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Dannebrog
Af Sven Tito Achen

O

M DANNEBROG jeg ved/det
ved/ det
faldt fra himlen ned ...
Som enhver dansk har lært
hert i skolen,
skete dette 15. juni 1219, i juni 1969
altsa for nØjagtigt
altså
npjagtigt trekvart årtusind
artusind siden, og ved et sådant
sadant jubilæum
jubil<eum er
det naturligt at spørge,
spprge, ikke blot:
Hvor ved vi egentlig det fra? Men
ogsa: Hvad ved vi i det hele taget om
også:
dette skØnne
skpnne flags oprindelse og historie?
Den ældste
<eldste bevarede omtale
om tale af Dannebrogs oprindelse stammer fra o.
1520-23. I de år
ar arbejdede historikeren
Christiern Pedersen på
pa en fortsættelse
forts<ettelse
til Saxo Grammaticus' middelalderkrpnike, og i forbindelse med omtalen
krØnike,
af Valdemar Sejr (1202-41) skrev han:
»Somme mene og sige, at samme kong
Valdemar skulle fanget Dannebroggi
ned af
a£ himlen samme tid, som er en
rpdt felt« (her citeret efhvid kors i et rØdt
1. Fot. Danmarks Turistråd.
Turistrad.

ter Flaglovkommissionens bet<enkning
betænkning
1929, se litteraturlisten). Christiern Penpjagtig hvornår
hvornar det
dersen siger ikke nØjagtig
skete, ej heller
hell er hvor, men disse oplysninger kan hentes i et andet dokument fra omtrent samme tid.
I Roskilde sad der en munk ved
navn Petrus Olai, dvs. Peder Olsen,
som indsamlede og nedskrev historisk
stof af forskellig art. I et manuskript
fra hans hånd,
hand, som stadig eksisterer,
læser man (på
l<eser
(pa latin, her i Flaglovkommission ens overs<ettelse):
missionens
oversættelse): »Andetsteds
haves den efterretning, at da de kristne danske i hin Valdemar den Andens
tid i året
aret 1208 i Livland kæmpede
k<empede
med de vantro liver på
pa et sted som
n<esten overkaldes Felin og, allerede næsten
vundne, ydmygt anråbte
anrabte Gud om
hj<elp, da blev det forundt dem straks
hjælp,
at modtage en fane, faldet
£aldet fra himlen,
tegnet med et hvidt kors, trykt på
pa en
ulddug, og de hØrte
hprte en røst
rpst fra det
hpje, at de visselig skulle knuse deres
hØje,
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modstandere og vinde fuldstændig
fuldsta:ndig
nar den blev lØftet
l~ftet hØjt.
h~jt. Således
Saledes
sejr, når
ogsa. Men denne fane kaldes
skete det også.
med sit sædvanlige
sa:dvanlige navn Danebroge«.

1219 eller 1208?

.Der er en vildfarelse i årstallet«,
arstallet«,
tilfØjede
tilf~jede Peder Olsen i sin beskrivelse
af affæren
affa:ren ved Felin. Ran
Han rettede
,,1208« til .1219. og kædede
ka:dede banneret
som faldt fra himlen sammen med
de bedende bisper på
pa bakketoppen.
kongens ankomst, og den ber~mte
berØmte og
skelsa:ttende sejr. Slaget ved Lyndanisskelsættende
pa Sankt Vitus' og
se udkæmpedes
udka:mpedes på
Sankt Modestus' dag, dvs. 15. juni, og
da alle danske historieværker
historieva:rker i mere
end tre hundrede år
ar fulgte Peder Ol01sens beretning, betragtes 15. juni 1219
stadig som Dannebrogs fØdselsdag.
f~dselsdag.

Peder Olsen skrev i 1527, men bygge·
de på
pa ældre
a:ldre kilder, deriblandt en krØ'
kr~·
nike fra fØrsten
f~rsten af 1400-tallet, som nu
er gået
gaet tabt. Ran
Han accepterede imidlertid ikke ukritisk alle enkeltheder i
sine forlæg,
forla:g, og en af de ting han »redigerede« var det just citerede afsnit. Kampen ved Felin 1208 kan næpna:ppe have været
va:ret nogen betydningsfuld
De ældste
a/dste gengivelser
affa:re. Hverken
affære.
Rverken kongen eller
ell er nogen
De bevarede litterære
littera:re kilder som omanden stormand, gejstlig eller verdslig,
taler Dannebrogs oprindelse, er altså
altsa
deltog, og ingen af de ret detaljerede
cirka tre hundrede år
ar senere end besamtidige krØniker
kr~niker omtaler den. PebilIeder?
der Olsen har sikkert ment, at mirak- givenheden. Men hvad med billeder?
Kender man ingen samtidig gengivelse
let med den himmelske fane måtte
matte
eller
er af flaget selv?
va:re sket i forbindelse med en begi- af hvad der skete, ell
være
Af selve miraklet, Dannebrog falvenhed, som i hØjere
h~jere grad fortjente
dende fra himlen, kendes ingen samdet. Og en sådan
sadan begivenhed havde
faktisk fundet sted.
tidig eller
ell er bare middelalderlig fremI 1219 stod der et stort slag ved stilling. Af et korsflag kender man
Lyndanisse i det nordlige Estland, en gengivelse, men meningerne om det
hvor den danske ærkebiskop
a:rkebiskop og flere
fIere
er delte. Billedet findes på
pa en mønt
m~nt fra
bisper var til stede. Den danske hær
ha:r
anden halvdel af llOO-tallet, hvis ene
var blevet overrasket; Theoderik, bi- side viser et kronet hoved, mens den
EstIand, blev dræbt;
dra:bt; og situaanden viser et flag med et kors i duskop af Estland,
tionen var særdeles
sa:rdeles kritisk. De dan- gen. Er dette flag imidlertid Dannebrog? På
Pa den tid blev mange danske
ske bisper besteg da en hØj
h~j i nærna:rheden, og der anråbte
anrabte de Gud om mønter
m~nter slået
sIaet af kongen og kirken i fælfa:lsa fald
£aId repræsenterer
repra:senterer
hja:lp og lovede, hvis han lod dan- lesskab, og i så
hjælp
m~ntbiIlederne i reglen den ene af disskerne sejre, at alt dansk mandkØn,
mandk~n, . mØntbillederne
pa den ene side, den anden
ar og opefter, til evig tid ville se parter på
fra tolv år
faste på
pa årsdagen
arsdagen for slaget. Den dan- part på
pa den anden. Så
Sa længe
la:nge der ikke
er andet som tyder på,
pa, at korsflaget på
pa
ske konge havde ligget for anker med
1100-tals mønten
m~nten forestiller
forestilIer Dannefladen ikke langt fra kysten. Han
flåden
Ran kom
brog, tror jeg ikke man skal se andet
i land med sine mænd
ma:nd i det afgØrende
afg~rende
i det end "kirken«.
~jeblik, og hvad der havde truet
Øjeblik,
med at blive et nederlag, vendtes til en
Det ældste
a:ldste billede
bilIede som uomtvisteligt
stor sejr. Hele
Rele Estland
EstIand blev erobret, forestiller Dannebrog, stammer fra
indbyggerne blev dØbt,
d~bt , og mange kirmidten af 1300-tallet og sidder i den
ber~mte
berØmte nederlandske våbenbog
vabenbog Arker blev opfØrt.
opf~rt.
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morial Gelre. Blandt våbenerne
vabenerne heri
er der også
ogsa et for die con
canine
ine van denmar/u, hvilket på
pa dette tidspunkt må
ma
marke,
vrere Valdemar Atterdag (1340-75).
være
Skjoldet viser de tre blå
bU lØver
l\6ver mellem
myriader af rØde
r\6de hjerter, der havde
vreret kendt som de danske kongers
været
vaben siden slutningen af llOO-tallet.
våben
Til hjelmens hermelinsbetrukne horn
med deres pomponner af påfuglefjer
pafuglefjer

