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På sporet af Halifax-bombeflyet BB378 fra 138. Squadron, RAF Tempsford 
Flyet nødlandede nær Ugerløse den 11.12.1943 

 
 

 



 2 

Detektorsøgning efter vragdele fra BB378 
 
I forbindelse med en kommende udstilling på Holbæk Museum om Halifax-bombeflyet BB378 i maj 2015 arrangerede 
arkæolog Martin Pavón i samarbejde med lokalhistoriker Jan Christensen en detektorsøgning for at lokalisere 
nødlandingsstedet og finde vragdele til udstillingen. Jan Christensen er i gang med at skrive en bog om historien bag 
BB378. Ca. 25 personer deltog i detektorsøgningen, bl.a. undertegnede og en del andre medlemmer af Kalundborg 
Arkæologiforening, der er tilknyttet Kalundborg Museum. Holbæk Museum og Kalundborg Museum er begge en del af 
Museum Vestsjælland.  
 
Marken hvor BB378 nødlandede syd for Holbæk, er kendt, men stor, og er stadigvæk under landbrugsdrift. Man vidste ca. 
hvor nødlandingen fandt sted, men der var ingen synlige tegn tilbage eftersom marken har været under plov i de 70 år der 
er gået siden nødlandingen. Første opgave var derfor at finde det nøjagtige nødlandingssted. 
 
Heldigvis var der kun meget lidt metal på marken generelt, og det vi fandt, var næsten udelukkende jerngenstande fra 
landsbrugsmaskiner. Efter godt en par timers søgning på marken fandt vi to områder med nittet og smeltet aluminium der 
sandsynligvis stammede fra BB378. Derudover var der lidt vragdele spredt tyndt ud over marken, nok fordelt af 
landbrugsaktivitet. Fundene fra de to områder blev ikke gps’et individuelt da det ikke gav nogen mening undersøgelsens 
formål taget i betragtning. I stedet noteredes koordinaterne på de to vragdelsfelter og koncentrationen af smeltet 
aluminium. 
 
Fundene er nu vasket, sorteret og fotograferet. Denne orientering er primært tiltænkt de personer der deltog i 
eftersøgningen, for at give dem en ide om hvad vi samlet har fundet, og for at bekræfte at fundene stammer fra BB378. 
Fundet af en kontakt fra instrumentbrættet, aluminiumsplader med fabrikationsnumre og inspektionsstempler, et engelsk 
.303-kaliber patronhylster dateret 1941 og fragmenter af Mill’s håndgranater bekræfter at det er vragdele fra BB378. 
 

 
Hermed følger en kort gennemgang af fundene fra detektorsøgningen den 14. februar 2015 – tak til alle der deltog 
 

David Barry, formand, Kalundborg Arkæologiforening, 23.02.2015 
David@Barry.DK 
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Historien 
HAL BB378 var på en SOE-mission da flyet den 11. december 1943 nødlandede mellem Ugerløse og Store Merløse 
nordøst for Bonderupgård, Bonderupvej 150, 4370 Store Merløse. 
 
"Den var kort før kl. 02.00 skudt i brand af en tysk Ju88 over Sjællands højeste punkt Gyldenløveshøj, hvor chefen for 
SOE i Danmark Flemming B. Muus skulle være sprunget ud med faldskærm. Nødlandingen forløb perfekt, og få minutter 
efter stod alle 9 ombordværende uskadte på Bonderupgaards marker og så på det brændende vrag. De allierede flyvere 
blev inddelt i to hold på henholdsvis 3 og 5 mand, der skulle søge i udpegede retninger efter hjælp fra lokalbeboere, mens 
Muus selv fortsatte alene mod København. De 3 officerer kom hurtigt i kontakt med personer med nær tilknytning til 
modstandsbevægelsen, og få dage efter var de udskibet til Sverige. De 5 underofficerer gik det knapt så godt. Søndag den 
13. december gik de ind hos en gårdejer i Ølsted ved Frederikssund. Gårdejeren ringede øjeblikkelig til det danske politi, 
og herfra blev den tyske værnemagt underrettet. I løbet af natten blev de 5 flyvere afhentet og overført til Høvelte 
Kaserne". (fra : http://www.airmen.dk/p247.htm) 
 
Læs mere om missionen, nødlandingen og flugten på: 
http://www.airmen.dk/p247crash.htm og http://www.airmen.dk/p247fryda.htm og 
http://www.holbmus.dk/filearchive/1615.pdf 
 
Se også Halifax BB378 på Facebook. 
 
