Bevægende mindestunder i Tranum
Klitplantage

Lokalhistoriske sognegrupper står bag etableringen af to mindepladser for engelske
flyvere, der omkom under et mislykket angreb på Aalborg Lufthavn 13. august 1940

Det blev på alle måder en smuk og værdig begivenhed, da to mindesten til ære for seks faldne engelske
flyvere blev afsløret i Tranum Klit i Han Herred 13. august 2013.
Det skete på 73-års dagen for et mislykket engelsk angreb på Aalborg Lufthavn, Fliegerhorst Aalborg West,
som var af høj strategisk vigtighed for den tyske besættelsesmagt. Samtlige 11 engelske Blenheimbombefly blev skudt ned eller måtte nødlande, og 20 ud af i alt 33 besætningsmedlemmer mistede livet i
den ulige kamp mod tyske Messerschmidt-fly og antiluftskyts 13. august 1940.
I et forsøg på flugt nåede to af de 11 Blenheimere ind over Tranum Klit, før maskinerne styrtede ned med et
par kilometers afstand, og begge besætninger på hver tre engelske flyvere blev fundet dræbt. Sammen
med de 14 andre omkomne fra det mislykkede bombetogt blev de begravet under fuld tysk honnør på
Vadum Kirkegård nær Aalborg tre dage senere.
Mange lokale beboere overværende sceneriet dengang i 1940, og den dramatiske hændelse har til
stadighed fyldt meget i den fælles hukommelse om besættelsestiden. Tranum Klitplantage hører under

Naturstyrelsen Vendsyssel, og nedskydningen har ofte været omtalt af naturvejlederne på guidede ture i
området, ligesom de lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum-Koldmose har været opmærksomme på
at fastholde erindringen om begivenhederne, der fandt sted i deres distrikt.
Tanken om at sætte et varigt minde om de seks engelske ofre tog form, og sognegrupperne gik i gang med
at realisere projektet. Det førte til et frugtbart samarbejde med såvel Naturstyrelsen som Jammerbugt
Kommune om rydning, tilgængelighed og informationstavler på nedstyrtningsstederne, ligesom der via den
engelske ambassade blev etableret kontakt med The Denmark Team, som består af nogle få personer, der
ulønnet varetager The Commonwealth War Graves Commission’s interesser her i landet. Initiativtagerne
mødte også stor velvillighed hos lokale virksomheder, der trådte til som sponsorer i forbindelse med
udvælgelse, udformning, transport og opsætning af de to mindesten.
Over to hundrede fandt vej til mindehøjtidelighederne, som begyndte ved Rødhusvejen, hvor stenen med
navnene på besætningen fra Blenheim IV T1934 lå tildækket med Union Jack.
Der blev indledningsvis holdt taler ved skovrider Jesper Blom Hansen, sognegruppeleder Lillian Carstensen,
historiker Julian Horn fra Wartime Watton Museet i England, borgmester Mogens Gade samt Ole Rønnest,
der er forfatter til bogen »Den dømte eskadrille«, som netop beskriver hændelserne 13. august 1940.
Rønnest medbragte også et lommeur, der blev fundet på en af de omkomne.
Gennemgående blev det fremhævet, at disse seks engelske flyvere satte livet på spil, for at vi her i Danmark
og det øvrige Europa kunne få den frihed, vi nyder godt af i dag.
Selve afsløringen af mindestenen blev foretaget af borgmester Mogens Gade sammen med John Lart, der
er nevø til piloten på det nedskudte fly, Edward Lart. De to øvrige omkomne på dette fly var Maurice H.
Gillingham og Augustus S. Beeby. Efter et minuts stilhed og fanehonnør fra Forsvarsbrødrene,
Hjemmeværnet og Flyvevåbnets Soldaterforening spillede organist Henrik Skøtt »The Last Post« på
trompet. Sluttelig blev der nedlagt kranse fra både engelsk og dansk side.
Dagens store overraskelse var en æresbevisning fra Air Transport Wing Aalborg, som lige efter afsløringen
af stenene lavede en overflyvning med fire T-17 fly i formationen »The Missing Man«, der symboliserer en
falden kollega.
Ceremonien og æresbevisningen gentog sig ved afsløringen af den anden mindesten nær krydset
Sandmosevej/Udholmvej, hvor den engelske tale blev holdt af stabsofficer Robert Hylands fra Royal Air
Force. Højtideligheden her gjaldt pilot Clive W. Wigley samt Arthur H. Patchett og Archibald F. Morrison,
der til sammen udgjorde besætningen på Blenheim IV R3913.
Afsløringen af de to mindesten føjer sig smukt ind i det igangværende Projekt Besættelsestidens Han
Herred, hvor lokalhistoriske sognegrupper, foreninger, museer, arkiver og enkeltpersoner i regi af
Lokalhistorisk Samvirke for Han Herred har sat sig for at samle og formidle oplysninger om alle facetter af
denne vigtige epoke i historien. Netop i Han Herred – herunder Bulbjerg, Slettestrand og Aggersund – er
sporene af den tyske tilstedeværelse 1940-45 særlig tydelig.
Journalist Ejgil Bodilsen i bladet »Modstandskampen« nr. 3, september 2013

