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KaLUNdBOrg
HAR DU EN 
GOD HISTORIE
så lad Nordvestnyt 
fortælle den

Send en mail til
nordvestnyt.red@sn.dk

Kalundborgvej 29 . Gørlev . Tlf. 58 85 62 30

Til søs med
Mikkel Beha
Foredrag torsdag 
den 25. september kl. 19.30
Entré inkl. kaffe 
og kage kr. 175.-

Fra kl. 17.30 serveres 
i vores selskabslokaler:
Glaseret skinke, flødekartofler 
og salatbar, pr. couvert kr. 90.-

FARVEHANDEL

ÅBNINGSTIDER:

Da Anne-Grethe Jensen
har været ansat i 
� rmaet i 25 år,

vil det glæde os, hvis 
kunder, famile og venner 
vil komme forbi og fejre 

hende sammen 
med os......

Man - tirs - ons - tors:15.00-17.00
Fredag:13.00-17.00 - Lørdag: lukket

LEIF JENSEN 
MALERMESTER ApS

Holbækvej 151 · 4400 Kalundborg · Tlf. 59 50 0169

www.leifjensenmaler.dk

25 ÅRS JUBILÆUMSRECEPTION
Den 18. september kl. 15.00 - 17.00

i Skydebanevængets selskabslokaler

ANERKENDELSE: Der er mange 
måder at anerkende danske 
krigsveteraners indsats på.  
Fri adgang til svømmehallen  
er en af dem, foreslår Dansk 
Folkeparti.

 
Af Bjarne Robdrup og Susanne Uhre-Prahl

KALUNDBORG: I sidste uge passerede vi 5. 
september, der er flagdag for Danmarks ud-
sendte. Den dag flages til ære for de solda-

ter, der har været udsendt på internationale 
missioner for Danmark siden 1948.

Flagdagen har givet anledning til, at 
Dansk Folkeparti i Kalundborg nu stiller 
forslag om, at krigsveteraner skal have fri 
adgang til svømmehallen.

- Vi synes i Dansk Folkeparti, at det er vig-
tigt, at vi viser vores anerkendelse af danske 
soldaters indsats for Danmark. Det her er en 
af måderne at gøre det på, siger Jeppe Jakob-
sen, der er medlem af kommunalbestyrel-
sen - og så tilføjer han:

- Kalundborg Kommune er en af de kom-
muner, der mangler, når vi opregner, hvem 
der offentligt markerede flagdagen.

- Alle med gyldigt veterankort skal have 
gratis adgang til svømmehallen. Svømning 

er en god motionsform og er især god for de 
veteraner, der er hjemvendt med skader, da 
træningsformen er meget skånsom, siger 
Jeppe Jakobsen.

- Kalundborg Kommune har, som under-
skriver af Interforcekontrakten, en særlig 
forpligtigelse til at skabe rum for, at soldater 
kan vedligeholde deres form og færdighe-
der, samt at give plads til, at de kan tage på 
mission. Dette tiltag er en måde at vise på, 
at kommunen værdsætter soldater både før, 
under og efter en mission, siger han.

- Er der tal for, hvor mange veteraner, der 
er bosat i Kalundborg Kommune?

- Nej, det har vi ikke konkret kendskab til. 
Eller rettere -det er ikke oplysninger, vi har 
adgang til.

Jeppe Jakobsen siger, at der ikke er lavet 
overslag over udgifternes omfang.

- Vi tror ikke, at det er i en beløbsramme, 
der har større betydning i nogen sammen-
hænge, siger han.

Krigsveteran Christian Ring er positiv 
over for DF’s forslag: 

- Det lyder godt, for vi har rigtig godt af at 
motionere, men det er ikke alle, der bryder 
sig om at svømme, så hvorfor ikke udvide 
tilbuddet med et gratis fitnesskort, så endnu 
flere kan være med. Tilbuddet vil være med 
til at få os ud af den sociale isolation. 

