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Leder v/FH 

FH LT Martin Lehman 

E n travl sommer er ved at nå til 
en ende. Vi kan begynde at se til-
bage på de resultater flotillen 
har leveret i løbet af året og vi 

kan reflektere på det og se på, hvad vi skal 
styrke og hvad vi kan træne mere på.  

I 
 alt er det, i skrivende stund, blevet til 9 
indsættelser.  2 SAR (search and rescue), 
5 FAS (forebyggende assistancer) og 2 
MAS (maritime assistancer). Alle blev kla-

ret indenfor den fastsatte responstid der hed-
der 1 time fra alarmeringen og langt de fleste 
under. Super godt gået, det skal vi holde fast i 
og arbejde mere på.  

En af grundene til, at ind-
sættelserne er gået så 
godt som de er gået er, 
selvfølgelig, enhedsud-
dannelse.  

Enhedsuddannelse er alfa 
og omega. Det skal nær-
mest sidde på rygraden 
og for at det kan ske, skal 
vi sørge for, at huske en-
hedsuddannelse hver ene-
ste gang vi er ombord.  

Især gummibåden, eller 
vores RHIB, ligger meget 
på sinde. Udsætningsproceduren skal trænes 
hver eneste gang vi er ude. Det samme bør 
sejlads med gummibåden. Vigtigheden i at øve 
og forbedre arbejdet i og omkring gummibå-
den kan jeg ikke understrege nok. Det er vig-
tigt så vi er klar til, at løse de mange forskelli-
ge opgaver vi har i Marinehjemmeværnet.  

Vi er i staben i gang med, at planlægge en ny 
aktivitet. Det er en aktivitet, som vi glæder os 
meget til, at gennemføre sammen med hele 
flotillen.  

Det er selvfølgelig vores flotilleseminar jeg her 

tænker på, mange har allerede hørt om det nu.  

Vi afholder flotilleseminaret den 4-5 februar 
2017 på Stensved kaserne.  

De vil løbende blive kommunikeret mere infor-
mation ud vedr. arrangementet, også i denne 
udgave af Storstrømmen.  

Når vi sender så meget infor-
mation ud omkring en enkel 
aktivitet er det fordi det er 
vigtigt for os, at alle har mu-
lighed for at deltage. I er alle 
vigtige for flotillen, for os, for 
fællesskabet.  

Derfor vil jeg gerne opfordre 
alle til, at møde op til flotille-
seminaret og gøre jeres ind-
flydelse gældende.  

Vi har som sagt haft en del 
gode indsættelser og øvelser 
ind over sommeren. Vi har 
dyrket vores fritidsinteresse 

sammen med gode kammerater. Det bringer 
mig til, at vi desværre også har taget afsked 
med tre af vores flotillekammerater: Kim Va-
lentin Harby, Bjarne Biskopstø og John Anker 
Frederiksen. De vil være savnet, ære være de-
res minde.  

 

Martin Lehman 

Flotillechef 
HVF 256 Storstrømmen 





Hvad er flotilleseminaret? 

F lotilleseminaret er en ny ting. Det er aldrig fundet sted 
før i flotillens nyere historie og det er en unik mulighed 
for, at vi alle i samarbejde er med til at skabe rammerne 
for vores flotille fremadrettet.  

H 
vad er et flotilleseminar egentlig? Ud-
over at det er noget nyt, så er det en 
aktivitet, som især staben, ser rigtig 
meget frem til.  

Det har længe været stabens ønske, at definere 
hvad Hjemmeværnsflotille HVF 256 Storstrøm-
men er. Finde frem til en identitet og et grundlag 
for flotillens fremtidige virke. Men det skulle ikke 
være noget, som staben definerer på egen hånd. 
Det skulle være et 
projekt, som alle flotil-
lens medlemmer skul-
le have mulighed for, 
at få indflydelse på.   

Derfor blev idéen til et 
flotilleseminar skabt.  

Det afholdes fra den 4 
til den 5 februar 2017 
på Stensved kaserne.  

Det er stabens håb at 
så mange af flotillens 
medlemmer som mu-
ligt vil melde sig under 
fanerne og deltage i 
det fælles projekt, at 
skabe en identitet og en plan for flotillens virke 
for fremtiden.  

