
Dannebrog

Vid, det er en ære/Dannebrog at bære. 

Sådan lyder det i ”Højt fra træets grønne top”, som mange af os 
synger til jul. Sangen blev skabt i midten af 1800-tallet – i en tid, 
hvor det danske fl ag blev nationens og folkets. Men det har det 
ikke altid været.

I Dannebrog hejser Torben Kjersgaard Nielsen fl aget og for-
tæller, hvordan Dannebrog e� er at være faldet ned i Estland 
først var statens, kongens og adelens. Mange krige senere gik 
Dannebrog fra at være magtens symbol til at være folkets og 
nationens. Patriotismen blev en borgerdyd, og Dannebrog sam-
lede folket. Og det gør det stadig: Flaget svinger overalt i butik-
ker og til fødselsdage, sportsbegivenheder og begravelser. Men 
Dannebrog sæ� er også følelser i brand – og sæ� es selv i brand.
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Forfa� eren siger 
”Dannebrog fascinerer mig, fordi fl aget er så gammelt, og fordi vi bruger det så 
meget. Dannebrog er et ekstremt rummeligt symbol, og det aktiverer mange 
følelser – fra det religiøst andægtige over løssluppen livsglæde til knugende 
sorg.” 
 
”Dannebrog har ikke altid været symbol på nationen. Dannebrog har heller ikke 
altid været for alle. Men fl aget og fortællingen om middelalderligt himmelfald 
har været med hele vejen: fra kongeligt og adeligt magtemblem over krigerisk 
nationalt kendetegn til et folkeligt symbol.”

 

Om forfa� eren
Torben Kjersgaard Nielsen er lektor i historie ved Aalborg 
Universitet.

Om serien
Dannebrog er 16. bog i forlagets serie 100 danmarks-
historier. Bøgerne udkommer en gang om måneden i 
o� e år og er centrale i projektet, der bl.a. omfa� er appen 
Dyst!, materiale på danmarks historien.dk og kronikker i 
Politiken. 

Se mere på 100danmarkshistorier.dk


