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OP TIL 33,3 KM/L OP TIL 25,6 KM/L
• Automatisk Klimaanlæg 
• Tågeforlygter 
• Bluetooth® og USB-indgang 
• El-sideruder bag 
• Armlæn mellem forsæder
• El-indfoldelige sidespejle
• Parkeringssensor bag

• Automatisk Klimaanlæg 
• Regnsensor
• Læderrat 
• El-sideruder bag 
• Aut. afblændbar bakspejl 
• El-indfoldelige sidespejle 
• Parkeringssensor bag

UPGRADE PAKKE UPGRADE PAKKE OP TIL 30,3 KM/L
• El-indfoldelige sidespejle 
• Parkeringssensor bag

UPGRADE PAKKE 

VELKOMMEN TIL OPTUR 29.-30. AUGUST KL. 11-16

KALUNDBORG JYDERUP AUTOCENTER A/S • HARESKOVVEJ 20 • 4400 KALUNDBORG • TELEFON 59 51 52 59

SALGSAGENT FOR P. M. OLSEN A/S I SLAGELSE

B r æ n d - stofforbrug v./bl. kørsel 25,6-33,3 km/l. CO2 79-101g/km. De angivne priser er ekskl. lev. 3.780,- og gælder ved køb inden 30.09.2015. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. De viste modeller er inkl. ekstraudstyr mod en 
tillægspris. Forbehold for pris-, rente-, afgiftsændringer og trykfejl.jl. 

CITROËN C4 2015 
BlueHDi 100 S&S FEEL Upgrade 

209.990,-
INKL. UPGRADE PAKKE VÆRDI: 7.000,-

CITROËN C3 
BlueHDi 100 S&S Seduction Upgrade 

149.990,-
INKL. UPGRADE PAKKE VÆRDI: 15.000,-

CITROËN C3 PICASSO 
BlueHDi 100 Seduction Upgrade 

179.990,-
INKL. UPGRADE PAKKE VÆRDI: 14.990,-VÆRDI: 15.000,- VÆRDI: 14.990,- VÆRDI: 7.000,-

Halvårlig ejerafgift 120,- Halvårlig ejerafgift 1.040,- Halvårlig ejerafgift 580,-

KRIGSFLYVERE: 
Ingen har bedre 
styr på de allie-
rede krigsflyvere, 
der satte livet på 
spil over Danmark 
under 2. verdens-
krig, end Anders 
Straarup. Tirsdag 
holder han fore-
drag på Kalundborg 
Museum.

KALUNDBORG: Godt 3.000 
allierede flyvere, fordelt på  
463 fly, satte livet på spil og 

blev skudt ned over Dan-
mark under 2. verdenskrig.

Danskerne fik på den 
måde krigen tæt ind på li-
vet, og nogle af dem hjalp 
overlevende flyvere videre 
til Sverige. Overlevende 
besætningsmedlemmer og 
pårørende til de faldne min-
des stadig, hvad der skete for 
over 70 år siden. 

Den, der med sikkerhed 
ved mest om nødlandinger 
og nedskydninger på dansk 
territorium under krigen, 
er Anders Straarup. Han er 
pensioneret lærer og officer 
af reserven, og på tirsdag 
den 1. september holder han 
foredrag på Kalundborg Mu-
seum. 

Anders Straarups fore-
drag vil indeholde både 

overblik og detaljer om fly-
styrt på især Sjælland. Han 
vil fortælle om tyskernes 
reaktion ved begravelser af 
de allierede flyvere og brin-
ge tilhørerne tæt på både 
enkelte flyvere og danskere, 
lover oplægget.

Detaljeret hjemmeside
Det er Kalundborg Muse-
umsforening, der arrange-
rer i samarbejde med Ka-

lundborg Museum og Fol-
keuniversitetet, og anled-
ningen er 70 året for krigens 
afslutning.

2.300 allierede flyvere blev 
dræbt, 630 taget til fange og 
et fåtal, 149, undslap. Af de 
dræbte blev 1.171 begravet i 
Danmark - af dem 34 i Nord-
vestsjælland. Seks er begra-
vet på Sct. Olai Kirkegård i 
Kalundborg, en på Reersø og 
to på Sejerø.

- Anders Straarup har 
opbygget en fremragende 
hjemmeside, www.airmen.
dk, med oplysninger om 
hvert enkelt fly og hver en-
kel flyver og deres skæbner, 
fortæller David Barry, for-
mand for Kalundborg Muse-
umforening.

I sit foredrag vil Anders 
Straarup sikkert komme 
ind på B17-bombeflyet »Mad 
Money II« der nødlandede 

på Asnæs 4. januar 1944, og 
andre lokale nedstyrtnings- 
eller nødlandingssteder.

o.

Tæt på luft-
krigen over  
Danmark 
og dens ofre

Fire Halifax-bombefly som det 
på billedet styrtede ned på 

 Sjælland under 2. verdenskrig, 
og 15 flyvere mistede livet  

på den konto.


