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Dannebrog. Forholdet til vores flag er udtryk for en stærk civilreligiøs tendens i Danmark.

Af MARGIT WARBURG

D
en 15. juni 2019 er det danske flags 
800-årsdag. Myten om Dannebrogs op-
rindelse siger som bekendt, at flaget faldt 
ned fra himlen den 15. juni 1219 under 
Valdemar Sejrs korstog i Estland. Det var 
Guds hjælpende hånd til den betrængte 

danske hær, og krigslykken vendte. 15. juni er i kalenderen 
betegnet som Valdemarsdag. Dagen er en officiel flagdag, 
og også busserne kører med flag på. 

Finansloven for 2019 har en post på tre millioner kroner til 
fejringen af 800-året for Dannebrog. Finanslovens tørre ord og 
tal udtrykker en officiel statslig anerkendelse af en begivenhed, 
som ikke bare faghistorikere, men stort set alle ved er uhistorisk 
og en senere tids opfindelse. Men selv den skarpeste kildekritik 
bider åbenbart ikke rigtigt på livskraften i Dannebrogsmyten – 
den deler med mange andre religiøse myter en påfaldende mod-
standsdygtighed over for rationelle modbeviser. For det er jo slet 
ikke sandhedsværdien, som myter lever på. Dannebrogsmytens 
styrke ligger i, at den er udtryk for den tanke, at Danmark og 
danskerne står i et særligt forhold til Gud. 

DENNE tanke – at nationen står i et særligt forhold til Gud 
– kalder forskerne civilreligion. Civilreligion er en samlende 
betegnelse for alle de konkrete tilfælde, hvor en nation og dens 
borgere markerer en national samhørighed og giver denne 
markering en særlig autoritet, ved at man henviser til guddom-
melige kræfters velvilje. Civilreligion er ikke religion i normal 
forstand; civilreligion er en symbolsk understøtning af den 
nationale selvopfattelse, og den styrker man med påstanden 
om guddommelig opbakning.

Idéen om, at Dannebrog er det centrale symbol for en dansk 
civilreligion, lyder måske umiddelbart som religionssociolo-
gens spidsfindige forklaring på, at danskerne – sammenlignet 
med de fleste andre nationer – er usædvanligt flittige brugere 
af det nationale flag i alle mulige sammenhænge. Selvfølgelig 
vil jeg da heller ikke påstå, at danskerne bredt taget tror på, at 
de og deres nation nyder en særlig guddommelig bevågenhed. 
Men jeg kan også konstatere gennem mange års studier af 
forbindelsen mellem religion og nation, at danskerne bredt 
taget opfører sig, som om der alligevel er noget om, at der er en 
særlig forbindelse opad! 

Det er for eksempel påfaldende, at det er ret almindeligt til 
kirkelige begravelser, at de efterladte beder om, at man synger 
den populære fædrelandssang »Jeg elsker de grønne lunde«. 
Den er skrevet i 1873 af Johannes Helms, som var veteran fra 
Treårskrigen 1848-1850. Sangen slutter med de kendte vers-
linjer: »end er der en Gud for oven, der råder for Danmarks 
sag«. Disse linjer er gengivet mange steder, blandt andet på en 
central mindesten ved Dybbøl Mølle. 

Jeg kan nævne talrige andre eksempler, hvor danskerne er 
fælles om i ord og gerning at forbinde nationens skæbne med 
det guddommelige – bare tænk på dronningens nytårstale, 
som faktisk er en af årets mest sete tv-udsendelser med over 
to millioner seere. Dronningen afslutter som bekendt sin 
tale med ordene: GUD BEVARE DANMARK. Det er ikke 
hendes valgsprog, det er en forbøn, der forbinder nationen 
med det guddommelige. 

DEN civilreligiøse myte om det himmelfaldne Dannebrog 
hører vi om hvert år den 15. juni, når danske politikere taler 
ved de forskellige fejringer af Valdemarsdag. Men myten bruges 
også politisk ved andre lejligheder, som følgende beretning viser: 

Under oprydningen efter terrorangrebet 11. september 2001 
på World Trade Center i New York fandt man i ruinerne en 

kasse med flag, blandt andet et stort set uskadt Dannebrog. 
Flaget blev straks overdraget til den danske konsul i New 
York. Ved en ceremoni den 26. september 2012 overrakte 
daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt det indram-
mede flag til 9/11 Memorial Museum. Her sagde hun blandt 
andet:

Dannebrog faldt ned fra himlen midt i et slag, som 
Danmark vandt, og det er blevet et stærkt symbol på vores 
nation. Flaget her har stor symbolsk betydning, fordi det 
forblev intakt, da tårnene faldt ned over det i 2001.