var der imidlertid fØjet
f\6jet noget nyt: et
flag, rØdt
r\6dt med et hvidt kors (se figur
2). Der er ikke tvivl om farverne, for
tegningen i Armorial Gelre er koloreret.
Af årsager
arsager som vi senere vil
viI se nærnrermere på,
pa, må
ma det have været
vreret magtpåmagtpaliggende for kongen at anvende dette
mrerke, det hvide kors i rØdt
mærke,
r\6dt felt. Foruden sit normale kongesegl, med ko
konngevabenets tre lØver,
gevåbenets
l\6ver, lod han nemlig
ogsa fremstille et særskilt
også
srerskilt segl, det
ber\6mte »tyl Danalovgh «, der viste et
berØmte
skjold med et kors i, sikkert ment som
en heraldisering af Dannebrog.
Hans efterfØlger
efterf\6lger Erik af Pommern
(1397-1439) gik endnu videre. Han
kombinerede de forskellige våbener
vabener
han havde ret til - D anmark, Norge.
Sverige og Pommern - i et skjold,
sk jold,
men i stedet for at lade dem udfylde
den forh åa ndenværende
ndenvrerende plads anbragte
han fØrst
f\6rst et bredt kors, korset fra Dannebrog, i midten af skjoldet, og placerede derefter sine våbenmærker
vabenmrerker i ·
hjØrnerne
hj\6rnerne (figur 3). Dette var en helt
ny form for heraldisk komposition,
uden fortilfælde
fortilfrelde i Danmark eller udlandet. Men ideen viste sig varig: lige
siden, under hver eneste dansk konge,
rigsvaben
h ar indholdet af det store rigsvåben
vreret arrangeret omkring Dannebrogsværet
korset.

Ordet Dannebrog
2. Den ældste
reldste sihe
sihc gengivelse af Danne·
brog, som del af våben
vaben for . kongen af
Danmarkc«,, dvs. Valdemar Atterdag (1340'Danmark
75). Farvelagt tegning fra midten af 1300'tallet i Annorial Gelre. Denne våben
vabenbog
bog
udsendtes i en facsimile-udgave i 1881,
men tegningen her blev fØrst
f~rst kendt i Danmark betydeligt senere, og flertallet af de
danske forfattere, som i forrige århundrearhundrede skrev om Dannebrog. kendte den ikke.
Hvilke overlægninger
overhegninger og diskussioner
kunnc den ikke have spal'et
kunne
spaæt dem for!

Selve ordet »Dannebrog« synes at være
vrere
kommet i brug i samme p eriode. Så
Sfl
vidt man kan skØnne
sk\6nne var ordets oprindelige betydning »rØdt
»r\6dt klæde«
klrede« eller
»r\6dt flag«, men dette må
»rØdt
ma være
vrere gået
gi'tet i
glemmebogen, og de danske forfattere
forfatterc
som anvender ordet i 1400- og 1500tallet, synes at mene
me ne at ordet betyder
.danskernes
. danskernes flag « eller »Danmarks
flag«. Et sted eller to bruges ligefrem
betegnelsen »Danmarck-bråge«.
»Danmarck-brage«.
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3. Erik af Pommern
Pommernss segl,
kendt fra 1398, med hans
vllbenskjold. Hovedskjoldet
våbenskjold.
er opdelt med korset fra
Dannebrog, og yderligere
holder Danmarks tre løver
l!1Sver i
I.
l. felt et Dannebrogsflag.
Dette sidste, usa:dvanlige arrangement er i !1Svrigt
Øvrigt ikke
enestående:
enestaende: i et segl fra
1307 lader hertug Valdemar
4. af Sønderjylland
S!1Snderjylland sine to
løver
l!1Sver holde en fan e på
pll samme måde,
mllde, se Danske Kgl. Sigiller, 1917, pI. 16. De !1SvriØvrige våbenmærker
vllbenma:rker er Sveriges
tre kroner, den svenske
Folkungel!1Sve, Pommems
Folkungeløve,
grif og, i mid
midten,
ten, Norges
lØve.
l!1Sve. Efter E. Lund: Danebrog, Danmarks palladium,
1919.

Men d et ser ud til, at danskerne
ikke var de fØrste
f~rste som brugte ordet.
Det ældste
<eldste eksempel i en dansk tekst
aHe fald fra 1439
er fra 1478, men i alle
optræder
optr<eder .Danabroka« adskillige ganrimkr~niker,
ge i svenske tekster, f. eks. rimkrØniker,
sammenst91d
der beskriver krigeriske sammenstØd
mellem
meHem svenske nationalister og det
danske unionsparti. Det er fØlgelig
f911gelig ofsammenh<eng,
test i en dansk-fjendtlig sammenhæng,
men ordet synes tillige flere gange at
v<ere brugt med en nedsættende
være
neds<ettende eHer
eller
grovkornet klang. Hans Brix mente,
eH er lod som om
a t svenskerne forstod, eller
d e forstod, Danabroka som .danske• danskebukser« .
Det er muligt. Dannebrog havde oftest form af et splitflag, som godt kan
ligne et par bukser, navnlig da splitten
i ældre
<eldre tid var langt dybere end i dag.
Og foruden .klæde«
.kl<ede« og »flag« kunne
ordet -brag også
ogsa betyde »bukser«,
j<evnf91r Lodbrog = lådne
jævnfØr
ladne bukser_ Derhl'msord
til kommer, at vittigheder og hånsord
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omkring ordet og begrebet »bukser«
»bukseT«
roUe i
ogsa tidligere havde spillet en rolle
også
unionsstridighederne. Alle
AHe kender historien om at Albrekt af Mecklenburg
kaldte dronning Margrethe for .kong
Buksel91s«, BrokalOs.
BukselØs«,
Ordet er imidlertid dokumenteret
endnu
cndnu tidligere uden for Skandinavien. Bl. a. i Berlingske Tidende 23/ 2
opm<erk1969 har Paul Warming gjort opmærksom på,
pa, at han i den nederlandske
Bellenville-vabenbog, fra o. 1380-90,
Bellenville-våbenbog,
pa en side med danske våbener,
på
vabener, har
fundel en tegning af et skjold med et
fundet
kors i og derover ordet Den
D en enbroce.
Maske stammer ordet fra hollandsk?
Måske
hoUandsk?
En stor del af det danske nautiske ordforrad, ja endog adskillige stednavne i
forråd,
danske farvande, er af nederlandsk
oprindelse_ Det ville i virkeligheden
v<ere nærliggende,
være
n<erliggende, om også
ogsa det danske
skibsflag (se side 430-31) havde fået
faet
skibs/lag
sit navn af nederlandske SØfolk.
s91folk. Dette _
udelukker ikke, at ordet kan være
v<ere