Han nævner desuden offentlig transport 
som en barriere, for der er flere krigsvetera-
ner, som ikke bor i Kalundborg, og som vil få 
problemer med transporten. 

Forslag: Lokale krigsveteraner 
skal kunne svømme gratis

Vestsjællands Antirust-center
Hovvej 24  Ubby  Tlf. 5959 5155

www.vestsjaellands-antirust.dk

FOTO
DOKUMENTA-

TION VED
1. GANGS

BEHANDLING

RING OG FÅ EN TID TIL VERDENS
BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Forebyggelse er langt
billigere end helbredelse

Vi henter og bringer din bil
i Kalundborg kommune for 150.-

-også mulighed for lejebil.

Husk: Det er aldrig  

for tidligt og sjældent

for sent at rustbeskytte

KALUNDBORG: Knud 
Larsen (tv. på billedet) 
og Jørgen Roel Peter-
sen var øjenvidner, da 
B17-bombeflyet »Mad 
Money II« nødlandede 
på Asnæs den 4. januar 
1944 efter beskydning 
af tysk antiluftskyts og 
ildkamp med fjendtlige 
jagerfly.

Dengang var de hen-
holdsvis 16 og 14 år, 
men de husker udmær-
ket begivenheden.

De var selvskrevne 
deltagere, da der i aftes 
var velbesøgt »Mad Mo-
ney II«-foredrag på Ka-
lundborg Museum.

Kalundborg side 6

Øjen- 
vidner  
til krigs- 
historien

Foto: Mie Neel

PCB-problem 
er nu løst, 
lyder seneste 
melding

Kalundborg side 2

82-årig fik  
forhindret 
brand i etage- 
ejendom

Kalundborg side 8

Boldspil må 
foregå i mørke  
på mange 
lokale baner

Kalundborg side 9
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Patronhylstre, projektiler, 
jernkroge, kilovis af smeltet 
aluminium og meget mere. 
Museumsassistent og »Mad 
Money II«-forsker Martin Pavón 
havde taget  en masse eff ekter 
med, som metaldetektorerne 
har fundet på landingsstedet.
Foto: Mie Neel

NØDLANDING: 
Foredrag om B17-
bombe flyet »Mad 
Money II« var lidt af 
et tilløbsstykke, og 
samlingen af effek-
ter fra flyet blev 
udvidet med en ilt-
beholder.

Af Ole Brandt

KALUNDBORG: Knud Lar-
sen var 16 år den januardag 
i 1944, da B17-bombefl yet 
»Mad Money II« nødlandede 
på Asnæs efter et bombetogt 
til Kiel. 

Han sad sammen med en 
kammerat i en jolle cirka 
150 meter fra sydkysten af 
halvøen  og så fl yet komme 

ganske lavt hen over vandet 
sydfra, forfulgt af to tyske 
jagerfl y. 

Med kun en af fi re motorer  
i funktion lykkedes det pilo-
ten lige akkurat at sætte fl y-
et ned på det laveste sted på 
kysten, hvor det kurede godt 
100 meter hen ad jorden, før 
det stoppede.

Knud Larsens beretning 
er en af dem, museumsas-
sistent Martin Pavón fra 
Kalundborg Museum har 
lænet sig kraftigt op af i sin 
efterforskning af  det styk-
ke  lokale krigshistorie, der 
udspillede sig den 4. januar  
i 2. verdenskrigs næstsidste 
år. Den har været med til 
at stedfæste det nøjagtige 
landingssted på det yderste 
Asnæs.

 Så den nu forhenværende 
planteskoleejer var sammen 
med blandt andre et andet 
øjenvidne, den nu 84-åri-

ge Jørgen Roel Petersen, 
selvskrevne deltagere, da 
Martin Pavón i aftes, i regi 
af Kalundborg Arkæologi 
Forening, holdt foredrag 
om »Mad Money II« og de 
foreløbige resultater af  sin 
research.