Citatet er på mange måder typisk for den politiske brug af 
civilreligion i Danmark. Gud nævnes ikke eksplicit, men alli-
gevel tydeligt implicit med henvisningen til, at flaget faldt ned 
fra himlen. Det er også en implicit reference til guddommelig 
indgriben, når Thorning-Schmidt siger, at flaget har symbolsk 
betydning, fordi det åbenbart mirakuløst forblev intakt, da 
tårnene faldt ned.

SELV om Dannebrog er et civilreligiøst symbol på den 
danske nation, så betyder det ikke, at enhver danskers brug af 
Dannebrog er udtryk for civilreligion. Dannebrog kan bruges 
til simpelthen at markere et dansk tilhørsforhold, som for 
eksempel når danske rygsæksturister har flaget sat fast uden på 
deres rygsæk. 

Dannebrog er også fest og farver. I en spørgeskemaundersø-
gelse fra 2018, som blev udført for Grænseforeningen, svarede 
76 pct. af de adspurgte, at de brugte Dannebrog privat ved 
festlige lejligheder. Dannebrog hejses på fest- og fødselsdage, 
der er små dannebrogsflag i lagkagen til børnefødselsdage, og 
i lufthavnen hilser familie og venner hjemvendte passagerer 
velkommen med viftende dannebrogsflag. 

Dannebrog som hurra- og fødselsdagssymbol er i de seneste 
20-30 år blevet adopteret af blandt andet detailhandlen, hvor 
det ene supermarked efter det andet holder »fødselsdag« med 
slagtilbud. Hvis der er nogen gud, der henvises til her, så kan 
det da højst være pengeguden Mammon!  

Men når danske familier fejrer børnefødselsdag med papir-
flag i indkørslen og fødselsdagsflag i lagkagen eller i kage-
manden med vingummibamser, så er den tynde tråd til Gud 
og 1219 for længst knækket. Dannebrog til børnefødselsdag 
er et let forståeligt symbol for alle – det betyder simpelthen 
fødselsdag og til lykke på dagen, og Gud er ikke inddraget 
og knap nok heller nationen. Så her kan man ikke sige, at 
Dannebrog er et civilreligiøst symbol. 

ANTROPOLOGER og religionsforskere har gennem mere 
end halvandet hundrede år fremsat den ene teori efter den 
anden om oprindelsen til religion uden endnu at have nået en 
fælles afklaring. Man er dog enige om at konstatere, at religion 
er et universelt menneskeligt fænomen; vi kender ingen kul-
turer uden religion. 

En af de populære tidlige teorier var, at religion havde sin 
oprindelse i Stenalderens jæger- og samlersamfunds dyrkelse 
af gruppens fællesskab og solidaritet gennem et fælles rituelt 
måltid. Rituelle, samlende festmåltider finder vi overalt, både 
i historien og i nutiden, tænk bare på den muslimske eid-fest, 
det jødiske påskemåltid og middagen juleaften. 

Det rituelle ved måltidet tilbage i Stenalderen var, at man 
sammen fortærede noget andet end de sædvanlige jagtbyt-
tedyr, nemlig det særlige dyr, det totem, som symboliserede 
stammen eller klanen. Totem-teoriens ophavsmænd så denne 
særlige, rituelt skabte samhørighed mellem klanens med-
lemmer, hvor de indtog symbolet på dem selv, som begyn-
delsen til religion som samfundets kit, som det, der skabte 
identitet, solidaritet og fælles normer. 

De fleste forskere i dag anser totem-teorien om oprindelsen 

til religion for noget tvivlsom. Men tanken om, at der er noget 
særligt kraftfuldt ved at indgå i nær kropslig kontakt med 
symbolet på ens egen gruppe, er måske ikke helt ved siden af? 
Når fodboldfans maler sig i Dannebrogs farver for i fællesskab 
at heppe på landsholdets sejr, så er det en rituel dyrkelse af et 
dansk fællesskab. Set fra religionsforskningens side har denne 
adfærd betydelige ligheder med de forestillinger, som forskerne 
tidligere gjorde sig om fortidens stammesamfund og deres 
rituelt skabte fællesskaber. Og så er vi tilbage til religion, for 
religion kan altså også være rituel dyrkelse af gruppen selv og 
ikke nødvendigvis af nogen mere eller mindre fjern guddom. 
Også danskernes private brug af Dannebrog kan vi i det lys se 
som en dyrkelse af deres nære gruppe, nemlig familien. 

