
33. 1943-08-03 Halifax Mk II LQ-B  
 Östersjön, Dalby HR871 405 Vancouver Sqn 
 Sgt J.A. Phillips (P) RAF INT, Sgt H.C. McLean (FE) RCAF INT,  
 Sgt V.A. Knight (B) RAF INT, F/S G.W. Mainprize (N) RCAF INT,  
 Sgt R.A. Andrews (WO) RAF INT, Sgt W.H. King (MUG) RCAF INT,  
 Sgt L.D. Kohnke (TG) RCAF INT 

Natten 2/3 augusti 1943 skulle för lång tid minnas som ’The night of the storm’. Under 
perioden 24 juli fram till den 3 augusti satte Bomber Command in fyra attacker mot Hamburg. 
Det var även första gången som en direkt samordning mellan USAAF och RAF skedde. 
Genom att införa ’Window’ (remsfällning för att störa den tyska radarn) minskade förlusterna 
något. Metoden hade störa radar hade funnits sedan 1942 men inte införts operativt vilket får 
ses som en missbedömning från Bomber Command. Framgången med Window ökade genom 
det faktum att den tyska radarn som nyttjades för stridsledning, som siktesradar för luftvärnet 
samt monterade i nattjaktplanen utnyttjade samma frekvens vilket gav maximal 
störningseffekt. 
Den nu aktuella natten deltog 740 flygplan varav 30 förlorades vilket motsvarar 4,1%. Ett av 
de plan som saknades var Halifax HR871 från 405 Sqn. Hur besättningen upplevde denna natt 
kan sägas vara typiskt för samtliga deltagande enheter. 
I samband med briefingen fick besättningen på HR871 och 53 ytterligare besättningar inom 
PFF en riktpunkt ’A’ som utgjordes av bostadsområdena Harvestehude och Rotherbaum.  
Under flygning mot målet mötte man en front med täta moln och vid kusten flög man in i ett 
mycket kraftigt åskväder. Väderprognosen hade talat om 10/10 delar moln med risk för 
åskmoln upp till 9 000 m. 
När besättningen siktade målområdet omkring klockan 02.00 (GMT+2) träffade blixten deras 
flygplan och båda innermotorerna slutade fungera. Åsknedslaget slog även ut radion, 
hastighetsmätaren och gyrokompassen. Eftersom motorerna svarade oregelbundet på 
gaspådrag fälldes bomblasten på måfå. 
Sgt Phillips försökte vinna höjd och stiga över moln för att få en möjlighet att navigera efter 
stjärnor. Försöket fick dock avbrytas eftersom motorerna inte gav tillräcklig effekt. Efter 
omröstning bland besättningen beslutade man att försöka nå Sverige. 
Under någon timme provades flera olika kurser för att leta sig mot Sverige. Till sist siktade 
man en fyr och en del upplyst bebyggelse vilket visade sig vara Falsterbonäs. Allt tydde nu på 
att man var i Sverige.  
Kusten passerades med en nordostlig kurs på 1 200 m höjd, som man nått efter att tidigare ha 
befunnit sig på 5 500 m över Hamburg. Över land passerade man Ringsjön och Vombsjön 
varefter föraren svängde söderut och gav order om uthopp. Flygplanet trimmades till att 
fortsätta ut över Östersjön. Besättningen påbörjade uthopp nära Flyinge och landade längs det 
stråk flygplanet flög. Föraren hamnade rakt på en ko nära Esarp efter att ha lämnat planet som 
siste man klockan 02.15 (GMT+1) när höjden var 900 m. Han samlade ihop sin fallskärm och 
stötte senare på en mjölkbil. Han lyckades övertala föraren att skjutsa honom till Malmö där 
han överlämnades till polisen. 
Övriga i besättningen samlades in och fördes till arméförläggningen på Revingehed. De 
förhördes senare av flygvapnets personal, som drog slutsatsen att samtliga utom piloten, hade 
bristande utbildning och var tämligen orutinerade. Föraren föreföll vara lugn och väl utbildad. 
Han kunde ge en detaljerad beskrivning av hur flygplanet kommit in över Sverige vilket även 



bekräftades av luftbevakning och luftvärnsbatterier. Han skildrade även den svåra flygningen i 
ovädersmolnen. På fråga varför han gav sig in i åskmolnen svarade han att det berodde på 
bristande erfarenhet, en rutinerad förare skulle kanske ha vänt. Övriga i besättningen gav 
motsägelsefulla svar vilket kan förklaras av ovilja att berätta för svenskarna. Man var även 
tränade att inte avslöja något för utomstående. Skillnaden mellan operativ erfarenhet i RAF 
och svenska flygvapnet var stor. En intressant slutsats i förhörsrapporten är att Halifaxtypen 
var okomplicerad att flyga samt mycket användbar, när man betänker att det största flygplanet 
i flygvapnet var den tvåmotoriga B 3 (Junkers Ju 86K). 
Efter förhör sändes besättningen med tåg till Falun för att interneras. De repatrierades under 
januari 1944. Först lämnade föraren, färdmekanikern och navigatören den 9 följda av 
radiooperatören, skytten i övre mittornet samt skytten i stjärttornet den 30 januari. 
Bombfällaren kom inte iväg förrän den 9 januari 1945. 
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