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Formandens klumme
Erik Fage-Pedersen, landsformand.

1.538 medlemmer i alt,
heraf 679 foreninger og
858 enkelt- og
familiemedlemsskaber.

Uddelte faner og flag i år.
78 faner,
102 flag.

Kære medlemmer
Jeg håber alle har nydt en dejlig sommer
og nu er fuld af energi til at tage hul på et
forhåbentligt også dejligt efterår.
Valdemarsdag er nu overstået. Jeg håber, at alle havde en god Flagfest, og
at I støttede op om vore mange ildsjæle rundt omkring i landet, så de kunne
føle, at de fik fuldt udbytte af deres store indsats. Det er DanmarksSamfundets vigtigste dag og en enestående mulighed for at udbrede
kendskabet til Danmarks-Samfundet og til at reklamere for vort arbejde.
Flagsalget for 2014 er dermed også ved at være afsluttet, men det betyder
ikke, at Landsledelsen kan slappe af. Vi må indrømme, at det ser ud til at
salget af Valdemarsflag igen er gået ned i flere lokalafdelinger, men det
endelige resultat kan først oplyses i næste Nyhedsbrev. Det er svært at
skaffe sælgere, men heldigvis, er der da også lyspunkter. I Aarhus har vi for
eksempel en meget dedikeret sælger, Louise, der under et kræmmermarked
solgte for 3100 kr. Lokalafdelingen havde udlovet to gavekort á 200 kr. til de
2 dygtigste sælgere, men man var så imponeret over dette flotte resultat, at
Louise fik begge gavekort og megen ros og en lang klapsalve af tilskuerne til
årets Flagfest i Aarhus Rådhushal. Her er noget for andre at leve op til. Det
kunne dog ikke opveje skuffelsen over, at salget i Aarhus fortsat går tilbage.
Der skal dog lyde en stor tak til de mange ud over hele landet, der har
støttet os med at sælge, vi ved, at det ikke er nemt i dag, der er så mange
andre organisationer med gode begrundelser for at indsamle midler, så
Danmarks-Samfundet kan let blive klemt i mængden. Heldigvis kan vi
konstatere, at medlemstallet stiger.
I skrivende stund kan vi desværre også se, at der er temmelig mange, der
endnu ikke har betalt årets kontingent. Vi håber det er en forglemmelse, så
derfor vil vi i den nærmeste fremtid udsende en lille påmindelse, hvori det vil
fremgå, at kontingentet kan indsættes på reg. nr. 2277 konto nr. 3491
647824 og husk venligst at opgive medlemsnummer eller navn og
adresse.
Vi har modtaget nogle indbetalinger, hvor vi ikke kan spore indsenderen, og
kan derfor komme til at rykke nogle, der allerede har betalt. Det beklager vi
og i så fald kan vor påmindelse blot kastes væk.

Har du indlæg du vil have med i
nyhedsbrevet kan du sende det til
landssekretæren:
klestrup@hotmail.com

Som det fremgår af den efterfølgende artikel, har Danmarks-Samfundets
Landsledelse haft en travl sommer med misbrug af Dannebrog i forbindelse
med Roskilde festivalen og senest med en butik, der brugte Dannebrog som
dug for en udstilling med frugt. Endelig er den nye hjemmeside samt
lokalforeningernes hjemmesider lige på trapperne og ventes klar i løbet af
kort tid.

Ingen flaglov!
Der findes ikke en egentlig
”flaglov”, der fastlægger
korrekt anvendelse af vores
nationalsymbol. Det har
eksempelvis Norge, Sverige
og Grønland. Det betyder, at
der ikke er nogen lov eller
reglementariske
bestemmelser som
fastlægger hvordan
Dannebrog skal bruges og
hvordan Dannebrog ikke må
bruges. Det er politiet som på
Justitsministeriets vegne
’varetager’ tilsynet med og
anvendelsen af Dannebrog.

Landsledelsen:

Formand Erik Fage-Pedersen
Næstformand/kasserer: Finn
Rasmussen
Sekretær: Daniel K. Bjærge
Medlem: Birte Johansen
Medlem: Kjeld Bøjlesen
Medlem: Søren Cruys-Bagger

Fra Nationalt videncenter om Dannebrog
ved flagkonsulent Søren Cruys-Bagger

Hvordan et fantasiflag blev erklæret
uberettiget af Justitsministeriet
Det er bare ikke i orden at handelsstandsforeningen og
Roskilde kommune flagede med et orangefarvet dannebrogsflag
i forbindelse med Roskilde Festival 2014
Orangebrog
Dannebrog i hvidt og orange fik i den grad sat gang i debatten i Roskilde.
Flaget var en hyldest til festivallen og en del af konceptet Roskilde Go
Orange, som byen skulle iklæde sig, så alt blev orange i dagene omkring
Roskilde Festival 2014.
ErhvervsForum i Roskilde:
Den har skabt nogen debat, men vi står fast ved, at flaget kun er produceret
til denne her begivenhed. Vi har givet det et lille Roskilde-twist i respekt for
vores flag. Vi kan godt forstå, at nogle er blevet stødt. Det ligner mest af alt
et falmet Dannebrog, og vi fortryder, at den orange farve ikke er blevet noget
skarpere.
Hvad mener Danmarks-Samfundet?
Vi mener at Roskildes anvendelse af det orangefarvede dannebrogsflag er
misbrug af vores nationale symbol.
Dannebrogs anvendelse
Brugen af Dannebrog bygger i dag på en række ikke sammenhængende
ministerielle cirkulærer og hævdvunden praksis som har etableret sig op
gennem tiden. Bestemmelserne er derfor spredt i en række ganske specifikke
forskrifter. Da brugen af flaget og vores nationalsymbol er baseret på gamle
forordninger og meget få cirkulærer giver det mulighed for fortolkninger af de
forskellige spørgsmål, der opstår, når Dannebrog indgår i dagliglivets vidt
forskellige foreteelser under lige så forskellige vilkår.
Må man ændre på Dannebrogs farver?
Nej, det må man selvfølgelig ikke. Dansk Standard har fastlagt en række
bestemmelser for hvordan et Dannebrogsflag skal se ud for at det er et
Dannebrogsflag. Det gælder også for Dannebrogs farver. De Pantonefarver
som Dansk Standard har fastlagt for de to røde farver i Dannebrog må ikke
ændres. Dannebrogsrød er pantone 186C og Orlogsrød er pantone 194C. Hvis
IKKE der er anvendt disse farvetoninger er flaget IKKE et Dannebrogsflag.
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Må Roskilde flage med et orangefarvet flag der ligner Dannebrog?
Nej. Det var forkert at lade en orangefarvet udgave af Dannebrog præge
bybilledet i forbindelse med Roskilde Festival 2014.
Orangebrog frembyder så væsentlige lighedspunkter med Dannebrog, at
flagning med orangebrog må anses for uberettiget. Sådan lyder svaret fra
Justitsministeriet på Roskilde Kommunes henvendelse. Forvaltningen bad om
en juridisk vurdering efter at have modtaget en del klager over det
orangefarvede flag.
Vi passer på Dannebrog
Vores fokus er Dannebrog og alene Dannebrog. Der vil være en verden uden
om det nationale symbol som er smykket med fantasiflag, reklameflag,
standere, bannere og andre former for flag. De lever helt sikkert deres eget
liv. Men hvis grænsen for at anvende Dannebrogs symbolik, farver og
konstruktion nærmer sig, vil Danmarks-Samfundet selvfølgelig tilkendegive
og synliggøre sine synspunkter sammen med Justitsministeriet.