Tale af historiker Julian Horn, Wartime Watton Museet, England

I have been asked to convey a message from the Mayor of Watton and it reads:
»On behalf of the people of Watton, Carbrooke & Griston, the Mayor of Watton, the Vice Chairman and
Members of Watton Town Council send their greetings and best wishes to the people of Denmark and
Aalborg in particular. We are delighted that the memory of these brave men continues to be honoured.«
I am truly humbled to be here with you today, to honour the memory of the men of 82 Squadron, the Royal
Air Force, who took off from Watton and Bodney this day, 73 years ago, to attack the German installations
on the airfield at Aalborg.
In their Blenheims they crossed the North Sea to defend their King, their country, and the free people of
the world.
In eleven aircraft, 33 men carried out their orders with great determination. But sadly, in doing so, 20 of
them were called upon to make the ultimate sacrifice.
It is the hope of every soldier, sailor and airman that when asked, they will be able to perform their duty
without fear; but the reality, as everyone who has experienced combat, that I have spoken to has told me,
is that they are more scared than they ever knew possible.
Thanks to the great work of my dear friend Ole Ronnest, it has been my honour, my privilege and my joy to
have met most of the survivors from this operation and I know they feared for their lives when they
approached Aalborg to drive home their attack.

And yet they did so, with great courage and tenacity; but as we know today they were to pay a very heavy
price indeed.
One survivor, Sgt Bill Magrath, told me that he knew he was not coming back from this raid so not long
after take off he ate his flying rations – chocolate and an orange – to make sure he had the benefit of them
before he was killed.
Even in that knowledge, I know that if Bill, and all the other men on the Squadron, were offered the chance
to stand down, they would have said »No! it is our duty to go.«
And go they did. And so many died.
I am often asked why I admire the men of the Blenheim squadrons so much. And this is my answer – Day
after day, week after week, and sometimes, month after month, these brave men climbed aboard their
aircraft, each time thinking that this flight might be their last.
Not even certain that there will be a grave for their family to remember them by.
And yet they flew on; in fear it is true. But, in faith that their cause was just and with a courage that I can
never hope to attain.
That is why I admire the men of the Blenheim squadrons.
And may I say, how much I admire the Danish people, who, after so long a time, still want to remember the
sacrifice of the men who flew to die as we say, in a piece of foreign land that will be forever England.
Julian Horn