I har alle modtaget en invitation på mail, der 
kommer en invitation med fodpost ud også og 
der åbnes for tilmelding på aktiviteten på HJV.DK 
ultimo november måned 2016. Der vil være en-
delig og bindende tilmelding  i medio januar 
2017, hvor der bestilles overnatning og kost til 
de tilmeldte.  

Programmet er lagt op på aktiviteten på HJV.DK 
og vi kan allerede nu løfte sløret for, at Chef Ma-
rinehjemmeværn, kommandør Henrik Holck Ras-

mussen vil komme på besøg for, at høre hvordan 
I som gaster ser HVF 256 Storstrømmen og vi 
har lokket ham til, at komme med et indlæg ”fra 
det virkelige liv”.  

Det hele vil komme til at foregå i en kreativ, kon-
struktiv og kammeratlig atmosfære og vi er sikre 
på, at der kommer noget rigtig godt ud af det i 
sidste ende. Det er flotillens fremtidige virke og 
identitet vi vil arbejde med på seminaret. Det er 

vigtig for flotillen og det 
er vigtig for os alle som 
medlemmer af flotillen. 
Det ér ikke kun emner 
forbeholdt for staben. 
Alle er velkommen til at 
komme og gøre sin ind-
flydelse gældende. I er 
alle lige vigtige for flotil-
len.  

Tilmelding foregår over 
aktiviteten på HJV.DK 
som I alle inviteres på i 
november måned.  

Vi håber at så mange 
som muligt vil have mu-
lighed for at deltage i 

fællesskabet og vores fælles projekt på flotillese-
minar 2017.  

 

 

 

 

Med venlig hilsen  

Staben HVF 256 Storstrømmen 



Nyt fra KDOBM 

KDOBM OS Dianna Meyer 

D er er ikke sket ændringer i ar-
bejdsgangen siden sidst, så her 
skal blot genopfriskes hvad der 
gælder for jer, når I udfylder 

blanketter og hvilke ordrenumre, der er gæl-
dende i flotillen.  

Køresedlerne kontrolleres og der udbetales altid efter den korteste rute jf. krak.dk,  Medmindre, 
der er en gyldig årsag til anden rute. Køres der ad en anden rute, skal man angive via punkt og 
skrive hvorfor på køresedlen. Og husk når I fremsender køresedler via mail til hvf256-
kdobm@hjv.dk at skrive i mailen:  

Køreseddel for perioden: d.d./år - d.d./år Km: (Antal Km jf. din vedhæftede køreseddel)  

Ordrenumre på infoaktiviteter: Ordrenumrene anvendt til kost og køresedler ved afholdelse af 
infoaktiviteter skal være de dertilhørende ordrenumre tildelt flotillens infotjeneste (Intern og Eks-
tern informationsvirksomhed) – undtagen hvervningsvirksomhed – da det bruges til andet formål 
(bestilling af materiel m.v.)  

En indskærpelse  

Skal også med i den her omgang. Og det drejer 
sig om blanketter udfyldt i forbindelse med civile 
gæsters deltagelse i herve– og oplevelsesarran-
gementer.  

I skal udfylde bilagene i HJVBST 343-010, de 
skal underskrives af deltagerne og efterfølgen-
de, skal de afleveres til KDOBM. Flotillen skal 
nemlig opbevare de underskrevne blanketter i 
tre år.  

Altså udfyld blanketterne, få dem underskrevet 
af deltagerne (husk ved deltagere under 18 at 
få forældre eller værgers underskrift også) og 
aflever dem til KDOBM, der opbevarer blanket-
terne jf. gældende bestemmelser på KSN.  

Det er med beklagelse af vi må meddele, at flotillen har måttet sige farvel til tre medlemmer, der 
er afgået ved døden.  

Kim Valentin Harby, MOPA 3BESÆT  
Bjarne Biskopstø, reserven, tidligere KDOBM 
John Anker Frederiksen, reserven, tidligere FARMASS 

Ære være deres minde  



Gældende ordrenumre 

F ølgende ordrenumre er gældende 
for HVF 256 Storstrømmen. Or-
drenumrene vil være anført på 
aktiviteterne i AKOS.  

