
Krigergravene på Magleby Kirkegård 

Under 2. verdenskrig blev der på Magleby Kirkegård begravet i alt 13 
engelske, canadiske og amerikanske flyvere.


Under besættelsen besluttede den tyske besættelsesmyndighed, at 
fjendtlige flyvere ,som blev nedskudt i luftrummet over Danmark, skulle 
begraves på et mindre antal centrale kirkegårde.


Dette er grunden til, at så forholdsvis mange ligger begravet i Magleby. Det 
var den tyske feltpræst der stod for begravelsen.


De engelske flyvers gravpladsen er markeret med ens gravsten.

Disse gravsten har alle foroven det nationale emblem, eller servicer eller 
regiments mærke. I et bånd slynger sig denne indskrift: “Per ardua ad astra”

der betyder “ Ad trange veje til stjernerne “

Denne indskrift er Royal Air Force`s motto og blev benyttet i alle 
Commenwealth-landene, altså også Canada, som det ses på stenene.

Herefter følger rang, navn, enhed, dødsdato og alder. På stenens fod ses en 
inskription i overensstemmelse med de efterladtes ønsker.


De amerikanske gravpladsen er markeret med trækors. De amerikanske 
flyvere blev, modsat de engelske og canadiske, hjemført efter krigen. Det 
skete i Magleby den 7 maj 1948.


I forbindelse med en mineudlægningsoperation ved Kiel styrtede HAL MZ899 i 
Østersøen sydvest for Langeland den 17. august 1944.Hele besætningen omkom. 
2 er begravet i Magleby på Langeland,  
1 på Bogø, 1 i Aabenraa, 1 i Tyskland og 2 har ingen kendt grav.  
 
B. Bercuson inddrev på østkysten af Langeland og blev fundet på stranden ved 
Illebølle i Lindelse  sogn, den 17. september 1944, Begravelsen fandt sted den 19. 
september 1944 i Magleby. (Kilde: FAF) Gravstenen er markeret med en 
Davidsstjerne i stedet for et korts. Davidsstjernen angiver, at han var jøde. I 
Davidsstjernen er indgraveret denne række hebraiske bogstaver. 
“ he-beth-zade-nun-tav.” Læst fra højre mod venstre er det en forkortelse for denne 
sætning “ The Nismalo Zrura Bizror Ha`hayim” som ofte findes på jødiske gravsten. 

Oversat betyder sætningen: Måtte hans sjæl være forbundet med livets bånd” 

https://www.airmen.dk/p340.htm


Den 5. maj 1948 afsløredes mindemuren ved krigergravene i Magleby. Den blev 
rejst på foranledning af Røde Kors. 

Det er billedhugger Hammerich, Ærøskøbing der har tegnet muren og den er udført 
i munkesten. Den er s6 meter lang og 3 meter høj. Selve arbejdsudkastet blev 
udført af konstruktør Eckstrøm, Humble.  Murerarbejdes af murermester Thygesen, 
Søndenbro. Inskriptionen på marmorpladen af billedhugger Holm og Gartner 
Edvard Rasmussen, Humble stor for anlægsarbejdet. Foruden marmortavlen er der 
indbygget en flyverpropel i muren 

På tavlen står: 

rejst til minde om engelske, amerikanske og kanadiske flyvere. Skudt ned over 
Langeland i krigen 1939 - 1945. 
“ I Frihedens Sønner, Himmelrummets Helte 
Eders død om Dåd i ond og og mørk Tid meldte. 
Her i Frænders Land Guds Fred om Eders Tuer. 
Vi hvælver Mindets, Sejrens, Takkens Tempelbuer” 

To dage efter afsløringen af mindemuren blev de amerikanske flyvere hjemført.


