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Taknemmelig og rørt flyver-nevø er landet på heden
Flystyrt-minde. 
David Geddes, 
nevø, til én af 
de nedstyrtede 
flyvere i Grønhøj i 
1942, er ankommet 
fra Skotland. 

Af Jens Peder Østergaard
jepo@berlingskemedia.dk

Grønhøj: »Jeg er meget im-
poneret og taknemmelig. Dan-
skerne er fantastisk gode til at 
mindes krigens ofre«.

David Wilson Geddes er 
kommet fra den vestlige del 
af  Skotland til den midter-
ste af  Jylland for at se, hvor 
hans morbror, Lewis Wilson 
Morrison, og seks andre be-
sætningsmedlemmer på det 
allierede Lancaster-bombefly 
styrtede efter at være blevet 
ramt af  en tysk natjager ved 
Grønhøj natten til 25. septem-
ber 1942.

Og den 62-årige skotte er ik-
ke mindst kommet for at del-
tage i højtideligheden i dag 
klokken 14, hvor en stor sten 
til minde om de syv flyvere, 
der alle døde i forbindelse med 
styrtet, afsløres ved Grønhøj 
Kro.

»Det er meget stort for 
mig,« siger David Geddes, der 
lige som sin onkel har været 
i det britiske militær - som 
major i hæren - før han blev 
tandlæge.

Han blev først født otte år 
efter, at hans morbror miste-
de livet, og i familien blev der 
i årtierne efter 2. Verdenskrig 
stort set ikke talt om onkel Le-
wis.

»Min far deltog også i kri-
gen - han var både i Nordafri-
ka og Italien. Og siden var han 
blandt andet i Indien. Men 
mine forældre kunne ikke ta-

le om krigen,« fortæller Da-
vid Geddes, der kun vidste, at 
morbroren var begravet i Fre-
derikshavn i Danmark.

Først for tre år siden - ef-
ter at den sidste af  hans for-
ældre var død - forsøgte han 
gennem internettet at opkla-
re omstændighederne.

Gennembruddet kom, da 

han med hjælp fra en tidligere 
dansk tandlægekollega fandt 
frem til pensioneret lærer 
Anders Straarup, Randers, 
og hans hjemmeside www.
airmen.dk. Anders Straarup 
har her fremlagt et stort ma-
teriale om de flere end 1000 al-
lierede flyvere, der ligger be-
gravet i Danmark. Herunder 

altså de syv, der mistede livet 
ved Grønhøj.

Beskrivelsen af  Grønhøj-
styrtet på www.airmen.dk 
bygger delvis på et interview, 
som Viborg Stifts Folkeblad 
for nogle år siden bragte med 
Gudrun Laigaard, der som 
22-årig oplevede flystyrtet.

Det er et øde sted cirka 

Lørdag 25. maj
10.00-17.00 Åbent på 
Verdenskortet i Klejtrup.

10.00-16.00 Åbningsdag 
Ulbjerg Traktormuseum.

10.00-17.00 SUB88-
jubilæum, Skals Stadion.

13.00-19.00 Jazzfestival, 
havnen i Sundstrup.

13.30 Fodbold i serie 
2 kvinder. Hersom/
Bjerregrav IF-Hornum. 
Bjerregrav Stadion.

13.30 Fodbold i serie 
4. Kvik/Aalestrup IF-
Aars. Hvam Stadion.

15.30 Fodbold i serie 5. 
Klejtrup Boldklub-Fjelsø. 
Klejtrup Stadion.

søndag 26. maj
10.00-17.00 Åbent på 
Verdenskortet i Klejtrup.

10.00-16.00 Åbent på 
Ulbjerg Traktormuseum.

mandag 27. maj
10.00-17.00 Åbent på 
Verdenskortet i Klejtrup.

19.30 Lotterispil i Hersom 
Forsamlingshus.

dMøldrup

Lørdag 25. maj
10.00-14.00 Åbent i 
Galleri Aalestrup. 

10.00-17.00 Åbent på 
Danmarks Cykelmuseum.

