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Slægtninge 
besøgte mindes-
mærke for 
nedskudt fly

Af Jens Amtoft
ja@hsfo.dk

ÅSTRUPLUND - Det var et 
højtideligt øjeblik, da efter-
kommere af Jack White lør-
dag besøgte mindesmærket 
for deres slægtning på en 
mark ved Åstruplund.

Gordon Brewster, Denise 
Haddy og Michael White er 
alle henholdsvis nevøer og 
niece til besætningsmed-
lemmet på det engelske lan-
casterfly, der styrtede ned 
på marken med syv mand 
ombord i august 1944.

Alle syv omkom - fire eng-
lændere og tre canadiere.

Siden julen 1946 har fami-
lien til flyets maskinist Jack 
White sendt julekort og pen-
ge til blomster til det kors, 
der er opstillet på stedet 
som vidne om styrtet, og til 
graven på Gl. Rye kirkegård.

- Vi har aldrig i familien 
glemt ham. For os er han et 
familiemedlem, vi aldrig har 
mødt, forklarede Gordon 
Brewster, da englænderne 
havde lagt blomster ved kor-
set.

- Jack var én af tre søsken-
de. Under Den anden Ver-
denskrig var han i RAF (luft-
våbnet, red.), men de to an-
dre var i flåden og i hæren. 
Vores mor sendte penge 
hvert år, og det gør vi også. 
Det bliver vi ved med, for-
klarede Gordon Brewster.

De tre efterkommere stod 
omgivet af vindblæste korn-
marker og var tydeligt påvir-
kede af situationen - at stå 
ved mindesmærket på det 
sted, hvor deres onkel endte 
sine dage i 1944.

- Det er første gang, vi er 
her. Det er noget, vi har talt 

om mange gange. Det fuld-
ender noget for os. Vi aner-
kender ham for, hvad han 
gjorde for os og for Danmark 
under Den anden Verdens-
krig, forklarede Gordon 
Brewster.

Gl. Rye
De tre familiemedlemmer 
ankom til København fredag 
aften.

Lørdag lejede de en bil og 
kørte til Åstruplund, hvor de 
mødtes med Anders Lund, 
der ejer marken, hvor min-
desmærket står, og hvor fly-
et styrtede ned.

- Vi er gået fra gården og 
herned, og nu tager vi vide-
re til Gl. Rye Kirkegård, hvor 
de syv ligger begravet, for-

talte Anders Lund, der var 
vært under besøget.

- Det her betyder også me-

get for mig. Det er noget, der 
har fyldt meget i familien, 
siden min bedstefar fandt 
flyet. Så jeg synes, det er 
stort, og besøget er noget, 
jeg har glædet mig til, forkla-
rede Anders Lund.

Han har selv fundet vrag-
dele fra flyet, som han stadig 
opbevarer, og som han se-
nere på dagen skulle vise 
frem for englænderne.

Anders Lund har oprettet 
en hjemmeside, hvor man 
kan læse en beretning om 
flyet og hvad der skete: 
www.aastrupgaard.eu. 

Her kan man også finde 
billeder af Jack White og de 
øvrige besætningsmedlem-
mer.

- Vi har fra England fulgt 

med i Anders’s hjemmeside, 
sagde Gordon Brewster.

Efter besøg på kirkegår-
den i Gl. Rye gik turen tilba-
ge til Åstruplund, hvor eng-
lænderne blev budt på no-
get at spise, inden de vendte 
tilbage til København, hvor 
de skal være yderligere et 
par dage.

 ➔ Hvis man er interesseret i at 
se mindesmærket, hvor flyet 
styrtede ned, skal man  
parkere på Sandvej 15 ved  
siden af flyvepladsen. Her 
står en informationstavle  
ved vejen, og herfra går en sti 
hen til det kors, der blev lavet 
af metaldele fra flyet. 

Onkel Jack fik visit fra England

Gordon Brewster til venstre,  Michael White og Denise Haddy var for første gang på besøg ved det sted, hvor deres onkel mistede livet 
under Den anden Verdenskrig.  FOTO: JENS AMTOFT

”Vi anerkender  
ham for, hvad han 
gjorde for os og  
for Danmark  
under Den anden 
Verdenskrig.”

