3-7-3-3-1 Kevin Hojem har bidratt med nedenstående elementer av sin onkel Graham Clayton
Hojems krigshistorie.
3-7-3-4-1 Johan Warwick Blackwood Hojem har bidratt til denne spalten med bilder av
Graham foran sitt jagerfly og av Graham og hans pilotvenn Wilson i deres teltleir.

En svært kort oversikt over krigshistorien til 3-7-3-2 Løytnant Graham
Clayton Hojem
Graham Clayton Hojem meldte seg til tjeneste for the South
African Air Force i 1940 og fikk sitt “Wings”-emblem i
september samme år. Han opplevde å bli skutt ned, og ble
erklært savnet, antatt død, bare for å komme ruslende inn i
leiren noen uker senere. I mellomtiden hadde hans familie lidd
kvaler under det store sjokket, før de mottok de gode nyhetene.
På det tidspunktet hadde det endog blitt holdt en
minnegudstjeneste for ham i den lille kirken i Weenen.
Løytnant Graham Hojem hadde, etter hva man forstår, falt ned i
ørkenen, og på en eller annen måte klart, i løpet av noen uker, å
ta seg tilbake til sin skvadron til alles forbauselse, ikke minst for
hans stakkars mor.
Men deres lettelse skulle ikke komme til å vare. Ved neste
hendelse var utgangen dessverre ikke lykkelig, verken for ham
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selv eller for hele hans familie, og hans mor tok det svært tungt.
Graham ble skutt ned i flammer den 17. desember 1941 over
Derna, av enten det tyske Ace Marseille eller Francipet. Det ble aldri funnet spor verken etter
Graham eller flyet hans, og etter 6 måneder ble han erklært savnet, antatt død. Disse nyhetene
brakte Grahams mor ut av fatning, og var grunnen til hennes altfor tidlige og tragiske død.
Lt. Graham
C. Hojem
alene
og sammen
med sine
pilotkamerater
foran
jagerflyet.
Graham til
høyre.

Graham Hojem (til høyre) og hans pilotkamerat Charles Wilson i leiren.
Både Hojem og Wilson ble senere skutt
ned og drept.

Graham Hojem (til venstre) og hans pilotkamerat Charles Wilson i skyttergrav ved leiren.