Ordrenummeret Materiel fra områdedepot - lager A: Dette ordrenummer skal ikke an-
vendes til kost og køresedler. Det anvendes kun til udlevering fra depotet. FSBM eller dennes 
hjælpere skal ved udfyldelse af køresedler anvende flotillens ordrenummer til Enhedsuddannelse, 
enhedsøvelser & forlægninger (broafgift, kørepenge, kostpenge) 

* Der er her tale om aktiviteter til søs. For øvrige assistancer til samme myndigheder andetsteds, 
kontakt KDOBM   

** Er efter gældende bestemmelser MHV og HVF 256 Storstrømmen. Skal kontrolleres af KDOBM 
og godkendes af FH  

*** Kan kun godkendes af FH   

Ordrenummer Beskrivelse 

731412 Møder, depot & regnskab, STV m.v.  

731415  LPU - Lovpligtig uddannelse  

731418 Øvelser, sejladser, GME-F, SAREX/ENVIREX 

731427 SURVEX 

731423 SAR indsættelse  

731426 OILOBS operationer  

731429 FAS og MAS indsættelser  

731435 Patruljesejlads - platform for Politi (*) 

731441 Patruljesejlads - platform for SKAT 

731446 Støtte til Dansk Center for Havforskning (DCH) 

731443 Støtte til Kystdirektoratet (KDI)  

731451 Hvervning og rekruttering  

731452 Intern information 

731472 Kaffe & kommunikation (**) 

731492 Arbejdsgiverbetalte goder (***)  



Nyt fra FSBM 

FSBM Niels Jensen 

L idt nyt sker der på området. Bl.a. 
har flotillen flyttet puljevåben 
fra eget depot til depot på Sten-
sved kaserne. Det er her vi frem-

adrettet udleverer puljevåben, bundstykker 
og ammunition.  

Årsagen til flytningen skal findes i tekniske udfordringer ved flotillens eget depot der gjorde, at vi 
ikke fandt det forsvarligt, at opbevare puljevåben på stedet mere. Derfor kom der en aftale i 
stand med Stensved kaserne.  

I flotillens lokaler vil der fortsat være et depot, der vil bare ikke være våben eller ammunitions-
opbevaring på stedet. I stedet for vil der være et ”mini-depot” med få løsdele, hvor FSBM frem-
adrettet vil dele pladsen med FARM og til dels også ROF med infomateriale. Depotet vil stadig 
være åbent som vanligt til depot og regnskabsaktiviteterne.  

Områdedepotet (OMRDEP) på Stensved kaserne  

Holder åbent mandag til torsdag klokken 12.30 til 15.00  

Fredag klokken 12.30 til 14.30  

Eller efter forudgående aftale med OMRDEP og FSBM. Ej meldte ankomster afvises som ud-
gangspunkt.  



Udlandstogt - Darßer ORT 

I  weekenden 2-4 september 
gik turen med MHV 803 
ARIES ind over grænsen til 
Tyskland, hvor besætningen 

skulle besøge DGzRS Theo Fischer i 
deres basehavn i Darßer Ort.  

MHV 803 ARIES og THEO FISCHER i Darßer ORT 

Besætningen på Theo Fischer består af 4 mand, og 
de ligger fast på vagt 14 dage ad gangen i en lille 
nødhavn, der ligger inde i et naturreservat. Det er 
en blandet struktur, der består både af fastansatte 
og frivillige.  

I forbindelse med besøget var der arrangeret en 
SAR øvelse hvor Theo Fischer og Aries skulle delta-
ge sammen med frivillige livreddere, to nærkystfar-
tøjer fra DGzRS og en redningshelikopter fra det 
tyske luftvåben.  

To gaster fra Aries blev udvalgt som momenter på 
øvelsen og blev instrueret i, at de ikke måtte kunne 
tale eller forstå tysk. Formålet var, at det tyske red-
ningspersonel skulle presses en smule ved, at stå 
med nødstedte, hvor sproget var en hindring. 

Sammen med de øvrige momenter, der var kaldt ind til øvelsen, fik de individuel information om 
hvad deres skade var og blev slæbt ud på vandet i en redningsflåde. Hvor de blev sejlet hen og hvad 
der skulle ske, det var der ingen på besætningerne der fik at vide.  

Øvelsen gik i gang med en alarmering og in-
formation om, at et fartøj var gået ned med 
14 mand ombord. Sammen med en Ca. positi-
on for ulykken kom der information om, at 
der var nogle nødstedte der havde klaret den 
ud i en redningsflåde og nogle stadig lå i van-
det. Opgaven startede med at finde ud af, 
hvor i området fartøjet kunne være gået ned 
ud fra de sparsomme oplysninger der var gi-
vet.  

