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UDSTILLING: Velbe-
søgt åbning af Mad 
Money II-udstilling 
på Kalundborg 
Museum.

Af Ulrik Reimann

KALUNDBORG: Det blev be-
tegnet som en lille udstil-
ling, men både historien og 
det store fremmøde ved åb-
ningen af Mad Money II-ud-
stillingen fredag eftermid-
dag på Kalundborg Museum 
viser, at det også drejer sig 
om en vigtig historie.

Mad Money II er navnet på 
det amerikanske B-17 bom-
befl y, der nødlandede ved 
Kalundborg  - på spidsen af 

Asnæs den 4. januar 1944 
efter at have været i kamp 
mod tyske jagerfl y. Samtlige 
10 besætningsmedlemmer 
overlevede og forsøgte for-
gæves at gemme sig for den 
tyske værnemagt.

Før åbningen af udstillin-
gen blev der holdt fl ere taler, 
blandt andet af Neal B. Dil-
lon, der har skrevet bogen 
»A Dying Breed« om B-17 
besætningen, og blandt de 
fremmødte var efterkom-
mere af besætningsmedlem-
mer.

Udstillingen viser histo-
rien om Mad Money II og 
besætningen i et lille udstil-
lingsrum, hvor beretningen 
er fortalt med plancher, vi-
deoklip og vragdele fra fl yet 
og dets Browning M2-ma-
skinkanon.

Mad Money 
som magnet

Neal B. Dillon, der har skrevet bogen »A Dying Breed« om B-17 besætningen, holdt en rørende tale om Mad Money II.   Foto: Mie Neel

Det er museumsassistent Martin Pavón (til venstre), der med stor ild-
hu har gravet historien om Mad Money II frem.

Udstillingen er stykket sammen og fortalt med plancher, videoklip og 
vragdele fra � yet.

Den amerikanske ambassade i Danmark deltog i åbningen ved mili-
tærattaché, major Chris Jones, som havde sin hustru Denise med.

AKTIVITET: Fredag 
den 15. april var en 
speciel handelsdag 
i Kalundborg for 
bil-entusiaster.

KALUNDBORG: På Solskins-
pladsen i Kalundborg stod 
der et par store brandbiler, 
som - da Nordvestnyt kigge-
de forbi fredag eftermiddag 
- blev beundret af fl ere små 
drenge, mens deres mødre 
talte med brandfolkene fra 
Vestsjællands Brandvæsen 
Station Kalundborg. I Væn-
get holdt der rallybiler, og i 
Kordilgade sås også Ford, 

Renault og Dacia udstillet af 
autoforhandler Hans Frede-
riksen.

Arrangøren var Kalund-
borg.nu, og der var også 
konkurrence om billetter til 
DTC Race på Jyllandsrin-
gen i weekenden den 24. og 
24. april. Vinderen var den, 
der kom tættest på at gætte 
det rigtige antal balloner, 
som en udstillet Renault 
Mégane var proppet med. 
Og sidst på eftermiddagen 
var der koncert på Solskins-
pladsen. Her optrådte Jan 
Kolling, der af mange vil 
være kendt for »Volvo-san-
gen B18-210«.

Classic Race Aarhus hav-
de også meldt sin ankomst 
til bil-dagen i Kalundborgs 
centrum for at gøre rekla-
me for Aarhus-løbet med en 
specialbygget lastvogn med 
scene og udstilling, og FDM 
Motorsport deltog med den 
dansk producerede racerbil 
Synergy FDM og en lokal ra-
cerkører.
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Hurtige biler og brandbiler tiltrak nysgerrige

Rallybilerne i Vænget tiltrak � est 
unge mænd, og brandbilerne på 

Solskinspladsen var især 
populære hos de mindste. 
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