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Det danske flag 
Dannebrog    
 
 
 
Vidste du det? 

• Det danske flag kaldes for ”Dannebrog”. Det betyder ”danernes fane”. I gamle dage 
kaldte man nemlig danskerne for ”danere”.  

• Man siger, at Danneborg faldt ned fra himlen i byen Tallinn i Estland i år 1219 for at 
hjælpe Valdemar Sejr og danerne til at vinde et slag over esterne.  

• I dag bruger man Dannebrog til at markere højtider; såsom fødselsdage, jubilæer eller 
andre festdage. Man bruger også flaget ved begravelser, hvor man ”flager på halvt”.  

• Det er en udbredt opfattelse, at man helst ikke må flage med Danneborg efter 
solnedgang, og de fleste tager derfor flaget ned fra flagstangen inden da.  

• En anden opfattelse er, at Dannebrog helst ikke må røre jorden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fædrelandssange 
I 1800-tallet skrev mange forfattere om, hvor dejligt der var i Danmark. Den type tekster kalder 
man i dag for ”nationalromantiske” tekster. Man havde på det tidspunkt brug for at give 
danskerne håb og en følelse af, at Danmark var et godt sted at leve og en nation med en god 
fremtid. Det gik nemlig ikke så godt i Danmark i den periode. Hør, hvad fx der var sket: 
 

• Danmark mistede sin flåde ved Englands bombardement i 
1807.  

• Staten gik bankerot i 1813. 
• Danmark mister Norge, og dermed også en del af sin magt og 

storhed, i 1814. 
 
Derfor valgte en del forfattere og malere at fremhæve alt det gode ved Danmark – naturen, 
kongerne, historien, sejrene, det danske folk – og også det danske flag. 
Senere i opgaverne skal du læse, hvad man bl.a. skrev om Dannebrog.   
 
 
 

Snak med din makker om: 
• Hvornår bruger du Dannebrog? 
• Hvad betyder Dannebrog for dig? 
• Tegn sammen på et stykke papir alle de flag, I kan komme i tanke 

om. I må ikke bruge internettet, I skal kun bruge jeres 
hukommelse.  

• Vis jeres flag til en anden gruppe og fortæl, hvilke lande flagene 
tilhører.  
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Opgave 1 – Beskriv Danmark 
 
Se på de to billeder nedenfor og løs opgaverne. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Billede 1 

Billede 2 

Beskriv farverne på de to billeder. 
Hvordan er farverne forskellige? 

 

Begge billeder er fra Danmark. Det 
ene er fra landet – det andet er 
fra byen. Beskriv forskellen på de 
to miljøer. 

 

Forestil dig, at du bor på gården 
på billede 1. Hvem bor du sammen 
med? Hvordan er din hverdag? 
Hvad laver du, fra du vågner, til 
du går i seng? 

 

Billede 2 er fra Nyhavn i 
København. Forestil dig, at du bor 
i en af lejlighederne i Nyhavn og 
sidder og kikker ud af vinduet. 
Hvad ser du? Hvad laver de 
personer, du ser? Hvad skal du selv 
lave i dag? 

 

Vælg ét af billederne og lav et 
digt, der passer til stemningen. Dit 
digt skal være lyrisk – det vil sige, 
at digtet beskriver en stemning. 
Der behøver derfor ikke at være 
”handling” i digtet, man man skal 
kunne fornemme, hvordan der er 
på det sted, der beskrives.  

Dit digt skal derfor være præget 
af tillægsord. Begynd med at 
udfylde tillægsordsboksen under 
billederne for at få ideer til dit 
digt.   

Farver:  

 

Lyde: 

 

Lugte: 

 

Følelser: 
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Opgave 2 – Fædrelandssange 
 
Du præsenteres for to fædrelandssange fra romantikken, der begge nævner Dannebrog i 
teksten. Du skal læse teksten og løse opgaverne.  
 
Der er et yndigt land (uddrag)    
Adam Oehlenschläger, 1819 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Soldaternes Sang til Dannebrog (uddrag)    
H. C. Andersen, 1850 

 

Vort Dannebrog er smukt, 
Det vifter hen ad Havet 
Med Flagets røde Bugt. 
Og stedse har sin Farve hvid 
Dit hellige Kors i Blodet, 
O Dannebrog, i Strid. 
 

Hvordan beskriver Oehlenschläger Dannebrog? 

Lav en liste over de tillægsord og udsagnsord, der er i 
strofen. 

Udskrift alle tillægsord og udsagnsord med et andet, du 
selv vælger. Du bestemmer selv, om det fortsat skal 
være en positiv beskrivelse af Dannebrog. Fx: 

Vort Dannebrog er flot, 

Det sejler hen ad Havet… 

Vor gamle Fane, vort Dannebrog, 
Som Himlen gav os med Seier, 
Dig har jeg elsket fra lille Pog, 
Mit hele Hjerte Du eier. 
 
Du hellige Fane, Du danske Flag, 
Om Dig straaler Mindernes Glorie, 
Med Gud og med Dig hos den ærligste 
Sag 
Staaer Danmark i Verdens Historie. 
 

Hvad mener H. C. Andersen med ”Som Himlen gav os 

med Seier”? 
 
Lav en liste over de ord, du ikke forstår og find ud af, 
hvad de betyder. 
 
Lav en flot tegning, der viser præcis, hvordan H.C. 
Andersen beskriver dannebrog. Brug alle de 
beskrivelser og oplysninger, du får om Dannebrog i de 
to strofer. 


