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Enhver dansk Skole bør eje et Dannebrogsflag; 
det er en fattig Skole, der ikke kan tage Landets 
Flag frem ved festlige Lejligheder og samle Bør
nene om det. Helst maa Dannebrog findes ved 
Skolen i to Former: som et Flag, der kan hejses 
paa Flagstangen uden for Skolebygningen, paa 
samme Vis som det hejses uden for vore Hjem, 
og som en Fane, der kan føres med, naar Skolen 
møder frem til Fest eller Stævne.

Dette lille Hæfte indeholder nogle Forslag og 
Betragtninger vedrørende Brugen af Dannebrog i 
Skolen. Det giver sig ikke af med at udrede, hvor
dan man bibringer Børn Sansen for de nationale 
Værdier, men forudsætter simpelthen, at Skolen 
vedgaar sin Pligt til at lære Børnene at betragte 
Flaget som Folkets Samlingsmærke, et Symbol paa 
vor Danskhed, som vi skylder Ærbødighed. En 
Skole, der har denne Indstilling over for Flaget, 
vil finde det naturligt og rimeligt at give den Ud
tryk ved Iagttagelse af visse ydre Former, naar 
Dannebrog tages frem til Brug. Det stemmer bedst 
med dansk Sind, at disse Former er jævne og 
ukunstlede; men deraf følger paa ingen Maade, at 
faste Regler er overflødige. Staar man helt uden 
Regler, bliver Resultatet let, enten en Formløshed,
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der berøver Handlingen ethvert Præg af Højtid 
og Værdighed, eller et selvlavet Ceremoniel, der 
virker teatralsk og overdrevet — netop det, der 
skulde undgaas. — Det maa da formentlig anses 
for nyttigt og paakrævet at faa opstillet nogle 
simple Regler for Brugen af Dannebrog i de Til
fælde, danske Skoler kan komme til at staa over
for, og det vilde ikke være uden Værdi, om Sko
lerne kunde enes om at lade dem være Fællesreg
ler, der fulgtes, hvor flere Skoler optræder sam
men. For at naa dertil, maa der være nogen, der 
gør Begyndelsen — og med Udsendelsen af dette 
Hæfte er Sagen nu forelagt danske Skolefolk til 
Afgørelse.

Visse Regler for Brugen af Dannebrog maa jo 
allerede siges at have vundet Hævd. I Hæren og 
Flaaden har disse Regler fæstnet sig i reglemen
tariske Bestemmelser, som i mere eller mindre 
ændret Form følges af mange civile Institutioner 
og Foreninger. Hvor Skik og Brug saaledes alle
rede har angivet Vejen, bør Skolen i Fællesska
bets Interesse følge efter, men der kan her blive 
Brug for visse Tilføjelser, og en fornuftig og hen
sigtsmæssig Tilpasning efter Skolens særlige For
hold vil være nødvendig1).

Ud fra disse Betragtninger gaar vi altsaa nu i 
Gang med at forme Regler for Skolens Brug af 
Flag og Fane.

B Den senere (Pkt. n) beskrevne Fanesænkning afviger 
saaledes fra den, der anvendes i Hæren.
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i) En Flaghejsning, besørget af Skolebetjenten, 
længe før Børnene er mødt og maaske uden at de 
kender Grunden, kan naturligvis forekomme og 
være berettiget, fordi Skolen har sine særlige For
pligtelser som offentlig Institution; men det, der 
er Tale om i det følgende, er Skolen som et Sam
fund af Lærere og Børn, og for dette Samfunds 
Vedkommende vil vi begynde med at fastslaa, at 
al Brug af Dannebrog i Skolen bør foregaa under 
Børnenes Medvirken, og denne Medvirken bør i 
størst mulig Omfang være af aktiv Art.