Dannebrog

optaget i dansk via svensk, ejheller
ej heller
ordspillet over »bukser«. To hollandske byer hvis navn ender på
pa -broek,
Abbenbroek og Hensbroek, har siden
middeIaIderen fØrt
middelalderen
fs6rt et par bukser i deres våben.
vaben.
Hvorvidt ordet »Dannebrog« nu er
opstaet i Holland, eller om det muligopstået
muIigældre i dansk end 1478 vis er meget .eIdre
ældre end kors
korsflaget,
flage t, en teori som
evt. .eIdre
enkelte forskere ikke viI
vil afvise - er
nok umuligt at afgØre.
afgs6re. Hvis det er et
gammelt dansk ord, må
ma det imidlertid
imidIertid
have v.eret
været gået
gaet af brug og glemt,
gIemt, og
a£ det i svensk
maske
måske har forekomsten af
sa bidraget til
tiI at genoplive
genopIive det. De
så
fØrste
fs6rste danske brugere af
a£ det som vi
kender til,
tiI, synes ikke at have været
v.eret
alt for sikre pa,
på, at deres læsere
I.esere forstod det, oftest gay
gav de det en lille
beskrivelse ell
beskriveIse
eller
er forklaring
forkIaring med på
pa
vejen: »Dan.ebroga,
»Danæbroga, som det alminde·
aIminde·
Iigvis kaldes
kaIdes ... « eller lignende.
ligvis
Iignende.
Ordet brugtes mest i viser og krØnikrs6niker, men i s6vrigt
Øvrigt kun sparsomt og fra
Ira
o. år
ar 1600 gik det åbenbart
abenbart atter helt
af brug. Gennem 1nOO·tallet
lUOO·tallet og det
meste af 1700-tallet vi
vides
des ordet (som
betegnelse for flaget) ikke at være
v.ere anvendt bare en eneste gang på
pa tryk,
hverken i poesi eller prosa,
pros a, hverken
officielt eller uofficielt.
uo££icielt. Dannebrog·ordenen udgØr
udgs6r dog en undtagelse. Den
blev oprettet 1671, og i forbindelse
med den anvendtes ordet Dannebrog
stadig. Men end ikke i ordenens statutter nævnes,
n.evnes, at »Dannebrog« ogsa
også
var et flag.
Ordets genopstandelse
genopstandeIse til nyt liv
nationalfj6lelsens
skete samtidig med nationalfØlelsens
svuImen i slutningen af
svulmen
a£ 1700-tallet.
Brugen både
bade af ordet og af flaget selv
bredte sig sammen med romantikken
og den demokratiske bev.egelse
bevægelse i fØrfj6rsten af 1800-tallet for at nå
na et hØjde·
hj6jde·
punkt i de nationalt begejstrede år
ar
omkring Treårskrigen
Trearskrigen 1848-51.

fj6rste dan·
Samtidig udsendtes den fØrste
ske publikation, som tog Dannebrogs
oprindelse op til kritisk underss6gelse.
undersØgelse.

Studiet af Dannebrog
I sin Danmarks Riges KrØnike,
Kr~nike, ud·
sendt i årene
arene 1596-1603, havde Arild
Huitfeldt om Dannebrog skrevet:
være falden udaff
»Men om den skal v.ere
Himmelen anderledis end all Seyer
kommer aff
a££ Gud I eller
ell er oc er hannem tilsendt aH
a££ PaHven
Paffven I som it Cru·
ciat, oc de Thog udi fordum Dage
som stridde for den Christelige Tro I
viI jeg hver til
vil
tiI deris
deri s betenckende
hiemstillet haffve«.
ha££ve«. Og videre end
dette havde ingen i de fj6Igende
fØlgende år·
al"
hundreder Ønsket
~nsket at gå.
ga. Alle andre
historiske skribenter
skribentel' havde v.eret
været tilfreds med at gentage, eller brodere på,
pa,
IlVad
hvad Peder Olsen havde skrevet i begyndelsen af 1500·tallet.
lS00·tallet.
Fra midten af 1800-tallet tog danske
historikel'e imidlertid fat på
historikere
pa problemet
probIemet
om Dannebrogs oprindelse. Hvorledes
kunne legenden
Iegenden forklares?
forkIares? Hvor meget
i den var sandhed? Var det danske
flag faktisk sa
så gammelt? Eller var det
eventueIt endnu .eIdre?
eventuelt
ældre? Var flaget i
sin oprindelse
m.erke? ElEIoprindeIse et kongeligt mærke?
ler havde det tilhØrt
tiIhj6rt en af
a£ de kirke·
fyrster, som spillede en rolle i de bal·
tiske felttog, f. eks.
eks . .erkebiskop
ærkebiskop Anders
Suness6n ell
SunesØn
eller
er biskop Theoderik, som
faldt ved Lyndanisse i 1219? Eller var
flaget
£laget oprindeligt et indviet korstogsbanner, som paven havde sk.enket
skænket
danskerne? Eller muligvis en militær
milit.er
ridderordens våbenbanner,
vabenbanner, som havde
udviklet sig til rigets flag?
Den litteratur der prØvede
prs6vede på
pa at
besvare disse og adskillige andre
spj6rgsmal, er ikke omfangsrig, men
spØrgsmål,
den er egentlig udmærket.
udm.erket. Man har
sagt om den, at den er for nationalt
farvet og derfor uvidenskabelig, men
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det er ikke sandt. Vel har den fØlelf9Slelserne med - det gælder
ga:lder f. eks. Worsaae
i 1849, A. D. J
JØrgensen
9Srgensen i 1870'erne og
1880'erne, Helge Bruhn i 1949, ja
endog Flaglovkommissionen i 1929 men dØmmekraft
d9Smmekraft og fornuft er ikke i
noget tilfælde
tilf<elde sat ud af brug. I virkeligheden er det meste af den selvstænselvst<endige danske litteratur om Dannebrog,
n<evnte forfatikke mindst af de just nævnte
tere, imponerende nØgtern.
n9Sgtern.

Tysk grænse/lag
grcenseflag
Hvad man derimod, måske,
maske, kan bebrejde danske forskere af Dannebrogs
historie er deres snævre
sn<evre synsfelt. De
till9Sb der findes til at betragte DannetillØb
brog i sammenhæng
sammenh<eng med almen europ<eisk flaghistorie - f. eks. de middelpæisk
alderlige byers brug af flag og skibsfartens betydning for flagenes udviklingshistorie - er få
fa og meget spæde.
sp<ede.
En enkelt skribent eller
ell er to nævner,
n<evner,
at Schweiz og Savoyen har flag som
minder om Danmarks, men næppe
n<eppe noøje for, at der
g en synes at have haft 9>je
faktisk kunne være
v<ere en forbindelse
mellem Dannebrog og andre af de talrige europæiske
europ<eiske flag som, med mindre
variation er, består
variationer,
bestar af et hvidt kors i et
r9Sdt felt.
rØdt
Nogle af disse flag har utvivlsomt
ingen sammenhæng
sammenh<eng med Dannebrog.
Bade i form og farver er et hvidt kors
Både
pa rØd
på
r9Sd grund så
sa »elementært«
»element<ert« et billede, at det må
ma kunne opstå
opsta hvor som
helst i kristenheden, uden at der behØver at være
h9Sver
v<ere tale om nogen påvirkpavirkning fra det ene til det andet. Om en
r<ekke
række af de europæiske
europ<eiske rØd-hvide
r9Sd-hvide
korsflag
kors
flag ved
vect man imidlertid, at de har
en fælles
f<elles oprindelse, og det er ikke
umuligt at Dannebrog hØrer
h9Srer til blandt
demo
dem.
I 1194 skabte den tyske kejser Henrik 6. et nyt flag til brug for et kors-

