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Mindelunden, et
hjertebarn
Den 4. juli for 10 år siden afslørede Jydske Dragonregiment den første mindesten
i mindelunden ved Rindsholm Kro. Antallet
er steget siden da, og i dag er hele Forsvaret repræsenteret i mindelunden, der flittigt bliver brugt af pårørende og soldater.
Mindelunden ved Rindsholm Kro er et yndet
udflugtsmål for pårørende og soldater. I år
kan den fejre 10 års jubilæum, og populariteten stiger i takt med alderen. Næsten
dagligt kommer folk forbi for at mindes og
få et kærligt kram og en snak med ejerne af
kroen, Frode og Hanne Hansen.
”Tænk, at vi har fået så mange gode venner
og oplevelser, fordi vi opdagede historien
bag Rindsholm Kro og derfor grundlagde
mindelunden”, siger Frode.
Egetræer afslørede glemt kamp
”Det var helt tilfældigt, at vi opdagede, at
Rindsholm Kro var historisk. I 1989 blev der
fældet nogle egetræer i kroens have. De var
fyldt med kugler, og ved at kigge tilbage i
historien, genopdagede vi kampen mellem
tyskere og danske dragoner og infanterister
ved kroen den 4. juli 1849", fortsætter han.
Den første mindesten
Efter denne genopdagelse rejste Jydske
Dragonregiment i 1990 en mindesten ved
vejen uden for kroen. Senere blev stenen
flyttet ind i haven, der i dag er mindelun-

den. Siden er flere sten og mindesmærker
kommet til. Senest har Hjemmeværnet og
Beredskabsstyrelsen rejst en sten hver.
Alle skal huskes
Mindelunden huser også mindetavler, der
ærer alle danske soldater siden 1956, og
det blev foranlediget af tidligere forsvarsminister Søren Gade.
De Blå Baretter
Allerede i 2007 rejste De Blå Baretter en
mindesten i parken ved Rindsholm Kro, og
især Lokalforening Viborg og Omegn har et
tæt samarbejde med kroen og gennemfører
mange af deres arrangementer, f.eks. foredrag og generalforsamling, på kroen.

Danske Soldaters Mindelund
2004:	Mindestenen, der stod ud til
vejen, bliver flyttet til mindelunden.
2004: 	To kampvogne får plads i mindelunden.
2007: 	De Blå Baretter rejser en mindesten.
2008: 	Frode og Hanne Hansen rejser
en mindesten til ære for alle
danske soldater.
2009: 	ISAF hold 6 tager en mindesten
i marmor med hjem fra Afghanistan.
2009: 	En Leopard-kampvogn kommer
til mindelunden.
2010: 	En F-16-vinge fra Flyvevåbnet
får plads i mindelunden.
2011: 	Frode og Hanne Hansen rejser
en mindesten, der ærer alle de
danske soldater, der har været i
allieret krigstjeneste, også den
danske brigade.
2011: 	En PMV kommer til mindelunden.
2012:	Jydske Dragonregiments mindesten bliver flyttet fra kasernen
til mindelunden.
2012:	En kanon fra Søværnet kommer
til mindelunden.
2014: 	Hjemmeværnet rejser en mindesten.
2014: 	Beredskabsstyrelsen rejser en
mindesten.

Fremover er det tanken, at Landsforeningen
i samarbejde med og støttet af Viborg vil
lægge en krans/buket ved mindestenen på
NATO-dagen den 4. april.
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