2) Hvis man anerkender denne første Regel, 
vil man ogsaa være modtagelig for den Betragt
ning, at det ikke er helt ligegyldigt, hvordan en 
Skole faar sit Dannebrogsflag. Dets sagnagtige, 
gennem Aarhundreder besungne Dalen-ned fra 
Skyerne gentager sig jo ikke; det er en Ting, der 
maa købes, oven i Købet en ret kostbar Ting. 
Al Erfaring peger i Retning af, at et Dannebrog, 
hvis Tilvejebringelse Skolens Børn selv har haft 
Andel i, har de bedste Muligheder for at komme 
til at indtage den Plads i Skolens Liv, som det 
har Krav paa. Paakald derfor allerførst Børnenes 
Interesse for Tanken om at skaffe Skolen et Flag 
eller en Fane, og sæt dem saa i Arbejde! En Skole, 
hvor lidt Fantasi og Foretagsomhed har hjemme, 
finder let ud af, hvad der skal gøres. Bestemmer 
man sig for en Opvisning el. lign., saa sørg for, 
at det størst mulige Antal Børn ved denne Lejlig
hed faar en Opgave at løse, et Hverv at bestride; 
— jo nærmere man naar til, at alle er med, desto 
bedre.
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Men det kunde jo tænkes, at den offentlige 
Myndighed, som opfører en ny Skole, fik den 
smukke Tanke, at Flag og Fane skulde høre med 
til de mange Ting, hvormed en saadan Skole nu 
til Dags maa udstyres. At Skolen faar sit Danne
brog paa den Maade, maa siges at være i sin 
Orden; kun maa det i saa Fald klart og tydeligt 
markeres, at det her ikke drejer sig om et Stykke 
Inventar af samme Rang som Landkort og ud
stoppede Fugle. Dannebrog kræver lige som den 
stolte Kongedatter, vi læser om i Danmarkshisto
rien, at træde frem »med Manér«; altsaa: ved 
Indvielsen af den nye Skole maa der finde en 
Overrækkelse Sted af det nationale Symbol, som 
Solen fremtidig skal være Vogter af. — Hvad 
der bør iagttages ved en saadan Lejlighed, skal 
vi senere se paa.

3) I Overensstemmelse med den Regel, der er 
givet i Punkt 1, maa Omsorgen for Flag og Fane 
og Varetagelsen af de Pligter, som i det hele føl
ger med Brugen af Dannebrog i Skolen, være 
overdraget en Gruppe af dens Elever, som vi vil 
kalde Skolens Fanevagt. Der er Brug for mindst 
tre, og Hvervet bør gaa paa Omgang blandt der
til egnede Elever i de ældste Klasser. Fanevagten 
har en Række Opgaver og Pligter. Vi skal i det 
følgende nærmere angive, hvori de bestaar; men 
først vil vi fremhæve nogle almindelige Krav, 
som maa stilles til de Elever, der udtages til 
Fanevagt.

a) Det har fra gammel Tid været en Regel, 
at en Fanebærer maa være noget af en Kraft
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karl; og vel er der jo i den Forbindelse, hvori 
hans (el. hendes) Hverv her omtales, ikke Tale 
om ligefrem at forsvare Fanen, men det maa 
paa den anden Side fastholdes, at ogsaa det at 
bære en Skolefane smukt og med overlegen An
stand kræver ganske gode Kræfter. Det er der
for, særlig ved udendørs Optræden, en utilgive
lig Fejl at overlade Fanen til en lille spinkel 
Dreng eller Pige. Da det endvidere er trættende 
baade at bære og at staa stille med en Fane i lang 
Tid (og her er det næsten værst, naar man er 
inde i et Lokale med mange Mennesker), saa bør 
der altid være udtaget saa mange til Hvervet, 
at der kan tilvejebringes en ret hyppig Afløs
ning. Altsaa: man vælger til Fanevagt Drenge 
eller Piger, om hvem det med Sikkerhed kan 
forudsættes, at de har de fornødne Kræfter, og 
man udtager saa mange, at der kan skaffes den 
fornødne Afløsning; — Minimum tre, og, hvis 
der er baade Drenge og Piger i Skolen, da tre af 
hver.