Tale af borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

Tak for muligheden for at være med til denne højtidelige begivenhed i Jammerbugt Kommune, nærmere
betegnet her i Tranum Klitplantage.
Vi afslører to mindesten til minde om og til ære for de seks britiske soldater, som mistede deres , da deres
fly blev skudt ned af tyskerne 13. august 1940 i forbindelse med anden verdenskrig.
Man fratog ved besættelsen i 1940 det danske folk alle de demokratiske rettigheder og frihedsrettigheder,
som vi såvel i dag som dengang anså for selvfølgelige. Og som vi også bør se som selvfølgelige – men altså
ikke altid har været det – her har vi et ansvar for at værne om disse rettigheder, så de om ikke bliver en
selvfølge, så en naturlig del af det danske samfund – noget vi er stolte over.
4. maj 1945 om aftenen kom freden og friheden igen til Danmark efter fem lange års tysk besættelse. Det
er værd at holde sig for øje, at det vigtigste i 1945 ikke var freden, men friheden. Fred i frihed er det
højeste, et folk kan opnå – fred uden frihed er at sammenligne med slaveri og undertrykkelse.
I mange situationer har mennesker måttet vælge, om de ville underkaste sig en fred uden frihed, eller de
ville kæmpe for friheden på fredens bekostning.
Når vi hvert år markerer Danmarks frihedsdag – ja, så må vi huske, at friheden kostede noget – friheden
havde sin pris.
Danmark var i sammenligning med så mange andre lande heldig under anden verdenskrig. Vi oplevede ikke
de helt store kaotiske krigshandlinger på dansk jord – og antallet af døde i Danmark var mindre end i så

mange andre lande – men der var nogen, der betalte for friheden til os andre. Nogle endda med deres eget
liv.
Vi blev befriet af soldater fra England og USA. Og i dag er så en lokal markering på, at vi ikke har glemt dem,
som betalte den ultimative pris for kampen for fred og frihed, nemlig disse engelske soldater, som vi
mindes her præcis 73 år efter deres bidrag til fred og frihed i verden.
Opsætningen af mindestenene er et initiativ taget af de lokalhistoriske sognegrupper i Lerup-Tranum med
formand Lillian Carstensen i spidsen. Jeg vil i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at fremhæve det
store lokalhistoriske arbejde, der foregår i vores område. Der bruges rigtig mange kræfter på dette nyttige
arbejde, og mange har på den måde fået sig en indholdsrig fritidsbeskæftigelse. En fritidsinteresse, som
helt sikkert er givende rent personligt, men samtidig af stor betydning for os alle – og for eftertiden.
Tak til sognegrupperne for initiativet. Tak til Naturstyrelsen for et godt medspil i forhold til den gode idé.
I virkeligheden er denne dag et godt eksempel på det, som har bragt Jammerbugt Kommune så langt, som
vi er. Det som har gjort os til en kommune i sikker drift med blik for fremtiden – nemlig det fælles træk på
den samme hammel.
De mange positive resultater, som vi har opnået i Jammerbugt Kommunes korte levetid, er netop kun
kommet, fordi fællesskabets store grundregel – det fælles træk på den samme hammel – har været
kendetegnende for indsatsen. Det står nemlig fast, at sammen rækker vi højere end hver for sig.
Og ud over de lokalhistoriske sognegrupper og Naturstyrelsen – ja, så har Sparekassen Vendsyssels Fond,
Brovst, boggruppen bag skolebøgerne, Tranum Landsbyråd, Guldhammer, stenhuggeren i Manstrup og
Jammerbugt Kommune bidraget – og sikkert endnu flere.
Tak til alle, fordi I har villet projektet – det bringer mig til det gamle ordsprog, der siger: »Viljen til at ville
giver evnen til at kunne.«
Vi har grund til at vise de faldne engelske soldater vores respekt og taknemlighed – også selv om der nu er
gået 73 år.
En kendt modstandsmand og medlem af Frihedsrådet fra besættelsestiden sagde i anledning af 50-året for
befrielsen: »Betingelsen for, at det onde ikke kommer igen, er den menneskelige hukommelse – derfor skal
vi huske dem, der gav deres liv i kampen mod det onde og i kampen for friheden.«
Ved at gøre hans ord til mine vil jeg gerne udtrykke et: Æret være deres minde!
Tak.
Mogens Gade

