Meteor Mark NF-11

Semper Vigilans
Altid vågen

Natjageren fra Eskadrille 723, Aalborg

flyverløjtnant Erik
Jessen og flyverløjtnant Bent Asger Nielsen ned og borede sig 5
Kl. 20:16 torsdag den 19. april 1956 styrtede flyet med

meter ned ca. 25 meter fra ejendommen ”Pedersborg” og kun et par hundrede
meter fra Brande Stadion, hvor der netop spilledes fodbold.
Erik Jessen født den 12. februar 1933, Sønderborg, døbt i Dybbøl Kirke, 16 april
1933, var søn af redaktør Theodor Jessen (Vejle Amts Folkeblad i Brande) og hustru Ellen Margretha
født Madsen, de blev i øvrigt viet i Dybbøl Kirke 14. maj 1932. Erik blev konfirmeret i Brande 13. april
1947 (Arkibas B2171). Erik blev student fra Herning Gymnasium i 1952 og samme år kom han på
Luftvåbnets Flyveskole. I 1953 og 1954 blev han uddannet i USA (Arkibas B16 et portræt foto). En
artikel i Brande Jul 1953 beretter om opholdet. Han var udsat for et alvorligt færdselsuheld, som han
dog med nød og næppe overlevede. Tilbage i Danmark 1954 havde tjeneste i Karup og fløj her F-84
Thunderjet.
Oktober 1955 kom han til Aalborg hvor natjagerne af typen Meteor Mark NF-11 er
stationeret på det tidspunkt. Eskadrille 723 er i dag noget
ganske andet. De er i dag stationeret i Skrydstrup og
består af Lynx helikoptere, der snart bliver erstattet af MH60R SEAHAWK.
Nutidens motto: VALET VIGILAT "Stærk og årvågen".
Meteor flyene var Englands første jetdrevne fly, og de blevet taget i brug under 2. verdenskrig. I
Danmark blev de brugt aktivt i perioden 1945-1956.
Den egentlige årsag til styrtet blev ikke klargjort, men det har
nok været, som nogle øjenvidner siger, noget med motorerne,
som lyd mærkelige. De har formodentlig forsøgt at redde sig
ud, men det lykkedes ikke.
De to flyvere blev bisat fra kapellet ved Brande Sygehus. Nogle
af Eriks flyvekammerater bar kisten fra Brande Sygehus til
Brande Kirkes Kapel.
Begravelsen blev en stor og smuk sørgehøjtidelighed med
gribende mindetaler.
Ikke mindre end 40 flyvere var til stede foruden familie og
brandeborgere. Th. Jessen holdt en gribende tale ved kisten.
Seks kammerater bar kisten ud til graven hvor Provst Kr. Otte foretog jordpåkastelsen. På vegne af
kammerater og eskadrille 723 bragte Oberstløjtnant J.B. Daniellsen og Kaptajnløjtnant Hay-Hansen
den sidste hilsen. Og spejderne sænkede fanen over graven og salmen ”Altid frejdig, når de går” lød
over kirkegården.
Kilderne hertil er mestendels Vejle Amts Folkeblad 20. og 25. april 1956 samt diverse informationer fra
Flyvevåbnets hjemmesider og andre omkring eskadrille 723 og Meteor flyet. Desuden Kirkebøger for
Brande og Dybbøl.

