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Omkring 60 gæster deltog i receptionen, som foregik både på SABOTØREN's agterdæk og i telte

på kajen. 

D-Dag: Reception for krigssejlerne 

De danske krigssejlere var i går aftes til reception om bord på

Marinehjemmeværnets skib, SABOTØREN, som lå i den franske havneby Caen.

07-06-2014 - kl. 10:54

Af Ninna Falck

I går lå Marinehjemmeværnet i den franske havneby Caen med sit fartøj, MHV 951

SABOTØREN. Her blev der sat punktum for de danske krigssejleres lange D-day-program i

Normandiet med en reception.

Vært ved arrangementet var Frihedskampens Frednings- og Mindefond med Kammerherre

og tidligere ceremonimester, Christian Eugen-Olsen, i spidsen. Det er ikke mindst

mindefonden, der har kæmpet kampen for at få de danske krigssejleres indsats under 2.

verdenskrig og herunder landsætningen i Normandiet anerkendt.

En anerkendelse, der i sidste ende er blevet en anerkendelse for hele Danmark som

allieret, og som har betydet, at Dannebrog under 70-årsmarkeringen af D-dagen har

vejret i både Portsmouth og i Normandiet.

Æresgæsterne, krigssejlerne, blev næsten en time forsinkede til receptionen. Caen var

proppet med gæster, der deltog i markeringen af 70-året for D-dagen, så trafikken var

næsten gået i stå. Men omkring klokken 19.00 var de  60 gæster og nogle pressefolk

endelig samlet ved SABOTØREN, hvor der var dækket op med canapèer, lidt sødt, vin og

champagne.

Christian Eugen-Olsen bød velkommen, og han takkede de mange, som har støttet

mindefonden, så de danske krigssejleres indsats kunne blive endeligt anerkendt nationalt

og internationalt. Han takkede også de franske myndigheder inklusive Caens borgmester,

Joël Bruneau, og hans viceborgmester samt den danske ambassadør i Frankrig, Anne

Dorte Riggelsen, der også deltog i receptionen.

Samhørighed med krigssejlerne

Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther, var således gæst til

receptionen, selvom Marinehjemmeværnet lagde skib til. Marinehjemmeværnet har med

sin tilknytning til søen og oprindelse i  modstandsbevægelsen en vis samhørighed med

krigssejlerne og deres historie, og det understregede kommandøren også i sin tale til de

danske veteraner.

De 20 fremmødte krigssejlere havde været igennem en lang dag, og de nød det sidste

punkt på dagens lange program.

”De hyggede sig. Det var jo et meget afslappet arrangement”, fortæller flotillechef
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kaptajnløjtnant Søren Poulsen, der fik en snak med et par stykker af krigsveteranerne.

”Det er jo ganske almindelige rare mennesker, og de gik næsten mere op i at høre, hvad

vi laver her om bord, end at fortælle deres egen historie. Men den har de nok også fortalt

et par gange her de sidste par dage” siger Søren Poulsen.

Herunder: En lang række prominente gæster var i Caen for at mindes D-dagen. Her

defilerer Hendes Majestæt Dronningen forbi Hjemmeværnskompagni Rosenborg. Foto:

René Krarup.
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