
 

Et uforglemmeligt 70 års jubilæum 

på Invasionskysten 2014. 

..og det kom der en bog ud af! 

 
Niels Ebbesens Venner mødte op på Bernadottegården i Roskilde i foråret 2014 med 

det formål at tildele Niels Ebbesen Medaljen til Krigssejleren Erik Kragelund. Han 

havde gennem mange år arbejdet på, at få Danmark anerkendt som allieret nation, 

idet han efter grundige undersøgelser havde registreret, at ud af 6800 danske sømænd 

kom 4000 til at blive ”krigssejlere”, og af dem mistede 1084 livet. 

Over 1000 danskere deltog på forskellig måde i invasionen. 

 

Med støtte fra forskellig side fik han i 2014 udgivet en vigtig publikation med titlen 

”Operation Overlord”, som i billeder og tekst dokumenterede, at Danmark havde 

været en allieret nation. 

Og det blev vi så i 2014, da det danske flag for første gang skulle veje sammen med 

de andre allieredes flag. 

 

De danske krigssejlere var inviteret til 70 års jubilæet på Invasionskysten den 6/6, 

og jeg meddelte Erik Kragelund, at så kunne vi ses, da jeg havde besluttet sammen 

med min søn, at fejre mindet om den opofrende generation, som skaffede os frihed og 

fred. 

 

Gennem Danmarks Samfundet, hvor jeg er medlem af lokalkomiteen, blev jeg kort 

tid senere i 2014 bedt om at møde op på Besættelsesmuseet i Aarhus, hvor en 

museumsleder ved navn Jakob Tøtrup Kjærsgaard, skulle have overdraget en fane 

til markering af en ny museumsudstilling på Utah Museet, omhandlende dansk 

allieret deltagelse i 2. Verdenskrig. Jeg overrakte ham fanen, og lovede at komme og 

kontrollere opstillingen den 6/6. Og det gjorde jeg,  - lige inden Dronningen kom og 

åbnede den nye udstilling. 

 Alt var, som det skulle være! 

 

Og nu har samme Jakob Tøtrup Kjærsgaard så fået udgivet en pragtfuld bog, som 

beskriver dansk deltagelse på invasionskysten til vands, til lands og i luften, og den 

bærer den tankevækkende titel: Den røde brænding. 

Med et hav af oversigter, fantastiske illustrationer og personlige beretninger.  

Læs den og ret ryggen. Vi deltog, og kom igennem med æren i behold. 

 

                                                                                                          Mogens Skjøth 

 


