REMEMBRANCE SUNDAY PÅ SOLA
Det var gripende å være til stede ved årets Remembrance Sunday på Sola. Ved 45
Commonwealth-graver stilte flaggborger seg opp på hver sin side av gravene, og offiserer fra
inn og utland stod i giv akt under kommando av en myndig britisk seargent major.
Pensjonert feltprest major Geir Barlaup forrettet på engelsk for de oppstilte og en håndfull
fremmøte sivilister. Været viste seg fra sin beste side og de vakre høstfargene dannet en fin
ramme for seremonien.
Rembrance Day som tradisjonelt markeres 11. november er av praktiske grunner flyttet til
nærmeste søndag for at flest mulig skal kunne delta.
Minnedagen er opprinnelig for de falne i første verdenskrig, men nå omfatter den falne i
senere kriger også.
I trå med Kong Georg den V`s proklamasjon fra 1919 ble de tradisjonelle oder lest. En
trompeter spilte signalet, The Last Post. Deretter fulgte to minutters stillhet, «on reverent
remembrance of the glourious dead». Det var sterkt å høre den enslige trompeten spille så
klart og sterkt foran gravene, og stillheten grep tak i en.
De falne ble fremhevet ved at en britisk offiser leste navnene på alle gravstenene. Så nær
som én som er ukjent.
Markering var en fin anledning til å minnes de døde i et alliert fellesskap. Noe som ble
forsterket ved at både den britiske, kanadiske og norske nasjonalsangen ble sunget.
I flaggborgen stod leder i LMS-Rogaland med fanen for RAFA. Den fanen er et spesielt sterkt
symbol for Sola siden alle gravene, unntatt én, er flymannskaper fra Royal Air Force.
Ordføreren i Sola og representanter fra militære avdelinger la ned kranser ved gravene. De
fleste blomstene symboliserte valmue.
«The Poppin» er av samveldelandene valgt som merke for Rembrance Day.
Etter en sånn høytidelig begivenhet kan det være på sin plass å reflektere over noen strofer
fra oberstløytnant McCrae sitt dikt fra 1915;
In Flanders Fields
In Flanders fields the poppies blow
Between the crosses, row on row,
That mark our place and in the sky,
The larks, still bravely singing, fly,
Scarce heard amid the guns below.
We are the Dead; short days ago
We lived, felt dawn, saw sunset glow,
Loved and were loved, and now we lie
In Flanders fields.

