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Af Anders Straarup
www.airmen.dk

RandeRs: 30. august 1944, en 
halv time efter midnat, blev 
folk i Randers vækket af  en 
kraftig bombe, der ramte ud-
kanten af  en mark ved kryd-
set Kærgade-Målervej i Vo-
rup, hvor den lavede et krater 
på otte meter. 

Randers Amtsavis skrev: 
»Værst gik det ud over ejen-
dommene Kærgade 25 og 24, 
som i løbet af  et sekund blev 
forvandlet til en dynge mur-
brokker og splintrede træ-
bjælker. De andre ejendom-
me, der blev ødelagt, var ejen-
dommene 23 og 26 og Måler-
vej 1, men foruden dem blev 
en halv snes andre villaer me-
get stærkt molesteret.«

Randers Dagblad nævnte 
knuste ruder i ca. 500 forret-

ninger og 2000-3000 mindre 
ruder knust. (Link til histori-
en om bomben ses ved Nordre 
Kirkegård i Randers på kortet 
Kirkegårde på internetsiden 
airmen.dk)

Desværre blev seks men-
nesker dræbt og mindst 11 så-
ret, men hvorfor blev bomben 
kastet?

Lancaster NE144 var et af  
mange bombefly, der angreb 
vigtige knudepunkter på for-
bindelseslinjerne mellem 
Tyskland og tyske tropper i 
Rusland. Den 30. august 1944 
sendte Bomber Command 
586 Lancaster-bombefly mod 
Stettin og Königsberg, nu 
Szczecin i Polen og Kalining-
rad imellem Polen og Litauen. 
Ruterne gik ind over Nordjyl-
land og det neutrale Sverige. 
38 bombefly gik tabt, og af  
dem styrtede fire i Kattegat 
og otte blev skudt ned over Jyl-
land. Af  de 85 flyvere i de 12 fly 
omkom 73 og ni blev krigsfan-
ger, mens det lykkedes tre at 

komme til Sverige med hjælp 
fra modstandsbevægelsen. 

På vej mod Stettin blev Lan-
caster NE144 ramt fra en tysk 
natjager, så halepartiet brød 
i brand. Agterskytten blev 
hårdt såret. For at genvinde 
kontrol over flyet måtte pilo-
ten kaste en bombe på 4000 
pund. Det var den, der hav-
nede i Vorup syd for Randers.

Sprængt i stykker
Det lykkedes for piloten at 
fortsætte mod Sverige. Ryg-
skytten og telegrafisten søgte 
at hjælpe agterskytten, men 
flyet tabte højde, og nord for 
Anholt nødlandede maski-
nen på vandet. Halepartiet 
med de tre flyvere brækkede 
af  og sank hurtigt. 
Senere blev deres lig fundet, 
og en blev begravet på An-
holt og to i Falkenberg i Sve-

Den britiske 
bombe i Vorup
Historie. I dag er 
det 70 år siden, at 
et allieret bombefly 
droppede en bombe 
i krydset Kærgade-
Målervej og 
krævede adskillige 
dødsofre og sårede.

Bomben i Vorup forvoldte 
omfattende ødelæggelser, 

og seks blev dræbt og 
mindst 11 såret. Foto: 

Randers Stadsarkiv
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Butikken 
bugner af 

NYE VARER
Bl.a 35 forskellige 
kjolemodeller fra

Micha, Du Milde, Infront, 
Charles og Choise..

KOM OG KIG..

SKINDJAKKER
sælges KUN 

denne søndag

FOR KR. 800,-
SPAR OP 
TIL 1.900,-

1.SAL

-70%

ØSTERGADE 9C 
9550 MARIAGER 
TLF. 98 54 10 34

ÅBENT: MAN-TORS 10-17.30 
- FRED 10-18 . LØR 10-13 . SØN 10-16

KOM TIL 
SMUKKE 

MARIAGER

FØDSELSDAGS-SØNDAG
DEN 31. AUGUST KL. 10-16

Kursus i Swing og Rock´n Roll

Vil du lære at danse
Swing og Rock´n Roll?

Du er velkommen med eller
uden dansepartner.

Undervisningen starter mandag
d. 1. september kl. 19.00-
20.30. Du har mulighed for at
deltage gratis to gange inden
endelig tilmelding.

Medbring blot flade sko og
godt humør.

Sted:
Vorup skole - Store Sal
Vorup Boulevard 33
8940 Randers SV

For yderligere information:
www.komogdansranders.dk
tlf: 6017 1692

Læs mere på midttrafik.dk

Du kan fremover købe periodekort, pensionistkort og klippekort i Føtex,
Dytmærsken 14, 8900 Randers C.

Periodekort kan også købes på Midttrafiks hjemmeside: midttrafik.dk/periodekort.
I bussen kanman fortsat købe klippekort, Djursbilletter, kontantbilletter samt
forlænge periodekort.

Hvis det er første gang, du køber et buskort, skal du have et stamkort.
Stamkort udstedes hos Føtex eller på nettet - ikke i bussen.