b) Fanevagten bør helst være nogenlunde ens
artet påklædt. Den i Skolen anvendte Gymnastik
dragt vil — maaske i lidt tillæmpet Form — 
meget ofte være anvendelig, baade for Drenges 
og Pigers Vedkommende; men til lang Tids Op
hold udendørs i køligt Vejr egner den sig ikke, 
og der kan da blive Tale om paa et eller andet 
Tidspunkt at tage mere Tøj paa, hvilket passende 
kan ske samtidig med en Afløsning.

c) Nervøse og let paavirkelige Skoleelever bør 
ikke anvendes; Hvervet kræver en vis robust Ro 
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og Overlegenhed, som man gør vel i at mærke sig 
ikke uden videre kan forudsættes hos Elever, der 
ser kraftige og sunde ud. Mange Børn, og ikke 
mindst de store Drenge og Piger i Overgangs
alderen, som der her er Tale om, vil føle det som 
en Prøvelse at befinde sig i Midtpunktet for en 
stor Forsamlings Opmærksomhed, og en Fane
bærer, der ikke kan tage dette uden at blinke, 
eller som. maaske endog faar ondt, er ikke egnet 
til Hvervet.

d) Fanebærerne maa være nøje instrueret om 
og indøvet i det, der paahviler dem, — ogsaa 
fordi det giver dem Selvtillid og Sikkerhed i Op
træden. Det er en Ynk at se en forfjamsket og 
usikker Fanebærer, der ikke ved, hvad han skal 
gøre af sig selv og sin Fane. Men hvor han viser 
sig, er Skylden altid Skolens; den har udtaget ham 
til et krævende Hverv og derefter ladet ham i 
Stikken uden omhyggelig Instruktion og for
nøden Indøvelse. Han har billigt Krav paa begge 
Dele og det ikke blot for sin egen Skyld; Fanen, 
man har overladt ham, gør Kravet uafviseligt.

4) Men lad os forudsætte, at alt, hvad vi 
hidtil har talt om, er i Orden, og at vi staar 
over for selve de Opgaver, der kommer til at 
ligge for, naar Dannebrog tages i Brug ved en 
Skole.

Vi begynder med Flagning fra Flagstang. Fla
gets Hejsning og Nedhaling foregaar jo ved 
Hjælp af et simpelt Trisseværk, og dette maa 
være i Orden: Trissen i Flagknappen maa virke 
efter sin Bestemmelse, og Flaglinen maa være hel 
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og uden Knuder, og den yderste Ende af den 
maa være beviklet, saa den ikke løber op; — 
intet er pinligere end en Flaghejsning, der mis
lykkes, fordi Linen kommer i Ulave, sætter sig 
fast i Trissen eller brister. Hvis Stang og Line 
ikke er helt ny, bør man hellere tage Ulejlig
heden af et Eftersyn. Det kræver, at Stangen 
lægges ned, og bør naturligvis foregaa i god Tid,

Fig. 1. Et Flagstik, som anvendes ved Flagets Fastgørelse til 
Flaglinen.

før Hejsningen skal finde Sted. Det forudsætter 
endvidere voksne Menneskers Medvirken, men de 
Børn, hvem Flaget er betroet, bør være med og 
lære, hvordan Nedlægning, Eftersyn og Rejsning 
foregaar.

