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På besøg i Wilhelmshaven 

Af Leif Bruun , 05 JUL 12

Flotille 137 Aabenraa deltog i de traditionelle
festligheder i flådehavnen i Wilhelmshaven i
Tyskland. Omkring 300.000 gæster besøgte havnen,
og marinehjemmeværnets fartøj fik blandt andet
besøg af byens overborgmester.

Flådehavenen i Wilhelmshaven besøges årligt af marinehjemmeværnet. Her

besætningen og havnechefen med byens skjold. 

Da Flotille 137 fra Aabenraa forleden ankom til Wilhelmshaven med MHV 910

”Ringen” for at tage del i den tyske bys store havnefest, skete det med fuld musik.

På fordækket spillede nemlig fem musikere fra Musikflotille 100 i Randers festlig

jazzmusik!

I Wilhelsmhaven er der tradition for, at man i den første weekend i juli markerer det

gode naboskab mellem byen og dens store flådehavn med en kombineret by- og

havnefest. Og i år var det 38. gang, der blev arrangeret en ”Wochenende an der

Jade” og i år var det 21. gang, at det danske Marinehjemmeværn tog del i

festlighederne.

Turen til Den Tyske Bugt gik som altid via den ca. 100 km lange Nord-Ostsee Kanal

og blev tilbagelagt på ca. et døgn. Med fartøjsfører Torben Thomsen i spidsen og

med meget dygtige folk på alle poster gik rejsen fint.

300.000 gæster

Imens dette arbejde stod på gik fartøjsfører Torben Thomsen, næstkommanderende

Arne Matthiesen og jazzorkesterets leder Niels Møller på velkomstbesøg hos

overborgmester Andreas Wagner. Efter besøget på rådhuset gik turen til den

officielle feståbning på byens kilometer lange havnekaj og festplads, hvor der i år

skønnes at have været besøg af mere end 300.000 gæster fra nær og fjern.

Under besøget var der arrangeret en fælles rundvisning på den flere

kvadratkilometer store flådehavn og ind i mellem blev der også tid til at bese de

mange interessante udstillinger, boder, m.m. som under hele festen var opstillet på

kajerne og i de nærliggende værkstedshaller.

Hjemmeværnet - Wilhelmshaven2012 http://www.hjv.dk/MHV/Nyheder/Sider/Wilhelmshaven2012.aspx

1 af 2 21-08-2014 13:49



Det lille jazz-orkester spillede mange koncerter i Wilhelmshaven.  

Jazz for alle pengene

Ekstra travlt havde de fem jazzmusikere, der ilede fra spillested til spillested og bl.a.

nåede at underholde på dækket af stor tysk fregat, på scenen ved

overborgmesterens officielle velkomst-party, ved en kammeratskabsaften på

flådestationen og naturligvis ved ”Ringens” egen reception.

Anført af overborgmester Wagner og flådehavnens leder, kapitäin zu See Frank

Vehoff, nød et stort antal højtstående officerer og deres fruer den svingende

jazzmusik og ikke mindst den lækre mad, som skibets kok og bådsmand, Erling

Kaspersen og Torben Madsen, havde fremtryllet.

Næstkommanderende, Arne Mathiesen, har været MHV-tovholder i mange år. Det

blev han hædret for af de tyske værter. 

Tyske værter takkede MHV-tovholder

Fordi skibets næstkommanderende, den 73-årige Arne Matthiesen havde meddelt,

at det i år var sidst gang, at han kunne påtage sig det store planlægningsarbejde,

som gennem alle årene er gået forud for hvert besøg, så benyttede de tyske værter

lejligheden til at takke Arne Matthiesen for hans indsats ved at forære ham dels en

flot plakette og dels en stor foto-collage med billeder fra hans mange besøg i

Wilhelmshaven.

Alt i alt blev besøget en solid succes og det var derfor med masser af gode indtryk i

bagagen at mandskabet efter fire oplevelsesrige dage sagde farvel til deres værter

og lovede at komme igen til næste år.
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