Tale af Ole Rønnest, forfatter til bogen »Den dømte eskadrille«

Dear British guests of honour – excuse me please for speaking Danish in the following story of The Doomed
Squadron.
Mine damer og herrer.
Ved middagstid i dag for 73 år siden blev 11 engelske bombefly fra 82. eskadrille skudt ned af henholdsvis
tyske jagerfly og antiluftskytskanoner ved Aalborg og her i det vestlige opland. Det skete i forbindelse en
dramatisk luftkamp, som opstod, da de engelske bombefly foretog et angreb på den tyskbesatte Aalborg
Lufthavn.
Kampen varede mindre end en halv time og kostede 20 unge engelske flyvere livet. 13 af deres kammerater
overlevede mere eller mindre kvæstede. To af flyene styrtede ned næsten samtidigt her i Tranum
Klitplantage, det ene hvor vi står nu, det andet ovre ved krydset Udholmvej-Sandmosevej. De to
nedstyrtninger kostede seks flyvere livet. Det er til ære for dem, Lokalhistoriske Sognegrupper i LerupTranum og Naturstyrelsen i dag rejser to mindesten.
De 11 bombefly tilhørte Bomber Commands 2. gruppe i RAF og havde flyvestation i Watton i Østengland.
Ligesom andre eskadriller i 2. gruppe fløj den med bombefly af typen Bristol Blenheim Mk. IV – et
mediumstort, 2-motorers bombefly. Det havde en besætning på tre mand – pilot, observatør og
agterskytte. Til forsvar mod fjendtlige jagerangreb havde det tre simple, enkeltløbede, 7,7 mm
maskingeværer, hvoraf kun geværet i agterskyttetårnet havde en smule effekt mod angribende fly. Det var
således meget sårbart set i forhold til tyske og meget hurtigere jagerfly.

