
Rester af flyet blev spredt over 

et stort område og på billedet 

her ses en af flyets fire Merlin 

motorer liggende i det krater 

der opstod efter at en bombe 

eksploderede. 

Billedet er taget af de tyskere 

der kom tilstede og inspicerede 

området.

75 -årsdag for flystyrt             
Onsdag 25. juli 2018 ved RAF mindestenen Arnkilsmaj.
Dagens program som gennemføres af Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet

- 0930   Gæster og faner/flag ankommer/programmer udleveres. 

- 0950   Faner/flag på plads. 

- 1000   Velkomst ved premierløjtnant J.P. Rasmussen. 

- 1003  Hændelsen fortalt af L. Larsen.  

- 1009   Kranse og buketter lægges. 

- 1012   Altid Frejdig Når Du Går - synges af de tilstedeværende. 

- 1020   Fanerne forlader opstillingen ved mindestenen. 

Flystyrtet i Hestehave. 

Natten mellem den 24. og 25. juli 1943, for 75 år siden, afsendte Royal Air Force en 
flystyrke på 791 bombefly med det formål at bombe Hamborg.  
Det var det første bombetogt under operation Gomorrah, som havde til formål at ramme 
bombemål i Hamborg. 
Halifax bombemaskinen HR940 blev på vej til denne opgave skudt ned af en tysk natjager.

    Vi mindes flyets besætning der alle døde som følge af styrtet.

- Pilot: Sergeant, William John Murray  
- Bomb Aimer: Sergeant, Ronald Arthur Flemming  
- Navigator: Sergeant, Thomas Mc Laughlin  
- Flight engineer: Sergeant, Douglas Courtney Ford  
- Wireless operator: Sergeant, Reginald Ernest Livermore  
- Airgunner: Sergeant, Bernard Thomas Walsh  
- Airgunner: Sergeant, Harry Cousin 

Kontaktudvalget For De Militære Traditioner i Sønderborgområdet

Billede fra 1943 
Flydele blev spredt over et stort område – her ses en af 

bombemaskinens fire Merlin motorer på nedstyrt-

ningsstedet.  

På billedet ses tysk personel som inspicerer området, i 

baggrunden ses Arnkilsmaj nr. 21. 

Man skal være mere end velkommen til at medbringe 

evt. genstande fra flyet, hvis man har den slags ting 

liggende i gemmerne. 

En samling af flygenstande er under etablering her i 

Sønderborg så vi søger efter genstande/billeder m.m.. 


