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Marinehjemmeværnets historie fastholdes 

Af Ninna Falck , 09 SEP 05

Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg
holdt seminar i weekenden for 26
frivillige, som arbejder med at registrere,
opbevare og formidle
marinehjemmeværnets 53-årige historie

 

I hjemmeværnet arbejder man meget seriøst for at sikre hjemmeværnets historie for eftertiden. Under Hjemmeværnets

Historiske Kommission arbeder Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg for at marinehjemmeværnets historie ude i

underafdelingerne (flotillerne) bevares og registreres på en ensartet og ansvarlig måde.

Hjemmeværnet har i 2003 indført et internetbaseret registreringsprogram HISTOREG, hvor man kan registrere

dokumenter, effekter og levnedsbeskrivelser. Noget materiale samles på centrale depoter, og andet forbliver ude i

flotillerne.

Registrering og opbevaring af historiske effekter kræver særlig viden om, hvordan man opbygger et fornuftigt register,

hvordan billeder og dokumenter bedst opbevares, hvordan man opbevarer personlige levnedsbeskrivelser osv.

Der bliver lagt meget seriøs energi i den lokale fastholdelse af historien, og på marinehjemmeværnets historiske seminar

på Slipshavn ved Nyborg fik de 26 kursister en masse inspiration til deres indsats for at registrere den lokale historie i

flotillerne.

Formanden for Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg, Ejvind Keldsen, startede med et rids af, hvordan det står til med

udviklingen i det historiske arbejde og mindedes to af de drivende kræfter i hjemmeværnets historiske arbejde, som vi har

mistet i løbet af året: Jørgen Frederik Edeling, som bl.a. stod bag oprettelsen af hjemmeværnsmuseet i Frøslevlejren og

har været formand for Marinehjemmeværnets Historiske Udvalg i en årrække samt Per Kofoed, der har trukket det store

læs som redaktør af hjemmeværnets historiske magasin, Skjælm. Alle kursister sang i den anledning "Det haver så

nyenligen regnet".

Programmet var stort, og kursisterne fik bl.a.

Et indlæg fra Flemming Topsøe-Jensen omkring, hvad man registrerer, og hvordan man registrerer

Et gennemgang af nyt materiale til opbevaring af billeder og dokumenter ved Ejvind Kjeldsen

En demonstration af HISTOREG

Et foredrag af Bo Strøyberg om Slipshavns historie

Et indlæg om samarbejdet omkring museet i Frøslev ved Arne Matthiesen 

Et foredrag om Nyborg fæstning ved Ejvind Kjeldsen

Et indlæg fra Marinehjemmeværnsinspektør, kommandør Karsten Riss Andersen, med hans vinkler på det

historiske arbejde.

Med seminaret har kursisterne fået en masse ny inspiration med hjem til deres historiske arbejde og ikke mindst et styrket

netværk til alle de alle andre, der sidder rundt omkring i flotillerne med de samme udfordringer i det spændende og

krævende arbejde. 
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