Der vil fortsat være ventesalmed adgang til toilet på busterminalen.

Information om køreplaner mm. kan du finde påmidttrafik.dk og rejseplanen.dk.
Du er også velkommen til at kontakte Midttrafik Kundecenter på 70 210 230 alle
dage fra kl. 7.00 - 23.00 - også i weekender.

Læsmere påmidttrafik.dk eller få information hos salgspersonalet.

Fra søndag den 31. august er der lukket for salg og
information på Randers Busterminal

BILLETSALGET
FLYTTER TIL
FØTEX 1. SEPT.

Kom og se et 
moderne storkøkken! 
Madservice Kronjylland, Falstervej 2, 8940 Randers SV

HOLDER ÅBENT HUS
torsdag den 4. september kl. 12 - 15
Randers Kommunes storkøkken leverer middagsmad til Randers 
Kommunes ældrecentre samt hjemmeboende pensionister.

 Alle er velkomne 

Vi kalder en spade 
for en spade: 
Hos os er en pris en pris
Du kan vælge mellem 4 glaskvaliteter, så 
du ved præcist, hvad du får og betaler for.

Standard ærdede an  re  eks glas. 
ed  erst rkeglas  tandard læse  og 

s nsfelt.

Komfort om tandard, men også 
an  sta  ske og bedre an  re  eks. ed 
 erst rkeglas  Det bedste tradi  onelt 

designede læse  og s nsfelt.

Luksus om omfort, men t ndere 
og le  ere og med an  smuds behand
ling. ed  erst rkeglas  Det bredeste 
læse  og s nsfelt med le  ere  lvæn
ning.

Individuel om uksus, men ekstra 
t nde. ilpasset   l din samlede 
s nspro  l med de st rste s nsfelter og 
meget nem  lvænning.

Enkeltstyrke 
fra kr. 1.298,-
Flerstyrke
fra kr. 2.498

Enkeltstyrke 
fra kr. 1.998,-
Flerstyrke
fra kr. 4.498

Enkeltstyrke 
fra kr. 3.098,-
Flerstyrke
fra kr. 6.598,-

Enkeltstyrke 
fra kr. 3.998,-
Flerstyrke
fra kr. 8.598,-

* Prisen er angivet 
for et sæt.

SLOTSCENTRET - 8900 RANDERS
TLF. 86 41 38 08

MÆRKEVARE
LAGERSALG

Frederiksdalvej 18, 8940 Randers SV

Åbningstider:
Lørdag d. 30/8 og Søndag d. 31/8 kl. 10-16

-60%
-70%

Dia 
afholder 

AUKTION 
se mere på
facebook

Ny koncept
butik i 

Randers
Dia

Secondhand
Luxury

www.ingridoglillebror.dk
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rige. Det lykkedes de fire an-
dre i flyet at redde sig op i fly-
ets gummibåd. Om morgenen 
blev de opdaget fra Anholt, 
og redningsbåden kom ud og 
samlede dem op. Tyskerne 
overtog dem, og de blev ført 
til tyske krigsfangelejre.

Under samme angreb blev 
Lancaster PB143 skudt i brand 
over Kattegat. En flyver nåede 
at springe ud, og han drukne-
de i Kattegat. Han blev fundet 
ved Læsø og begravet i Frede-
rikshavn.

Da flyet netop var nået til-
bage til land, hvor chancen for 
at overleve var lidt større, eks-
ploderede en bombe dog ved 
den hårde landing syd for ud-

{Fortsat fra side 18-19

Mindestenen med de faldnes navne på kirkegården 
ved Estruplund. Indsendt foto

mundingen af  Randers Fjord 
på en mark mellem Ingerslev 
og Estruplund. De seks mand, 
der stadig var i flyet, blev 
sprængt i stumper og stykker, 

så legemsdele hang rundt om-
kring i pigtrådshegnet.

På marken begyndte tyske 
soldater at samle ligrester 
sammen for at begrave dem 

på stedet, men gårdejerens 
kone forklarede soldaterne, 
at det ikke var skik og brug i 
Danmark at behandle afdøde 
på den måde. 

Danskere fortsatte indsam-
lingsarbejdet, og 17. septem-
ber blev seks flyvere begra-
vet på Estruplund Kirkegård, 
hvor der i efteråret 1945 blev 
sat en dansk sten med flyver-
nes navne og ordene: For fred 
og frihed de livet gav. 

55.000 flyvere døde
Kun i Estruplund og i Kalund-
borg er der alene en dansk 
sten med navne. Ellers ple-
jer der også at være hvide 
headstones med flyvernes 
navne. Vi har stadig 1030 be-
gravet - de fleste på kirkegår-
de. Hertil kommer 147 begra-
vet i nabolande efter at væ-
re drevet ind der. 929 flyvere 
har ingen kendt grav, 629 blev 
krigsfanger, 57 blev sejlet til 
England, og 92 allierede fly-
vere nåede Sverige med hjælp 
fra modstandsbevægelsen. I 
alt nævner hjemmesiden air-
men.dk 3089 allierede flyvere 
fra 463 fly, hvoraf  de fleste blev 
skudt ned over Danmark eller 
danske farvande.

