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HVAD SKER DER I HØJBY - LÆS DET I HØJBY NYT!

Nyt flag til Foreningen 
Dannebrog 1899-2010
Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv.

Hvert år på Valdemarsdag 
mødes de af Højbys kvin-
der, der er medlem af den 
gamle forening fra 1899 til 
bevarelse af bystævnet med 
flagstang og flaget med rigs-
våbnet, på mindepladsen fra 
1909, beliggende på hjørnet 
af Højbyvej og Svendborg-
vej. Her er flere personer i 
Danmarkshistorien i tidens 
løb er blevet æret med en 
sten for deres indsats for 
Danmark. 
Formålet med foreningens 
virke er udelukkende at ved-

ligeholde og bevare dette 
smukke anlæg, så det til en-
hver tid er en pryd for byen. 
Ud over dette bliver der fla-
get på alle højtidsdage, na-
tionale festdage, på medlem-
mernes runde fødselsdage 
fra 50 år og op, ved bryllup, 
sølv- og guldbryllup samt 
børns bryllup og medlem-
mers begravelse.  

Flaget nedhales i anlægget
Foreningen, der pt. tæl-
ler 216 medlemmer, havde 
tirsdag d. 15. juni 2010, på 

Valdemarsdag, sin årlige 
generalforsamling i Højby 
Forsamlingshus, hvor 69 
medlemmer mødte op i an-
lægget til nedhaling af flaget 
kl. 18.00.  Medens medlem-
merne dannede ring om-
kring flagstangen, blev flaget 
halet ned  og man sang  det 
obligatoriske flagvers:

”Nu glider flaget langsomt ned, 
hilset af aftensangen. 

Nu kommer aft`nen med sin fred, 
mens sol går ned over vangen. 

O, flag, hav tak for korsets tegn, 
lad os det aldrig glemme. 

Vi gæster er på jordens egn, 
i Himmerig har vi hjemme”. 

Herefter blev flaget lagt sam-
men og medlemmerne gik i 
Forsamlingshuset til gene-
ralforsamling.

Generalforsamling
Her starter man med en 
sang inden generalforsam- 
 
lingen, efter hvilken der er 
spisning med efterfølgende 
underholdning af en eller 
anden art. I år var det Gun-
vor Knudsen fra Sdr. Nærå, 
som i ord og billeder fortalte 
om en tur til øen Svalbard i 
Ishavet. 

Nyt flag til foreningen
I år havde foreningen ansøgt 
Danmarks-Samfundet1) om 
et nyt flag, da det gamle fra 
1994 var ved at være noget 
videre falmet og slidt. Og 
man var heldig, svaret var 
positivt, man skulle blot stil-
le med to personer til Flagfe-
sten i Den Fynske Landsby 
tirsdag den 15. juni kl. 19.00, 
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Fra Dannebrogspladsen, hvor flaget hales ned, medens medlemmer-
ne danner kreds omkring flagstangen og synger sangen ”Nu glider 
flaget langsomt ned”. Fotograf: Viggo Breckling.

Birgit Andersen fra bestyrelsen, 
ved siden af Paul Georg Peder-
sen. Personen til venstre er en 
repræsentant fra Tranekær Møl-
lelaug på Langeland, der fik en 
ny fane. 



2 www.hbnyt.dk

hvortil der sammen med ind-
bydelsen var sendt to fribil-
letter, hvilket jo må siges at 
være en flot gestus. Nu var 
der bare den hage ved det, 
at dette arrangement jo faldt 
sammen med Foreningen 
Dannebrogs generalforsam-
ling i Højby Forsamlingshus, 
så bestyrelsen var af natur-
lige grunde forhindret i at 
deltage. Man spurgte derfor 
undertegnede, der til daglig 
sørger for flaghejsningen på 
Dannebrogspladsen, om jeg 
ville tage ind og modtage 
det nye flag, hvilket jeg selv-
følgelig gerne ville. Men da 
de fra Danmarks-Samfundet 
havde opfordret til, at man 
stillede med to personer, tog 
Birgit Andersen fra forenin-
gens bestyrelse også med, 
og som fotograf  fik vi Viggo 
Breckling fra Højby Nyt til at 
tage nogle billeder.
Jeg vil sige, at for dem, der 
aldrig har overværet denne 
smukke ceremoni, vil jeg an-
befale at møde op næste år på 
Valdemarsdag i Den Fynske 
Landsby, det er virkelig en 
oplevelse. Sang, musik og 
tale for flaget og ikke mindst 
flag- og faneoverrækkelsen, 
er en speciel, smuk og højti-
delig oplevelse, der slutter 
med, at de foreninger, der 
har fået overdraget nyt flag 
eller fane nede foran scenen, 
går op ad trappen og forenes 
med den fanekommando, 
der hele aftenen har dannet 
kreds på toppen af rundin-
gen i Landsbyens amfiscene.

1) Danmarks-Samfundet er en 
upolitisk organitation, hvis 
formål er at styrke kendska-
bet til og respekten for Dan-
nebrog og dansk kultur, at 
udbrede kendskabet til Dan-
nebrogs betydning som na-
tionens samlingsmærke og 
kendskabet til korrekt brug 
af Dannebrog, og at uddele 
Dannebrogsfaner og -flag til 
organisationer og foreninger 
med flere. 