Ved Fastgørelsen af Flaget til Flaglinen maa 
man helst benytte visse »Stik«, som enhver Sø
mand eller ældre Spejder kender (se Tegningen, 
Fig. i); de maa naturligvis være omhyggelig ind
øvet, saa der ikke kludres i det. Af Fanevagtens 
tre Drenge eller Piger besørger de to Fastgørelsen, 

11



mens den tredie staar klar ved Ophalingslinen. I 
stærkt Blæsevejr er det hensigtsmæssigt at vikle 
Nedhalingslinen et Par Gange løst om det sam
menrullede Flag og at stikke en ombøjet Ende 
af Linen ind under disse Omviklinger, som det 
er vist paa Fig. 2; under Hejsningen, eller naar 
det sammenrullede Flag er bragt til Tops, løsner 
Linen sig, naar der med et jævnt Træk hales 
nedad i den, og Flaget foldes ud.

Naar alt er i Orden, bringes Flaget til Tops 
med et roligt Træk; naar det er paa Plads, skal 
Ophalingslinen være stram, Nedhalingslinen der
imod slap, dog naturligvis med Maade, og begge 
Liner slaas et Par Gange om Stangen og fast
gøres derefter solidt; det maa ikke kunne ske, at 
Fastgøringen svigter.

5) En Skole, der samles til Flaghejsning, bør 
opstilles i god Afstand fra Flagstangen — mindst 
Stangens Længde — og med de smaa Klasser 
forrest; saa kan alle se, hvad der foregaar. Skal 
der tales ved en saadan Lejlighed, bør den op
stillede Skole kun danne en Halvcirkel eller lidt 
mere, saa at Taleren ikke, har Ryggen til nogen 
af Tilhørerne.

Mens Flaget gaar til Tops, blotter alle Hovedet; 
Fanevagten selv er mødt uden Hovedtøj.

6) Det er almindelig Skik at synge en Sang, 
naar Flaget er hejst. Adskillige af vore Fædre
landssange egner sig godt til at bruges paa denne 
Maade, men ingen af dem kan siges at have vun
det ubestridt Hævd som Fanesangen. I Sommer
lejre o. lign. Steder har Flaghejsningen om Mor-

12



genen ofte Karakteren af en højtidelig Indledning
til Dagens Sysler; det 
denne Indledning bør 
ikke bør misbruges til 
uvedkommende Ting, 
— Fordeling af Po
sten, Efterlysning af 
tabte Sager o. lign.
—Der er i øvrigt ad
skilligt, der taler for 
ikke at lade en Høj
tidelighed af denne 
Art være en daglig 
tilbagevendende Be
givenhed.

7) Som bekendt 
flager man med Fla
get paa halv Stang, 
naar et Dødsfald er 
indtruffet eller en Be
gravelse finder Sted. 
Flaget bringes paa 
Plads saaledes, at det 
først hejses helt til 
Vejrs paa sædvanlig 
Maade, hvorefter det 

langsomt sænkes.
»Halv Stang« skal 
ikke tages helt bog
stavelig: Flagets Over
kant skal have en Af
stand fra Flagstan-

maa da understreges, at 
være kort, og at den

Fig. 2. Det sammenrullede Flag, 
klar til Hejsning.
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Fig. 3. Med Fanen ved Foden; Flag» 
dugen ordnes, saa den hænger smukt 
med brede Folder ned langs Stangen.

gens Knap, der er 
omtrent en Tre
djedel af Stan
gens Længde.

8) Flaget maa 
aldrig være hejst 
i Tiden mellem 
Solnedgang og Sol
opgang. Paa Dage, 
hvor Skolen fla
ger, vajer det fra 
Kl. 8 til Solned
gang. Det er groft 
Misbrug af Dan
nebrog at lade det 
hænge ude om 
Natten. Naar Hejs
ning finder Sted, 
aftales det, inden 
man forlader Ste
det, saa at ingen 
Tvivl er mulig, 
hvem der har An
svaret for, at Ned- 
hejsningen fore

gaar i rette Tid.
Ogsaa naar Fla

get hales ned, hil
ses det med blot
tet Hoved.

