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 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 30. januar 2023. 

I dag skal vi høre et foredrag om Dannebrogs historie, med reference 

hertil skal vi synge en sang ”SE, hvor farveskøn vor Fane”, som er en 

lejlighedssang brugt ved faneindvielse i Sønderjylland i 1917, skrevet 

af P. Lauritsen. 

Anton Pihl vil herefter fortælle om Dannebrogs historie og om alle de 

anvendelsesområder, hvor flaget bruges. Anton Pihl kom til Greve for 

to år siden og blev ansat på Greve museum, som inspektør med ansvar 

for udvikling og integrering mere af Mosefortet historie i den samlede 

fortælling. Til udbygning og udvikling har man igennem fonde rejst 

40 mio. kr., som skal anvendes til udvidelse af faciliteterne inkl.  ny 

restaurant ved fortet. 

Dannebrog er det ældste kontinuerligt brugte flag, det kan dateres 

tilbage til 15oo tallet. Legenden om at Dannebrog faldt ned fra himlen 

under Valdemar Sejrs korstog til Estland-Tallinn– d. 15. juni 1219 

(Valdemarsdag) er der mange historikere, der har beskæftiget sig med 

og er kommet med mange forskellige teorier. På 800 års dagen fejrede 

man i Tallinn begivenheden med deltagelse af Dronning Margrethe, 

der var bla. arrangeret, at dannebrog kom ned fra himlen flankeret af 

to faldskærmsspringere. 

Korset kan spores i brug lang tilbage til Korsfarernes tid, hvor 

Tempelridderne havde korset i deres våbenskjolde i forskellige farver 

og udformninger.  

Danskerne er glade for deres flag og bruger det bredt fra julepynt til 

forretningsfødselsdage og forskellige udførelser på tøj, folk bemalet i 

anledning til særlige begivenheder og meget mere. I mange 

Parlamenter bruger man flaget, som et nationalt symbol, men i det 

danske Folketing virkede Dannebrog malplaceret. 

HC2 møde 30. jan. 2023 

Vi var 47 fremmødte medlemmer 

 deltagere 

Historien om Dannebrog 

 

Næste møde mandag 6. feb 

Greve Borgerhus kl. 9:30- 11:30 

 

Cyper trusler, hvad sker der i 

verden og hvilke konsekvenser 

kan det have 

v/Thomas Kristmar museumsinspektør 

 Anthon Pihl

Det ældeste  dokumenterede bevis 

Dronningen sætter det sidste 

søm i fanen 
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Dannebrog er Danmarks nationalflag rødt med hvidt kors, der når til siderne af flaget og i kategorien Korsflag. 

Korsflag er mest brugt i Nordeuropa i alle de Skandinaviske lande, Island samt Færøerne.  

Flaget er fra ældre tid været Kongens Flag, men i 1850-60erne blev flaget for folket og et gammelt hengemt 

dannebrog fra Slesvig, blev overrakt Kong Chr. X på Dybbøl bakke ved grænse begivenheden i 1920. 

Der er ingen officielle regler for brug af nationalflaget, men der er udstedt kongelige forordninger, der giver 

institutioner, foreninger og virksomheder lov til at bruge flaget med logo/tekst, 

En udgave af dannebrog er Splitflaget, som anvendes Inden for kongehuset med våbenskjold og i Forsvaret med 

den afvigelse at flagdugen på splitflaget på flådens skibe er orlov rød. I en kongelig forordning er det ligeledes 

tilladt yachter og lystbåde at føre splitflag. 

På Holmen ved batteriet Sixtus er Rigets Flag, hvor der gælder særlige regler f, eks. flages der kun på halv 

Langfredag og ved Majestætens død. Danmarks højeste flagstang og dermed største flagdug er Magrethe -

flagmasten i Brøndby. Masten har på toppen ikke bare en flag knop, men en forgyldt Krone. 

Dannebrog flaget anvendes også fastholdt på stang, benævnes Fane. Denne er meget anvendt inden for forsvaret, 

hvor alle værn har deres egne faner, og der er knyttet mange ceremonier, ved overrækkelse af nye faner, fastgøring 

af dug til stang med kongesøm. 

Som sagt er der i almindeligt brug af Dannebrog ingen officielle regler, men det er kutyme, at man ikke flager, når 

det er mørkt, er man i tvivl om flagning er flaget for: 

GUD   KONGE og FÆFRELAND 

Tak til Anton Pihl for et inspirerende og interessant Foredrag, Ref. Poul Erik Christensen 

Henrik Kauffmann             Niels Bohr 

Pas på julemænd 

Christian X fik overleveret dette 

sønderjyske flag ved genforeningen 1920 

800 års dagen for Dannebrog 

15 juni 2019 - Tallinn 


