Gravsteder for allierede flyvere på kirkegårde
i Syddjurs: Hyllested, Dråby og Tved
kirkegårde
Der findes tre gravsteder for allierede flyvere på Syddjurs, to af dem med uidentificerede flyvere i
hhv. Hyllested og Dråby, en med en identificeret på Tved kirkegård.
Oplysningerne om gravstederne kan findes på den af Anders Straarup
redigerede hjemmeside, www.airmen.dk. Anders Straarup har fundet frem til
og beskrevet alle allierede flyvergrave i Danmark. Et imponerende stykke
arbejde.
Gravstedet på Hyllested ny kirkegård, der ligger ca. 500 m. sydvest for
kirken, er over en britisk flyver, hvis lig blev fundet på Rugaard strand, lige
øst for Søndersø, 11. november 1945. Flyveren blev begravet to dage senere
af sognepræst T. Sadolin, i overværelse af en engelsk officer Mr. Bassett fra
RAF i Aarhus. På gravstenen står ”Ukendt engelsk flyver…”.
Det andet gravsted (foto til
højre) over en uidentificeret
flyver er på Dråby kirkegård,
lige syd for kirken. Liget af
flyveren drev i land på
Gravstedet på Hyllested
Boeslum Strand 29. juli
ny kirkegård.
1945, og flyveren blev
begravet 1. august uden at
det var lykkedes at identificere ham. Begravelsen
blev overværet af en forsamling af lokale
sogneboere, samt af en engelsk RAF-officer, en
engelsk feltpræst og en halv snes engelske soldater Gravstedet på Dråby kirkegård.
fra RAF i Aarhus. Der blev affyret en æressalut af
otte engelske soldater. Gravstenens indskrift siger ”Ukendt engelsk flyver faldet i kamp 1945”.
Det vides, at et engelsk fly var nødt til at nødlande i Kattegat den 24. april 1945, vist nok nordøst
for Gjerrild, og at piloten Robert L. McKinney og Sgt. George G. Cockroft fra flyet ikke har nogen
kendt grav. Det kunne tænkes, at den ene af de to er den uidentificerede på Dråby kirkegård og den
anden den uidentificerede på Hyllested ny kirkegård.
Gravstedet for den identificerede flyver er på Tved kirkegård. Liget af flyveren drev i land 4.
oktober 1944, altså mens krigen endnu var i gang, på Tved strand og blev identificeret som piloten
på et Lancaster-fly, der forulykkede i forbindelse med en mission med mineudlægning i Danzig-

bugten. En anden af den otte-mands besætning drev i land
i Norge og blev begravet i Mandal, mens de øvrige seks
aldrig er fundet. Vragdele af et fly drev i land i Begtrup
Vig og ud for Mols Hoved og kan stamme fra dette fly.
Pilotens navn var Royden Garfield Bradley, fra Ontario i
Canada, 21 år gammel, og han blev begravet af provst
Eriksen den 6. oktober 1944 i overværelse af
kirkesangeren, lærer Poulsen, sognefogden, fire tyske
soldater samt enkelte lokale. Gravstedet findes lige ud for
Tved kirkes nordvestlige hjørne.

Gravstedet på Tved kirkegård.
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