
flyv*rne f*rmentlig havde forsggt at
et, Tyskerne havde gået og "vigtrt"

7

at tysk*rne havde fundet nagle papirer, som

skjule v*d at sråve dem n*d i ja'rden, nær fly-

tn genbo ved navn tlalvor A*dreasen cg hans søn, ehristian, frå Sården Stubskovvej l,
fartalte Hartin CIvergaard Hielsen, at de havde h6rt støj cm natten,oE af denne ar-
såg vår de løbet tvæis g*finem terrænet $g op tii en h6j, belisgende 1y{ f?f stedet
foi nødl*ndingen. Herfrå havde de betragtet det brendende f1y, og ind imeltrsm hørte
de nogle mindie eksplosioner fra flyet. De iænkte, at det sikkert Yar aflffiunition i
flyet] scm "futtede'af", o§ 0f dennå årsag h*Idt de sig på afstand indtil sanere,
Be *avde ikke set naget til fiyverne,
Martin gvergaard t'lielsen fik øje på nogle arbejdssoldater,'som var i færd med at
Siavå ei stfiiie t"rut-når ftyet,'*air naA-Carl Emil am at sp$rge, hvorfor de gravede'
farl trnil kunne jo tale tysk"
Arbejdsscldaterne svarede, at de skulle Sravs hullet far at korrrme stump*rne.flu ..
flyet ned i dette og såteåes fjorne stumlerne. Med Carl Emil som tolk tilb$d i"lartin
Ovångaard ili*lsen hårefter sol&aterne, at han gerne skuile påtage sig at køre.§tumper'
ne våk, CIg på denne måde frigøre scldaterne foi gravearbeidet. fiet blev acctpter*t,
af soiåatåriie, og t4artin Oveigaard lr{ieisen begyndte at læ*se stumper på ladet af sin
varevogn. Blandt-st.ulrperne fandtes en stor beneintank af kabber, Denne måtte han ikke
tage for tyskerne-

f.lartin 0verEaard l{ielsen k$rte fire til fem Iæs vragstumper hlem til sin.§ård,. og.
på et af læisene iykkedes det ham i et ubevsgtet øjåblik at få den omhandlede kobber-
tank med sig. På eh af turene hJem med fuldt-læs til gården bley-han og Carl Emil
standsetaf-nogletyske*'overorånede"'Despurgte,hvorhanskuilehenarcdlæsset'
Igen med Carl Emil lonr tolk forklarede Martin 0vergaard t'lielsen, at de havde lovet
soidaterne at hjæipe med åt køre nogle stufiper hen til en ,nærliggende grilsgrav 0g
begrave stumperåe lrer. CIe "cverordnåde" tyske soldater slag et smil op og rpste den
for deres "hjælp".

ing t'lielsen havde videre f,ortalt,

sig med papirerne. :

l4artin 0-N- forklerede videre" at hån fik lejlighed til
kassenlie fra den ene mstsr, ag dette olie brugte han i
sm6re sine landbrugsmalkiner med.

at sikre sig noget tykt gear-
lang tid fremover tii al

En stor alun'riniumsspand, som han fik nred sig fra flyet, benyttede han i mange år t,il
forskeilige formåt i leOrlften. §panden findes ikke mere. (Det må fornndes, at omhl.
spand var-identisk r*ed flyets tailetspand - ifølge beskrivelse af spanden]

Kort tid efter solgte Martin 0"lrl. de bjergede metaldele til pr*dukthandler l{arius
Larsen i lJadsund får Soo,-kr. Det ærgele tam *n litle srTule åt h$re, at pradukthand-
leren videresolgte metaldelene, incl. kobbertanken,til et st0rre produkthandlerfir*
ma i Åalborg for 75o,'kr.
F*r det,efter datidens forhold,ret anseelige beløb på kr. 5oo,- kunne Martin S,l't'
få råd til at k6be et elektrisk drevet vaniværk til gården, og således forvandledes
et engelsk bombefly - eller dele deraf - til et vandværk.

l'lartin 0vergaard Nielsen kunne ikke forklar* noget am flyvernes skæbn* ud over, at
et par stykker af dem havde vær*t inde på en gård i" nærheden. Det forlød, at de var
blevet taget tiifange af tyskerne.
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