
Anledningen til denne udstilling er fejringen af  

”800 års dagen for Dannebrog” 
 

 

 

                                   

 

Om få dage – 15. juni -  fejrer DANMARK ”900-årsdagen” for vores nationalsymbol, Dannebrog. 

På Lokalarkivet råder vi over 8 faner, der 

fortæller lidt af flagets historie i vores 

lokalsamfund. Arkivets faner er både 

gamle og knap så gamle, idet den 

næstældste har et broderi, der fortæller, at 

fanen er fra 1895. Om netop denne fane 

fortæller Connie Hørlyck, født Frost, at 

fanen 5. maj 1945 blev taget frem og strakt 

ud gennem kvistvinduet i hendes forældres 

soveværelse i deres hjem, der lå for enden 

af familiens have ved deres købmands-

forretning i Tåstrup. *) 

Denne fane har dette særegne broderi:  

Å. A. S.  Tåstrup  1895        

Øjet opladt  Hånden øvet 

Bemærk, at der 2 gange benyttes det 

såkaldte ”bolle-å”. Efter kontakt med såvel 

Dansk Sprognævn som Danmarks-

samfundet er forklaringen denne:  

Faner blev taget i brug efter de store 

nationale krige 1848-50 og 1864 i en 

national vækkelse - blandt andet af 

højskolebevægelsen og af Skytte-

foreninger, som senere blev kaldt Skytte-

og Idrætsforeninger. På den tid var der en 

national opmærksomhed mod det nordiske, og man søgte nordiske fællesskaber – Sverige havde 

indført Å, altså ”bolle-å”. Derfor findes dette bogstav på dansk faner – og sikkert andre steder - lang 

tid, før retskrivningsreformen i 1948 fastslog brugen således: Å i stedet for Aa og kunne, skulle og 

ville i stedet for kunde, skulde og vilde.  

Ovenstående broderi har denne betydning. Århus Amts Skytteforening Tåstrup 1895. Der har altså 

været en helt lokal skytteforening allerede dengang. 

På fanens ældste og på den yngste faneplader kan man læse: 

2. Kredspræmie ved Kapskydning Stjær 14.6.1891 / 2. Præmie ved Kapskydning Framlev 14.2.04 

Skytteforeningen må altså have afholdt kapskydning forud for fanens indvielse. 

Med udgangspunkt i de 8 faner planlægger Arkivet at lave en plancheudstilling til ophængning på 

Harlev Bibliotek forud for Valdemarsdag, den 15. juni 2019. 

*) Fanen er manipuleret ind! 

Aksel Buchard 

Harlev Lokalarkiv ”gemmer” 8 forskellige faner, som dækker tiden fra 1885 til mindst 1977. 

Fanerne bærer næsten alle såkaldte faneplader med indskrift. 

Udarbejdet af Lokalarkivet ved Aksel Buchard 12 
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