428

tog, idet h an lagde et hvidt kors på
pa
det rent rØde
r9Sde flag, som var det Tyske
kendingsm<erke (se
Riges nationale kendingsmærke
senere). Dette flag blev i 19Sbet
lØbet af få
fa
ar uhyre populært
år
popul<ert og truede en overgang endog med at sætte
s<ette de tyske kejØrnevåben i
seres og det Tyske Riges 9Srnevaben
korsflag
flag
skygge. Gengivelser af det nye kors
og ikke mindst beskrivelser af det i
samtidens ridderdigtning er talrige.
Fra at være
v<ere et korstogsflag udviklede
det sig til at blive flag for alle kejserlige hærstyrker,
h<erstyrker, såkaldet
sakaldet Reichsturmfahne, og derfra igen til felttegn og
flag specielt for det Tyske Riges grængr<ensej
arIer, markgreverne.
sejarler,
Fra midten
mid ten af 1300-tallet mistede
dette flag gradvis sin anseelse, ag
og o.
1400 gik det af brug. Men forinden
havde det sat sig varige spor i den
lange række
r<ekke af flag eller våbener
vabener langs
det Tyske Riges grænser,
gr<enser, sam
som består
bestar af
et hvidt kors i et rØdt
r9Sdt felt. Schweiz og
n<evnt. Andre eksSavoyen er allerede nævnt.
empler er Wien, provinsen Utrecht, en
lang række
r<ekke stæder
st<eder i Norditalien: Asti,
Pisa, Bobbio, Vicenza, Pavia, Como
r<ekke ved det
m. fl., og en anden række
Tyske Riges Østlige
9Sstlige og nordlige udkanter: Elbing, Danzig, Konigsberg, Reval
m. fl. Om nogle af disse ved man med
sikkerhed, at de har udviklet sig fra
die Reichsturmfahne, om andre er det
ikke bevist. Hvis man tegner de eksempler som kendes ind på
pa et landkort,
vil man blive slået
slaet af, hvor fint Dannebrog kunne passe ind i denne kreds
krecls
af rØd-hvide
r9Sd-hvide korsflag langs det Tyske
Riges grænser.
gr<enser.
I den periode vi beskæftiger
besk<eftiger os med
h<evdede den tyske kejser, at Danmark
hævdede
var et tysk len, og at den danske konNar de danske konge var hans vasal. Når
ger var stærke
st<erke nok, nægtede
n<egtede de at det
forholdt sig sådan,
sadan, men somme ticler
tider
matte de gØre
måtte
g9Sre gode miner og lade som
om de accepterede det tyske stand-
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punkt. Måske
Maske skyldes
sky Ides det en sådan
sadan situation, at det danske kongevåben,
kongevaben, de
tre blå
bIa 191ver
lØver i gult felt, minder så
sa
st<erkt
stærkt om slægten
sl<egten Hohenstaufens tre
sorte 191ver
lØver i gult felt. Hohenstauferne
var dengang kejsere af Tyskland, og
som man ved, var det i middelalderen
meget almindeligt, at en vasals våben
vaben
var en afledning
a£ledning af hans lensherres.
Efter min mening fortjener teorien
om en eventuel forbindelse mellem
Dannebrog og den tyske R eichsturmn<ermere, men i
fahne at udforskes nærmere,
9ljeblikket
Øjeblikket vil
viI jeg lade den ude af beviI jeg prØve
pr91ve
tragtning. I stedet for vil
at destillere,
des till ere, og delvis supplere, indholdet af den danske og udenlandske
litteratur om emnet. Nogen enighed,
endsige sikkerhed, er forskerne dog
ikke nået
naet frem til. Forskellige muligheder kan forekomme lige - ell
eller
er lige
lidt - plausible. Den fØlgende
f91lgende fremsærlig
stilling vil
viI muligvis ikke virke sxrlig
overbevisende, men der er for meget
vi ikke ved, til at en helt igennem
tilfredsstillende teori kan opstilles.

Paveligt korstogsbanner
Hvis vi går
gar ud fra,
£ra, at Dannebrogs historie faktisk går
gar tilbage til årene
arene omkring 1208 eller
ell er 1219, har flaget
£laget sandsynligvis oprindeligt haft tilknytning
til kirken. Det kan have været
v<eret et
biskoppeligt eller
ell er ærkebiskoppeligt
<erkebiskoppeligt
banner, men efter min mening var det
langt snarere paveligt.
Pa den tid var det almindeligt, at
På
paven skænkede
sk<enkede et indviet ba nner, så
sa
vidt vi ved altid med et kors i dugen,
til konger og andre stormænd
storrnxnd som stillede sig i spidsen for et korstog - uanset hvor frit dette begreb blev fortolket. Et kendt eksempel er det hvide
banner med et gyldent kors, som pave
Alexander 2. sendte Vilhelm af Norman diet, fØr
mandiet,
f91r han angreb og erobrede

England i 1066. I 1199 havde pave
Innocens 3. skænket
sk<enket kong Leo af Armenien et lignende banner »at bruge
mod korsets fjender«, og i 1204 gav
gay
paven endnu et sådant
sadant banner, med
samme formål,
formal, til Fyrsten af Bulgarien.
Flere eksempler kendes.
I 1209 havde pave Innocens 3. opfordret kong Valdemar Sejr til at organisere et korstog mod de hedenske
folkeslag på
pa 0sters91ens
østersØens syd- og 9lstkyst,
Østkyst,
deriblandt esterne og liverne, for at
omvende dem til den kristne tro. Ni
ar senere gentog pave Honorius 3. sin
år
forg<engers opfordring. Enten Innocens
forgængers
ell er Honorius må
eller
ma næsten
n<esten n9\dvendignØdvendigvis have fulgt sin opfordring op ved
at sende kongen et indviet banner til
det planlagte korstog. Selve
Se1ve overrækoverr<eksa dyrebar gave måtte
matte
kelsen af en så
utvivlsomt foretages af den pavelige
legat for Skandinavien. Og den pave1ige
lige legat for Skandinavien var ikke
nogen anden end ærkebisp
<erkebisp Anders Sunes91n,
nesØn, en af korstogsekspeditionernes
planl<eggere og anfØrere.
planlæggere
anf91rere.
De bevarede samtidige krØniker
kr91niker
n<evner intet om et paveligt banner.
nævner
Men ifØlge
if911ge historikeren Suhm skal Valdemar Sejrs ældste
<eldste s91n
sØn og efterfØlger,
efterf911ger,
kong Erik Plovpenning, i 1243 have
sagt, at fordums paver
payer havde skænket
sk<enket
hans fader det kristne kors som hans
m<erke.
mærke.

Ordensbanner??
Ordensbanner
I 1202 grundlagde biskop Albert af
Riga den ridderorden som kaldes
SV<erdridderne, og i de fØlgende
Sværdridderne,
f91lgende år
ar
erobrede disse stØrstedelen
st91rstedelen af Livland.
Dette truede det danske herredØmme
herred91mme
i Estland, og det ville have været
v<eret naturligt om danskerne havde organiseret en tilsvarende ridderorden for at
holde Sværdridderne
SV<erdridderne i skak. SværdridSV<erdriddernes våben
vaben var et rØdt
r91dt kors og et
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sværd i hvidt felt, og enkelte historisva::rd
kere har udkastet den teori, at Dannebrog, som bortset fra sværdet
sva::rdet udgØr
udg~r
.det modsatte« af dette våben,
vaben, oprindeligt må
ma have været
va::ret banner for en
dansk ridderorden, som blev oprettet
[or
for at forsvare danske interesser i Estland og Livland.
Der er imidlertid
irnidlertid intet som støtter
st~tter
denne teori, og der vides ikke at have
eksisteret nogen dansk middelalderlig
ridderorden. Da Dannebrogordenen
indstiftedes, i 1671 , hævdede
ha::vdede man ganske vist, at den var en genoplivelse og
milita::r ridderorvideref!i>relse af en militær
viderefØrelse
den, som kunne fØres
f~res tilbage til 1219,
da Valdemar Sejr skulle have slået
slaet et
antal af sine mænd
ma::nd til riddere på
pa valpladsen ved Lyndanisse_ Men dette var
opspind, en ganske bevidst historieforform lU at give den
falskning, med det formål
nye orden en ærværdig
a::rva::rdig fortid_
En anden teori går
gar ud på,
pa, at Dannebrog har sin oprindelse i Johanniterordenens våben.
vitben. Det er sandt, at
denne ridderordens våben
vaben er et hvidt
kors i r!i>dt
rØdt felt, men dette våben
vaben kensa tidligt som
d es intetsteds i Europa så
forudsa::tter des1208/1219. Teorien forudsætter
uden, at Johanniterne
J ohanniterne måtte
matte have spillet en afgØrende
afg~rende rolle ved erobringen
af Estland, men dette vides der intet
om. Man er end ikke ganske pit
på det
rene med, om Johanniterne overhovedet nogen sinde har haft en militær
milita::r
organisation i Danmark. Ordenen
havde klostre heroppe, i Antvorskov
og andetsteds, men så
sa vidt man ved
kun for »civile« , dvs. pra::ster
præster og lægla::gbr~dre , ikke for riddere.
brØdre,