Da indsatsen på ulykkesstedet gik i gang age-
rede Theo Fischer On Scene Coordinator 
(OSC). Det er OSC' rolle at lede indsættelsen 
med de midler der er til rådighed. Aries fik 
rollen som "hospitalskib". Når redningsmand-

skab fra både eller helikopter fik reddet nødstedte op af vandet blev 
de bragt til Aries. Her blev de tilset af besætningen og blev sendt videre ind til land enten til et nød-
hospital eller en skadestue, der var oprettet til formålet. De blev sendt afsted enten med de små red-
ningsbåde eller med helikopteren.  

Momenter på vej ud på deres poster 

Helikopterlæge tilser tilskadekommen 



Udlandstogt - Darßer ORT 

Da Aries og Theo Fischer nåede frem havde sejleren, en katamaran, vendt bugen i vejret. Skipperen om-
bord på det synkende skib blev reddet ombord på Theo Fischer, og der blev sat flyde-pontoner på katama-
ranen, så den kunne slæbes væk og efterfølgende bjærges af en slæbebåd.  

Det var en rigtig god oplevelse at træne søredningsfærdigheder sammen med Theo Fischer, og godt at se, 
at samarbejdet kunne bruges effektivt når det blev til en skarp situation også.  

Tak for indsatsen til både besætningen fra Theo Fischer og Aries.  

Mandskab fra Theo Fischer fast-
gjorde oppustelige pontoner til vra-
get, så det kunne holde sig flyden-
de. Gummibådsbesætning fra MHV 
803 ARIES assisterede som sikker-
hedsfartøj og transportplatform for 
mandskabet. Efterfølgende blev en 
slæbebåd tilkaldt, der kunne fjerne 
vraget fra den tungt trafikerede ka-
detrende, så den ikke udgjorde en 
fare for skibstrafikken i området. 

Øvelsen fik ikke den afslutning der var forventet. Redningshelikopteren var  vendt hjem  
og momenterne, med undtagelse af en enkel, var sendt ind på land, da der over VHF kanal 16  
kom et mayday opkald. En sejler var ved at synke ude i kadetrenden.  

Aries og Theo Fischer, der var de to største fartøjer, gik afsted med det samme. En tanker i kadetrenden 
havde set den nødstedte og havde slået et tovværk i den synkende sejler, men det havde ikke helt haft den 
ønskede effekt.  

 



Nyt fra OPO 

OPO Jesper Schou 

S 
ommeren er for alvor ved at gå på 
hæld. Det betyder at vejret slår om 
og de sidste sejlere lige skal ud og 
have den sidste sejltur for i år. Det 

betyder ligeledes at vi skal være ekstra op-
mærksomme på, at vi kan blive indsat når vi er 
ude på sejladser.  

Derfor skal vi bruge alt den tid vi har til rådighed på at dygtiggøre os, dels som besætning og 
dels som enkeltmand, så der ikke opstår farlige situationer ved enten arbejde på dæk eller i 
gummibåden.  

Den farligste opgave som vi har ombord, er håndtering af gummibåden, enten sætning eller 
hejsning af denne. Det er derfor utrolig vigtig, at dette bliver prioriteret på alle sejladser, og det 
er jo også muligt bare at ligge til kaj og træne denne procedure så alle kan den.  
 

Vi skal ligeledes kigge på mange af de andre ruller og øvelser som vi skal kunne. Træn med hin-
anden og jeres besætninger, så I alle bliver styrket og vi kan løse alle opgaver uden at der er 
nogle der kommer til skade.  
 

 Jeg vil lige hurtig, endnu engang, slå et slag for at hvis man har mulighed for det, så støtter 
man op om de sejladser som man bliver inviteret til. Det kan være at men ikke lige kan deltage 
den dag eller weekend, men så prøv at sejle med en af de andre besætninger, det kunne være 
de kunne lære noget af dig og du kunne lære noget af dem. 
 

Vi er sårbare over for forfald og manglende tilslutning til sejladserne, så hvis I alle gerne vil ud 
at sejle mest muligt så meld jer på sejladserne.  
 

