
Mindetale for besætningen på Halifax LL235 - 23. Apr. 2015 

Kl. er 1000 og jeg vil byde velkommen til mindehøjtideligheden 23. april 
2015 her ved Karlsminde på 71 årsdagen for flystyrtet.   

Besætningen:  
Pilot:             Edward N. Thompson   DFC 
Navigatør:           Gerald Mc Clelland   DFM 
Bombeskytte:      Alfred E. Robbins    DFC 
Radio Operatør:  Frederick W. Harvey 
Fly mekaniker:    J. Armstrong 
Top Skytte:          Roy Redall 
Hale Skytte:        D. M. M. Harris  

Det er navnene på den flybesætning vi er samlet her i dag for at mindes. 

Besætningen var sammen med flere andre besætninger startet fra basen 
Elvington i Midt-England ved 21- tiden. 
Cirka to timer senere passerede de ind over vestkysten.  

Flyet de bemandede var et 4-motorers bombefly af typen Halifax Mk V, 
og besætningens opgave den nat var at udlægge søminer i 
Østersøområdet. Nærmere betegnet i området lige syd for Møn. 

Cirka en halv time efter at de var kommet ind over dansk område blev de 
opdaget, og de nåede ikke målet for nattens operation.  

Over Nordals blev flyet opfanget af et fjendtligt jagerfly, en Messerschmitt 
Bf 110 som fløj ind under bombemaskinen bag fra og beskød Halifax 
flyet kl. ca. 23:30.  

Den erfarne pilot Thompson fortsatte, selv om bombemaskinen nu var i 
brand. De fløj over Svenstrup med kurs mod øst og her ved Karlsminde 
prøvede piloten formodentlig at nødlande flyet - her på markerne nær 
kysten.  



Det brændende fly fortsatte dog flere hundrede meter ud over vandet 
inden det styrtede ned – lige ud for stedet her - hvor vi står i dag. 

Kun haleskytten Sgt. D.M.M. Harris blev reddet.  

Harris blev reddet af en lokal fisker, Chr. Hansen og en Danfoss 
medarbejder Erik Agergaard, efter at han havde ligget i det kolde vand i 
godt og vel en times tid.  

Harris blev bragt til en ejendom tæt ved stedet her, hvor han fik tørt tøj 
på, samt en cognac at styrke sig på.  

En ambulance blev rekvireret og den kørte mod hospitalet i Sønderborg. 

På landevejen ved Bro  i den østlige del af Augustenborg blev 
ambulancen stoppet af den tyske værnemagt, der var på vej mod 
nedstyrtningsstedet - Harris tages til fange og bringes med til kasernen i 
Sønderborg. 

Vi mindes her i dag - den besætning som lettede fra Elvington for 71 år 
siden, søndag 23. april 1944 ca. kl. 2100. De var på vej mod deres mål i 
Østersøen, men nåede ikke frem. De blev alle dræbt ved styrtet, på nær 
haleskytten Harris.  

Det er meget aktuelt i tiden at mindes faldne – også her i landet. Vi har 
også vores faldne – såvel fra tidligere kampe som i nutidige kampe.  
Bl.a. lige nu, hvor danske soldater er indsat mange steder i verdens 
brændpunkter - med tab til følge. 

Disse 6 mænd der blev dræbt nær dette sted glemmer vi heller ikke – 
heller ikke selv om hændelsen -  ligger helt tilbage i 1944. 

- Det kan siges kort 

De vil aldrig blive glemt – men i vore hjerter gemt. 

Med disse ord lægger jeg buketten fra Hæren. 