Skibsflag
Skibs/lag
Nogle forskere, isa::r
især tyske, har antydet,
at Dannebrog kan være
va::re celdre
ældre end ekspeditionerne til Estland i begyndelsen
af 1200-tallet.
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Fra 800-tallet og i de fØlgende
f~lgende årarhundreder var handelsskibe i europæeuropa::sa::tte et mærma::riske farvande begyndt at sætte
ke i mastetoppen, som angav hvor de
hØrte
h~rte hjemme eller under hvis beskyttelse de sejlede. For at understrege at
man færdedes
fa::rdedes i fredeligt a::rinde,
ærinde, omfattede mærket
ma::rket i reglen et kors. I 110011 00tallet havde denne fremgangsmåde
fremgangsmade udviklet sig sådan,
slidan, at skibe
ski be i Middelhavet of
oftest
test havde anbragt korset i et
flag, medens det i Kanalen, Vesterhavet og østersøen
0sters~en synes at have været
va::ret
almindeligst at anbringe et skulpturelt
kors i mastens top og derunder et enskul~r angav skibets
farvet flag, hvis kulØr
nationalitet. Hvid var fx Englands
farve. I 1270'erne kombinerede Edward 1.
l. nationens IlVide
hvide flag med nationalhelgenens Sankt Georgs rØde
r~de
kors og skabte dermed hvad der stadig
er det egentlige Englands flag. Det
kendes i dag bedst som hovedbestanddelen af det britiske orlogsflag, the
White Ensign. RØdt
R~dt var det Tyske
Riges farve og benyttedes derfor af
Hansesta::derne, fØrst
Hansestæderne,
f~rst i form af et ensfarvet flag, siden kombineret med en
eller anden heraldisk figur.
If~lge de fØrnævnte
f~rna::vnte forskere var
IfØlge
rØdt
r~dt imidlertid
irnidlertid også
ogsa Danmarks farve.
Det såkaldte
sakaldte ravne
ravnebanner,
banner, som danske
vikinger bl.
bI. a. fØrte
f~rte med sig til England, menes at have været
va::ret rØdt;
r~dt; og
efter at danskerne var blevet kristnet,
skulle ravnen deri være
va::re blevet erstattet
med symbolet for den nye religion.
Dette kan måske
maske siges at være
va::re sandt,
men næppe
na::ppe på
pa anden måde,
made, end hvis
man lader .overgangen« fra ravn til
kors have taget et par hundrede år.
ar.
Rige og mægtige
ma::gtige stæder
sta::der som Hamburg,
Liibeck og Visby fØrte
f~rte vistnok ikke
individuelle flag fØr
f~r anden halvdel af
eller
er senere, og det er ikke
1200-tallet ell
sandsynligt, at Dannebrog har været
va::ret i
brug som dansk skibsflag fØr
f~r 1208/ 1219.
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Valdemar Atterdag
Derimod må
ma Dannebrog gradvis va::re
være
skibs£lag
taget i anvendelse som dansk skibs
flag
efteT denne periode, i løbet
l~bet af 1200ell er 1300-tallet- Vi ved i alle fald, at
eller
flaget
£laget i 1400-tallet var almindeligt
anerkendt som tegn på
pa dansk nationalitet; det fremgår
fremgar af adskillige billeder
og beskrivelser_ Vi ved også,
ogsa, som
mevnt,
nævnt, at Valdemar Atterdag allerede
i midten
mid ten af 1300-tallet havde fØjet
f~jet
Dannebrog til sit gamle kongelige våvabenmærke (figur 2). Det ville han
benma::rke
meppe
næppe have gjort uden tungtvejende
grunde.
Om disse grunde har
bar vi ingen sikna::rliggende at
ker viden , men det er nærliggende
mene, at når
nar kongen annekterede Dannebrog, var det fordi det kunne gavne
ham. Da Valdemar Atterdag blev
konge, i 1340, eksisterede Danmark
meppe
næppe nok som stat- H an behØvede
beh~vede
alle former for hjælp,
hja::lp, også
ogsa psykologisk,
hvis det skulle lykkes ham at samle
riget og folket, og drive de fremmede
ud. Hvis Dannebrog på
pa dette tidspunkt både
bade var det hellige banner,
opbevaret på
pa et af rigets slotte og
holdt
boldt hØjt
h~jt i ære
a::re siden dets sejrrige
tilsynekomst i Estland, og samtidig et
almindeligt benyttet nationalitetsmærnationalitetsma::rke for danske skibe,
ski be, velkendt i udlandet og populært
popula::rt i Danmark, kunne
det, i den situation Valdemar Atterdag
befandt sig i, være
va::re til stor gavn for
ham, hvis dette flag blev betragtet som
hans flag. Der er andre samtidige eksempler på,
pa, at en fyrste annekterede et
starnme- eller folkemærke
stammefolkema::rke og kombinere de det med sit dynastiske våbenmærrede
vabenma::rke for at drage fordel af dets popularitet. Se fx historien om Sachsens
hvide hest, Heraldisk Tidsskrift nr. 6,
side 269, 1962.
Det var heller
hell er ikke usædvanligt
usa::dvanligt at
en konge havde to forskellige våbenvaben-

mærker, et i sit skjold og et andet, i
ma::rker,
reglen enklere, i sit banner. Et ældre
a::ldre
eksempel er Habsburgerne, hvis skjoldvaben var en oprejst lØve,
våben
l~ve, rØd
r~d i guld,
men hvis banner viste tre vandrette
striber, rØdt-hvidt-rØdt,
r~dt-hvidt-r~dt, i dag republikken Østrigs
0strigs flag. Senere blev det jo
simpelt hen reglen, at stater havde dels
et våben,
vaben, dels et flag, som var helt
forskelligt fra dette.
At det danske kors
korsflag
flag kan have sin
oprindelse både
bade fra det kirkelige banner og fra nationens skibsflag, er ikke
en umulig tanke. Det ene kan have
udviklet sig uafhængigt
uafha::ngigt af det andet,
men måske
maske var der netop en afhænafha::ndemo Korset i det rØde
r~de
gighed mellem dem.
skibs
skibs£lag
flag kan være
va::re inspireret af korset
pa det himmelfaldne banner. I sin bepå
retning om miraklet siger Peder Ol01na::vsen, at korset var hvidt, men han nævner ikke selve dugens farve. Måske
Maske
har den været
va::ret gylden, for gult-og-hvidt
var pavens farver. Rent optisk er gult
og hvidt sammen imidlertid en dårlig
darlig
kombination, især
isa::r til sØs.
s~s. RØdt-og-hvidt
R~dt-og-hvidt
er meget bedre. Da det nederlandske

4. En af de ældste
a::ldste kendte gengivelser af
Dannebrog som skibsflag. Segl for Everpa et doschip herred i Slesvig, bevaret på
kument fra 1414, men muligvis ældre.
a::ldre. Her
efter Bruhn.
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flag dannedes i 1500-tallet, var det
orange-hvidt-blåt. Omkring 1630 ænorange-hvidt-bIat.
rendrede man officielt
officie1t dette til
ti1 TI/JdtrØdthvidt-bUlt, fordi det gamle
hvidt-blåt,
gam1e flag ikke
var tydeligt
tyde1igt nok.
Pa dette punkt
På
pUnkt i fremstillingen er
det måske
maske rigtigst at gentage, at det
ældste
re1dste uomtvistelige
uomtviste1ige vidnesbyrd om
Dannebrog stammer fra Va1demar
Valdemar Atterdags tid (1340-75). Det er derfor
en mulighed, at £laget
naget ikke er ældre
reldre
og, i så
sa fald,
fa1d, at det er Valdemar Atterdag som har skabt det.

