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Fredericia Nordre Kirkegård ved Christianskirken.

10. februar 1945.
På en række fynske modtagepladser var modstandsfolkene mødt frem og var klar til at afgive
lyssignalerne til de ventede RAF våbenflyvere. I løbet af aftenen blev det meget dårligt vejr.
Af den grund nåede ingen af flyene frem til de fynske modtagepladser.
Stirling flyet LK 279 fra Sqdn. 138, der skulle aflevere sin last på pladsen ”Niels” ved
Østerballe, styrtede ned i Gamborg fjord. Hele besætningen omkom.
Den 2. januar 1946 fandt man i Lillebælt en omkommet flyver. Det var Air Bomber, F/Sgt.
French fra RAAF. Han blev begravet den 5. januar.
Et andet besætningsmedlem fra samme fly er begravet i Middelfart. De fem øvrige forsvandt i
havet.

30. april 1945.
Udført mission, våbennedkastning over Fyn – Stirling LK 567 fra 295 Sqdn. returflyvning.
Ved overflyvning af Vandel Flyveplads kraftig beskydning fra flakbatterierne. Flyet blev ramt
og var hårdt medtaget. Piloten valgte omgående at foretage en nødlanding. Det blev noget af
en ublid landing i en mose ved Plovslund sydøst for Billund. Air Bomber, F/Sgt. Ayers blev
hårdt kvæstet, og han måtte straks indlægges på det tyske lazaret i Fredericia, hvor han døde
få dage senere. De øvrige fem besætningsmedlemmer slap uskadte, og gik hjælp fra folk i
lokalområdet, således at de var på fri fod den ved befrielsen.
Fredag den 4. maj 1945 blev J. Ayers sammen med 24 tyske soldater begravet i en fællesgrav.
Efter befrielsen besluttede kirkegårdsudvalget, at liget af den britiske flyver skulle flyttes.
Den 31. maj foregik begravelsen af Ayers efter dansk skik og brug under deltagelse af en
gruppe britiske soldater samt to RAF officerer. En dansk oberstløjtnant og en gruppe
frihedskæmpere stod æresvagt.

Fredericia, ved Christianskirken er der tre flyvergrave med headstones og dansk mindesten.
Desuden en mindesten over Stirling LK 567 fra 295 Sqdn. tæt ved nedstyrtningsstedet:
Rasteplads ved vej Billund – Kolding. Stor sten og propel. Se side 230.
Sten: Ukendt britisk flyver. (antagelig fundet druknet).

RAF Mosquito fly i bronzerelief fra mindemonument.

F/Sgt. Richard York French, RAAF.
RAF Sqdn. 138. Air Bomber.

F/Sgt. John Ayers.
RAF Sqdn. 295. Air Bomber.
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RAF mindemonument og tre headstones Fredericia, kirkegård ved Christianskirken.

RAF monument med tekst.
.


