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Helsingør: Veteraner mindes
besættelsen 

Af Ninna Falck. Foto Ole Friis , 19 APR 12

En lille håndfuld veteraner fra modstandsgruppen
Holger Danske mødes søndag den 22. april ved
Kronborg i Helsingør, for at markere og bevare
mindet om besættelsen af Danmark - og alt hvad
den kom til at betyde.

Holger Danske ærmemærke. 

Det er en gammel tradition, at Holger Danske-gruppens medlemmer mødes i

Helsingør så tæt på datoen for Danmarks besættelse - 9. april - som muligt. Her

lægger de hvert år en krans ved Holger Danske statuen, som ’slumrer’  i

kasematterne under Kronborg Slot, og som har givet navn til gruppen.

Holder fast i historien måske for sidste gang

Det bliver færre og færre som mødes, men gruppen tæller stadig medlemmer, som

har siddet i koncentrationslejr, og alle har oplevet besættelsenstidens og

modstandskampens mørkeste sider.

Minderne fra kampen og om dem, man har mistet, står stadig klare i dag her næsten

70 år efter, gruppen blev stiftet. Og markeringen af datoen, hvor tyskerne besatte

Danmark, bliver ikke mindre aktuel med tiden, selvom man i gruppen ikke er så sikre

på, at man kan samles igen til kransenedlæggelsen næste år - eller nogensinde

mere.

Chef for Marinehjemmeværnet, KD Jens Walther og veteran, Eigil Skov Jørgensen

med dæknavnet 'Foss', ved navngivning i september. 

Hjemmeværnet og modstandsbevægelsen

Marinehjemmeværnet har god relation til veteranerne og støtter op om Holger

Danske-aktiviteten med transport af de ca. 10 modstandsfolk på dagen.

Efter kransenedlæggelsen er der en sejltur på programmet. Marinehjemmeværnets

nyeste fartøj, MHV 912 HOLGER DANSKE, fra Flotille 251 Kalundborg sejler

gruppen fra Helsingør til Amiliehaven i København. Undervejs holder gruppen

generalforsamling, og Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther,

giver et lille indlæg om marinehjemmeværnet.

Marinehjemmeværnet bevarer navnene

Flere af Holger Danske-gruppens veteraner deltog også i september sidste år, da

Hendens Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary navngav det nye fartøj i

Holger Danske

Holger Danske var en af de

største modstandsgrupper i

København under 2.

Verdenskrig.

Medlemmerne deltog i

mange sabotageaktioner

blandt andet sprængningen

af Forum-hallen på

Frederiksberg og angrebet

på B&W, og de udførte

likvideringer af stikkere.

64 af gruppens medlemmer

betalte den højeste pris for

deres kamp mod

besættelsen enten under

kamp, ved henrettelser eller

i koncentrationslejre.

I dag er to Holger Danske-

medlemmer blevet særligt

kendte nemlig, Bent

Fauerschou Hviid og Jørgen

Haagen Schmidt, som gik

under dæknavnene

’Flammen’ og ’Citronen’.
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Kalundborg, som jo netop bærer gruppens navn.

12 af marinehjemmeværnets i alt 30 fartøjer bærer i dag navne efter

modstandsgrupper og illegale blade fra besættelsestiden. Det skyldes selvfølgelig,

at hjemmeværnet er vokset ud af modstandsbevægelsens hjemmeværnsforeninger i

1949, og at hjemmeværnet siden har værnet om den folkelige forsvarsvilje.

Herunder:

MHV 912 HOLGER DANSKE er opkaldt efter modstandsgruppen. Og netop dette

skib sejler med gruppen fra Helsingør til Amaliehaven på søndag.
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