Alene fra Bomber 
Command mistede over 55.000 
flyvere livet ud af  de 120.000, 
der gjorde tjeneste. Amerika-
nerne mistede under opera-
tioner fra baser i Storbritan-
nien omkring 37.000 flyvere, 

dræbte eller formodet dræbte.
Nedstyrtningssteder, mo-

numenter og flyvergrave i he-
le Danmark kan nemt findes 
via airmen.dk, så det kan lade 
sig gøre at finde frem til dem. 
Mange mennesker har bidra-
get til indholdet. Der er kort, 
fotos, udførlige oplysninger 
og kildeangivelser, som man 
kan følge op på. Det er oplagt 
at gøre det og mindes alliere-
de flyvere, der kæmpede også 
for Danmarks frihed for 70 år 
siden.

Det var et britisk 
Lancaster-bombefly som 
på billedet, der kastede den 
store 4000 pund bombe 
i Vorup. Flyet var blevet 
ramt af skud fra en tysk 
natjager, og for at få kontrol 
over bombemaskinen 
igen, droppede piloten 
bomben. Arkivfoto

Randers Kommune

National hyldest
på Rådhustorvet i Randers fredag 5. september 2014

Har du været udsendt til verdens brændpunkter, kriser eller katastrofer? Om du
har været udsendt som politi, beredskab, soldat eller sygeplejer, så vil det glæde
Randers Kommune at se dig på torvet ved Det Gamle Rådhus fredag den 5. sep-
tember klokken 16.00.

Dagen er officiel national flagdag. Her bliver tidligere udsendte hyldet for deres
store indsats ude i verden, og i Randers markerer vi dagen med musik, sang og
tale fra borgmesteren.

Alle der vil være med til at hylde vores danske udsendte er naturligvis også vel-
kommen på dagen.

Kl. 15.40 Marineorkestret spiller

Kl. 16.00 Tale v/ borgmester Claus Omann Jensen
Tale v/ veteran Henrik Herold
Et minuts stilhed
Marineorkestret spiller

Kl. 17.00-17.20 Æres- og mindehøjtidelighed i Sct. Mortens Kirke
v/ sognepræst Flemming Kloster Poulsen

Kvalitet: 5 års garanti på tænder og akryl
Pasform: Gratis tilretning det første år
Vedligehold: Indkaldelse til Årligt eftersyn
Kosmetisk: Naturtro protesetænder
Personale: Altid opdateret med det nye
Afdelinger: Herning,Randers,Hobro,Århus

Tryghed
med

tandprotese!

Vi gør alt, hvad vi kan for at sikre,
at du er tryg med din protese.

Kom ind på klinikken
og hør om dine muligheder.

Gratis undersøgelse og information!

Karakteriserede håndlavede tænder

læs mere på www.tnd.dk

T A N D P R O T E S E - K L I N I K K E N

Trangstræde 5, stuen (v. Rutebilstationen)
8900 Randers

Tlf.: 86 42 42 69

Kørselsvejledning fra motorvej E45:
Tag afkørsel 39 - Randers N. Kørmod Randers
ad Hobrovej. Fra nord mod venstre. Fra syd
mod højre. I første rundkørsel - tag 2. udkør-
sel mod Nordskellet. For enden af vejen til
højre mod Mariagervej. I første rundkørsel -
tag 3. udkørsel mod Ringboulevarden. I første
rundkørsel - tag 2. udkørsel mod Hadsundvej.
2. vej på højre hånd er Slåenvej.

spar op til

80%
 elle

r mere

Varerne sælges kontant, som beset, uden
reklamations- eller returret og skal afhentes
samme dag, de købes. Vi tager Dankort.
Vi kan ikke tilbyde telefonbetjening vedr.
lagersalget.

Viborgvej

M
ariagervej

Rin
gb
ou
lev
ard
en

Nordskellet

Vester Blvd.

H
ad
su
nd

ve
j

E45

Bahama Lounge, brun/beige
Før 995,- pr. stk.

NU 4 stk. for 1.000,-

St. thomaS Borde, FiberLoom
Flere farver og størrelser

Før op til 13.995,- NU 1.000,-
PaciFic Bord og 6 StoLe, hvid

Før 31.965,- NU 6.500,-

coLumBuS udtrækSBord, teak
og 4 StoLe, hvid Suntexture/teak

Før 25.975,- NU 12.500,-

lagersalg
– alt fra bordskånere til solsenge...

lørdag d. 30. august kl. 917
slåenvej 1, randers nø trip trap

LagersaLg
Slåenvej 1

obs! kUN Lørdag

nordic Brødkniv
eg/rustfrit stål

Før 499,95 NU 150,-

De viste tilbud findes kun i begrænset antal.

tæpper fra

spar op tiL

80%