Som I sikkert har lagt mærke til så kommer der et flotille seminar som kommer til at løbe af 
stablen lørdag d. 4 februar 2017. Der kommer meget mere information ud til jer alle løbende. 
Men sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag og søndag 4. og 5. februar 2017.  
 

Jeg glæder mig til et efterår med stor tilslutning til alle sejladser og arrangementer i flotillen. 



Nyt fra 3K/UDSTOF 

3K/UDSTOF Ivan Brøgger-Jensen 

D er sker lidt på uddannelsesom-
rådet. En ny struktur i den lov-
pligtige uddannelse træder i 
kraft 1 januar 2017. Det sam-

me gør en ny befalingsmandsuddannelse. In-
formationerne er lidt sparsomme, men lidt ved 
vi om den nye struktur i den lovpligtige uddan-
nelse 

I skrivende stund kender vi ikke så meget til den nye struktur i den lovpligtige uddannelse. Ikke 
alle brikker er på plads endnu. Vi ved mere efter den 10 januar, hvor Marinehjemmeværnsdistrikt 
Øst (MHDE) afholder et ”Roadshow” for uddannelsesstøtteofficerer med information om den nye 
struktur. På næste side kan I læse hvad vi på nuværende tidspunkt ved.  

Desværre har vi også en kedelig nyhed. Før har det været sådan, hvis man skulle på et kursus 
der krævede at man først bestod et fjernundervisningsmodul, så kunne tilmelde sig tilstede kur-
set før fjernundervisningsmodulet var gennemført.  

MHDE stolede på at kursisten selvfølgelig gennemførte fjernundervisningen til tiden og derfor 
kunne fortsætte på tilstedekurset. Desværre har de oplevet, at de må afmelde alt for mange fra 
tilstedekurserne igen fordi, de ikke gennemfører fjerundervisningsmodulet i tide.  

Af den grund har man nu følt sig nødsaget til, helt at lukke for den mulighed. Derfor: Skal man 
fremadrettet på et kursus der kræver beståelse af et fjernundervisningsmodul, så kan man ikke 
længere tilmelde sig tilstedekurset, før fjernundervisningsmodulet er gennemført rettidigt og er 
bestået.  

Nu til det spændende… Ny struktur i den lovpligtige uddannelse.  

LPU 2017 fastholder de 250—300 timers uddannelse, som der står i Hjemmeværnsloven. Tidlige-
re har det været sådan, at kun Marinehjemmeværnets LPU var anderledes end de øvrige, men i 
den nye struktur vil LPU’erne være mere målrettet det værn og den enhed, som kursisten er 
medlem af.  

Sidste gang den lovpligtige ud-
dannelse blev justeret var i 
2011. Formålet var den gang at 
gøre LPU mere fleksibel for med-
lemmerne og sikre, at flere ville 
gennemføre den lovpligtige ud-
dannelse.  

Skolen har ved gennemgang og 
justering af LPU 2017 søgt at 
fastholde fleksibiliteten i model-
len fra 2017.  



LPU 2017 

L PU 2017 søger at øge fleksibiliteten for det enkelte nye 
medlem bl.a. ved, at muliggøre gennemførsel af dele af 
den lovpligtige uddannelse ved egen underafdeling.  

Det er LPU 1 og LPU4 der kan gennemføres lokalt. Herudover forventer Hjemmeværnsskolen, at 
også dele af LPU modul 3 kan gennemføres lokalt, men det er endnu ikke fastlagt.  

Har man gennemført sin lovpligtige uddannelse eller dele heraf, så skal man ikke begynde forfra, 
når den nye struktur sættes i værk.  

Der er nogle ting i den nye struktur, der endnu venter på, at blive sat helt på plads. Spørgsmål 
om man frit vil kunne skifte mellem Hjemmeværnets værn og enheder efter endt LPU er ikke helt 
på plads. Det kan være det vil kræve lidt omskoling. Det samme gælder forudsætninger for opta-
gelse på befalingsmandsuddannelserne. Det vides, i skrivende stund, endnu ikke om nogle med-
lemmer ville skulle gennemføre supplerende LPU fag for optagelse på disse kurser.  

 

Selvom det er et projekt der endnu mangler en finpudsning, så er en søgen efter fleksibilitet i 
kursusrækkerne altid hjertelig velkommen.  

 

Når I logger ind på HJV.DK kan I vælge ”Min enhed” -> ”For medlemmer”. Midt på siden er der 
sat link ind til den lovpligtige uddannelse. Her vil I kunne læse mere omkring den nye struktur i 
den lovpligtige uddannelse.  