Nødlandingen 
I et gammelt diskussionsforumsindlæg på Internettet fandt jeg billeder af en rapport om tabet af BB378 (se s. 5). Den ser 
ud til at være skrevet under krigen. Ikke alt kan læses, desværre. Oplysningerne der kan hjælpe os i søgningen efter 
vragdele, er følgende:  
 
5. Jagerflyet foretog et nyt angreb og beskadigede krængeroret og højderoret …..og satte ild til styrbordsvingen. 
Andenpiloten kaldte ud til piloten at vingen brændte, og piloten mente at branden var mellem de to motorer og måske var 
opstået i brændstoftank nr. 1. 
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6. Piloten indså med det samme at det var nødvendigt at nødlande med det samme, da flyvemaskinen var næsten 
ukontrollerbar, det var umuligt at lave undvigemanøvrer, og jagerflyet angreb fortsat. 
 
7. Andenpiloten advarede resten af besætningen om at de skulle indtage deres nødlandingspositioner, og disse blev 
indtaget før Halifaxen ramte jorden ca. kl. 01.50 mellem Taastrup og Bonderup, ca. 24 km syd for Holbæk. 
 
8. Under det første angreb fløj Halifaxen med flaps ca. 30º nedad, men piloten drejede flapperne op under angrebet, og det 
var muligt for ham at sænke dem fuldstændig under nødlandingen, som blev vellykket gennemført på en frossen 
pløjemark, uden at nogen af besætningen kom noget til. Lige før han ramte jorden, nåede piloten at gasse ned på 
motorerne, og flyvemaskinens trimklapper var omkring trefjerdedele fremme, så han skulle virkelig presse hårdt på 
kontrolroret for at forhindre at næsen løftede sig. 
 
9. Jagerflyet, som må have været fløjet af en meget vovet pilot, angreb igen forfra, lige før Halifaxen nødlandede, men 
hans ild skød forbi, og det lykkedes haleskytten at affyre sit skyts inden jagerflyet drejede væk. Under angrebet affyrede 
han skyts fire gange, men resultatet blev ikke observeret. 
 
10. Efter at have ramt jorden gled Halifaxen hen ad jorden et stykke, og næsen krøllede sig sammen og skubbede 
instrumentbrættet længere ind i cockpittet. Ingen ny brand opstod under ulykken, men ilden i vingen spredte sig hurtigt. 
Der var ingen eksplosioner mens flyet var i luften. 
 
11. Piloten kom ud af flyvemaskinen gennem toplemmen, som han havde kastet af på vej ned. Resten af besætningen kom 
ud gennem den øvre lem i den bagerste del af skroget, af hvilke navigatøren og radiooperatøren kom ud sidst. Haleskytten 
havde en del besvær med at komme ud af sit tårn da han var generet af sin flyverdragt. 
 
12. Efter at besætningen havde forladt flyvemaskinen, bredte ilden sig hurtigt, og flere eksplosioner indtraf, hvoraf den 
første skete ca. et kvarter efter ulykken. Et billede i de lokale aviser viste at flyvemaskinen var totalt ødelagt bortset fra 
halepartiet bag indgangsdøren. 
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Den engelske rapport, nok fra krigens tid, om tabet af BB378 fundet på et gammelt Internet-diskussionsforum. Kvaliteten 
er dårlig og ikke alt kan læses, desværre. Jeg har her oversat punkt 5-12 der handler om selve nødlandingen.  
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HAL BB378 efter nødlandingen.  
 
Som det fremgår af billederne, var det kun den bagerste del af 
flyet der stadigvæk var nogenlunde intakt efter nødlandingen og 
den efterfølgende brand og eksplosionerne, selv om 
flyvemaskinen ifølge ovennævnte rapport var intakt på 
nødlandingstidspunktet. Resten, foran den røde pil, blev ødelagt 
af brand og eksplosioner. Der burde derfor ligge virkeligt mange 
små vragdele og ammunition tilbage på jorden ved 
nødlandingsstedet. 
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Nødlandingsstedet markeret på et kort fra 1945. Ifølge en af officererne, C.W. Fry, tog han og de to andre officerer 
nordpå. Da de kom til en bæk (formentlig Tysinge Å), drak de lidt vand og klippede deres lange flyvestøvler ned til 
almindelige støvler og smed den øverste del i vandet. De kunne se vraget brænde i det fjerne. 
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Vragdelsfelt 1 og 2 markeret efter gps-koordinaterne. Den blå cirkel indikerer hovedkoncentrationen af vragdele inden for 
felt 1. Felt 1: Centrum WGS84 669961/6161556. Felt 2: Centrum WGS84 669991/6161507. 
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Detektorsøgning efter vragdele fra Halifax BB378. Hvert flag markerer et fund. 
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Vragdelsfelt 1. 
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Definitivt bevis på at vragdelene kommer fra Halifax BB378 – et af fundene er en kontakt fra instrumentbrættet. Vi fandt 
også et stykke rødt plexiglas, muligvis fra en lampe i cockpittet.
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Kontakten fundet på vragdelsfelt 1.
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Vragdelsfelt 1: Smeltet aluminium fra det brændende vrag af BB378 (100 stk., 3 kg). 
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Vragdelsfelt 1: Nærbillede af smeltede aluminiumsklumper. 
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Vragdelsfelt 1: Pladealuminium, nogle med nitter (74 stk., 540 g).
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Vragdelsfelt 1: Nærbillede af nittede aluminiumsplader. 
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Vragdelsfelt 1. Konisk aluminiumsgenstand. 



