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Hvidstengruppen mindet på
70-årsdagen 

Af Solveig Kühnell Unø og Christa Knudsen , 30 JUN 14

29. juni 1944 blev otte medlemmer af
modstandsgruppen Hvidstengruppen henrettet af
nazisterne ved Ryvangen. Flotille 369 Holmen var
med deres fartøj, MHV 907 HVIDSTEN, taget til
Jylland for at markere 70-årsdagen.

Kransen ved mindestenen for de otte henrettede medlemmer af Hvidstengruppen. 

I år er det 70 år siden, at o�e medlemmer af den berømte
modstandsgruppe 'Hvidstengruppen' blev henre�et af den nazis�ske
besæ�elsesmagt.

Besøg: Tradionen tro

Som sædvanligt ønskede Flo�lle 369 Holmen at høj�deligholde denne
dag ved at lægge en krans ved mindestenen i Hvidsten, nær Randers. Og
det skulle følges op af et besøg på Hvidsten Kro, som dengang blev drevet
af Hvidstengruppens s�+er, Marius Fiil.

15 af flo�llens medlemmer ønskede at deltage i arrangementet, og de
rejste mod Hvidsten både �l lands, �l vands og i lu+en. Flo�llens fartøj,
MHV 907 HVIDSTEN, sejlede turen fra København �l Randers med
besætning 2, en håndfuld gaster valgte at tage turen i bil, og de sidste
valgte at flyve fra Roskilde �l Randers med privat flyvemaskine.

MHV 907 HVIDSTEN, som netop er opkaldt e+er Hvidstensgruppen, lagde
�l i Randers allerede lørdag e+ermiddag, og a7oldt samme e+ermiddag
”Åbent skib” i samarbejde med Randers Kommune.

Stenen som markerer 'Mustard Point'. Det er nedkastningspladsen, hvor

Hvidstensgruppen opsamlede våben mm. til modstandskampen, som blev kastet

ned fra fly. 

70-året markeret med familien Fiil

Søndag formiddag, som var 70-årsdagen, samledes gasterne fra Flo�lle
369 ved Hvidsten Kro, hvore+er alle gik mod mindestenen. Ved en kort og
enkel ceremoni lagde flo�llen en krans ved mindesmærket �l ære for de
henre�ede. Begivenheden blev overværet af flere e+erkommere af
Hvidstengruppens medlemmer.

E+er det ceremonielle spiste gaster og en håndfuld medlemmer fra
familien Fiil frokost på Hvidsten Kro, som i øvrigt stadig den dag i
dag drives af e+erkommere af Marius Fiil.

For gasterne fra Flo�lle 369 blev dagen afslu�et med et besøg ved
nedkastningsområdet Mustard Point, og en mulighed for familien �l at

TV2 Østjylland dækkede
markeringen af 70-året
og flo�llens besøg.
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besøge MHV 907 Hvidsten, inden holdet fra Holmen  kunne drage �lbage
mod København – igen �l lands, �l vands og i lu+en.

Herunder:
Gasterne fra Flolle 369 Holmen ved kransenedlæggelsen.
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