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Den Nationale flagdag i Favrskov og Århus
Af: Sven-Erik Bolt Magnussen

Fanerne ved Rådhuset i Hinnerup 

Indmarch i Mindeparken i Århus

Da klokken nærmede sig 08.00 den 5. 
september, var rigtig mange veteraner 
mødt op ved Rådhuset i Hinnerup. Afde-
lingens fane blev båret af Knud Mildahl 
på smukkeste vis.

Her gik flaget til tops under musikled-
sagelse af Hinnerup Garden, og der var 
fællessang.
Borgmester Niels Borring bød 
alle hjertelig velkommen til 
en højtidelig markering af 
dagen.

I sin tale kom borgmesteren 
ind på, at det er 70 år siden, 
at de første danske soldater 
blev sendt ud i konfliktom-
råder, det var til den nye stat 
Israel. Efterfølgende har der 
været soldater næsten over 
alt på kloden, vi husker nok 
bedst lande som Cypern, 
Ex Jugoslavien, Irak og Af-
ghanistan, men der har været et utal af 

mindre konflikter, hvor danske soldater, 
hjemmeværnsfolk, politibetjente, læger, 
sygeplejersker samt beredskabsfolk har 
tjent under den danske stats indsats for 
en bedre verden. 

Siden 1948 har over 60.000 
danske mænd og kvinder 
været udsendt til verdens 
brændpunkter.

Efter flaghejsningen gik faner 
og veteraner hen til Min-
delunden ved Kulturhuset, 
hvor der sidste år blev afslø-
ret en mindesten. Her holdt 
formanden for Våbenbro-
derforeningen Knud Boye 
Nielsen en tale om, hvorledes 

netop treårskrigen var med til at stifte 
foreningen, Her i Hinnerup er det en af 
landets ældste foreninger, som sidste år 
kunne markere 150 års jubilæum.
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Fanerne inspiceres af garnisonskommandant oberst Bo 
E. Engelbreth

Borgmester Niels Borring og Knud Boye ved mindestenen

Claus Asbjørn Larsen fra Ve-
terancentret i Karup fortalte 
lidt om, hvad de kunne gøre 
for veteranerne i området.
Efterfølgende var Kommunen 
vært ved morgenkaffe i Uhre-
salen i Kulturhuset.

Da vi nærmede os 10.00, var 
to af fanerne ankommet til 
Mindeparken i Århus, hvor 

der traditionen tro var del-
tagelse af deres excellenser 
grev Ingolf og grevinde Sus-
sie af Rosenborg.
Her blev de 18 fremmødte 
faner inspiceret af Greven.
Talen i år blev holdt af 1.vi-
ceborgmester Camilla Fabri-
cius fra Århus Byråd. Efter 
talen blev der i år afholdt en 
reception på restaurant Ter-
rassen i Tivoli Friheden.


