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Til minde
om fredens
stridsmand
MINDESTEN: Lørdag
fik en af Høngs stolte sønner, Hermod
Lannung, en mindesten.
LØVE: Han var politisk enga
geret i Det Radikale Venstre
fra sin pureste ungdom, til
han blev lagt i graven i 1996,
i en alder af næsten 101 år.
Hermod Lannung fra
Høng har sat mange finger
aftryk i dansk og interna
tional politik, og lørdag rej
ste Høng Lokalhistoriske
Forening en mindesten for
manden, der i sin tid både
nåede at være landstings
medlem, diplomat ved FN
i New York og medstifter af
den internationale organi
sation for liberale partier.
Gennem hele hans virke
har der været en rød snor.
- Han var fredens strids
mand hele livet, lød skuds
målet fra formanden for
Høng Lokalhistoriske For
ening, Bøje Larsen.
Mindestenen blev rejst i
Mindelunden på Bøstrupvej,
hvor der også er rejst sten for
andre personer, der er født i
Løve Herred, eller som har
ydet en stor samfundsmæs
sig indsats i herredet.
Omkring 50 mennesker
var mødt frem til afslørin
gen af mindestenen. Her
iblandt både naboer og folk

Det var en af de få slægtninge,
der er efter Hermod Lannung,
Anne Dinesen Larsen, der fik
æren af at afsløre mindestenen.
Selve stenen er fra det gamle
posthus i Høng, kun få meter fra
Lannungs barndomshjem.
Foto: Marianne Nielsen

Henning Nielsen, bestyrelsesmedlem i Hermod Lannungs
Fond, holdt indvielsestalen. Han
er eneste medlem af bestyrelsen,
som har kendt og arbejdet
sammen med
»fredens stridsmand«.

Kom om bord på
fregatten Niels Juel
MARITIM WEEKEND:
For første gang kan
man komme om
bord i det nyeste
danske krigsskib i
Kalundborg Havn.

KALUNDBORG:
Fregatten
Niels Juel, det nyeste danske
krigsskib, kommer til Ka
lundborg Havn i forbindelse
med Maritim Weekend. Se
nest kl. 10 lørdag den 28. juni
har det store skib meldt sin
ankomst.
Fra klokken 13 til 16 bli

ver der holdt åbent skib med
aktiviteter om bord. Der er
blandt andet afprøvning af
brandgrej, forskellige uni
former og opgavetyper etc.
Mandskabet smider to
RHIB-både i vandet, der vil
sejle med passagerer fra kl.
13-16.
Der bliver begrænsninger
på, hvilke passagerer der
kommer med, afhængigt
af tilgængeligt sikkerheds
udstyr, veste, dragter mm.
Hver enkelt sejlads bliver
også afpasset aftaler med
passagererne om bord.
Kl. 14 er der opvisning med
en EH 101 Merlin rednings
helikopter, som demonstre
rer en search and rescue
operation ud over havnen.
Niels Juel er opbygget med
syv dæk. Fregatten har også

et helikopterdæk, så det er
muligt at operere med heli
koptere af både typen EH101, men samtidig er dækket
konstrueret, så der kan lan
de større og tungere heli
koptere på helt op til 20 tons.
Niels Juel kan anvende sø
værkets flex-koncept. Det vil
sige, at fregatten kan bruge
våben og sensorer monteret
i containere på tværs af sø
værnets forskelige typer af
skibe.
Fregatten Niels Juel har
en besætning på 101 perso
ner, og skibet kan sejle op til
28 knob.

nym

Ny
mailadresse!
Bemærk venligst at vores
annonceafdeling
har fået ny mailadresse,
som er følgende:

nordvestnyt.salg@sn.dk
Bemærk venligst at
tidligere mailadresse
(ann.nv@nordvest.dk) IKKE
kan benyttes mere.

med tilknytning til hans po
litiske virke.
Det var primært hans om
fangsrige, samfundsmæs
sige indsats som politiker
for Det Radikale Venstre,
folketingsmand og FN-dele
gat, som er den væsentligste
årsag til, at Høng Lokalhi
storiske Forening ønskede
at hædre ham med en min
desten.
Afsløringstalen blev holdt
af Henning Nielsen, mange
årig formand for Radikale
Venstres Internationale Ud
valg. Han er også med i be
styrelsen for Hermod Lan
nungs Fond, som Lannung
selv stiftede i 1970, og som
siden har ydet støtte til pro
jekter til styrkelse af FN.
- Han var en sparsommelig
herre, og i spøg blev der sagt
om hans habit, at den nåede
at blive moderne tre gange,
men det var kærligt ment,
fortalte Henning Nielsen.
Sparsommeligheden re
sulterede i stiftelsen af Her
mod Lannungs Fond, hvis
formål er at støtte, styrke og
videreudvikle FN.
Det er således nærmest
Hermod Lannung selv, der
har finansieret mindeste
nen, da fonden har afholdt
udgifterne, som løber op i
omkring 22.000 kroner.
- Stenen er fra det gamle
posthus i Høng og var gratis,
hvis vi selv fjernede den, for
klarede Bøje Larsen.
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