LPU1 og LPU2 bytter plads. Forklaringen er, 
at Hjemmeværnsskolen ønskede, at de nye 
medlemmer starter i deres eget værn.  



Førstehjælp og skydeweekend 

Å 
ret er ved at gå på hæld og det er tid til, at vi afvikler det 
sidste lokalt afholdte førstehjælpskursus og det er samtidig 
tid til den årlige skydeweekend der i år afholdes i Jægers-
pris lejren.  

Aktiviteten ”Førstehjælp, LPU 1, 14 timers 45/16” 
afholdes fra den 12 til den 13 november 2016.  

Førstehjælp er en af vores kernekompetencer og 
det er vigtigt, at vi hele tiden er opdateret og 
klar til indsats.  

Der er tale om et 14 timers kursus. Det er en udvidet version af førstehjælp-vedligehold der gi-
ver mulighed for, at genopfriske og forny førstehjælpsbeviset. Det er derfor ikke nødvendigt at 
have et gyldigt bevis for, at kunne deltage. Er det førstehjælpsbevis udløbet har du derfor mu-
lighed for, at få det fornyet her. Der kan tilmeldes på aktiviteten eller ved kontakt til FSBM Niels 
Jensen.  

MDE - Skydeweekend 44/16 

Afholdes i weekenden 4 - 6 november i Jægers-
pris-lejren.  

Programmet byder på bl.a.:  

 Nærkampskydning. Gummibåd, bil kulisse  

 Gruppeskydning  

 Skibsskydning (på land)  

 Handlebaner  

 K skydning for skytter der har deltaget i 
weekenden.  

Der sendes en folder ud til alle medlemmer i flo-
tillen og tilmelding kan ske på aktiviteten eller 
ved kontakt til 3K/UDSTOF eller NK/PLO  



Flagdagen 2016 i Vordingborg 

F lotillen deltog sammen med et par hundrede mennesker 
i markeringen af flagdagen i Vordingborg, hvor der i år 
blev afsløret en mindesten på Slotstorvet rejst for vetera-
nerne.  

Et godt fremmøde på slotspladsen ved afsløringen af mindestenen - 
foto: Poul Poulsen 

Sammen med soldaterforeninger, marinefor-
eninger, stabshjemmeværnskompagni og 
besætningen fra miljøskibet Gunnar Seiden-
faden deltog flotillen med fane ved højtide-
lighederne på flagdagen 2016.  

Flagdagen afholdes for at vise respekt for 
dem, der med store menneskelige omkost-
ninger til følge og med livet som indsats gør 
deres pligt for Danmark.  

Det er tredje gang flagdagen markeres i 
Vordingborg og denne gang var det med af-
sløringen af en mindesten.  

 

Borgmester Knud Larsen indledte med en velkomst og en kort tale, herefter blev talerstolen overlad til 
nogle af de, arrangementet handlede om, nemlig de der selv, med livet som indsats, har ydet en indsats 
som udsendt. Heriblandt Marcus Knuth, MF for Venstre. Marcus fortalte at han som MF’er var blevet 
bedt om, at skrive om sin jul til en bog, der skulle samle fortællinger fra MF’ere om deres jul. Det skulle 
være en særlig jul, som især havde haft en særlig betydning eller som på en eller anden måde var an-
derledes. Marcus Knuth valgte at beskrive den jul, som han tilbragte som udsendt i Helmand provinsen i 
Afghanistan 2008, hvor de i løbet af to uger mistede fire mand. En britisk og tre danske soldater.  

 

Der vil fremadrettet være oprettet aktivitet til flagdagen i Vordingborg, så vores medlemmer har mulig-
hed for, at støtte op med deres deltagelse og vise vores respekt.  

Mindestenen med teksten:  

”Når vi hvert år den 5 september 
mødes ved denne sten er det for at 
hædre de danske kvinder og mænd 
som siden 1948 af Danmark har væ-
ret udsendt på en international mis-
sion og for at mindes dem der med 
deres liv betalte den højeste pris”  

 

Stenen står på Slotstorvet og giver 
veteraner, pårørende og ikke mindst 
soldaterforeningerne et nyt sam-
lingspunkt.  

 
Foto: Søren Højager  


