
Hjemmeværnsflotille 367 - Dragør 5. marts 2016

Efter nogen stilstand samles redauktionsudvalgets 
mange medlemmer igen i de støvede lokaler, dybt nede 
i fortets gange, der med skygger af fortidens 
koryfærer på væggene, danner rammen om forsøg på 
gendannelsen af Det Blå Blad.  

Bladet var i sin tid grundstenen i kommunikationen  
med flotillens mange medlemmer, ligesom det beskrev 
flotillens daglige liv og levned.  

Det blev stoppet, fordi MHV ville ride på den digitale 
bølge, og dekreterede at alt kommunikation på 
“gammeldags” maner skulle stoppe, og istedet sendes 
ud i cyperspace, hvad der ville gøre det sværere 
tilgængelig og for mange mere uforståelig, at tilegne 
sig den umiddelbare nyhedsformidling fra ens egen 
Flotille.  

Jeg håber man kan sende det ud som en e-mail, 
individuelt til hver gast, så informationen og nyheder / 
tanker ikke skal findes hengemt i HJV.DK’s snørklede  
fil strukturer.  
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 Flotillenyt /  

Update 
Siden Det Blå Blad sidst udkom i 

 en trykt og læsbar udgave har 

 flotillen på Amagers sydspids 

 skiftet personel ud på de fleste 

 pladser.  

Flotillens personel: 

FH              : Jan Siegsgård        test :  

NK             : Søren Hansen         

OPO          : John Strøbæk 

UDSTOF  : Lars A.E. Augsburg   

IT BM        : Henrik Pontoppidan 

ROF           : Bo Erik Bøgvald  

FARM        : Niels E. Nielsen  

KDO          : Rudi Bøgvald  

LOGOF     : Birgitte Bøgvald 

BES 1        : Kenneth Møller Hansen 

Bes 3         : John Strøbæk 

Bes 4         : Jens Berg  
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Historisk Udvalg  
Udvalget har stået lidt i stampe. Det fik en kort opblomstring, da Pastoren indtrådte, men 
med et udvalgsmedlem der blev grounded grundet sygdom, skete der naturligvis en 
indskrænkning i aktiviteten, og Pastoren valgte udtræde af både udvalget og Flotillen. 

Vi håber hans idealisme og oplysningsparathed stadig kommer Hjemmeværnet til gode.  

Formanden Axel Ravn har ændret sin mail til TOAX100@GMAIL.COM  

____________________________________________________________________________________ 

                                           

BERSÆRKBERETNINGEN:	   

Trætte og forvirrede var de gæve orlogsmænd fra det flade Amagers sydøstkyst.  

Fordums tiders stolte “hærgen” på de blå bølger var blevet decimeret til en ussel kopi af 
flådens faste flok. Ledere hvis formåen var dikteret af admiralitetets anciennitets  lister, 
blev placeret bag skriveborde uden skelen til Hjemmeværnet’s oprindelse, historik, og 
folkelige opbakning.   

Danernes søstridskræfter blev reduceret til større men færre enheder, og pludselig skulle 
de indsættes i diverse scenarier der var dikteret af den på tinge værende politiske 
holdning.  

Somme erindrer stadig da dansken sendte en u-båd til deltagelse i en ørkenkrig i et fjernt 
sultanherredømme på den arabiske halvø ! 

Men stadig søger mænd og møer mod de grå skibe i landets provinshavne. Der er stadig en 
folkelig opbakning til at værne om om rigets grænser, både til vands, til lands og i luften.  

Aften efter aften, weekend efter weekend, stævner skibe påmalet MHV, ud af 
basehavnene for at overvåge det nationale søterritorium. Samtidig mødes 
kamuflageklædte landsknægte for at træne til forsvaret på land og i luften af områder der 
er underlagt det blafrende flags røde dug, med det hvide kors.  

Der er uro længere oppe i det øvre hierarki. Guldsnorernes palisander klædte kontorer 
forskubbes sydpå til udkants  danmark øde bebyggelser. Bersærker går hovedrystende 
omkring og kan ikke fatte fidusen.   

 	 	 	 	 	 	 Den nys returnerede runerister   
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Siden sidst :  
Har flotillen været på et spetakulært togt til Helgoland, en lille tysk ø i 
Vesterhavet. Deres udsendte tilbragte tiden på et  Amtssygehus i Københavns 
udkant siddende i en rullestol,   hvorfor jeg ikke kan gengives oplevelser fra togtet. 
(Og hvem er interesseret i en sygehistorie fra 6’de etage i en sygdomssilo).  

Hvad der kommer :  
En spændende  Springex 16, arrangeret af Helsingør og med deltagelse af både 
Aarhus og  Hundested samt Helsingør og Dragør.  

Et triumferende togt til Gotland, arrangeret af vores Næstkommanderende Søren 
Hansen, der har en del gode kontakter “hinsidan”. Her deltager endvidere endnu 
en anden flotille  

Redauktørens klumme:

Nye tider kræver nye initiativer ..  

Jeg prøver med en pauver kopi af “Det Blå Blad”, men håber det bliver væsentlig bedre 
når det først bliver løbet igang.  

Nogle vil erindre at der var indlæg fra markante skikkelser i Flotillen:Flotillechefen - 
Næstkommanderende - Sø-divisionsføreren - Fartøjsmesteren - 
Kommandobefalingsmanden - og diverse skrivende gaster efter en oplevelsesrig tur med 
BOPA’s bevægelige banje.  

Disse mangler i nærværende skrift, men kan måske hen af vejen, formås til at komme 
med indlæg i disse spalter.  

Det er en ny teknik der ser dagens lys. Den forældede Windows platform, er udskiftet med 
den innovative Apple ditto, og det har givet nogle udfordringer, men også fordele, der nu 
kommer læserne til gode.   Kvaliteten vil forhåbentlig stige i de kommende numre 
efterhånden som redauktionsudvalgets vil udvide erfaringsgrundlaget og den tekniske 
indsigt til HJV.dk  

	 	 	 	 	 	 Arne H. Bülow                                                                         
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Dragør den 28. februar 2016.   

Hermed indkaldes til admiralforsamling i Støtteforeningen for 
HVF 367  

Tirsdag d. 22. marts 2016 kl. 18.30 på Dragør Fort 

Program: 
 Kl. 1800 Registrering 

Kl. 1830 Admiralsforsamling med følgende dagsorden: 
 Kl. 1930 Foreningen byder på: Sild og Hvidlabskovs.  
     

1 Valg af referent, valget forestås af formanden.  

2 Valg af dirigent, bestyrelsen foreslår Ib Ketler.  

3 Valg af stemmetæller, optælling af fremmødte medlemmer.  

4 Formandens beretning. 
  

5 Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 

6 Behandling af indkomne forslag.  

7 Fastsættelse af kontingent. Uforandret for 2015. 

8 Valg i henhold til vedtægter.  

9 Eventuelt.  

Af hensyn til kabyssen, vil vi gerne vide, hvor mange der deltager i spisningen., 
senest onsdag den 16. marts. 

Tilmeld venligst til Jørgen Falkenberg:   jfalki@lhpnet.dk.     

Som Erik Isaack ville have sagt: 
”Meld dig ind, betal dit kontingent, mød op og sig din mening”! 

På bestyrelsens vegne, 
Jørgen Falkenberg 

Formand.
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