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MHV i Tyskland: Mindedes slaget ved
Helgoland 

Af Bo Martin Hansen , 14 MAJ 14

En lille delegation fra Marinehjemmeværnet har
været i Tyskland for at markere 150-året for Slaget
ved Helgoland. De nåede at deltage i to
arrangementer, hvor man mindedes de faldne fra
den østrigsk-preussiske flåde.

Det nyrenoverede monument ved sømandsgraven i Cuxhaven, som blev rejst af

Kejser Franz Josef. Foto: Bo Martin Hansen 

Det er ikke kun Kristiansand i Norge, hvor de danske sømænd ligger begravet, at

man har mindet de døde fra slaget ved Helgoland 9. Maj 1864. De østrigske faldne,

som faldt i kampen imod den danske Nordsøeskadre, blev begravet i byen

Cuxhaven ved indsejlingen til Elben, og senere blev der på foranledning af Kejser

Franz Josef sat et stort monument på graven.  

MHV inviteret til to mindehøjtideligheder i Tyskland

Østrigs nationale koordinator for markering af krigen i 1864 havde forespurgt, om

Hjemmeværnet havde mulighed for at støtte og deltage i en mindehøjtidelighed d. 9.

maj i Cuxhaven, Tyskland.

Marinehjemmeværnet udpegede næstkommanderende ved Hjemmeværnsskolen,

kommandørkaptajn Chresten B. Jensen og anmodede en flotillechef fra hvert distrikt

er om at deltage. Fra Marinehjemmeværnsdistrikt Øst deltog Alex Bech, som er chef

for Maritime Force Protection-flotille 201, og fra Marinehjemmeværnsdistrikt Vest

deltog Bo Martin Hansen, som er chef for Flotille 136 Sønderborg.

 

Ledelsen for flotillen i Sønderborg var af samarbejdspartnere i forvejen blevet

inviteret til at deltage i en mindehøjtidelighed d. 8. maj i Hamburg. Her havde den

østrigske kejser ligeledes fået opsat en monument til minde om de søfolk, der efter

slaget døde på hospitaler i Hamborg. Så Bo Martin Hansen og flotillens

næstkommanderende, løjtnant Morten Behrends-Schmidt,  var ankommet til

Cuxhaven lige  efter reception og rundvisning i Maritimes Museum i Hamborg.

 

Renoveret monument genindviet

Monumentet i Cuxhaven er netop blevet omfattende renoveret og skulle derfor

genindvies ved en katolsk ceremoni. Ved selve højtideligheden i Cuxhaven deltog

flere østrigske marine- og soldaterforeninger med faner samt mange indbudte

gæster fra Tysklands maritime myndigheder.

Man havde bestemt at de danske repræsentanter skulle først skulle nedlægge

kranse fra forsvarsattacheen i Berlin samt fra Hjemmeværnet. Der efter fulgte et utal

af kranse fra de østrigske myndigheder og foreninger.

Ved begge højtideligheder var arrangørerne og de østrigske gæster meget

taknemmelige for, at der var danske repræsentanter til stede.

Herunder:

Delegationen fra Hjemmeværnet: KK Chresten B. Jensen, KL Bo Martin Hansen, PL

Alex Bech og LT Morten Behrends-Schmidt. Foto: Ole Køppen
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