Erik af Pommern
At Dannebrog på
pa denne tid ikke var
ukendt uden for Danmark ses af billederne i Gelre og Bellenville, men kendskabet har næppe
nreppe været
vreret udbredt. På
Pa
ita1ieneren Pizziganis 1andkort
italieneren
landkort over
det nordlige Europa fra o. 1367 er de
forskellige riger markeret med små
sma
flag. Det flag som angiver Danmark
viser tre lØver,
I~ver, ikke et kors. I Erich von
Kirchbergs Mecklenburgske
Meck1enburgske RimkrØRimkr~
nike fra 1370 findes en farvelagt tegning af en konge som holder tre flag,
et for hvert af de skandinaviske riger;
ogsa her er Danmark repræsenteret
også
reprresenteret af
sine lØver,
I~ver, ikke af Dannebrog.
Va1demar Atterdags datter, den store
Valdemar
Margrethe, der forestod regeringen
efter hans dØd
d~d i 1375, har ikke efter1adt
ladt sig vidnesbyrd om at have anvendt Dannebrog. Erik af Pommern
derimod var tydeligvis
tyde1igvis meget stærkt
strerkt
interesseret i det, og fra hans tid
(1397-1439) står
star vi på
pa langt fastere
grund med hensyn til
ti1 hvad vi ved om
Dannebrog. Som tidligere nævnt
nrevnt kombinerede han korset fra flaget
£laget med våvabenmærkerne
benmrerkerne for sine forskellige riger
og titler. Men det var ham åbenbart
abenbart
ikke nok. I selve
se1ve dette sammensatte
vaben 1ader
våben
lader han i feltet for Danmark
de tre danske lØver
l~ver holde
hQlde en stang
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5. Det ældste
reldste billede der
del' kendes
kcndes af Dannebrog som militærfane.
militrerfane. Farvelagt tegning
fra o. 1567 i et svensk manuskript om et
luftsyn (sværdet
(svrerdet i himlen), som blev observeret før
fj21r et slag mellem den svenske
og den danske hær
hrer i den Nordiske SyvårsSyvarskrig. Her efter Bruhn.
'

med Dannebrog (figur 3). Han anvendte også
ogsa dette, omkring Dannebrogskorset arrangerede våben
vaben i form
af skibsflag
skibs£lag på
pa krigsflåden.
krigs£laden. Et eksemplar
sadant flag, som erobredes
p1ar af et sådant
af li.ibeckerne i et sØslag
s~slag i 0resund
Øresund
1427, blev
b1ev opbevaret i Mariakirken i
Li.ibeck 1ige
lige til vor tid.
Det er også
ogsa fra Erik af Pommern
Pommernss
tid, at vi har det ældste
re1dste vidnesbyrd
om, at andre end kongen selv
se1v og folk
i hans tjeneste anvendte Dannebrog.
Et segl
seg1 fra Everschip Herred i Slesvig,
bevaret fra 1414, viser et skib med
Dannebrog i mastetoppen (figur 4).
sadan anvendelse af flaget, af »for
»fQ]:
En sådan
ket«, var efter kongens udtrykkelige

Dannebrog
Ønske.
~nske. I 1424 beklagede han sig over,
at indbyggerne på
pa Øen
~en Femern, som
han havde erobret nogle år
ar fØr,
f~r, stadig
brugte deres tidligere, holstenske hervaben i stedet for .rigets banner«,
rers våben
banderium regni, og dette udtryk kan
meppe
næppe gælde
ga:lde andet end Dannebrog.
Erik af Pommern var konge over
aIle tre nordiske riger, og noget kunne
alle
tyde på,
pa, at han pr~vede
prØvede p aå at indfØre
indf~re
et korsflag også
ogsa for Sverige eller
eIler mud~de
ligvis for hele unionen. I 1430 dØde
hans dronning, Filippa, i Vadstena, og
i instruksen om hvorledes begravelsen
skulle foregå,
forega, fik præsterne
pr<esterne nemlig
besked om på
pa deres
de res dragt at bære
ba:re en
gengivelse a f .rigets banner, som er et
rØdt
r~dt kors i et gult felt«. Dog, uanset
llVad
hvad der i denne sammenhæng
sammenha:ng mentes med .riget «, fik dette flag kun
kort levetid. Det er ikke omtalt siden,
og da svenskerne, omkring hundrede
ar senere, udviklede deres eget natioår
nalflag, valgte de farverne blåt
blat og gult,
sikkert efter det svenske riges våben,
vaben,

eIler
eller våbener.
vabener. I selve figuren fulgte
Sverige imidlertid det danske fortilfa:lde, og det samme gjorde siden alle
fælde,
aIle
~vrige nationalflag som udviklede sig
Øvrige
i Norden, Norges, Finlands, Islands,
Fa:r~ernes og Alands. Det er den
FærØernes
smukkeste gruppe flag som findes i
verden.
Fra 1400-tallet
1400-taIlet er Dannebrog altså
altsa
dokumenteret som flag for den danske
konge (Erik af Pommern og alle
aIle hans
efterfØlgere
efterf~lgere anvendte det på
pa deres segl,
mønter,
m~nter, kroningsdragt osv. osv.); som
flag for hæren
haren (det er tidligere nævnt,
na:vnt,
at samtidige svenske kilder omtaler
det gang på
pa gang); som flag for krigsarhunfll1den
flåden (fra anden halvdel af århundredet kendes flere kalkmalerier, der
viser kongelige skibe med Dannebrog
vajende); og som flag for private handelsskibe (Everschips segl og k alkmalekr~
rier). I samme periode begyndte krØnikeskrivere at beskæftige
beska:ftige sig med d et,
og ordet »Dannebrog« optrådte
optradte for
f~rste gang på
pa dansk.
fØrste

6. Træsnit
Trresnit i en bog, H .
Hamelmann . Oldenburgisch Chronicon «, fra
1599, men sandsynligvis
betydeligt ældre,
reldre, der viser Dannebrog som bbåde
~de
skibsflag og militærflag.
militrerflag.
Billedet forestiller Køben·
Kpben·
havns belejring 1535·36.
Belejrerne, under Dannebrag, er kongelige tropbrog,
per. Stadens forsvar ledegrey Christoffer af
des af grev
Oldenburg og de vandret
str{bede flag som ses på
p~
stadens volde er utvivlsomt afledet af hans våben,
vll.ben,
rpde bjælker
bjrelker i gult. Et
to rØde
lignende flag, som vajer
fra to af skibene, må
mll. væ·
vre·
re noget helt tredje.
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Det teldste
ældste Dannebrogs endeligt
Et spØrgsmål
sp\6rgsm.U som en overgang blev
ivrigt diskuteret, var, hvad der siden
blev af det originale banner fra Estland.
Fra 1500-tallet stammer en tradition
om, at kong Hans (Johan) år
ar 1500
tog det med på
pa sit uheldige
uhelclige tog mod
Ditmarsken, hvor det blev erobret af
ditmarskerne sammen med hærens
ha:rens Øv\6vrige udstyr_ Indtil da skulle det bl.
bI. a.
have været
va:ret opbevaret på
pa Kalundborg
Slot. Hvorfor Hans skulle have taget
det ærværdige
a:rva:rdige banner ud fra dets opbevaringssted i en så
sa relativ betydningsl\6s anledning som en ekspedition
ningslØs
mod nogle marsk
marskb\6nder
bØnder der nægtede
na:gtede
at betale skat, er der ikke givet nogen
tilfredsstillende forklaring på.
pa. Måske
Maske
har han været
va:ret inspireret af Sten Sture,
£;let ærkebisp
a:rkebisp J
Jakob
akob
som i 1495 havde fået