 18 

 
Vragdelsfelt 1: Aluminiumsrør (19 stk., 150 g). 
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Vragdelsfelt 1: Forskellige genstande, bl.a. kontakten fra cockpittet, to patroner fra en signalpistol og et engelsk .303-
kaliber patronhylster. 
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Vragdelsfelt 1: Patronhylster. Identificeret som en .303-kaliber Mk. 7-patron til et 303-kaliber Browning maskingevær, 
hvoraf der var 4 om bord på BB378. Fabrikeret af Greenwood and Batley, Leeds, UK i 1941 (se billedet til højre). 
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Vragdelsfelt 1: Smeltet kobber. 
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Vragdelsfelt 1: Diverse jerngenstande fra BB378, bl.a. fragmenter af håndgranater – se næste side. 
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Vragdelsfelt 1: Fragmenter af Mill’s håndgranater (th.) som BB378 skulle levere til modstandsbevægelsen. 
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Vragdelsfelt 1: Aluminiumsplade med fabrikationsnumre og inspektionsstempler.  
 
Om pladen skriver Jan Christensen: 
På denne hjemmeside er der lidt information om andre Halifax-fund. http://www.yorkshire-
aircraft.co.uk/aircraft/jp182.html 
 
Hvis vi starter med vores metalplade, hvor der er indgraveret: 5708 B2 ISS D EM LF AF 34328 EMBW 45, så kan 
"EMBW" genfindes på flere fotos på ovennævnte side. EMBW er et inspektionsstempel fra en Halifax-fabrik. Se også 
dette fund, hvor der er visse ligheder til vores nummer 5708 B2 ISS D: http://www.yorkshire-
aircraft.co.uk/aircraft/ll505w.jpg og http://www.yorkshire-aircraft.co.uk/aircraft/ll505.html 
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler. 
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler.  
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler.  
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler.  
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler.  
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler.  
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Aluminiumsstykke med fabrikationsnumre/inspektionsstempler. 
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Vragdelsfelt 1: Plexiglas. Det røde kunne være fra en lampe i cockpittet. Begge farver plexiglas kunne stamme fra 
vingelysene.  
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Vragdelsfelt 1: Diverse genstande, muligvis fra BB378. 
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Vragdelsfelt 1: Jern- og messingmotordel. 
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Vragdelsfelt 1. Nærbillede af motordelen. 
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Vragdelsfelt 1. Nærbillede af motordelen. 
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Vragdelsfelt 1. Nærbillede af motordelen. 
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Vragdelsfelt 2: Diverse vragdele fra BB378. 
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Tre store stykker aluminium fra skoven ved siden af områderne med vragdele. 
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Vragdele fra resten af marken mellem vejen og nødlandingsstedet.  
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Vragdele fra resten af marken mellem vejen og nødlandingsstedet.  



 42 

 
Aluminiumsstykker med skrift. På det nederste står der ”Warrington First Quality”. Usikkert om de er fra BB378.  
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Genstande fundet på bakken nord for vragdelsfelt 1. Nogle af delene er nok fra BB378’s elektriske system. 
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           1945         1977     1985     1993  1999   2011   2013 
 
Nødlandingsstedet. De to vragdelsfelter er vist for 2013. Skoven ved siden af vragdelsfelterne eksisterede ikke i 1945 og 
er plantet efter 1999. Hele nødlandingsstedet var under plov i 50 år, og en stor del af det i 60 år. Det er sandsynligt at der 
ligger mange vragdele i skoven, så det er ønskeligt af fortsætte detektorsøgningen der og på marken vest for 
vragdelsfelterne. Tre store stykker aluminium er allerede fundet i skoven.  
 


