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§lyverløjtnant Bernhard iY. Hayward var §avigatør paa
i{hitley i,ilk. lv K9o48 da ivraskinen blev skud.t neå nsr Fug}egaards

395?1

I km. NV. for i{aåsund. den 23/24 Åpril
betoet til Ae*Lbors tr'lyveplaås.
I et Brev fra l§ov. 1984 fortæ}ler han:

Iiiark

a94a

efter et

Bom-

Jeg husker, at jeg var $ted.fortræder for en anåen l,skad.rille
den Natrvi b].ev slrr,rdtnxl§fl.'r 3aa åen ?ur Yaf jeg som E' Filot
§avigatør. Vå harrd.e paa ået Tiåaprrrikt af l{rigen ingen §peciel*
1e i{avigatører, krrn }iloter som mig se}v med ekstra lJåd'annels*.
Paa lange §ure skiftedes vi til et være Filot. §enere hen var
der kun &en lilot.

Vi

trs,våe ingen Vanslreligheåer meå

åt find"e vort ltiaal, da det ver

§at, Oer var en hel }e1. I'Lok og §øgelys,
Yi bonbeåe Flyveplaåsen og blev §61v ramt, da vi havd'* kastet
&en sid,ste Bomhe, Detr udbrød. ikke Branfl, og vi havde Kontrol
en klar

oYer &laskinen ved

ca. 16.ooo

Scå.

ilen venstre &iotor stoptrre§.e paa Grunå af manglende Brændstof'
i)en højre l§otor fortsatte med. at rende runåtr men deas 01ie*
tank var helt skud.t af r og ud.en §møring blev højre ilis.skine såe
v&t:IB, at vi var nøåt til at lukice for åen af !'rygt for Branrå.

uerefter hlev vi kJ.ar over, at vi ikke klrrrne kontakte i,taslrin*
s§tten agt*r, Å. #, liargreaves, over §agtaleaalægget. Jeg gik
d.erud., mey1 fandt at han var borte. Tyskerne fortaLte §arrere, F.t
åe havd.e funået ham bevid.stLøs nær ved. Limfjoråen. Haå havde for*
søgt at styre sin Fa}f,skærryl væk fra Vanf,et ag besvineder &a herr
raate Josd.en.
JLlruerLøjtnant }i.l.ilne la.iråed.e l,iaskinenrmeå fiiulene oppet

i

€n

!lø jemark.

at faa Slaskiuen ti]. et brænd.e, &;r Ser l*rn
var ganske 1iåt Benrin titb*6e. Yi fyl.åte Kabinen rne& i(ort, ?apir etc. oS skød en Yerig Pistol (SiørraSpictol ? O§i) af ind'
Yi

iravd.e sesvær meå

derxrem

Yinåuet.

jla tandingen, Kl. 8&r 3 ora l*orgenen, ikke havde med'f*rt §ærlig
111egen §pektakkeL, ks§ der ingen ltiennesker tilstede.