Ulfssons tilladelse til at låne
lane Sankt
Eriks banner fra U ppsala
pps ala domkirke til
et felttog mod Rusland. Dette banner
leveredes tilbage i januar 1497, samme
ar som Hans blev kronet til konge i
år
Sverige.
Det er ikke umuligt at banneret fra
Estland kan have eksisteret endnu
enclnu i
ar 1500. Det ville i så
år
sa fald have været
va:ret
o. 290 år
ar gammelt. Omkring 1880 opdagede Henry Petersen i Lilbecks Mariakirke det tidligere omtalte danske
altsa da var
skibsflag fra 1427, som altså
mindst 453 .h.
år. Det var vel bevaret og
eksisterede endnu til Anden Verdenskrig, på
pa dette tidspunkt mere end fem
fern
hundrede år
ar gammelt.
I 1559 deltog Frederik 2. i den holpa og undertvinstenske adels angreb på
gelse af Ditmarsken. Blandt krigsbyttet
var det gamle Estlandsbanner, som ditmarskerne havde hængt
ha:ngt op i kirken i

7. I hvert fald fra begyndelsen af 1600-tallet blev Dannebrog, med split, brugt på
pa
kongelige besiddelser, herunder fa:stninger
fæstninger og militære
milita:re anl;eg.
anlæg. Billedet
BilIedet her viser det
danske fort Frederiksborg på
c1anske
pa Guldkysten, malet af en engelsk kunstner o. 1790.
Handels- og Søfartsmuseet
S~fartsmuseet på
pa Kronborg.
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Wohrden. Det var mesten
næsten hensmuldret, men som det var blev det fØrt
f~rt
bort og anbragt i Slesvig domkirke.
Hvorfor Slesvig? Hvorfor ikke tilbage til Kalundborg eller
ell er et andet nationalt mere betydningsfuldt sted? Det
forklares (af senere historikere) med,
at et banner som var faldet fra himmelen eller
eIler ska!nket
skænket af paven, nu, efter
Reformationen, smagte for meget af
katolicisme, til at man ville anvise det
en alt for central plads i riget og i
folkets bevidsthed.
Og i Slesvig domkirke skal det
gamle Estlandsbanner, det fØrste
f~rste Dangaet til grunde af ælde
a!lde
nebrog, være
va!re gået
omkring hundrede år
ar senere.

Til SDS
søs
I hvert fald
fa Id fra 1400-tallet
1400-taIlet var Dannebrog blevet brugt i to former: som
stutflag, dvs. rektangulært,
rektangula!ft, og som
splitflag. Hvorvidt denne forskel var
andet end ornamental eller
ell er tilfældig,
tilfa!ldig,
er svært
sVa!rt at sige. Den fØrste
f~rste forordning
som fastsatte regler for brugen af de
to former, blev udstedt af kong Christian 4. i 1625. IfØlge
If~lge denne forordning var splitflaget forbeholdt kongen,
kongelige besiddelser, herunder slotte
og fæstninger
fa!stninger (se figur 7), og krigsflåden.
Widen. Handelsskibe og andre private
skibe kunne kun flage med stutflag.
I 1690 begyndte man at kendetegne
visse flag til bestemte formål,
formal, eIler
eller for
bestemte brugere, ved at placere et
sa!rligt mærke
særligt
ma!rke idem.
i dem. Kongens personlige flag fik kongevåbenet
kongevabenet placeret i
midten. Senere fik det Ostindiske
Kompagni og andre af de store handelskompagnier og ~tatsmonopoler lov
sa!rma!rke deres Dannebrog på
pa
til at særmærke
forskeIlig vis. Den Kgl. GrØnlandske
forskellig
Gr~nlanclske
Handel satte fx to k,rydsede hvide
harpuner i det øverste
~verste rØde
r~de felt na!rnærmest stangen.

I 1757 blev det forordnet, at alle
aIle
danske skibe i Middelhavet skulle
skuIle differentiere deres Dannebrog med konundga
gens monogram i midten, for at undgå
at blive forvekslet med skibe fra Malta. Maltesiske skibe sejlede nemlig under Malteserriddernes, de tidligere Johanniterridderes hvide kors i rØdt
r~dt felt.
iSa!r i anden halvdel af
Siden hen, især
1800-tallet, indfØrtes
indf~rtes sa!rlige
særlige ma!rker
mærker i
Dannebrog for admiraler, Marineministeriet, Postvæsenet,
Postva!senet, Toldva!senet,
Toldvæsenet, Havnepolitiet, Statsbanerne og adskilligt
flere, se figur 12.
~kke, op til omkring midI en årrække,
ten af 1900-tallet, herskede der en noS~va!rnet, som
get kunstig tradition i Søværnet,
gik ud på,
pa, at den rØde
r~de farve i SØværS~va!r
nets flag skulle
skuIle være
va!re lidt mØrkere
m~rkere eller
eIler
dybere rØd
r~d end farven i det gængse
~ngse
Dannebrog. IfØlge
lf~lge en oplysning af december 1968 fra adjudanten hos cheS~va!rnet holdes denne tradifen for Søværnet
la!ngere ved lige.
tion ikke længere

I armeen
armien
Som vi har hØrt,
h~rt, havde den danske
ha!r Dannebrog med sig på
hær
pa felttogene
i Sverige i l400-tallet
l400-taIlet og til Ditmarsken i begyndelsen af ISOO-tallet.
ISOO-taIlet. FØrst
F~rst
fra Christian 4.s tid (1588-1648) kan
man imidlertid sige, at vi kender noget
na!rmere til Dannebrogs historie som
nærmere
fane, til forskel fra som flag. Denne
historie er fortalt af
a£ Helge Bruhn, i
detaljer og med mange illustrationer,
i hans .Dannebrog og danske faner
gennem tiderne« (1949), et helt igennem grundigt og læseværdigt
la!seva!rdigt værk.
va!rk.
Hvad Bruhn oplyser om Dannebrog
som fane, kan resumeres således:
saledes:
1600-talIet fØrte
f~rte enI begyndelsen af 1600-tallet
kelte regimenter, især
iSa!r inden for kavalleriet, Dannebrog som deres regimentsfane, i reglen med en inskriptiori eller et eller
elIer andet mærke
ma!rke placeret i du-