9) Vi kommer 
nu til Brugen af
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Skolefanen. En af 
Fanevagten udpe
ges som Fanebærer, 
de to andre er hans 
Afløsere, hvis der 
er Brug for saa- 
danne. Fanen op
bevares i Reglen 
sammenrullet i et 
Hylster, og ofte 
hører der til Fa
nen en Skulderrem, 
et saakaldt Bando
ler med en cylin
drisk Lomme, Fa
neskoen, hvori Fa
nestangens neder
ste Ende kan støt
tes; Bandoleret bæ
res over venstre 
Skulder, saa Fane
bæreren har Fane
skoen lidt lavere 
end højre Hofte. 
Hvis Fanen skal 

transporteres et 
længere Stykke 

Vej, inden den 
skal bruges, lader 
Fanebæreren Hyl
steret sidde paa, 
til han naar Stedet.

Fig. 4. Klar til at afmarchere med 
Fanen. Paa samme Maade løftes 

den op, før den sænkes.
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Fig. 5. Paa March med Fanen; 
Stangen støttes i Bandolerets Fanesko.

Hvis der skal mar
cheres en lang Vej 
med Fanen (Skov
tur), bør Bandole
ret medbringes, da 
det i høj Grad 

letter Bæringen.
Men hvor det 
drejer sig om Brug 
af Fanen paa Sko
lens Grund eller i 
dens umiddelbare 

Nærhed, lader 
man Hylster og 

Bandoler blive 
hjemme — de pyn
ter ikke!

10) Naar Fane
bæreren staar stille 
med Fanen, an
bringer han den 
»ved Foden«, d. v. 
s. han støtter Fa

nestangen mod
Jorden tæt ved 
højre Fod og fast

holder Stangen 
med højre Haand 
(Fig. 3). Naar han 
skal afmarchere 

med Fanen, løfter 
han den med højre 
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Haand lodret tilvejrs, til højre Haand er i Højde 
med Issen, og griber med venstre Haand om 
Fanestangen i Bæltehøjde (Fig. 4). I denne Stil
ling bæres Fanen under Marchen; hvis det drejer 
sig om en lang Vejstrækning, benyttes Bandoleret 
som allerede forklaret (Fig. 5); saa er venstre 
Haand fri, hvad der i høj Grad letter Gangen.

11) Sænkning af Fanen foregaar paa Stedet saa- 
ledes, at den først løftes op i den ovenfor be
skrevne Bærestilling; derfra udføres Sænkningen 
ved, at venstre Haand fører nederste Ende af 
Stangen over til venstre, mens højre sænkes saa 
meget, at Fanestangen staar vandret, pegende 
skraat fremad til højre, og Fanedugen hænger lige 
ned uden dog at røre Jorden (Fig. 6). Paa tilsva
rende Maade udføres Fanesænkning under Forbi- 
march. Sænkningen begynder, naar Fanebæreren 
er en halv Snes Skridt fra den, der skal hilses (se 
nedenfor), og vedvarer, til han har taget omtrent 
20 Skridt med sænket Fane (Fig. 7).

En Forbimarch foregaar normalt »fra venstre« 
d. v. s. saaledes, at den marcherende Kolonne har 
højre Side mod den eller dem, for hvem Forbi- 
marchen finder Sted (muligt tilstedeværende kon
gelige Personer, Festkomité, Honoratiores).

12) Fanesænkning er en Handling, der ikke 
maa ødsles med. Det er en Hyldest, der normalt 
kun tilkommer Kongen og Fædrelandet, men de 
fleste Danske vil føle det som noget naturligt 
og selvfølgeligt, at Begrebet Fædrelandet i denne 
Forbindelse udvides til at omfatte alle de 5 nor
diske Lande. Under Forbimarch skulde der altsaa 
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normalt kun kunne blive Tale om Fanesænkning, 
naar kongelige Personer er til Stede; — derimod 
bør der ikke være nogen Tvivl om, at alle andre, 
som Fanen passerer paa sin Vej, rejser sig og hil
ser den!

Fig. 6. Fanesænkning paa Stedet.

