
MHV mindes faldne søfolk i
Norge 

Af Arne Bruhn, Flotille 121 Hanstholm , 12 MAJ 13

Marinehjemmeværnet har været i Norge 
med to fartøjer. Opgaven var at 
repræsentere Danmark ved den faste 
tradition: at lægge en krans for at
markere Slaget ved Helgoland i 1864 og 
mindes de danske søfolk, som omkom 
der.

Chefen for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest nedlægger krans til minde om de 18 
danske søfolk, som omkom i 1864.

Kransenedlæggelsen på Kristiansands Kirkegård - for at markere og mindes Slaget 
ved Helgoland - blev  i år gennemført af Chef for Marinehjemmeværnsdistrikt Vest, 
kommandørkaptajn  Arne Petersen.

Mindes danske søfolk
Arne Petersen holdt også en mindetale for de faldne danske søfolk. Der døde i alt 
18 danske søfolk under Slaget ved Helgoland 9. maj i 1864. Efter slaget blev 
linjeskibet, HEJMDAL, sejlet fra den tyske grænse op langs vestkysten og helt til 
Kristiansand med de sårede og omkomne, hvor de blev varmt modtaget af byens 
befolkning.

MHV løfter en gammel tradition
Lige siden det berømte slag har det danske søværn sejlet til Kristiansand i Norge, 
for at ære de faldne søfolk. Marinehjemmeværnet har i dag overtaget disse
forpligtelser fra søværnet, og stiller hvert år med to flotilleskibe. Med på togtet i år 
var også chef for Marinehjemmeværnet, Kommandør Jens Walther.

Besøg ved Norges flyvevåben
Besætningerne fra de to skibe ANDROMEDA og MANØ er traditionelt en blandet 
forsamling af medlemmer fra flere af de jyske flotiller, og i år har også Chef for 
Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther, været med på turen. 
Besætningerne har på turen blandt andet også været på besøg ved det Norske 
luftvåben på flyvestationen ’Kjevik’. Se billederne fra togtet nedenfor.

Parade og mindetale for de omkomne søfolk på Kristiansand Kirkegård. 

Læs mere 

Om 'Slaget ved Helgoland', 
og hvordan de danske 
sømænd endte i Norge.
- klik her

Nordsøflåden:
JYLLAND, Fregatten NIELS 
JUEL og korvetten 
HEJMDAL
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Et samlet billede fra en flot rundvisning på flyvestationen ved Kristiansand 

(Kjevik), under SPITFIREén. Alle fik en rundvisning og briefing.

Her tre blå ”sø-piger" og chefen fra flyvestationen i Kjevig lufthavn.
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En morgensol tager imod MHV ved anløb af Norges kyst i det flotteste maj- og 
forårsvejr.

Chef for Marinehjemmeværnet, kommandør Jens Walther, viste undervejs, at han 
mestrer mange af de forskellige opgaver om bord. Også bakstørn.
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