I forbindelse med næsten daglige angrebsmissioner siden krigsudbruddet havde eskadrillen lidt store tab i
form af fly og flyvere. 17. maj blev en særlig katastrofal dag for eskadrillen, da 11 ud af 12 fly blev skudt ned
i forbindelse med et angrebstogt til Gembloux i Belgien. Det kostede 21 flyvere livet. Men allerede tre dage
efter var eskadrillen på vingerne igen med erstatningsfly og nye flyvere. Fra katastrofen 17. maj og frem til
29. juli havde eskadrillen et tab på 17 fly. I samme tidsrum mistede 30 af eskadrillens flyvere livet. Hele
tiden ankom der nye fly og flyvere til erstatning for dem, der ikke vendte tilbage fra togter.
Og katastrofen 17. maj i Belgien gentog sig knap tre måneder senere her ved Aalborg.
Tidligt om morgenen 13. august gik nattevagten rundt i mandskabs-kvartererne på flyvestationen og kaldte
på flyverne med ordene: »God morgen – du er på tavlen i dag – en ny operation venter dig – om en halv
time er der morgenmad i messen.«
Ude på forpladsen ved eskadrillens hangarer var teknikere og bombelastere allerede i gang med at klargøre
seks fly. Deres kolleger ovre ved satellitbasen i Bodney var samtidig i gang med at klargøre seks andre fly.
Bodney-flyvepladsen var beliggende knap 10 kilometer sydvest for Watton.
Solen var ved at stå op og skinnede fra en skyfri himmel, da flyverne forlod deres kvarterer og slentrede
over til messen for at indtage morgenmaden. Inden de gik herfra, fik de udleveret hver sin ration af
chokolade og frugt – en ration, de kunne nyde under dagens mission, som de endnu ikke havde kendskab
til. Kun deres chef, Wing Commander Lart, havde dagen før modtaget ordre om dagens opgave.
Den efterfølgende briefing for flyverne var kort og præcis. 12 af eskadrillens fly skulle foretage et angreb på
den tysk besatte flyveplads ved Aalborg i Danmark. Her fandtes der ifølge efterretningstjenesten store
koncentrationer af bombe- og jagerfly. Det blev understreget, at angrebets gennemførelse uanset
skydække havde topprioritet. Man kunne forvente kraftig modstand i form af antiluftskyts og jagerfly ved
Aalborg. Efter flyveplanen skulle man sætte kursen op til Limfjordens vestlige udmunding og følge fjorden
østover frem til målet. Da det lå på grænsen af Blenheim-flyets rækkevidde, kunne man ikke regne med at
have tilstrækkeligt brændstof til at nå hjem til Watton, men måtte søge at lande ved flyvepladser i
Skotland. Flyvehøjden blev anbefalet til 20.000 fod hvis muligt.
Hidtil havde Blenheim-besætningerne fløjet efter en stående regel om, at man skulle afbryde et påbegyndt
angreb, hvis der ikke var fornødent skydække at skjule sig i under flyvning frem mod målet og tilbage til
England. Men denne regel skulle man som sagt se bort fra ved dagens mission.
Efter briefingen gik flyverne til lokalerne, hvor deres flyverdragter, faldskærme og anden udrustning hang
klar. De seks besætninger, der skulle over til deres fly i Bodney, kørte lidt efter ud fra flyvepladsen.
Observatøren på et af flyene i Watton, Sergeant Dance, havde et uheld med sin faldskærm, da han skulle
kravle om bord i sit fly. Et udhæng greb fat i omslaget på faldskærmen, hvorved selve skærmen og linerne
faldt ud. Da han vidste, man ikke tålte forsinkelser, besluttede han sig for at samle skærmen sammen og
have den liggende i en bylt ved sin side i flyet.
Men her greb hans pilot, Flight Lieutenant Ellen, ind og beordrede ham til at løbe hen til
faldskærmsbygningen efter en ny faldskærm. Ellen var ligeglad med, om starten blev forsinket nogle
minutter. Hans observatør skulle ikke flyve uden en intakt faldskærm, fortalte Dance og Ellen mig mange år