Staar en Skole opstillet med sin Fane, sænkes 
denne, naar kongelige Personer ankommer og ind
tager deres Plads, endvidere naar der udbringes 
et Leve for Kongen eller Fædrelandet, samt mens 
Nationalsangen (»Kong Christian« eil. »Der er et 
yndigt Land«) spilles eller synges.

Der vil kunne forekomme enkelte andre Til
fælde, hvor en Fanesænkning er berettiget (saa
ledes ved en Begravelse, mens Kisten sænkes); men 
dette maa bero paa dens Skøn, som har Afgørel
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sen. Det kan i denne Forbindelse nævnes, at man 
ved Sørgehøjtideligheder plejer at udstyre Fanen 
med et Sørgeflor, der fastknyttes ved en Sløjfe 
til den Metalprydelse (Spydet), der i Reglen af
slutter Fanestangen foroven.

Fig. 7. Fanesænkning under Forbimarch.

Til Slut skal det endnu en Gang fastslaas, at 
der aldrig bør hilses med sænket Fane, uden at 
der foreligger Grunde af ganske særlig Art. Et 
Gymnastikhold, der ved et Skolestævne marcherer 
ind for at give en Opvisning, hilser ikke Til
skuerne med sænket Fane og anvender ikke en 
sænket Fane som Æresport for sig selv under Ud
marchen efter endt Opvisning!

13) Det kan være meget trættende at holde en 
Fane sænket i lang Tid. Hvis en Forsamling raa- 
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ber tre Hurra’er og synger hele »Der er et yndigt 
Land«, vil der medgaa ca. 2V2 Minut dertil, og 
dette i og for sig korte Tidsrum kan forekomme 
meget langt, hvis man staar stille med en sænket 
Fane, som Blæsten maaske tilmed rusker i. Føl
gende kan da tilraades: Fanebæreren sætter højre 
Fod skraat fremad og lader under Sænkningen 
Fanestangen glide gennem højre Haand, saa denne 
faar fat helt fremme ved Fanedugen; venstre 
Haand kommer saa naturligvis noget længere 
over til venstre end normalt (Fig. 8). Gør Blæ
sten Fanen helt uregerlig, er det praktisk og fuldt 
berettiget at fastholde dens nederste Hjørne med 
højre Haand. Noget lignende kan naturligvis 
gøres under en Forbimarch.

Det kræver et vist Haandelag at bære en Fane, 
saa den kommer til sin Ret — og det er dens 
Ret, hvor den møder frem, at være et smukt og 
samlende Midtpunkt. Fanebæreren maa derfor 
ikke blot have en levende Følelse af sit Hvervs 
Betydning — han maa ogsaa kunne sine Sager, 
være de Situationer voksen, han kan komme i. 
Og det bliver han kun ved Øvelse.

14) Ved Festligheder og Stævner, hvor et stort 
Antal Skoler deltager og altsaa et stort Antal 
Faner føres med, er det nødvendigt, at der træf
fes klar Aftale om Fanebærerernes Forhold og 
Optræden; — al Højtidelighed og Værdighed 
kan gaa tabt, naar der gaas frem paa bedste 
Beskub. Bedst er det derfor, om en Lærer eller 
ældre Elev faar Kommandoen over alle Fane
bærerne; han samler dem saa forud til Instruk- 
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tion om deres Pligter, og hvis han anser det for 
paakrævet — overflødigt er det aldrig — at af
holde en Generalprøve, leder han denne. Det vil 
ved Lejligheder som dem, der her er Tale om, 
kunne virke smukt paa et eller andet Tidspunkt 
at samle alle Fanerne i en særlig Kolonne eller

Fig. 8. Fanebærer med en stor og tung Fane, som Blæsten har Tag i; 
læg Mærke til hans Fodstilling og Greb om Fanestangen.