For den, researchen, er 
langt fra slut, selvom gode 
hjælpere fra arkæologifor-
eningen med metaldetek-
torer har afsøgt landings-
stedet, og mange hundrede 
metalstumper er pillet op 
fra marken på Asnæs.

Begejstret og rørt
Bare i aftes blev samlingen 
udvidet med endnu en gen-
stand, og en af de meget fi ne: 
Jørgen Ridebæk havde med-
bragt et foto af en fl yets oxy-
gen-tanke - besætningens 
livsnerve under fl yvning i 
stor højde.

Ilttanken blev fjernet fra 
fl yvraget af en kammerat til 
Jørgen Ridebæk, og den har 
været i hans varetægt, siden 
kammeraten døde for 15 år 
siden. Nu vil den blive over-
draget til museet.

En både begejstret og rørt  
Martin Pavón kvitterede for 
donationen.

- Gad vide om vi kan sam-
le et helt fl y på et tidspunkt, 
funderede han til almin-
delig morskab for de 77, der 
fyldte museets foredragssal 
til sidste plads og lidt til.

Han har en drøm
Foreløbig drømmer Martin 
Pavón om en større udstil-
ling centreret om »Mad Mo-

ney II« og begivenhederne 
den januardag i 1944. Og om 
at lave en fi lm, der fortæller 
hele historien.

For der er masser af ma-
teriale, både billeder og 
skrift, om de legendariske 
B17-bombefl y, også kaldet 
»The Flying Fortress« (»Den 
fl yvende fæstning«) at træk-
ke på, og netop besætningen 
på »Mad Money II«  er sær-
deles godt dokumenteret i 
bogen »A Dying Breed« fra 
2000.

Forfatteren, Neal B. Dil-
lon, hvis svoger var et af de 
10 besætningsmedlemmer,  
besøgte Kalundborg i 2005 
og mødte blandt andre Knud 
Larsen.

Legendarisk besætning
- Besætningerne på B17-fl y-
ene blev sendt ud på maksi-
malt 25 togter, men de fær-
reste nåede så langt. Gen-
nemsnitlig overlevede de 12 
missioner. Besætningen på 
»Mad Money II« var på mis-
sion nummer 17, da det gik 
galt, fortalte Martin Pavón.

»Mad Money II« var det 
ældste fl y på basen i Grafton 
Underwood i England, som 
USA’s 8. luftbårne fl åde ope-
rerede fra.

Besætningens   normale 
fl y med kælenavnet »What’s 
Cookin’, Doc?« (citat:  Bugs 
Bunny alias Snurre Snup) 
var på værksted, fortalte 
Martin Pavón, der som end-
nu en af aftenens gevinster 
fi k en forklaring på det spøj-
se kælenavn »Mad Money«. 
Jo, det er en betegnelse for 

et kort-/pokerspil, hvor en 
spiller deltager uden at have 
penge med. 

Alle 10 mand på »Mad Mo-
ney II« overlevede  landin-
gen og blev ret udramatisk 
taget til fange af tyskerne.

Martin Pavón er i kontakt 

med fl ere efterkommere  af 
besætningsmedlemmer i 
USA. Som en særlig hilsen 
blev der i aftes taget et bille-
de af alle fremmødte i vinke-
position. 

- Gad vide om det ender med et helt � y

Knud Larsen (tv.) så fra en jolle ude på vandet »Mad Money II« nød-
lande på Asnæs-spidsen. Dengang var han 16 år. 

Martin Pavón, der skimtes til højre med et foto af en af bombefl yets 
iltbeholdere, kan glæde sig over stor interesse for sit projekt. 

» Besætningerne på 
B17-fl yene blev sendt 
ud på maksimalt 25 
togter, men de fær-
reste nåede så langt. 
Gennemsnitlig overle-
vede de 12 missioner.

Museumsassistent 
Martin Pavón