435

Sven Tito Achen

gen. De fleste
£1este regimenter havde imidlertid faner, som var helt forskellige
fra Dannebrog: stribede, ternede, med
et eller
ell er andet krigerisk eller religiØst
religi~st
billede, eller hvad det nu kunne være.
va:re.
I 1628 forordnede Christian 4., at
alle »nationale« regimenters fane skulle have hvad man kunne kalde et Dannebrogsfelt, et lille rØdt
r~dt kvadrat med
et hvidt kors i, i øverste
~verste hjØrne
hj~rne na:rnærmest ved stangen (se illustrationen p.
217 i Heraldisk Tidsskrift nr. 15,
1967). I lØbet
l~bet af 1600-tallet gik det
fulde Dannebrog af brug som regimentsfane, og typen med Dannebrog
i hjØrnet
hj~rnet b1eva1minde1igere,
blev almindeligere, om end
ikke enerådende.
eneradende. I begyndelsen af
indskra:nkedes brugen af
a£
1700-tallet indskrænkedes
Dannebrog i fanehjØrnet
fanehj~rnet imidlertid,
og omkring midten af århundredet
arhundredet var
ogsa Dannebrogsfeltet helt forsvundet
også
fra flertallet
£1ertallet af hærens
ha:rens regimentsfaner.
Aret
Året 1785 blevet
blev et vendepunkt. I de

foregaende ti eller tyve år
foregående
ar havde der
udviklet sig en stærkere
sta:rkere nationalfØlelse.
£~lelse. I 1772 var dansk blevet (gen)indf~rt som kommandosprag
kommandosprog i ha:ren,
hæren,
indfØrt
og i 1776 kom loven om indfØdsretten.
indf~dsretten.
I 1785 blev det fulde Dannebrog genindf~rt som regimentsfane for en rækra:kindfØrt
ke regimenter, og i forordningen herom blev ordet »Dannebrog« brugt fØrf~r
ste gang i en officiel tekst.
ar som slaget på
pa K~
KØI 1801 , samme år
benhavns red, oprettedes Landeværnet
Landeva:rnet
og fik Dannebrog som fane. I 1807,
samme år
ar som engelskmændene
engelskma:ndene bombarderede KØbenhavn,
K~benhavn,
skrev Ingemann »Vift stolt på
pa Kodans bØlge!
b~lge l
blodr~de
f~lgen
blodrØde Dannebrog«, og i de fØlgende tiår
tiar skreven
skrev en række
ra:kke andre af Danmarks stØrste
st~rste digtere Grundtvig,
Oehlenschlager, Christian Winther, H.
C. Andersen m. £1.
f l. - digte om og til
Dannebrog. I 1842 indfØrtes
indf9>rtes det fulde
Dannebrog som regimentsfane for

8. Dannebrog som militærfane.
milita:rfane. Den tapre landsoldat angriber fjenden i Kolding,
april 1849. Samtidigt litografi i Vilhelm Holst
HoIst .Felttogene 1848.49.50., 1852.
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9. Mellem 1834 og 1854 var det forbudt private borgere at flage med Dannebrog. Hvordan forbudet blev respekteret, fremgår
fremgar af dette billede af kong Frederik 7.s indtog i
Flensborg i foråret
foraret 1848. Der er Dannebrogsflag overalt, hos folkemængden
folkem<engden på
pa gaden
gad en
og ud ha tag og vinduer på
pa hvert eneste hus. Samtidigt litografi, efter
Vii helm Holst.
Vilhelm
HoIst.
hele den danske hær.
h;er. Siden anden
halvdel af 1600-tallet og særlig
s;erlig efter
1671, da Dannebrogordenen oprettedes, var militære
milit;ere udgaver af Dannebrog ofte blevet udformet således,
saledes, at
korsets arme var bredere
bred ere ved flagets
£lagets
kant end i midten og evt. tillige let
krumm ede. Af en eller
ell er anden grund
blev denne form genindfØrt
genindfl"rt med reformen 1842, og som regimentsfane har
Dannebrog denne udformning den
dag i d ag, se figur 11.
Il.

Folkets flag
Nogle år
ar i forvejen var der sket noget overraskende. På
Pa land var Dannebrog stadig væk,
v;ek, i alle fald i teorien,
forbeholdt kongen og staten, samt institutioner og organisationer under
demo Samtidig med at flagets
dem.
£lagets popular itet voksede, var det imidlertid
imidIertid blevet

mere og mere almindeligt, at private
personer h ejste det, og i 1833 blev det
foreslaet at give officiel tilladelse til
foreslået
favl"r, men
dette. Ministeriet var i faVØr,
kongen, Frederik 6., sagde nej, og i
1834 blev det udtrykkeligt forbudt
private borgere at hejse Dannebrog.
Loven var i kraft til 1854, men blev
bIev
handh;evet, og formodentlig er
ikke håndhævet,
der ikke i nogen anden periode af
Danmarks historie blevet hejst så
sa mange Dannebrogsflag
Dannebrogs£lag som i disse patriotisk og demokratisk berusede år,
ar, år
ar der
oplevede nationalfØlelsens
nationalf911elsens hØjvande
h91jvande i
1840' erne, enevældens
enev;eldens afskaffelse og
Grundlovens indfØrelse
indfl"relse i 1849, og den
popul;ere og sejrrige Treårskrig
populære
Trearskrig 184851 (se figur 9). To af tidens hØjest
h91jest elskede sange, »Dengang jeg drog af
»H91jt fra træets
tr;eets grØnne
gr91nne top «,
sted« og »HØjt
indeholder begge vers om Dannebrog,
som også
ogsa i vore
yore dage tusinder af dan-
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10. Folkets flag. Indvielse af Politikens havekoloni Valh!2lj
Valhøj

ske kan citere i hvert fald et par linjer fra. Fra den fØrste
f~rste de to begyndelseslinjer (som indleder denne artikel), fra den anden de to afsluttende:
»Vid, det er en ære/Dannebrog
a:re/Dannebrog at
ba:re«. Begge sange er af Peter Fabære«.
ber, og begge er skrevet i 1848. Den
danske skik at pynte juletræet
juletra:et med
sma Dannebrogsflag i guirlander stamsmå
mer muligvis fra samme tid.
Det hævdes
ha:vdes ofte, at Dannebrog er
verdens ældste
a:ldste flag, hvormed menes, at
det er det ældste
a:ldste blandt statsflag som
stadig anvendes officielt. Hvis det faktisk går
gar tilbage til de fØrste
f~rste år
ar af 1200tallet, er dette sandsynligvis rigtigt. H vis
Dannebrog imidlertid fØrst
f~rst stammer
fra Valdemar Atterdags tid, dvs. midten af 1300-tallet, overgås
overgas det i alle
fald af det Østrigske
~strigske flag, som nemlig
er dokumenteret på
pa et segl fra 1230.
Ogsa Englands (men ikke StorbritanOgså
niens) flag er i så
sa fald ældre.
a:ldre. Hvordan
dette nu end forholder sig, er Dan-
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marks i hvert fald
faId et af
a£ de ældste
a:ldste flag
i verden.
Det er også
ogsa et af
a£ de smukkeste. I
1927 nedsattes en kommission, som
unders~ge landets flaglovgivskulle undersØge
ning og forberede et forslag til en ny,
omfattende lov. I 1929 afgav kommissionen sin betænkning.
beta:nkning. Loven blev aldrig til noget, men betænkningen
beta:nkningen er i
hØj
h~j grad værd
va:rd at læse.
la:se. En af dens formuleringer (som ganske vist kun sigter til splitflaget) udtrykker, i sin vel
overvejede, forsigtige kancellistil, et
synspunkt, som jeg tror de fleste danske deler:
»Dannebrog ... betegner jo nemlig
- nationale, fØlelsesbetonede
f~lelsesbetonede momenter ganske ufortalt - for se
selv
Iv den mest
nØjeregnende
n~jeregnende vurdering ved motiv,
farver, form og dimensionsforhold en
sum af
a£ harmoni og skØnhed,
sk~nhed, der til
enhver tid måtte
matte sikre dette flag en
meget hØj
h~j rang blandt nationernes
flagsymboler«.
Hagsymboler«.
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