Opstilling (Fig. 9). Der maa i saa Fald sørges for, 
at de enkelte Fanebærere har den fornødne Be
vægelsesfrihed, at de altsaa ikke klumper sam
men; og den ovenfor nævnte Generalprøve bliver 
her en Nødvendighed. Det kan tilføjes, at ved 
Skolestævner, som indledes og afsluttes med en 
Højtidelighed, hvor Fanerne er i Brug, bør der 
gives Anvisning paa et Sted, hvor de i Mellem
tiden kan henstilles under Tilsyn.

15) En mere fordringsløs Maade at danne Flag
kolonne paa er at forsyne hvert af Børnene i en 
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af de smaa Klasser med et lille Flag og lade dem 
marchere eller staa opstillet i samlet Trop. Ar
rangementet fremby der her ingen Vanskeligheder, 
som gør en nærmere Omtale nødvendig; men 
maaske kan der være Grund til at nævne, at Fla
gene bør uddeles til Børnene, umiddelbart før de 
skal danne Kolonne, og atter indsamles umiddel
bart efter, at den Forbimarch, de skal deltage i, 
er til Ende; — de smaa Flag kaldes jo sædvanlig 
»Legetøjsflag«, men det er ikke deres Opgave at 
være det ved en Skolefest! (Fig. 10).

16) Ved store Skolestævner har man under
tiden fremstillet et »levende Dannebrog« ved 
Hjælp af rød- og hvidklædte Børn. Det kan virke 
meget smukt og imponerende, men er ikke saa 
let at arrangere, som man maaske kunde fristes 
til at mene; — der er en Del at erindre og at 
iagttage.

For det første maa Rumforholdene være af 
meget anseligt Format; — ikke alene er et levende 
Flag ganske uanvendeligt i et lukket Lokale, men 
selv en Skolegaard vil i Reglen være en for snæ
ver Ramme for det. En stor, aaben, græsbevokset 
Plads egner sig bedst, og Virkningen forhøjes ved 
at anbringe Børnene, saa Tilskuerne ser Flaget 
lidt ovenfra; — det samme opnaas naturligvis 
ved at anbringe Flaget op ad en Skraaning, der 
vender mod Tilskuerne, og hvor Pladsen og For
holdene gør det muligt, kan man lade Børnene 
sætte sig ned — hvad ogsaa af andre Grunde end 
den her antydede kan være praktisk.

For det andet er der Børnenes Paaklædning.
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Fig. 9. Fanekolonne ved et stort københavnsk Idrætsstævne.



Smaadrenge i den sædvanlige hvide Gymnastik
dragt og med hvid Hue og helst hvide Sokker 
kan anvendes til at danne Korset; men de Piger 
eller Drenge, der skal danne de røde Felter, maa 
der naturligvis skaffes særlige Dragter til, og disse 
Dragter maa være af en saadan Beskaffenhed, at 
de virkelig, naar Børnene samles, er i Stand til 
at fremkalde Indtrykket af store, kraftigt røde 
Flader.

For det tredie maa Flaget for at se smukt ud 
sammensættes af et ret stort Antal Børn, mindst 
4 for hver m2, der skal dækkes. Det enkelte Barn 
skal virke som et lille rødt eller hvidt Farvekorn, 
der smelter sammen med sine Naboer. Flaget skal 
have følgende Dimensioner: Hvis vi sætter Kor
sets Bredde til i, er de to røde Felter, som paa 
en Fane er nærmest Stangen, 3 X 3, de to andre 
røde Felter 5,25 X 3. Lader man disse Forholds
tal angive Meter — og et mindre Flag, end der 
derved fremkommer, vil man ingen Glæde have 
af — vil der behøves omtrent 260 Børn. (Dette 
Tal fremkommer saaledes: De to kvadratiske røde 
Felter 18 m2, de to aflange røde Felter 31,50 ialt 
ca. 50 m2, d. v. s. 200 Børn. Det hvide Kors 
15,25 m2 d. v. s. 62 Børn). Hvis Flaget skal be
væge sig fremad, gør man vel i at lade Børnene 
holde hinanden i Hænderne, og for Sammenhol
dets Skyld maa der tages korte Skridt af de for
reste og sluttes godt op af de bageste.

