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Syv unge omkom pa
første mission sammen
Syv britiske og
canadiske flyvere
mindes ved
Kongenshus

den afsløret en mindesten for de
syv omkomne flyvere. Minde-
stenen er placeret lige ved siden
af den gamle Grønhøj Kro og
flere hundrede deltog i afslø-
ringen af mindestenen. Blandt
dem flere familiemedlemmer til
de syv omkomne flyvere.
De syv unge mennesker i de-
res Lancaster-bombefly havde
sammen med 26 andre flybe-
sætninger kastet miner iØster-
søen syd for Falster. De var nu
på vej hjem til RAF-basen Sy-
erston i Nottinghamshire i det
centrale England, da RAF 5679
blev opdaget af emtysk radar'
ved Ranuers ognatjager€15lev-
sendt 0~"":itå'!(lie11'store t~s1h?
flybase Fliegerhorst Grove,
den nuværende Flyvestation
Karup.
En nat jager fik ram på RAF-
flyet over Havredal sydøst for
Frederiks. Flyet blev skudt i
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MINDESTEN De var mellem
19 og 34 år, kom fra England,
Wales, Skotland og Canada.
De var på deres første mission
sammen. Mineudlægningen i'
Østersøen syd for Falster sam-
men 'med 26 andre britiske :fly
var veloverstaet;ment5~·fi3~m;;:,
vejen gift!ret'galt forml5oWo
25.september k!.01.22styrtede
flyet brændende ned iudkanten
af Kongenshus Hede omkring
halvanden kilometer vest for
Grønhøj.
71 år senere blev der i weeken-- .

o .Syv navne på unge britiske og canadiske mænd mellem 19
og 34 år. De omkom alle 25. september 1942, da deres Lancaster
blev skudt ned og styrtede ned i udkanten af Kongenshus
Hede. I weekenden - 70 år senere - fik de deres mindesten i
Grønhøj. PRlVATfOTO

brand, men fortsatte nogle kilo-
meter mod vest. Det passerede
Grønhøj i meget lav højde og
styrtede ned lidt vest for byen.
Seks af de syv besætningsmed-
lemmer blev fundet i vraget,
mens agterskytten, 19-årige
Thomas Ralph Bevan,blev
fundet dræbt næste morgen
lidt nord for Grønhøj. Han var
kommet ud af det brændende
fly, men i så lav højde, at hans
faldskærm ikke nåede at folde
sig ud.

Sorg og stolthed
Hovedtaler ; 'Ved--afsløringen
af mina.~"§t~ne-nvar squadrorrJ
leader iRWa ~ftT<"6{ce,RobertO
Hylands, der er attache ved den
britiske ambassade iDanmark:
- Når jeg står her i dag, er det
med meget blandede følelser.
Der er sorg over de mange unge
mennesker, der mistede livet i
kampen for frihed -men der er
også stolthed over, at der var
nogle, der tog kampen op mod
tyranniet.
Der har siden 2. verdenskrig
været tætte bånd mellem vore
to lande. Vi har nu oplevet Bos-
nien, Irak, Afghanistan og se-
nest Libyen ogMali, hvor briti-
ske og danske soldater har stået
skulder ved skulder. Jeg er stolt
over at gøre tjeneste iDanmark,
sagde Robert Hylands.

Faner, sækkepibe og
trompet
Mere end 25 faner fra hjemme-
værnet og forskellige soldater-
foreninger - samt den gamle
befrielsesfane fra Aulum -stod
fanevagt under hele afslørings-
ceremonien. Familie til flyets pi-
lot,L.WMorrison,bosiddende i
USA,Wales og Skotland, havde
samlet sammen til sækkepibe-
musik til afsløringen, hvor også
trompetist Birgit Lyby Damga-
ard fra Prinsens Livregiment
var med og bl.a. spillede »The
Last Post« efter afsløringen.
Initiativet til mindestenen og
en RAF-mindestue ved Grønhøj
Kro er finansieret ved en lokal
indsamling.