Danmarks-Samfundet udskrev en plakatkonkurrence i for-
bindelse med fejringen af Dannebrogs 800 år. Vinderplakaten 
viser Dannebrog som et samlende symbol for alle danskere 
uanset alder, køn eller etnisk oprindelse. Denne idé er helt 
i tråd med flagets civilreligiøse betydning som et nationalt 
samlingspunkt på tværs af alle politiske og religiøse skel. På 
plakaten ser man, hvordan den muslimske pige med tørklædet 
og hippien, som måske snarere dyrker østlig spiritualitet end 
folkekirkekristendom, også kan marchere sammen med andre 
under korsbanneret. 

    
Margit Warburg er professor, dr.phil. ved Institut for 
Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.

En rød-hvid totempæl

der var to debatindlæg om digitalisering 
af fremtiden. Rigtigt er det, som Jesper 
Eiby Christoffersen skrev i sit læserbrev, 
at »det er bare et spørgsmål om tid«. 
Men tid er en størrelse, som kræver 
forståelse af, at al tidsanalyse er bundet 
af samtidens selvforblændelse, som i 
den udmærkede beskrivelse i Mads 
Vestergaards kronik. Det er korrekt, at 
eksponentielt voksende ligningssystemer 
ekstremt hurtigt vil føre videre end de 
lineære forudsigelser, som vi er vant til. 
Så kan vi tænke os en tidsopfattelse, der 
ligger hinsides den næsten utænkelige 
vækst i hastighed?

Ja, og det er gjort for overraskende 
lang tid siden, nemlig i den senro-
merske filosof Augustins Bekendelser 
fra år 397, kapitel 11, der har beskrevet 
paradigmet for, hvordan vi har tænkt 
og talt om tid lige siden. Gennem 
2500 år ser vi et optisk bedrag, når vi 
beskriver fremtiden, som venter enten 
paradiset eller apokalypsen lige om 
hjørnet. Husker vi ti år tilbage, husker 
vi et hav af forandringer, som var der 
i den tid sket større forandringer end 
mellem 1890 og 1900 eller mellem 
1490 og 1500. Ser vi på hukommelse, 
tror vi let, at fremtiden eksploderer i 
innovation om eksempelvis 30 år. De 
kurver, vi tænker i, vokser eksponentielt 
mod himlens evighed eller apokalyp-
sens ragnarok.

Augustin kunne ikke tænke sig den 
absolutte atomkrigs apokalypse konkret. 
Dens metabiologiske ophævelse af liv 
var regulært utænkelig. Mest dramatisk 
var vi millimeter fra den apokalypse to 
gange i efteråret 1983, da store ameri-
kanske militærøvelser var uvarslede, så 
det sovjetiske militær troede sig under 
angreb og var parat til at svare igen ato-
mart. Men statslederne blev så forskræk-
kede, at atomkapløbet blev aflyst. Og 
fremtiden blev genopfundet. Under Den 
Kolde Krig var det realistisk set ellers 
kun fantaster, der mente det betimeligt 

at tale om lange fremtidshorisonter. 
De kom jo ikke, men ville drukne i 
atomar eskalation. Lige siden denne sene 
efterkrigstid har forestillingerne om den 
umiddelbart forestående apokalypse eller 
paradis været underligt nærværende, 
som var de reelle, hvad de da også har 
været.

Revolutioneringen af hastighed er 
dertil ældgammel. Længe før internettet 
fandt eksempelvis Augustin ud af, at 
Helligånden også kunne anvendes som 
et medium for at magte synkronisering 
og koordination på tværs af uendelige 
afstande, endog fra nutid til fremtid og 
fortid.