senere. Ellens beslutning skulle komme til at redde Dance’s liv nogle få timer senere, da han landede i
faldskærmen på en mark nord for Aabybro.
Ovre i Bodney sad besætningen klar i et af de seks fly med startede motorer. 10 minutter før afgang kom en
ordonnans løbende og vinkede dem ud af flyet. De skulle afløses af en ny besætning. De havde alle fløjet
missioner uafbrudt siden krigsudbruddet, og der var netop indløbet et telegram med besked om deres
forflyttelse til instruktørarbejde. Det blev deres redning denne dag.
Kl. 08.40 startede de 12 fuldt lastede fly fra henholdsvis Watton og Bodney. Snart var alle fly samlede i to
formationer, en A- og en B-formation. Forrest fløj A-formationen med Wing Commander Lart som leder af
togtet. Han satte kursen mod Aalborg. Med sig i flyet havde han observatøren, P/O Gillingham, og
agterskytten, Sgt. Beeby. Bag ham, til højre i formationen, fløj hans wingman, Pilot Officer Wigley. Det var
Wigley’s andet togt. Han havde observatøren, Sgt. Patchett, og agterskytten, Sgt. Morrison, med sig i flyet.
Wing Commander Lart valgte at flyve i en højde af 8.000 fod, da flyet i den lavere højde var mere
manøvredygtigt og stabilt.
Turen over Nordsøen foregik uden problemer. Man fløj mellem to skylag. Kort tid før landfald ved den jyske
vestkyst brød det bagerste fly i B-formationen af og fløj tilbage til Watton. Her angav piloten på flyet, den
kun 19 årige Sgt. Baron, under et efterfølgende forhør, at han havde været tvunget til at returnere på grund
af problemer med brændstof-forsyningen.
Af ukendt årsag kom eskadrillen ud af den planlagte kurs. I stedet for at gøre landfald ved Limfjordens
vestlige udmunding fløj de to formationer ind over Søndervig. Her fandtes en tysk udkigspost, som straks
meldte om flyene og deres kurs mod nordøst til tyskernes meldecentral i Aarhus, og herfra gik meldingen
videre til tyskerne i Aalborg, som nu fik tid til at forberede sig på et forventet angreb.
Flyvningen fra Søndervig og frem mod Aalborg foregik i solskin og uden skyer, som man kunne gemme sig i.
Kl. 12.16 blev der blæst luftalarm i Aalborg og Nørresundby.
Samtidig lettede otte tyske Messerschmitt-jagerfly fra deres flyveplads ved Rørdal og forsvandt hurtigt i
sydlig retning.
Da den forreste formation af Blenheim-flyene nåede frem til målområdet, var tyskernes antiluftskyts parate
og begyndte beskydningen af flyene. Flere af dem blev ramt af sprængstykker fra granaterne, men alle kom
dog igennem til målet, fik kastet deres bombelast og flygtede i vestlig retning. Indtil da havde de tyske
jagerfly forholdt sig afventende for ikke selv at blive ramt af antiluftskytset.
Da den anden formation nåede frem målområdet et minuts tid senere, havde tyskerne fået indskudt deres
antiluftskyts, og snart var det bageste fly i formationen ramt. Det brækkede midt over, og styrtede ned på
en mark ved Restrup Enge. Der var ingen overlevende. Øjenvidner så en menneskeskikkelse blive slynget ud
af flyet og hvirvle ned mod jorden uden udløst faldskærm. Så fulgte næste fly, der styrtede ned i Limfjorden
syd for Egholm. Kun to flyvere i flyet reddede livet ved udspring i faldskærm. Snart var alle fem fly i
formationen skudt ned, dels af antiluftskyts og dels af jagerfly, som nu kunne komme i aktion, da Blenheimflyene efterhånden befandt sig spredt og uden for antiluftskytsets granater. Et anskudt fly nødlandede i det
lave vand nord for Egholm, men blev dog knust, da det ramte nogle store sten, som lurede under