17) Vi er med det, vi sidst har omtalt, kommet 
ind paa Spørgsmaalet om Flagets Anvendelse til 
at opnaa en æstetisk, en dekorativ Virkning. Det
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Fig. 10. Smaabernskolonne med Flag.



er jo ikke noget Skolespørgsmaal, og man gør i 
Reglen vel i at overlade det til Fagfolk, der ved 
Besked med, hvad der skal iagttages ved Anbrin
gelsen og Ophængningen af Flag og Faner. Men 
et Par simple Ting kan der dog være Grund til 
at mærke sig:

a. Ophænges Dannebrog paa en Væg eller paa 
Forsiden af en Talerstol, skal de mindste røde 
Felter vende opad.

b. Lægges Flaget paa en Kiste, skal de korte 
Felter dække Hovedenden.

c. Dannebrog har paa dansk Grund Krav paa 
Hæderspladsen i Midten, naar det ophænges sam
men med andre Nationers Flag.

18) Naar en Skole første Gang tager sit Flag 
eller sin Fane i Brug, bør det ske under Former, 
der svarer til det Formaal, vi hele Tiden har 
fastholdt: at give Børnene Forstaaelsen af disse 
Symbolers Betydning. Hvorledes man i Enkelt
heder vil tilrettelægge den Højtidelighed, hvor
med Overrækkelsen eller Indvielsen af Flag og 
Fane skal fejres, maa naturligvis bero paa de 
paagældende Myndigheders Skøn, men der kan 
være Grund til at understrege, at et langt og 
•vidtløftigt Program uvægerligt vil have den 
modsatte Virkning af den, man bør tilstræbe.

Indvielsen af et nyt Skoleflag foregaar ved en 
Flaghejsning som allerede beskrevet (Pkt. 4—6). 
Ved Indvielsen af en ny Fane er det Skik at slaa 
tre Søm i Fanestangen, et for Kongen, et for 
Fædrelandet og et for Skolen. Sømmene slaas i 
Stangens øverste Ende ud for det øverste røde 
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Felt af Fanen. Der maa være »boret for«, og 
Sømmene maa være anbragt i Sømhullerne, saa 
de ikke falder ud, men dog rager lidt op; — 
og der maa være tilvejebragt et fast Underlag at 
lægge Fanestangen paa. — Fanebæreren træder 
nu frem med Fanen og lægger Stangen ned paa 
Underlaget, og den, der skal slaa det første Søm 
i, faar Hammeren overrakt. Et Par korte, fyn
dige Ord og et Slag med Hammeren, der bringer 
Sømmet til Bunds. Baade Ord og Hammerslag 
skal ramme — og saa Hammeren til den næste!

Naar det sidste Søm er slaaet i, løfter Fane
bæreren Fanen op i lodret Stilling, og man syn
ger den Sang, man har valgt at bruge.

Det er en Selvfølge, at alle staar op med 
blottet Hoved, mens den korte Højtidelighed 
varer.

Hvad der er sagt i det foregaaende, berører jo 
kun en ydre Side af det Spørgsmaal, hvordan man 
i danske Skoler skal bruge Dannebrog. Udgangs
punktet og Forudsætningen for alt, hvad her er 
sagt, maa ikke glemmes. Vi har opstillet Regler, 
angivet Fremgangsmaader, anført Tal og anstillet 
Beregninger. Ad den Vej kan man naa til at 
skabe en smuk og værdig Ramme, — men Ind
holdet maa blive til paa anden Maade.
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Symbol og Sindelag maa dække hinanden — 
først da bliver der Mening i at bruge Dannebrog 
i Skolen.
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