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Formandens klumme.

Erik Fage-Pedersen, Landsformand.
Kære medlemmer.

Endelig fik Landsledelsen et mere

end 20 år gammelt ønske opfyldt.
Fredag den 29. september kunne formanden på Danmarks-Samfundets
vegne overrække en fane til opstilling i Folketinget. Midt i 90’erne tilbød Danmarks-Samfundet at forære
en fane til Folketinget, men den gang
kunne der ikke skaffes flertal for at
modtage gaven. Vor henvendelse
medførte dog, at der blev opstillet
flagstænger ved indgangen til Folketinget.

De nordiske frivillige i de
slesvigske krige
Hans Christian Bjerg

Hvert år den 15. juni højtideligholder
Danmarks-Samfundets Københavns
afdeling mindet om de frivillige, der
fra de andre nordiske lande meldte
sig til at deltage i Danmarks kamp i
de slesvigske krige 1848-50 og 1864.
Dette foregår ved monumentet, der
står ved den såkaldte Møens Contregarde på Kastellets Smedelinje.
Monumentet er et resultat af et samarbejde mellem Danmarks-Samfundet og Foreningen Norden.

I forbindelse med en større renovering af Folketingssalen i år blev sagen atter taget op, hvorefter vi igen
tilbød at sponsorere en fane. Denne
gang blev tilbuddet modtaget med
stor taknemmelighed af Folketingets
Præsidium. Landsledelsen var derefter involveret i det videre arbejde
med placering, størrelse etc. Der
var også enighed om, at det skulle
være ”folkets flag”, d.v.s. stutflaget i
”folkets ting” i stedt for et statsflag,
splitflaget.
Fanen blev overrakt ved en lille ceremoni i Folketingssalen, hvor pressen,
Præsidiet og partiernes gruppeformænd var inviterede. Fanen blev ved
samme lejlighed indviet, hvor Folketingets Formand, Pia Kjærsgaard
slog det første søm i for Hendes
Majestæt Dronningen, 1. næstformand, Henrik Dam Kristensen slog
det andet søm i for fædrelandet og
2. næstformand Kristian Pihl Lorentzen slog det tredje søm i for
Folketinget. Fanen blev derefter ført
til dens kommende plads til venstre
for talerstolen. Herefter takkede Pia
Kjærsgaard for gaven og glædede
sig over, at Dannebrog endelig havde
fundet sin plads i folketingssalen.
Endnu har ikke alle fået aflagt regnskab for salg af Valdemarsflag, men
meget tyder desværre på, at salget
er gået endnu en tand tilbage. Jeg
kan kun opfordre de, der mangler
at opgøre regnskabet, om at få det
indsendt, så regnskabsføreren kan
få afsluttet årets regnskab, der skal
indsendes til myndighederne, for at
vi kan overholde reglerne.

et års arbejde og kunne afsløres den
6. juli 1920. Pladsen for monumentet
var stillet til rådighed af Københavns
Kommune, der fremover ville påtage
sig vedligeholdelsen. Ved afsløringen
blev der sunget en kantate forfattet
af digteren Kaj Hofmann med musik
af komponisten Harding Sonne.
Monumentet på Smedelinjen blev
og bliver normalt præsenteret som
rejst i forbindelse med Genforeningen 1920, men dette er ikke helt
korrekt, idet det, som det fremgår
af ovenstående, allerede blev planlagt i 1919. Da det blev afsløret i
sommeren 1920 indgik det naturligt
i de øvrige celebreringer, der foregik
efter genforeningen med Sønderjylland dette år.
Fra de to foreningers side blev afsløringen af dette i virkeligheden meget
imponerende og pompøse mindemærke fulgt op på forskellig måde.
Der blev således foranlediget, at Den
kgl. Porcelains Fabrik udsendte en
platte med gengivelse af monumentet. Platten er i dag en eftertragtet
antikvitet. Samt at der blev udsendt
en lille bog af kaptajn H.A.Hanson
om de nordiske frivillige med titlen
”For Nordens Frihed”.

Monumentet rejst 1920 på Smedelinjen, Kastellet
Danmarks-Samfundet blev stiftet i
1908 og var en forening, der skulle
arbejde for at styrke det nationale
sammenhold, og de værdier dette
indebar. I 1919 stiftedes Foreningen
Norden. I fællesskab fandt disse to
foreninger ud af, at de både kunne
styrke det nationale og det nordiske ved at samarbejde om at rejse
et monument for de frivillige fra de
andre nordiske lande, der gav deres
liv for at støtte Danmark. Efter første
verdenskrig føltes denne tankegang
som to sider af den samme sag. I
fællesskab startede de to foreninger
en landsindsamling for at kunne
rejse et monument for de nordiske
faldne under de slesvigske krige. Der
indkom tilstrækkelige midler til at arbejdet med det påtænkte monument
kunne igangsættes.
Monumentet er udført i svensk og
bornholmsk granit af billedhuggeren
A.J.Bundgaard. Det stod klar efter

Vi nærmer os hundredeåret for monumentet og denne bogs udgivelse,
og Danmarks-Samfundet har, således som det blev meddelt i samfundets årsskrift for 2016, besluttet at
udgive en opdateret udgave af denne
publikation. Arbejdet er blevet overdraget til fhv. overarkivar i Rigsarkivet Hans Christian Bjerg. Han har
nu været på rundtur i de nordiske
arkiver for at samle materiale til
fremstillingen, således at arbejdet
kan afsluttes omkring årsskiftet og
bogen udkomme i 2018.
Arbejdet med fremstillingen har vist
sig at være større end først antaget,
idet der er bevaret meget materiale
fra de frivillige. For de fleste synes
der at have været tale om en stærk
oplevelse, som de senere var interesseret i at meddele til andre. Dels
var der jo tale om en meget personlig stillingtagen, som kunne koste
dem livet, dels var selve krigsoplevelsen for de fleste en ukendt og
intenst oplevelse. Fremstillingen
vil omfatte liste over de frivillige,
eksempler på deres erindringer og
skildringer og en redegørelse for
skandinavisme og det, der drev de
frivillige til handling.