vandoverfladen. Besætningen overlevede, men pådrog sig alvorlige kvæstelser. Næsten samtidig styrtede
et fly ned på selve målområdet ved flyvepladsen. Ombord i dette fly sad besætningen, som havde overtaget
flyet kort tid før afgang fra Bodney. Der var ingen overlevende. Det sidste styrtede ned ved Egstedvej
nordøst for Øster Halne (byen vi i dag kender som Vadum). Kun piloten, Sqdn. Leader Wardell, overlevede
ved udspring med faldskærm. En anden flyver fra hans fly nåede at komme ud af det styrtende fly. Men han
måtte have udløst sin faldskærm for tidligt med det resultat, at skærmen blev fanget af halepartiet. Man så
ham hænge hjælpeløs og sprællende i faldskærmslinerne bag flyet og blive trukket med ned til den sikre
død, da flyet ramte jorden.
Som tidligere nævnt flygtede de seks Blenheim-fly i den forreste formation i vestlig retning – stadig med
Wing Commander Lart som leder i det forreste fly. Men nu havde de tyske jagerfly indledt jagten. Inden
længe havde de sønderskudt det bageste fly. Det styrtede ned på en mark øst for Aabybro. Kun piloten,
Benny Newland, reddede livet ved udspring med faldskærm.
To andre fly var samtidig blevet indhentet og ramt af jagerflyenes projektiler, og snart var det ikke længere
muligt for piloten på det ene fly, Ronald Ellen, at holde flyet i luften. Han gav ordre til sine to
besætningsmedlemmer, John Dance og Gordon Davies, om at forlade flyet. John Dance kom fri af flyet og
udløste straks efter sin faldskærm. Mens han dalede sikkert ned på en mark nord for Perleraden i Aabybro,
sendte han i sine tanker en stor tak til Ellen for at have beordret ham til at hente en ny faldskærm hjemme i
Watton. Det blev hans redning. Ronald Ellen selv forlod straks efter flyet og landede i sin faldskærm på
engarealet i Lundbak øst for Pandrup. Agterskytten i flyet, Davies, kom ikke ud af flyet, før det styrtede ned
på en mark, tæt ved stedet, hvor Ellen landede. Han var ramt af projektiler fra de angribende jagerfly og
formentlig død, inden flyet knustes mod jorden. Man fandt hans lig med et skudspor i hovedet nær
nedstyrtningsstedet. Det andet af de to fly blev også gennemhullet af projektiler fra jagerflyene, og snart
styrtede det ned i brinken ved Ryå, tæt ved stedet, hvor Ellen’s fly havde ramt jorden. Kun agterskytten,
John Bristow, reddede sig ud af flyet i sidste øjeblik og landede med sin faldskærm tæt ved stedet, hvor
Ellen var landet.
Der var nu kun tre af eskadrillens fly tilbage. I et af dem sad piloten, Sgt. Oates, og kæmpede med at holde
flyet i luften. Det var gennemhullet som en si, og den ene motor var stoppet, fortalte han mig mange år
senere. Ved at flyve vestpå i trætophøjde lykkedes det ham at slippe fri fra jagerflyene. Men da han nåede
ud over Vesterhavet, blev han klar over, at han ikke ville kunne nå hjem til England på grund af de kraftige
skader på flyet.
Han valgte derfor at flyve sydpå langs vestkysten for at finde en egnet nødlandingsplads inde i landet. Men
nu blev han opdaget af et par af de tyske jagerpiloter, som indledte jagten og beskød flyet, mens det fløj
lavt hen over hustagene i Klim og Vester Thorup. John Oates foretog en hård nødlanding på en mark øst for
Vust. Han pådrog sig alvorlige kvæstelser i form af kraniebrud og lammelse i begge ben. Hans observatør,
Thimm Biden, pådrog sig en del kødsår, medens agterskytten Tom Graham slap uskadt fra nødlandingen.
Borgerne her på egnen skulle blive øjenvidner til de sidste to engelske flys dødskamp. Ved halv et-tiden
hørte man motorlarm og skyderi fra fly. Man kiggede op i luften og så to fly, der blev jagtet af flere mindre
fly. De jagede fly skiftede hele tiden retning, og det så ud, som om de prøvede at undslippe forfølgerne.
Silhuetterne på de mindre fly fortalte øjenvidnerne, at det måtte være tyske jagerfly, der jagtede de to
større fly.

Pludselig sagtnede det ene fly farten. Det stod nærmest stille i luften, før det vendte næsen nedad og
styrtede lodret ned på et åbent areal tæt ved krydset Udholmvej og Sandmosevej. Det blev piloten Wigley,
hans observatør Patchett og agterskytten Morrisons sidste togt.
Andre tyske jagerfly jagtede samtidig det andet fly, som blev beskudt både bagfra og fra siderne. Der
opstod brand i flyet, og det begyndte en ret stejl glideflugt ned mod jorden. Da det ramte jorden her, hvor
vi står, viste både kurespor og brandspor i græsset tililende folk, at flyet havde kuret omkring 100 m fra
nedslagsstedet og hen over græsset, for til sidst at blive knust mod en jordvold. Det blev piloten Lart, hans
observatør Gillingham og agterskytten Beeby’s sidste togt.
Overlæge Ludvig Christensen fra Brovst Sygehus ankom kort tid efter til de to nedstyrtningssteder for at
undersøge, hvad der var tilbage af de seks omkomne flyvere. Det lykkedes for ham at sikre nogle af deres
personlige ejendele, inden tyske soldater ankom til stedet. Bl.a. sikrede han urkassen fra et forbrændt
armbåndsur. Overlægen sørgede senere for, at delene blev sendt til England via Røde Kors. Armbåndsuret
havde tilhørt den kun 21-årige agterskytte Augustus Spencer Beeby. Hans initialer og datoen: 26/9/39 var
indgraveret på urets bagside. Beeby havde reddet sit liv 13. juni ved udspring med faldskærm fra sit fly, da
det blev skudt ned i forbindelse med et angreb på tyske køretøjer ved Forêt St. Gault øst for Paris. Det
lykkedes ham at flygte hjem til England og genindtræde i sin eskadrille. Men han fik imidlertid kun sit liv
forlænget nøjagtig to måneder.
Tak.
Ole Rønnest

