
 
                      Besætningen på JA967 fra eskadrille 83 RAF–station Wyton  

   The Crew of JA967 from 83 Squadron RAF–Station Wyton  
 
 
F/Lt   Horace Robert Hyde               pilot  
F/O   Peter Groucutt Davies            rear gunner   
F/O   Brian Andrew James              bombaimer  
F/Lt   Clement Charles Lockyer      navigator   
Sgt    Robert McKerlay  flight engineer  
F/O   William Bowman Robson       w.t.operator  
F/Sgt  Arthur Waite                           mid upper gunner   
 
 
 
 

Hændelsesforløbet for fly-kollisionen  
 
Omkring midnat – natten mellem den 28. og 29. januar 1944 – lettede ca. 700 
bombefly fra deres baser i England . – Målet var Berlin.  
Fra flystation Wyton deltog Pathfinder eskadrille 83 fra Royal Air Force og fra 
Waddington eskadrille 463 og 467 fra Royal Australian Air Force.  
 
Under indflyvning over Sønderjylland fik tyske natjagere ram på Lancaster JB 412 
fra eskadrille 83 ved Varnæs omkring kl. 02.20 – måske blev JA967 også fra 
eskadrille 83 ramt samtidigt, idet billedet af højre ydervinge viser  skudhuller i 
vingetippen.  
Minutter senere da Lancaster HK537, eskadrille 463 befandt sig over Augustenborg 
Fjord blev den sandsynligvis ramt af ”Friendly bombs” (bomber fra egne fly) og så 
alvorligt skadet, at piloten valgte at returnere til basen for at redde fly og besætning.  
 
I skydækket i luftrummet over Broballe stødte HK537 sammen med Lancaster JA967 
fra eskadrille 83.  JA967 mistede begge ydervinger og den højre ydermotor.  
 
Lancaster HK537 fortsatte og eksploderede med sin bombelast, da det ramte 
marken 300 meter vest for Pommersgaard i Mjels.  
 
Uden begge ydervinger og med 3 stoppede motorer styrtede JA967 brændende ned 
i Broballe, og flyet eksploderede, da det ramte marken lige syd for den gamle 
Mjelsvej - i lavningen  ca 100 meter nordøst for denne mindeplads.  
 
Alle 14 besætningsmedlemmer omkom og 13 af dem blev begravet tidligt om 
morgenen den 2. februar på kirkegården i Aabenraa.  
 
Det manglende besætningsmedlem - Sgt F.C.W.Bull blev senere fundet i nærheden 
af krateret efter HK537 og blev uofficielt begravet der.  
Gravstedet blev efter krigens afslutning officielt indviet, men senere sløjfet og de 
jordiske rester flyttet til flyvergravene i Aabenraa.  
 
Mindepladsen for de omkomne flyvere blev indviet i 1994 på 50-års dagen for denne 
ulykkelige hændelse.    -    Æret være deres minde  
 


