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FLYSTYRT:  Anders 
Straarup har kort-
lagt et stykke dansk 
krigshistorie: Ned-
skudte allierede 
fly og flyvere. I går 
besøgte han Vest-
sjælland og holdt 
foredrag på Kalund-
borg Museum. 

Af Ole Brandt

DRØSSELBJERG: Det skulle 
have været en særlig hilsen 
til Hitler på hans  fødselsdag 
den 20. april 1943. Det blev 
det også.

425 Royal Air Force bom-
befl y blev sendt afsted mod 
Stettin og Rostock og ødelag-
de et stort antal fabrikker. 

Men ikke alle besætnin-
gerne nåede hjem i god be-
hold. 

- Et Halifax bombefl y fra 
Stettin-holdet blev under 
returfl yvningen to timer ef-
ter midnat beskudt og ramt 
af tysk antiluftskyts over 
Korsør, og piloten forsøgte 
at nødlande på marken ved 
Drøsselbjerg Klint. Flyet 
ramte jorden men havde 
så meget fart på, at det fort-
satte ud over vandet. Alle 
otte ombord omkom, enten 
af beskydningen eller  ved 
drukning, fortæller Anders 
Straarup. 

Den tidligere offi cer og læ-
rer fra Randers har i otte år 
systematisk arbejdet på at 
registrere alle de allierede 

fl y og fl yvere, der blev skudt 
ned over Danmark. 463 fl y 
og godt 3.000 fl yvere er det 
blevet til. Cirka 2.300 miste-
de livet, og 1.030 af dem hvi-
ler i dansk jord i dag.

Den omtalte aprilnat i 1943 
blev i alt 19 RAF bombefl y 
skudt ned over dansk ter-
ritorium - tre af dem over 
Vestsjælland, nemlig for-
uden ved Drøsselbjerg ved 
Kongsmark og Halsskov.

Det hele er registreret og 

systematiseret på Anders 
Straarups hjemmeside 
www.airmen.dk, og i går  
var Straarup  på Vestsjæl-
land for at se på nedstyrt-
ningssteder og mindesmær-
ker og om aftenen holde fore-
drag om sin forskning på 
Kalundborg Museum med 
Kalundborg Museumsfor-
ening som vært. 

Besøget fortsætter i dag.
- Historien om de alliere-

des fl yvere og deres indsats 

trængte til at blive fastholdt. 
Uden dem og rigtig man-
ge andre var krigen aldrig 
endt, som den gjorde. På 
rigtig mange af de minde-
sten, der er blev rejst, går 
ordet »taknemmelighed« 
igen, siger 71-årige Anders 
Straarup, som kan konstate-
re en fornyet interesse for at 
fastholde mindet om de alli-
erede fl yvere. 

- Umiddelbart efter krigen 
blev der rejst en del min-

desmærker men i perioden 
1960-1989 kun tre. Efter 1989 
er der til gengæld rejst 26 
mindesten rundt om, fordi 
det var ved at være sidste 
udkald, hvis veteraner fra 
dengang skal overvære af-
sløringerne, siger Anders 
Straarup, som i går besigti-
gede blandt andet den min-
desten for de otte RAF-fl yve-
re, der sidste år blev afsløret 
på Drøsselbjerg Strand. Han 
mødte også manden bag  ste-

nen med den lille mindepla-
de, lokalhistorikeren Helge 
Christiansen.

På den videre færd stod 
blandt andet Asnæs-spid-
sen, hvor B17-bomfl yet »Mad 
Money II« nødlandede 4. ja-
nuar 1944, på besøgslisten.  

Anders Straarups hjem-
meside er på både dansk og 
engelsk og den har haft  lidt 
over 125.000 besøg siden 1. 
maj 2009. Mange af dem  fra 
USA.

Dødsstyrtet ved Drøsselbjerg Klint

Anders Straarup (t.h.) ved min-
destenen på Drøsselbjerg Strand 
sammen med fra venstre Keld 
Bech, som har været med til at 
afsøge nedstyrtingssteder med 
metaldetektor, David Barry, for-
mand for Kalundborg Museums-
forening, og Helge Christiansen, 
manden bag mindestenen, der 
blev indviet 21. april 2014.
Foto: Mie Neel

»Historien om de 
allierede fl yvere og 
deres indsats trængte 
til at blive fastholdt.

Anders Straarup,  
manden bag 

hjemmesiden
 www.airmen.dk

SYNLIGHED: Integrationsrådet skal på 
kommende møde tale om, hvordan det 
 bliver mere synligt. Derudover skal der 
vælges ny næstformand.

KALUNDBORG: Kalundborg 
Kommunes integrationsråd 
ønsker, at både danskere 
og nye danskere får større 
kendskab til integrationsrå-
det og dets aktiviteter.

Det fortæller formand 
Mustapha Badr.

Derfor skal man på inte-
grationsrådets møde den 9. 
september diskutere, hvor-
dan man gør rådet mere syn-
ligt.

En af aktiviteterne, som 
kan være med til at gøre in-

tegrationsrådet synligt, er 
mangfoldighedskonferen-
cen, som skal holdes onsdag 
den 21. oktober på Skolen på 
Herredsåsen.

Her skal mangfoldigheds-
prisen uddeles, og den kan 
gå til  et fi rma, en person el-
ler en forening.

Prismodtageren skal have 
udrettet en særlig indsats 
for at fremme et mangfoldigt 
samfund.

Hvem, der skal modtage 
prisen, skal integrationsrå-

det tage stilling til på mødet 
den 9. september.

Der blev også holdt mang-
foldighedskonference for 
to år siden, hvor det var for-
eningen Kalundborg Inter-
nationale Kvindenetværk, 
som modtog prisen. 

På mødet den 9. september 

skal også vælges en ny næst-
formand for integrations-
rådet, da Kirsten R. Nielsen 
grundet arbejdspres, ønsker 
at trække sig. 

Hun bliver dog som med-
lem af integrationsrådet.

Der vil blive informeret 
om den nye integrationsslov 
på mødet til medlemmerne.

- Det er godt, at vi bliver sat 
ind i den nye lovgivning, så 
vi kan forklare det til de nye 
fl ygtninge, siger Mustapha 
Badr.

Lyng

Integrationsråd arbejder 
på at blive mere synligt

I 2013 var det Kalundborg 
 Internationale Kvindenetværk, 

som modtog mangfoldig-
hedsprisen.

Foto: Per Christensen.

» Det er godt, at vi 
bliver sat ind i den nye 
lovgivning, så vi kan 
forklare det til de nye 
fl ygtninge.

Mustapha Badr,
formand for

Kalundborg Kommunes
integrationsråd


