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Fanerne føres fra Christian Michael Rottbølls grav til festligholdelsen af tegnmodtagerne. Foto:

Lars Horn / Baghuset  

Traditionsrig 5. maj på Børglum Kloster 

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland fejrede i aftes befrielsen og hædring af

frivillige hjemmeværnssoldater på Børglum Kolster. Den Kommitterede deltog

også.

06-05-2014 - kl. 20:17

Af Ulla Sørensen-Mølgaard

De mange dannebrogsfaner vejede i den lette vind over Børglum Kloster mandag aften,
hvor mange frivillige hjemmeværnssoldater var mødt op for at mindes Christian Michael
Rottbøll, der var modstandsmand under krigen, samt for at hædre frivillige
hjemmeværnssoldater for mange års indsats.

Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland markerer 5. maj på Børglum Kloster, der indledes
med en mindehøjtidelighed. ”Hvis Christian Michael Rottbøll ikke havde givet sit liv for
Danmark, var han blevet 97 år i år” sagde godsejer Hans Rottbøll som indledning på den
mindetale, han holdt ved Christian Michael Rottbøll´s grav.

Efterfølgende lagde distriktschef, oberstløjtnant Jan Johansen og den engelske
militærattache, lieutenant colonel Gordon Fotheringham, en krans ved graven.

Årets taler var den engelske militærattache, leiutenant colonel Gordon Fotheringham, der
blandt andet sagde:” Vi står i dag fortsat i stor taknemmelighedsgæld til de mange
modige unge mænd og kvinder, der ligesom Mik, tog ekstraordinære risici, og hvor mange
i sidste ende gav deres liv i kampen for et frit Europa”.

Hæder til tegnmodtagere

Herefter var der overrækkelse af tegn til de frivillige hjemmeværnssoldater, der har været
medlem i henholdsvis 40 og 50 år. Inden tegnene blev overrakt, fortalte distriktschefen,
oberstløjtnant Jan Johansen enkelte af de begivenheder, der fandt sted i henholdsvis 1974
og 1964, og som kunne være årsagen til, at tegnmodtagerne meldte sig ind på dette
tidspunkt.

Aftenen sluttede af med, at otte frivillige fik overrakt Hjemmeværnets fortjensttegn for en
særlig indsats gennem mange år.
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