GUNNER WALLACE REECE BRUNT
Tekst og billeder: Paul Rochler

15th (Vancouver)
Coast Brigade,
The Royal Canadian Artillery
Canadian Active Service Force
1941
K.73619 Gunner Wallace Reece Brunt
For ca. 20 år siden købt jeg et lot canadiske medaljer og lagde dem i en lille papæske med henblik på, at
få dem beskrevet og sat ind i min samling. At der skulle gå så lang tid, skyldes nok, at jeg havde fået dem
pakket for godt væk.
De tre medaljer, som var i det lot, var posthum tildelt Wallace Reece Brunt og givet til de efterladte.
Wallace Reece Brunt
Brunt blev født den 22. november 1913 i British Columbia i byen Lynn Valley i Canada som søn af Mr.
John F. Brunt og hustru Mrs. Ronda E. Brunt, som boede 1925 West Sth. Avenue, Vancouver, B.C.
Han var katolik og havde, før han meldte sig til aktiv tjeneste, arbejdet som dels sømand, tjener og
fabriksarbejder på en dåsefabrik.
Den 8. oktober 1938 bliver han gift med Anne Brunt, og de får to døtre Sharon Anne og Rositta Joan og
de bor på adressen 831 Helmoken, St.Vancouver, B.C. Canada, da han melder sig.
Canadian Active Service Force
Wallace Reece Brunt melder sig den 16. december 1940 til aktiv tjeneste ved 15th (Vancouver) Coast
Brigade.
Enheden ankom til Yorke Island i April 1941, og fik til opgave at sikre Canadas vestkyst mod et eventuelt
angreb, dels med besætning af kanonbatterier, fyrtårn og havobservation.
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Brunt er med på billedet, men for nærværende har det
ikke været muligt at få præciseret, hvem han er
Soldaterne, som havde meldt sig til opgaven, var alle unge mænd, som havde oplevet de svære tider
under depressionen i 30’erne. Her under tjenesten var der en god seng hver nat, arbejdstøj, faste
måltider og løn m.m.

Jordfyr på Yorke Island i april 1941
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I regimentsårbogen for 1941 kan man bl.a. læse følgende:
"Thank-you, thank-you" said Arne P. Knudsen, a Danish immigrant who had been on the breadlines, as
food was heaped on his plate in the mess. "Don't thank me" replied the dispenser of food "Thank Hitler."
Det var ikke første gang, at Wallace Reece Brunt gjorde tjeneste. Han havde tidligere gjort tjeneste ved
Non-Permanent Active Militia (NPAM) som medlem af The Duke of Connaught’s Regiment fra november
1932 til marts 1933.
20. august 1941
Datoen bliver skæbnesvanger for K.73619 gunner Wallace Reece Brunt. Under arbejde langs kysten ved
Sunderland Channel nær Yorke Island, hvor de skulle transportere sand til sikringsstillinger på kysten, fik
han vinklet et torv omkring anklen fra en robåd og blev trukket overbord ned i det kolde vand, hvor han
bliver taget af understrømmen og drukner.
På trods af sine soldaterkammeraters ihærdige søgen, lykkes det ikke at bjærge ham eller finde ham
igen. Denne ulykke var en alvorlig sag for enheden, og der blev foretaget afhøring af alle involverede i
sagen, men skaden var sket og intet kunne ændre det og følgende dokument blev udfærdiget.

Kartotekskort fra
det canadiske
forsvar. Øverst
kortet med Brunts
stamdata, og til
højre kan man se
oplysningerne om
de tildelte kors ”Memorial Cross”.
Et til hans enke og
et til hans mor
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Tildeling af MEMORIAL CROSS
Som det ses af skrivelsen, fik både hans mor og kone tildelt Memorial Cross for tabet af deres søn og
ægtemand. Denne medalje bliver kun givet posthumt. Medaljen ses her med inskription.

Kartotekskort for de posthumt tildelte medeljer: War Medal og C.V.S.M.
Efter 2. verdenskrig afslutning modtager de efterladte endvidere disse to medaljer posthumt uden
navneinskription.
TV øverst næste side - Canadian Volunteer Service Medal (C.V.S.M.) ses ofte med spænde på
båndet, som kun gives for oversøisk tjeneste. Wallace Brunt modtog ikke et spænde til båndet.
Medaljen gives for mindst 540 dages tjeneste mellem 3. september 1939 og 1. marts 1947
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TH - War Medals tildeles for tjeneste i mindst 6 måneder i tiden 3. september 1939 til 8. maj 1945
Mindeceremoni 20. august 2016

I forbindelse med 75-året for gunner Wallace Brunts død den 20. august 1941, blev der lagt
en krans på havet, hvor han druknede. Medlemmer af hans familie deltog i ceremonien.
Billedet er lånt på youtube.com, hvor man kan se ceremonien afholdt d. 20. august 2016
ÆRET VÆRE HANS MINDE
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