19.00 I lossens time. 
Bio Aalestrup. 

søndag 26 maj
10.00-17.00 Åbent på 
Danmarks Cykelmuseum.

13.00-16.00 Åbent i 
Galleri Aalestrup. 

19.00 I lossens time. 
Bio Aalestrup. 

mandag 27. maj
13.00-16.00 Åbent i 
Galleri Aalestrup. 

19.00 I lossens time. 
Bio Aalestrup. 

dAAlestrup

Lørdag 25. maj
15.00 »Skovens hemmelige 
rige«, Karup Bio.

søndag 26. maj
15.00 »Skovens hemmelige 
rige«, Karup Bio.

19.00 »Nordvest«, Karup Bio.

mandag 27. maj
18.00 »Skovens hemmelige 
rige«, Karup Bio.

20.00 »Fast & Furious 
6«, Karup Bio.

dKArup

AAlestrup: Også i bevægelses-og rosenparken i Aale-
strup markeres grundlovsdag den 5. juni, hvor byens bor-
gerforening og Venstres Himmerlandskreds inviterer til 
en hyggeaften.

Aktiviteterne starter sidst på eftermiddagen med vel-
komsttaler ved folketingskandidat Per Bisgaard og bor-
gerforeningsformand, Søren Bruun, og derudover vil der 
være forskellige indslag fra scenen. Grundlovstalere er 
Per Bisgaard og biskop i Københavns Stift, Peter Skov-Ja-
cobsen. 

Der er mulighed for fællesspisning i Rosenparkens pavi-
lion, og aftenen rundes af  med mere musik. 

KKort nyt

Grundlovsfest i Aalestrup

Møldrup: Søndag 2. juni inviterer Støttekredsen ved Tof-
tegården i Møldrup til Søndagscafé i spisestuen. 

Gæsterne i denne måned er »Babushka-koret«, som 
kommer og underholder med deres sang. Koret består af  
ni sangglade piger i deres bedste alder, der synger gode, 
gamle og kendte sange. 

Der bliver serveret kaffe og kage, og der spilles ameri-
kansk lotteri.
»Tag din nabo under armen og kom og få en hyggelig ef-
termiddag,« lyder opfordringen. 

Endnu en fodboldskole i Skals
skAls: I uge 32 afvikler Skals FF Valkyrien DBU Fod-
boldskole, og dermed bliver der mulighed for endnu en 
sjov sommerferie i fodboldens tegn i Skals.  

På DBU’s Fodboldskoler får deltagerne en uge med fod-
bold, sjov, leg og kammeratskab. Skals FF Valkyrien invi-
terer drenge og piger fra årgang 1998-2005 med på fodbold-
skolen, hvor træningen foregår på alle niveauer, og hvor 
der er plads til alle.

Ud over oplevelserne på fodboldbanen får deltagerne 
et originalt DBU fodboldskolesæt fra Adidas, en fodbold, 
drikkedunk og et diplom for deltagelse.

Søndagscafé med fuld musik

kArup: Det bliver hæsblæ-
sende på lærredet, når Karup 
Bio fra mandag og ugen ud 
viser action-thrilleren »Fast 
& Furious 6«.

Historien fortsætter i del 
seks med, at Dom og Brian og 
resten af  deres hold er spredet 
over hele verden efter et kup i 
Rio med et udbytte på 100 mil-
lioner dollars.

Samtidig har Hobbs jaget 
en farlig og kriminel organi-
sation bestående af  racerkø-
rere. Hobbs’ eneste mulighed 

for at stoppe disse banditter 
er at overgå deres evner bag 
et rat. Til det formål får han 
Dom til at samle sit hold igen. 
Og så tager handlingen for al-
vor fart. Det bliver sikkert ik-
ke kedeligt....

jøp

Hurtig og rasende 
action i biffen

michelle rodriguez har én af 
hovedrollerne i »Fast & Furious 

6«, der snart ruller over 
lærredet i Karup Bio. arkivfoto
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