GORDON BREWSTER, NEVØ  
TIL FLYMASKINIST JACK WHITE

Afgangselever 
mødtes efter 50 år

Af Anya Wissendorff
aw@hsfo.dk

BRÆDSTRUP - Hjerneceller-
ne kom på overarbejde, da 
30 elever fra Brædstrup Fol-
ke- og Realskoles afgangs-
klasser anno 1964 fredag 
mødtes på Brædstrup Kro. 

- Du er nødt til at sige dit 
navn, lød det flere gange. 

For andre skulle der ikke 
mange hints til, før et 

spørgsmål blev afløst af et 
”er det dig” efterfulgt af et 
stort kram. Og skulle der lidt 
mere til at ruske op i hukom-
melsen, gik det ikke ube-
mærket hen. 

- Hvordan kunne du da 
komme i tanke om at glem-
me mig, spurgte en mand, 
da han smilende gik en gam-
mel skoleveninde i møde.

Sværest med  
parallelklassen
De 30 elever var oprindeligt 
fordelt på to klasser med 19 
elever i den ene og 21 i den 

anden, så der var faktisk kun 
10, der ikke deltog i jubilæet. 

En af dem er gået bort, 
mens resten havde andre 
planer for dagen.

Dagen startede klassevis, 
inden de blev samlet på 
Brædstrup Kro.

- Man kunne til nød kende 
dem fra sin egen klasse, men 
parallelklassen - det er vær-
re, sagde en kvinde, inden 
hun trak vejret dybt og ka-
stede sig ud i navnelegen.

Ud over de 30 elever var 
to af deres gamle lærere 
med.

- Du er nødt til  
at sige dit navn

Lærerne Ingrid Nielsen  (forreste nr. 2 fra højre) og Lilly Andersen (Bagerst nr. 4 fra højre) fik et  
muntert gensyn med deres afgangsklasser anno 1964 til jubilæumsfesten forleden. 
 FOTO: SØREN E. ALWAN

HORSENS - En hundelufter 
har tilsyneladende set sig 
gal på et nyopstillet hegn for 
enden af den private vej 
Haldsvej ved Priorsløkkevej 
i Horsens.

Hundelufteren er util-
freds med, at han ikke læn-
gere kan gå gennem buskad-
set for enden af vejen, og 
derfor truede han i aftes en 
af vejens beboere med, at 
han nok skulle sørge for, at 
Haldsvej blev fyldt med hun-
delorte og alt muligt andet. 
Samtidig smed han rundt 
med træ, der lå ved hegnet, 
og samme sted greb han en 
sav, som han også truede vil-
laejeren med.

Den vrantne hundelufter 
beskrives som en dansk 
mand, 30-35 år, 180-185 cm 
høj, spinkel af bygning, og 
han var iført sort joggingtøj 
med hvid skrift på trøjen. 
Det oplyser Sydøstjyllands 
Politi.

Et andet sted i byen - på 
Bygholm Parkvej - blev en 
kondiløber gal i skralden 
over et privat hegn.

I løbet af fredag har kondi-
løberen ifølge anmelderen 
væltet hegnet. En episode, 
som anmelderen har opta-
get på video, og Sydøstjyl-
lands Politi har derfor kun-
net finde frem til kondiløbe-
ren og få sig en snak med 
ham.

- Han forklarer, at han 
ramte hegnet, så det gik lidt 
i stykker ved et uheld, for-
tæller politikommissær Jes-
per Julian Christensen.

Lørdag kl. 16.40 skete det 
ifølge anmelderen dog igen, 
at kondiløberen ødelagde 
hegnet, og søndag kunne 
han igen berette, at hegnet 
var væltet. Søndag har han 
ikke set det ske, så han kan 
derfor ikke være sikker på, 
det er den samme kondilø-
ber, der har været på spil, 
fortæller politiet.

Truede  
med sav og  
hundelorte