Tale af Squadron Leader Robert Hylands, Royal Air Force (RAF) på vegne af Den Britiske Ambassade og de
væbnede styrker i United Kingdom

Hr. borgmester, ærede gæster, mine damer og herrer.
Må jeg begynde med at takke for den venlige invitation til at lade mig på vegne af Den Britiske Ambassade
og de væbnede styrker i United Kingdom hylde den tapperhed og det mod, disse seks flyvere viste; også for
den varme velkomst, der blev givet i dag til min hustru, Michelle, og mig ved denne særlige lejlighed.
Det er særligt gribende for mig at mindes medlemmer af Royal Air Force, og jeg vil gerne nævne dem
enkeltvis her: Wing Commander Edward Lart, Pilot Officer Maurice Gillingham, Sgt Augustus Beeby, Pilot
Officer Clive Wigley, Sgt Arthur Patchett og Sgt Archibald Morrison. Tapre mænd, uden hvis lige vort liv i
dag ville være meget anderledes.
Jeg har altid blandede følelser ved lejligheder som denne: Vemod ved tabet af disse tapre unge mænd, men
også beundring for de uselviske modige handlinger fra så mange i kampen mod undertrykkelse og tyranni
for alle de år siden.
Mange kan i dag ikke forestille sig, hvordan det må have været at gennemleve sådan en verdenskrig, men
der var mange særlige bånd af kammeratskab og venskab skab dannet i de dage med modgang og en
fornemmelse af det fælles formål at beskytte demokratiets idealer, ytringsfrihed, menneskerettigheder, og
at love hersker. Idealer, som er indesluttet i begge vore landes kulturer, traditioner og love, og ofte taget
for givet i det nye århundrede. Et særligt venskab har eksisteret mellem vore to lande lige siden og bliver
ved med at blomstre, og på det personlige plan gør det mig stolt af at gøre tjeneste i Danmark.

Mens vi bør mindes de faldne fra anden verdenskrig og ære deres minde, bør vi også huske dem, der
fortsætter med at betale den højeste pris for vore vigtigste frihedsrettigheder. Danmark og United Kingdom
er fortsat med til at være våbenfæller i Bosnien, Irak, Afghanistan og senest i Libyen og Mali, hvor vi holder
fast ved de principper, som vore lande sætter så højt. Sørgeligt nok, når vi fastholder disse idealer, har vi i
begge vore lande mistet unge mænd – og kvinder – i den fortsatte kamp mod undertrykkelse og i kampen
for at beskytte menneskerettigheder.
Støtte fra familie, venner og lokalsamfund bliver ved med at være en vigtig støtte for disse unge mænd og
kvinder, og det sætter dem i stand til at trygt at udføre deres tjeneste tillidsfuldt og med stolthed.
Tak igen for jeres varme velkomst og for lokalsamfundets indsats for at sikre, at disse tapre mænd ikke skal
blive glemt. Jeg må især takke Ole Rønnest, som har arbejdet hårdt for at sikre, at denne begivenhed bliver
vellykket, og som personligt har taget mod os i dag og gjort det til en minderig dag.
Til sidst vil jeg gerne takke jer alle fra lokalsamfundet, som kom i dag for at vise deres respekt og sikre, at de
faldne vil blive husket.
Tak til jer alle.
Robert Hylands

