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”Intervalbombemekanisme”. 
Bomb frequency selector 

 
Museet har modtaget en spændende genstand indbragt af Marton 
Borch og fundet af Aksel Bersang Rasmussen. 
 
Aksel Bersang Rasmussen fandt i forbindelse med to tyske fly`s sammenstød 
i luften over Langå i 1944 og efterfølgende nedstyrtning, 
(det ene et Juncher JU88) følgende genstand, der er en mekanisme 
brugt til udløsning af bomber med et vist interval i forbindelse med 
bombenedkastning. Han boede dengang på Løjstrup Mark i den røde 
ejendom nærmest Nørreskovgård. 



Her er hans oplevelse fortalt med egne ord: 
 
Den dag flyverne stødte sammen stod min far og jeg bag ejendommen,da 
vi hørte et brag og himlen var fuld af stumper, og der var enkelte 
faldskærme. Min fars første udtryk var nu kommer englænderne, men vi 
blev hurtigt klar over, at det var vragdele vi så. 
Jeg cyklede ned til fars eng, hvor der lige var lukket ungkvæg ned. 
 
Engen lå 200 meter hen ad den vej, der gik fra til højre lige nedenfor det vi 
kaldte ”Langåbakken”, lidt før vi kommer til Amtmand Hoppes Bro. 
 
Der lå så ”bombeudløseren” med nogle ledninger. Jeg gemte den så i noget 
krat. Jeg havde fået besked på, at jeg intet måtte røre. 
 
Så et par dage senere var min far nede i engen, og ved et ”tilfælde” 
fik jeg øje på den, så kom den med hjem. 
 
Da min far solgte ejendommen ville han smide den ud, men jeg tog 
den til mig. 

Bombeudløsermekanismen med ledninger 



 
Kilde billeder: http://www.ju88.net/ 



Cocpittet i en JU88 

Kilde billeder: http://www.ju88.net/ 



Rup, -drup -trup eller –strup 
 

Stednavne der i dag ender på -rup, -drup -trup eller -strup m. fl. var 
udflytterbebyggelse, hvor en mand flyttede sin gård uden for byen. 
Det kunne nemt føre til strid om, hvad der hørte til torpen og hvad der 
hørte til den opr. by. 
Jyske lov i 1241 tillod at nedlægge en torp, hvis udflytterne ikke havde 
3 vintres hævd på deres bebyggelse. Især i Østjylland er antallet af 
nedlagte torper stort. I Houlbjerg herred kender man 16 forsvundne 
torper, mens kun 18 er bevaret. 

Helstrup 
 
Navnet Helstrup stammer sandsynligvis fra tiden omkring vikingetid 
og tidlig middelalder (altså ca. 900-1100). Det kendes helt tilbage til 
1216 som: Helfsdorp og i 1453 som Hælstrop. 



 
Helstrup er altså formodentlig en udflytterbebyggelse eller evt. blot 
en bebyggelse opkaldt efter den mand, som grundlagde den: Nemlig 
Hælf. Således at Helstrup bliver Hælfs udflytterbebygelse (altså Hælfs 
torp).Navnet Hælf menes at stamme fra folkevandringstiden fra 
navnet HariwulfaR, og som i gammeldansk trækkes sammen til Hælf. 
Helstrup sogn er beliggende mellem Nørreåen, Gudenåen og Ellebækken. 
I slutningen af istiden har Gudenåen haft sit løb i Helstrupdalen, 
hvor Ellebækken løber nu. Som de andre østvendte fjorde er 
vandet fra den nuv. Randers fjord løbet mod vest væk fra Isen gennem 
Helstrupdalen ad Nørreåen, der så løb i modsat retning af i dag 
og med afløb til Skalsåen. 
I Stenalderen er havet fra Randers Fjord nået helt op til Ellebækken 

 
Jernbanestrækning fylder år. 
 
Det er i år 150 år siden det engelske firma Peto, Brassey 
& Bett anlagde jernbanestrækningen Århus – Langå - 
Randers 