Augustins pointe i hans selvbiografi er, 
at erindringen udsondrer uendelige lag 
af metaforer for relevans. Kærligheden 
og Rundetaarn ganges sammen, tilmed 
sammen med snart otte milliarder andre 
mennesker og dertil tidshorisonter for 
afdøde mennesker. Man kalder den slags 
for fænomenologi. Vi tænker og føler 
bag overfladen af det, vi ved. Jo mere 
stabil verden er, jo lettere kan vi iagttage 
det foranderlige, det nye og innovative. 
Også den optik bedrager os.

Klimarealisme

Anne-Soie Sadolin Henningsen 
Security manager, Frederiksberg

Det er sandt, hvad Martin Kryhl Jensen 
skriver i sit læserbrev i WA #23, at 
man i 1970erne var bekymret for en 
kommende istid, og det passer også, at 
Nordpolen har været en hel del var-
mere, end den er nu. I hvert fald når 
man kigger tilbage på Jordens mange 
millioner år lange historie. Men at sætte 
spørgsmålstegn ved klimakrisen er 
simpelthen forkert. Størstedelen af alle 
forskere erkender i dag, at vi står over for 
en enorm krise. Man snakker sågar om 
en sjette masseuddøen, som i høj grad 

skyldes menneskeskabte problemer: Vi 
udleder for meget CO2 og optager al for 
megen plads på Jorden. 

Jo, Jorden ville nok blive varmere 
uden menneskers indblanding, men slet 
ikke med den fart, vi ser nu, og det er da 
interessant, at den istid, som man troede 
ville komme, nu er erstattet af frygten 
for en global opvarmning på plus to 
grader. 

Der er ikke tale om en klimapsykose, 
men snarere mangel på klimarealisme. 
Børnene har forstået, at det er deres 
fremtid, folk som MKJ spiller hasard 
med. Deres klimaangst er vores ansvar, 
og vi burde se realiteterne i øjnene og 
give børnene deres fremtid tilbage.

Til sidst ærgrer det mig, at Greta 
Thunberg skal »umyndiggøres« på 
grund af en diagnose. Vi er vel kommet 
ind i det 21. århundrede? 

Bjørnetjeneste

Emilie R. Møller 
Student på Det Kristne Gymnasium i 
Ringkøbing

Kære forældre, som giver jeres børn alt 
det, de peger på. Kære forældre, som 
ringer til læreren for at give dem en 
lærestreg for karakteren, der matcher 
barnets indsats. Kære forældre, hvis børn 
er fri fra forpligtelser, men med favnen 
fuld af ufortjente lommepenge. Kære jer, 
dette er en besked fra alle os til alle jer: 
Hold op.

At imødekomme alle dit barns ønsker 
er at gøre det en kæmpe bjørnetjeneste. 
Ofte virker det som den nemmeste 
måde at håndtere situationen på, men i 
sidste ende giver det bagslag. Så kan det 
godt være, at du har travlt, er enemor 
eller -far, eller at du ikke havde det nemt 
som barn. Ja, men det handler ikke om 
dig lige nu. Det handler om dit barns 
fremtid.

Hvis du bliver ved med at skærme 
det fra virkeligheden, som den virkelig 
er, hvordan skal det så kunne være klar 
til at stå på egne ben en dag? Forbered 
dit barn på fremtiden uden bjørnemors 
bjørnetjenester og ufortjente beløn-
ninger. Giv det tjanser og ansvar. Lad 
det fortjene sine lommepenge. Jo flere 
udfordringer det får nu, jo færre udfor-
dringer får det senere.

DR2

Jan C. Hansen 
Ved Sønderåen 36 
7100 Vejle

Fra at være den hemmelige kanal og der-
næst den oplysende og min foretrukne, 
er DR2 nu blevet til en underholdnings-
kanal. Nu bliver man budt på Quizzen 
med Gyrith Cecilie Ross, Det Politiske 
Talkshow med Mette Vibe Utzon, Sara 
Bro på DR2, Ugen plus det løse med 
Huxi Bach og sikkert flere i samme 
genre. Jeg forstår ikke helt, hvorfor DR 
skrottede X Factor, det ville ellers passe 
godt ind i dette nye DR2-koncept. 
Heldigvis lever Deadline stadig, så længe 
det varer. 

Kaffe

Karl Iver Dahl-Madsen  
Rådgiver om mad og miljø

I den evindelige strøm af profetier om, 
hvordan det engang, måske, i fremtiden, 
vil gå helt galt for menneskene med disse 
klimaændringer, hvis vi ikke ændrer 
vores syndige livsstil, er vi kommet til 
kaffen.

