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Hvidstengruppen mindes af
Marinehjemmeværnet 

Af Solveig Kühnell Unø , 29 JUN 12

Marinehjemmeværnets skib Hvidsten sejlede til
Randers for at mindes årsdagen for henrettelsen af
otte medlemmer af modstandsgruppen Hvidsten.

 

”Besætning �l højre ret… Se lige ud!” Kommanderer fartøjsfører Jens
Warnock og træder ind på geled. Flemming Sieben, forhenværende chef
for marinehjemmeværns flo�lle 369 Holmen og løjtnant/ROF Solveig
Kühnell Unø, træder frem. De nedlægger kransen med hvide roser og
blå-hvid bund foran den jyske mindesten.   Et minuts s�lhed. Det er den
29. juni.   Årsdagen for den nazis�ske henre7else af o7e af Hvidsten
gruppens medlemmer. En massehenre7else der �lbage i 1944 førte �l
generalstrejke.

Tog mod engelske våben og folk

Hvidsten gruppen var som de første begyndt at opsamle nedkastede
våben og faldskærmssoldater ud for Randers. Dirigeret af Fiil-familiens
overhoved Marius, nåede gruppens 16 medlemmer at virke nøjag�g et år,
hvor de sendte engelske forsyninger videre �l danske
modstandsbevægelser. Så klappede Gestapos fælde i marts og i juni blev
o7e skudt og seks fængslet, mens to nåede at flygte. Hårdest ramt blev
familien Fiil, der ejede Hvidsten Kro.

Tradi�on genoptaget

”Som <v. chef var vig�gt for mig, at Holmen genoptog tradi�onen med
kransenedlæggelse, da vi i 2010 a7er fik et fartøj af navnet Hvidsten, ”
forklarer Flemming Sieben. Han fortæller, at det er andet år, besætningen
på MHV 907 Hvidsten mindes sine navnefædre. En tradi�on, der hørte
op, da MHV 93 Hvidsten blev overdraget �l en anden flo�lle.
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Beværtet af e�erkommere

Da mindehøj�deligheden er ovre, bliver besætning og andre �lstødte
hjemmeværnsfolk beværtet på Hvidsten kro af Gudrun og hendes mand
Carl. På væggen i de gamle bondestuer hænger et sort/hvid foto af
Gudrun som spæd, hvor hun rækker ud eCer sin morfar – Marius Fiil, der
smiler kærligt �l hende med en pibe hængende i mundvigen. Gudrun
mistede sin m orfar, far og morbror på årsdagen, mens moderen og
mosteren blev sendt i tysk fængsel. Ægteparret fortæller åbent om
familien og krolivet, hvordan hendes mors sår på sjælen i perioder sprang
op på ny. Men som der står mejslet i grani7en �l minde om de o7es offer:
 

Lyse lad i morgenrøden

De gav liv for Danmarks sag.

 

FAKTA:

·           Halvdelen af Hvidsten gruppens 16 medlemmer blev henre7et 29.
juni 1944. For tyskernes kugler faldt Marius Fiil, Niels Fiil, Peter Sørensen,
Søren Peter Kristensen, Albert Carlo Iversen, Niels Nielsen Kjær, Johan
Kjær Hansen og Henning Andersen.

·           Flere af marinehjemmeværnets skibe er opkaldt eCer
modstandsgrupper.
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Hvidsten kro  
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