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Friluftspark

Flystyrten
Laurdag 6. mars 1943 styrta eit tysk jagarfly, Focke Wolf 190 A3,
i Myrledmyrane på Nordre Haugland.
Flyet var på veg tilbake til basen på Herdla, men fekk undervegs problem
med motoren. Flygaren hoppa ut i fallskjerm og overlevde.
Jens Kjærgård og John Kjerrgård såg kva som skjedde. Dei tok seg fram
til det styrta flyet og hjelpte flygaren til Nordre Haugland. Her vart han
henta av eit sjøfly frå Herdla. Som takk for hjelpa fekk dei femti kroner
og éin pakke tobakk. Det var mykje pengar den gongen og vanskeleg var
det å få tak i tobakk.
Myrledmyrane var eit ope beiteområde og vrakrestane av flyet vart
liggjande spreidde over eit stort område.
Verken tyskarane eller norske styresmakter gjorde noko for å rydde opp

Ulykka
8. APRIL 1957 gjekk kameratane Alf Haugland, Magnar Lundal og Paul Haugland til
Myrledmyrane for å leike. Dei fann 20 mm ammunisjon etter flyet som styrta i 1943. Dei slo på
den, noko som førte til eksplosjon. Alf vart drepen. Kameratane kom frå det med livet i behald.
Magnar fekk store skadar, spesielt i låra. Han hadde vondt for å gå. Heldigvis klarte Paul å springe
etter hjelp. Andletet hans var fullt av blod då han kom stormande ned i bygda for å varsle vaksne.
I ettertid snakka ein ikkje så mykje om det som hadde hendt.

etter flystyrten. Det fekk uheldige konsekvensar fjorten år seinare.

Magnar fortel det slik:

kvar me var. Det spørs om me hadde klart oss dersom ikkje Paul hadde

«Eg stod like ved Alf. Han sat på kne og hakka på ei kule. Eg hugsar at

vore så pass uskadd at han kunne springe av garde for å varsle vaksne.

eg maste for eg ville ikkje gå glipp av radioprogrammet Ynskjekonserten.

Eg veit ikkje kor lenge eg gjekk rundt omkring. Vaksne kom til staden og

Det var akkurat då det small. Eg minnest at det var måndag for me

dei fann meg fort».

skulle komme oss heim att til Ynskjekonserten begynte. Den var det

Magnar vart frakta med båt til Salhus og derifrå med sjukebil til

store den gongen. Eg trur ikkje at eg heilt forstod kva som hadde skjedd.

Haukeland sjukehus.

Truleg var eg i sjokk. Eg fekk mange splintar over heile meg, spesielt i

Paul stod 15-20 meter lengre borte på ein haug og fekk derfor ikkje

låra. Men det gjorde ikkje vondt. Eg klarte ikkje å gå heller. Det var ei

splintregnet mot seg.

rar kjensle. Eg forstod ikkje at kameraten alt var død. Eg såg at Alf ikkje

«Etter så mange år er episoden på mange måtar fortrengt», seier

rørte seg, men skjønte likevel ikkje omfanget av ulukka då.

Magnar. «Det er berre blitt slik. Det har ikkje vorte snakka så mykje om

Paul sprang for å få tak i hjelp. Heldigvis klarte han det. Ingen visste

det som skjedde. Livet måtte jo gå vidare!»

I etterkrigstida besøkte nysgjerrige ungar frå bygda vrakrestane. Det vert fortalt at magasin og belte med patroner vart
funne. Krutet vart sett fyr på. Vaksne i bygda visste å nyttiggjere seg av «gratis» metallrestar. Diverse ting vart laga av
metallet i flyet, m.a. er ei panne i Herdla museum. Skiltet som stod i området er også i museet.
Etter ulukka vart det rydda opp i området der flyet styrta. Forsvaret brukte metallsøkjarar. Det vert sagt at rundt sytti
ulike former for granatar vart funne over eit stort område.
Adele Jaunn har gjennom illustrasjonar forsøkt å rekonstruere nemnde hending.
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