I forbindelse med krigen
1848-59 meldte 114 nordmænd og 260 svenskere sig
frivilligt til de danske styrker. I 1864 var tallene 144
nordmænd, 429 svenskere
Fanebærerkursus for og 11 finnere. I alt faldt der i
de uniformerede ungbegge krige tilsammen 28 af
domskorps på Sjælland.
disse frivillige. Baggrunden
Søndag den 29. okfor vore nordiske venners
tober i Holbæk (Eksercerhallen på artilbeslutning om at deltage,
lerikasernen). Kontakt
kursusleder Lars Hven må søges i den i 1840erne
Troelsen på hven@on- opstået skandinaviske følelse
cable.dk eller på mobil- samt et indtryk af en nordisk
telefon 2265 7968.
fælles kultur, som blev udsat
for pres syd fra.
FAKTA
1904 medlemmer pr. 9.
oktober 2017.

Mindestøtte over de nordiske
frivillige nær Dybbøl. Afsløret
den 27. oktober 1937

Nationalt videncenter om Dannebrog
Flagkonsulent Søren
Cruys-Bagger

Tingets Fane

Alle grundlovssikrede parlamenter har som sin primære
opgave at repræsentere en
befolkning. Danmarks folkerepræsentation er den
lovgivende forsamling Folketinget. Det er det danske
parlament som består af

formelt ligestillede valgte
medlemmer. Der er parlamenter og parlamentariske
forsamlinger i alle demokratiske lande. I parlamenterne
er landenes nationalsymboler synlige både for de
medlemsvalgte og for de
lovgivende processer når de
finder sted. Landets nationalflag udgør derfor en central
og vigtig del af den autoritet
samt autenticitet hvormed et
parlament udfører sit arbejde
gennem lovgivning.
Folketingets præsidium har
besluttet, at der permanent
skal være en Dannebrogsfane i folketingssalen placeret
ved talerstolen. Fanen er en
gave fra Danmarks-Samfundet. Præsidiet har gennem
et år diskuteret muligheden
for at få en Dannebrogsfane
som et synligt nationalsymbol. Tidligere har Dannebrog
kun fundet vej til folketingssalen ved særlige lejligheder.
Eksempelvis når Folketinget
åbnede den første tirsdag i
oktober måned.
Dannebrog har en særlig
symbolsk værdi. Det vækker
følelser, som andre landes
flag sikkert ikke gør. Dannebrog er et af de stærkeste
nationale symboler, vi har og
Dannebrog besidder derfor
en vigtig samlende effekt for
den danske befolkning.
Flere steder har Dannebrog
fundet plads i de formelle
politiske forsamlinger. Det
gælder både i regionsrådssalene og i byrådssalene.
Folketingets Dannebrogsfane
blev overdraget og indviet
fredag den 29. september
2017 i folketingssalen i overværelse af repræsentanter
fra partierne, pressen og
Præsidiet.

Flagning med
Dannebrog i forbindelse med
askespredning
Videncenteret har det
sidste år modtaget flere
forespørgsler vedrørende
flagning i forbindelse med
askespredning.

Dannebrog viser aldrig sorg.
Dannebrog anvendes til,
gennem sin placering på en
flagstang, at vise en bestemt
hændelse, en særlig mærkedag som flagdag eller signalere en bestemt kategori af
kirkelig handlig.

Askespredning på
havet

Det er skibsføreren som
alene har ansvaret for flagning på skibet. Vi anbefaler,
at når asken bringes om bord
flages der ’på halv stang’.
Når asken spredes på havet
flages der ’på halv stang’.
I de samme perioder kan
der flages på ’halv stang’
fra flagstænger som ønsker
at vise respekt overfor den
afdøde og familien.

Askespredning på
land

Hvis der deltager Dannebrogsfaner skal disse sænke
fanen mens askespredningen
finder sted.
I den samme periode kan
der flages på ’halv stang’
fra flagstænger som ønsker
at vise respekt overfor den
afdøde og familien.

Dannebrogsflag i
Danmark

På Dybbøl Banke blev den
første flagmast rejst den 20.
juni 1920. På det tidspunkt
var det den højeste flagstang
i Danmark med 25 m. Dybbøl
Banke har særlig tilladelse
til at flage med splitflag. Der
bliver flaget på alle flagdagene samt fra 1. april til
31.oktober. På hverdage er
det et flag på ca. 23 m2 der
bliver flaget med. Der rådes
over flagstørrelser på henholdsvis 36 m2, 51 m2 og
112 m2. Det store splitflag
bliver kun hejst den 18. april,
15. juni og hvis kongehuset
eller Folketinget kommer på
besøg. I hverdagen er det
møllens personale der betjener flaget. Men i weekenden
og på de officielle flagdage er
det møllens flaglaug – som
består af 40 personer - der
på skift hejser og nedhaler
flaget.
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