Der findes såkaldte kaffeforskere, der 
mener at kunne vide, at lige om lidt vil 
kaffeproduktionen kollapse og kaffen 
blive så dyr, at ingen har råd til at købe 

den. Hver gang jeg hører noget sådant, 
»trækker jeg min revolver« og går til 
kilden for rådata, som er FAOSTAT, 
FNs officielle organ for indsamling af 
statistikker for produktion af nærings- 
og nydelsesmidler, og ser, om det nu kan 
passe. 

Nej, det kan det ikke. 
Kaffeproduktionen og -udbyttet stiger 
globalt set helt uanfægtet af, at Jordens 
temperatur er steget en grad. Også 
selvom nogle uden nogen form for 
dokumentation påstår, at verdens areal, 
som er velegnet til kaffedyrkning, mini-
meres år for år.

Det globale dyrkningsareal for kaffe er 
næsten uændret siden 1960 og er lige nu 
på knap 11 million hektar. Et globalt set 
ubetydeligt areal. Så kaffedyrkning vil 
der altid være plads til.

Hvordan har kaffepriserne det? De 
pisker op og ned, hvad man kan for-
vente af et luksusgode, men uden nogen 
trend.

Så er det, at man må stemme i med 
Thomas Babington Macauley: »Efter 
hvilket princip er det, at med intet andet 
end forbedring bag os forventer vi intet 
andet end forringelse foran os?«

Hvis man skal vide noget om kaf-
fedyrkningens fremtid, skal man spørge 
en kaffedyrker, ikke en kaffeforsker.

Dannebrog

Jørgen D. Siemonsen 
Direktør, cand. polit.

Dronning Margrethe indleder i morgen 
– på selve Valdemarsdag – officielt besøg 
i Estlands hovedstad, Tallinn, tidligere 
Lyndanisse. Det var nemlig ifølge sagnet 
her, at Dannebrog faldt ned fra himlen 
for præcis 800 år siden.

Men den ældste afbildning af 
Dannebrog som rigets fane hidrører 
fra et nederlandsk heraldisk værk, 

Armorial Gelre fra cirka 1380, som viser 
Valdemar (IV) Atterdags våbenskjold. 
Valdemar Atterdag sad på tronen i 35 
år fra 1340 til 1375. Man kan derfor 
»kun« dokumentere Dannebrog som 
kongeflag tilbage til omkring midten 
af 1300-tallet. Valdemar Atterdag 
afsluttede også det 127-årige danske 
overherredømme , da han i 1346 solgte 
Estland til Den Tyske Ridderorden for 
19.000 mark sølv for at genopbygge 
riget efter Danmarks fejlslagne og 
kostbare Østersø politik. Hvorom 
alting er, regnes Dannebrog fortsat for 
verdens ældste nationalflag i uafbrudt 
brug.

Før Dannebrog og op gennem 
vikingetiden blev der også brugt faner 
og bannere som særlige hærmærker 
eller »felttegn« for i krigstid til vands 
og til lands at kunne kende »frænde 
fra fjende«. Det ældst kendte danske 
hærmærke er den såkaldte Ravnefane, 
som er en rød dug med Odins »hellige« 
ravne, Hugin og Munin. Ifølge den 
nordiske mytologi fløj de i krigstid hver 
dag ud for at indsamle efterretninger 
til Odin om fjendens bevægelser. 
Ravnefanen blev kun givet i hænderne 
på den tapreste kriger, Mærkismanden, 
som skulle være parat til at forsvare 
fanen til sidste blodsdråbe. Blev fanen 
erobret af fjenden, førte det ikke sjældent 
til opløsning og nederlag.

Og det var præcis den situation, de 
danske hærstyrker var havnet i under 
slaget ved Lyndanisse hin 15. juni 1219: 
Ifølge Saxos dramatiske fortælling var 
hærens samlingsmærke, kongebanneret, 
nemlig forsvundet. Mismod og 
faneflugt bredte sig, og kun et mirakel 
kunne vende nederlag til sejr. Dette 
indtraf, da et rødt-hvidt korsbanner 
pludselig viste sig blidt dalende ned 
fra himlen til den danske lejr, mens en 
stemme fra oven brød gennem med 
ordene »Løft korsflaget højt – og du skal 
sejre«. Og sejret blev der.
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