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Tips oss! 
Tlf. 99 59 00 00
tips@budstikka.no

Abonnement tlf. 800 80 450
kundesenter@budstikka.no

Sentralbordet tlf. 66 77 00 00

Sandvika kl. 12.00-18.00:
0 – 0,3 mm nedbør.
Laber bris, 6 m/s fra sør.

Været i morgen:

6°

Solen opp 09.14 
Solen ned 15.36 
Endring  + 0,28

Månen opp 11.18 
Månen ned 00.56

Høyvann:  11.18 og 23.52 
Lavvann:  04.14 og 16.54

Kilder: yr.no/vannstand.no/ 
timeanddate.com

Slutt. Bærum kommune 
skar igjennom i striden om 
hvilket flagg som skal vaie 
over den lille øya 
«Danmark». Ved å fjerne 
flaggstangen.

Det skjedde på tampen av forrige uke.
– Vi registrerte at det stadig dukket 

opp flagg fra ulike nasjoner. Sånn vil vi 
ikke ha det, sier Svein Finnanger, som 
leder kommunens park- og idrettsfor-
valtning.

Han oppfordrer dem som fortsatt 
ønsker å flagge på Danmark om å ta 
kontakt med kommunen. Forutsetnin-
gen for at flaggstangen settes opp igjen, 
er at det foreligger en avtale som sikrer 
ryddige forhold rundt flaggingen.
Den lille øya eies av Bærum kommune, 
og ble i flere tiår, til og med 2011, brukt 
til feiring av danskenes nasjonaldag 5. 
juni. En dansk vimpel vaiet der året 
rundt.

Svensk vimpel
En sommerdag i 2011 så noen spøkefu-
gler sitt snitt til å erstatte Dannebrog 
med en svensk vimpel. I januar i fjor 
vaiet de norske fargene over øya. Dansk 
Samfunn gjorde det klart at de ønsket 
dansk flagg på øya.

I juli ble det heist en skotsk vimpel, 
mens britiske Union Jack kunne ses i 
november. Også et piratflagg har vært 
heist på holmen. Den siste vimpelen 
som fikk pryde øya før flaggstangen 
ble tatt ned var nederlandsk. Hvordan 
den én dekar store øya fikk navnet Dan-
mark er ukjent, men nevnes i historiske 
dokumenter tilbake til 1700-tallet.

Kjøpt i 1788
Jon Sørensen kjøpte «en lille Ø Dan-
mark» i 1788 fra eieren av Blom-
menholm gård. Den inneholdt et 
kommunalt sjøbad fra 1925 som ble lagt 
ned 10 år senere og overtatt av Bærum 
Roklubb, senere Bærum Kajakklubb. 
Natos nordkommando flyttet inn på 
Kolsås i 1953 og holdt til der til som-
meren 1994. Det var under Natos tid 
på Kolsås at dansker startet å «okku-
pere» øya. Dansk Samfunn i Oslo inn-
gikk til og med en avtale med Bærum 
kommune om bruk av stedet. Den siste 
beboer på øya Danmark var en fisker.

Jens Svenningsen

jens.svenningsen@budstikka.no

Krigen om Danmark

Slutt på flaggstriden

PUNKTUM: – Sånn vil vi ikke ha det, konstaterer Svein Finnanger i kommunen park- og idrettsforvaltning. Ved å fjerne flaggstangen har kommunen 
satt sluttstrek for flaggkrigen på øya Danmark ved Sandvika. FOTOMONTASJE: ELLEN HOLTER

FJERNET: Kommunen forlanger en avtale om ordnede forhold før flagg-
stangen på Danmark settes opp igjen.  FOTO: KARL BRAANAAS

NASJONALDAG: I flere tiår ble Danmarks nasjonaldag feiret på øya ved 
Sandvika. FOTO: ANITA ØSTERENG
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