
 

  

Bilag 1, tekst  

Tekst 1a:  

Flyverbegravelse i Stenbjerg i 1944  

Uddrag af artikel fra Historisk Årbog for Thy, Mors og Vester Han Herred (1980 s. 32):  

(findes på www.arkivthy.dk under Historisk Årbog)  

  

I slutningen af september 1944 fandt strandfoged Jens Martin Jensen, Stenbjerg, på sin 

inspektionstur langs Stenbjerg søndre strand liget af en ilanddreven engelsk flyver. Han var vel ca. 

20 år gammel. Flyveren var nøgen med undtagelse af fødderne, der bar støvler, og benene fra 

knæet og nedefter bar resterne af den nedkrængede flyverdragt. Liget frembød mærker af et 

dødbringende skudsår i højre bryst, og et skud gennem det ene lår. Selv i døden var han af et 

tiltalende ydre.  

Strandfogeden slæbte liget op på den øvre strandbred, så det lå fri af dagligt vande. Da det var 

i de dage, hvor det danske politi var blevet fjernet af den tyske værnemagt, henvendte 

strandfogeden sig til tyskerne og bad om lov til at begrave det ilanddrevne lig på den for lignende 

tilfælde gængse måde, hvad der imidlertid blev ham nægtet. Derimod meddelte man ham fra den 

tyske værnemagts side, at der ville blive sørget for ligets begravelse. Nedgravningen af dette blev 

derefter foretaget den 27. september på det sted, hvor strandfogeden havde slæbt liget hen. På 

dette sted blev der rejst et kors med følgende påmalede indskrift:  

  

A.M.  

27-9  

1944  

wurde hier die Leiche des engl. Fliegers  

BERNHARD SABBATH  

Nr.16 129636 beigesetz.  

  

Jens Martin Jensen og med ham befolkningen i Stenbjerg var meget uhyggeligt berørt af, at 

den unge mands lig var blevet jordet et sted, hvorfra en kraftig pålandsstorm kunne hente ham 

tilbage til havet! Strandfogeden og overklitfoged Axel Rasmussen søgte derfor tyskerne om at få 

flyveren begravet på Stenbjerg Kirkegaard. De fik tilladelsen på den betingelse, at de skulle sørge 

for, at der ingen demonstrationer fandt sted. Af samme grund måtte de bede købmand Hansen i 

Stenbjerg vente med at lægge en krans på graven. Han havde indsamlet bidrag til en meget stor 

krans blandt sine kunder.  

Under overvågning af en tysk vagt opgravede fire af redningsbådens besætning det efter 

forholdene ret velbevarede lig af den unge mand. Derefter kørtes båren til Stenbjerg. Ved det 

første hus, de kom til, mødte de meget rørende en fisker ved navn Jens Chr. Mikkelsen, der lagde 

nogle blomster på båren, medens konen stod og tørrede øjnene i forklædet. Der var blandt 

blomsterne også grønt fra juletræet, og det var tydeligt at se, at urtepotterne i vinduet havde 

måttet levere blomsterne.  
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Kun beboerne i fire huse gik imod henstillingen om ikke at demonstrere og havde flaget på halv 

stang. Alle holdt sig inden døre eller i alle tilfælde borte fra landevejen, og ingen mødte op ved 

kirken eller på kirkegården.  

Da liget kom til kirken, ringede klokkerne på sædvanlig vis. Kisten blev båret til graven under 

afsyngelsen af salmen ”Vor Gud han er så fast en borg”! Pastor Nielsen forrettede jordpåkastelsen, 

bad Fadervor og lyste velsignelsen, men holdt efter aftale ingen tale over den døde.  

  

NB: Det viste sig efter krigen, at flyveren ikke var englænder, men amerikaner, og tre år senere 
blev han genbegravet på en militær kirkegård i Amerika.  

  

Tekst 1b:  
Strandfoged Jens Martin Jensen, fandt i efteråret 1944 liget af en pilot på stranden. Liget var 

nøgent, undtagen på fødderne hvor der sad støvler og rester af en flyverdragt.  

Da det danske politi i 1944 var fjernet af tyskerne, spurgte strandfogeden tyskerne om han måtte 

begrave liget. Det måtte han ikke, tyskerne ville selv begrave det. Tyskerne begravede liget på 

stranden hvor det var blevet slæbt hen, og skrev på graven:  

A.M.  

27-9  

1944  

wurde hier die Leiche des engl. Fliegers  

BERNHARD SABBATH  

Nr.16 129636 beigesetz.  

  

Folkene i Stenbjerg syntes det var uhyggeligt at liget var blevet begravet et sted, hvor havet under 

en storm kunne grave det op, og bad tyskerne om lov til at grave det op og begrave det på 

kirkegården. Det fik de lov til. Begravelsen skulle foregå i stilhed. Mens en tysk vagt så på, gravede 

beboerne liget op og førte det til kirkegården. Fire huse havde flaget på halv, og nogle lagde 

blomster ved vejen.   

Præsten holdt ikke nogen tale, men der blev sunget ”Vor Gud han er så fast en borg” og sagt 

fadervor.  

Købmanden havde samlet ind til en krans til den døde, men den måtte de vente med at lægge på 

graven, da tyskerne ikke ville have nogen demonstrationer.  

  



 

  

   Gravsten over Bernard Sabbath på Stenbjerg Kirkegård.  

     Foto, Museum Thy  

 

  

Bilag 2, elevopgave:  
  

Læs teksten igennem (bilag 1).  

  

Ord: Strandfoged: en person der er ansat til at føre opsyn med strandinger og bjergninger på 

stranden. En slags ”strandopsynsmand”  

  

 ”Die Leiche” betyder liget  

  

”Beigesetz” betyder Bisat (begravet)  

  

  

Spørgsmål til teksten:  

  

Hvor vil danskerne begrave liget?  

Hvor vil tyskerne begrave liget?  

  

Hvor mange gange bliver liget begravet?  

  

Hvad var tyskerne bange for?  

  

  

 



 

  

Bilag 3, anlæg en flyvergrav  

Forestil dig at du er dansker ved vestkysten i 1944.  

Et lig af en engelsk pilot driver i land. Man kan se af hans papirer, at det er den 23- årige John 

Richard Suffolk, født den 22. januar 1921.  

  

  

Diskuter sammen to og to:  

  

Hvor synes du han skal begraves?  

Hvordan synes du man skal holde begravelsen?  

  

Hvad skal der stå på gravstenen?  

Skriv et forslag til inskriptionen her:  

  

 

  

Forslagene diskuteres på klassen – hvad bør der stå på en gravsten?  

  

Hvis der er tid, kan børnene anlægge eller markere et forslag til et gravsted.  

 


