
Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G.
Af Poul Rosenbeck 

 
Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje 
Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med Gartner Henrik Mortensen om at vi 
kunne komme fredag aften og se hans private museum. Da han havde et stort gartneri og at det 
var i højsæsonen for blomster til haven, ville han helst at vi kunne komme om aftenen hvor han 
så havde  tid til at vise os rundt og fortælle om hvad samlingen indeholdt. Det var en 
imponerende samling, og Henrik havde virkelig formået at samle mange genstande fra krigens 
tid. En af de største attraktioner var en flot Messerschmitt Bf 110 G4 Natjager. Den stod i en hal 
sammen med mange andre interessante genstande fra krigens tid. 
 

 
 

Da jeg fortalte Henrik at jeg havde haft flyvercertifikat fik jeg lov til at sætte mig i cockpittet og 
studere dette nærmere. Det var ellers ikke noget han praktiserede, for som han fortalte, folk 
vidste ikke hvordan de skulle komme ud og ind og hvor de skulle holde. De trådte både på 
instrumenter og hev i alle mulige ledninger i stedet for at bruge de dertil indrettede håndtag. Det 
var interessant at prøve at sidde der i cockpittet og lade tankerne flyve tilbage i historien. Hvad 
tænkte besætningen på når de sådan fløj af sted på en ensom nat og hvordan lød det når 
granaterne eksploderede udenfor cockpittets vinduer. Maskinen havde været ramt flere gange 
fremgik det af skudhuller i krop og vinger. Men besætningen havde været dygtige nok til at 
kunne bringe maskinen sikkert hjem til basen. Henrik fortalte at der kun findes 3 eksemplarer 
af denne jagermodel i hele verden. Udover hans fandtes der en i Tyskland og en i England. 
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Nogle tekniske specifikationer: 
Motor 2 stk Daimler-Benz DB605 på hver 1475 Hk 
Flyets maksimumhastighed 550 km/t (i 6980m højde) 500 km/t ved min. højde. 
Egenvægt 5094 kg  Take-off vægt 9390 kg   Maksimum Take-off vægt 9888 kg. 
Flyets længde med antenner 13,05 m  Bredde 16,25 m   Højde 4,18 m 
Bevæbnet med maskingevær 2 x 30mm(MK108) i næsens top. 2 x 20mm(MG151) i næsens 
underside. 2 x 7,92mm(MG81z) ved agterskytten. 
 

 
 

 
Nogle af cockpittets mange instrumenter. Da det var en natjager, og der var bælgravende mørkt 
udenfor, måtte piloten flyve udelukkende ved hjælp af instrumenterne. Navigatøren der sad i det 

bagerste cockpit med ryggen mod agterskytten, kunne ved hjælp af radiomodtagere tilsluttet 
pejleantennerne pejle nogle radiosendere på jorden og på den måde finde ud af hvor flyveren 

befandt sig. 
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Billede af cockpittet med instrumenterne. Bemærk den ene siderorspedal umiddelbart til højre 
for styrepinden. Instrumentet i højre side med den grønne ring er et magnetkompas ophængt i 
væske. Et sådant kompas findes i alle flyvemaskiner og kan bruges til at finde en kurs efter hvis 

de andre instrumenter svigter. 
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Besætningen førte regnskab med hvor mange fly de havde nedskudt på haleroret. Denne maskine har 
nedskudt adskillige fire motorede Lancaster bombefly, et par fire motorede Sterling fly, samt et par 

amerikanske fire motorede B-17 bombefly. 
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Interiør fra piloternes vagtstue. To besætningsmedlemmer er klar til afgang. Bemærk 

termokanden i hånden på manden til højre. Det var godt at have noget varmt at styrke sig på 
idet der sikkert var hvinende koldt i cockpittet når man kom op i højden. 
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Dette er sikkert chefen for lufthavnens kontor. Bemærk det gamle radioapparat og højttaleren. 



Herunder et par billeder fra kommunikationsrummet. Herfra kunne man sikkert kommunikere 
med afgående og ankommende fly. Da der også er en del måleudstyr blev det sikkert også 

anvendt af teknikere til at reparere defekt udstyr. 

 
 

 
Rørprøveapparat med et RL12P35 senderrør anbragt i testsoklen. 
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Radiomodtager og sender i radiorummet. Til høje nogle tyske felttelefoner model 1933. 

 

 
Jageren med de imponerende pejleantenner. 
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Tegning af Messerschmitt Bf 110 G4 natjager i flyvende tilstand. Bemærk flammeskjulerne på 

motorens sider. På næsen sidder 4 stk store pejleantenner, hvoraf de to venstre kan ses. 
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Motorcykel med sidevogn hvori er monteret et maskingevær. 

 
Kik ind i NSU Kettenkrad HK 101. Den har larvefødder og en 36 hk Opel rækkemotor. 
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VW-Kubelwagen 82. Årgang 1943. med 25 hk boxermotor. 
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Billeder fra udstillingen om Østfronten.
 

Henrik havde, i et separat rum, lavet en meget realistisk udstilling fra Østfronten. Udstillingen 
beskrev livagtigt hvordan det var at være der. Der var lyde og blink fra eksploderende bomber. 
For at gøre det mere realistisk blæste han også kold luft ind fra et klimaanlæg så det føltes rigtig 
koldt. Som det ses på billedet var soldaterne da også godt klædt på. 
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Herfra kunne staben dirigere slagets gang. Bemærk at kortet er over Bialystok området. 
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Lille udsnit af tyske vejskilte fra Østfronten. Bemærk skiltet 20 km til Minsk og Berlin 871 km. 
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Tysk officer der kikker i en periskopkikkert. Man kunne her kikke ud i terrænet fra 
skyttegraven uden selv at blive ramt. 
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Russiske overløbere blev belønnet at tyskerne og fik specielle uniformer. De var værdifulde da 
de kendte til området. 
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Nedenunder et par billeder fra et af Henriks mange drivhuse.  
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