
Ungarsk 15 cm Raketkaster 43.M
Indledning

På den ungarske hjemmeside http://www.freeweb.hu/gamma21 fandt jeg nedenstående billede af en 15 
cm Raketkaster 43.M (= den tyske Nebelwerfer). Billedet er det hidtil eneste, jeg har set af dette 
våbensystem - i ungarsk tjeneste.

Baggrund

I den hærordning (Szabolz Planen), som trådte i kraft pr. 1. oktober 1943, var der planlagt oprettelse af i 
alt fire afdelinger á 8 stk. 15 cm raketkastere.

I regi af 150. Artilleriregiment uddannelse af en kadre af personel, som skulle indgå i afdelingerne.

Midlerne stod dog heller ikke på dette område mål med ambitionerne, og der blev således kun oprettet en 
raketkaster afdeling 1), der i november 1944 blev en del af Division Szent-László (se min artikel 
Ungarske faldskærmsenheder).

Hjemmesidens ungarske ejermand har leveret mig en fragmentarisk engelsk oversættelse af afsnittet om 
raketkasterne. Heraf fremgår, at pjecerne bestod af en blanding af tyske og ungarske pjecer. Sidstnævnte 
var licensfremstillet af Manfréd Weiss fabrikken under betegnelsen 43.M.

Ingen af mine rådige kilder omtaler noget om, hvor mange pjecer, der rent faktisk blev bygget og leveret 
til hæren, men det er sandsynligt, at den ungarske produktion blev indstillet i sommeren 1944, hvor 
Manfréd Weiss fabrikken i Csépel blev ødelagt ved et allieret luftbombardement.

Raketkasterafdelingen i Division Szent-László bestod af en afdelingsstab og tre batterier á fire pjecer.

Den ungarske hjemmeside omtaler, at de planlagte fire afdelinger blev benævnt 151., 152., 153. og 154. 
Afdeling. Endvidere nævnes, at 154. Afdeling i november 1944 søgtes opstillet, udstyret med lokalt 
fremstillede panserværnsvåben benævnt Szálasi-röppentyû. Afdelingen skulle danne kernen i en enhed, 
der blev benævnt Kommando János Damjanich. I den fragmentariske oversættelse betegnes 
våbensystemet som en slags bazooka, så der er sandsynligvis tale om et våbensystem, der enten minder 
om eller er en kopi af den tyske Panzerschreck.



Kildekritik

Jeg er endnu ikke klar over, hvor troværdig den ungarske hjemmeside er som kilde, så de ovenstående
informationer fra må derfor tages med et vist forbehold. Sidens ejermand - Márton Gaál - der er 17 år,
angiver sine kilder "som en CD med historiske oplysninger" og er, så vidt jeg forstår, ikke i besiddelse af
yderligere informationer.

Jeg har formidlet adressen på den ungarske hjemmeside til Bob Mackenzie, som har videregivet den til en
ungarsk talende "broder-i-ånden". Måske d’herrer på et tidspunkt kan bedømme sidens værdi som kilde.

Værdien af den skriftlige del af hjemmesiden ufortalt, så viser billedet trods alt ungarske soldater ved en
raketkaster af typen Nebelwerfer!

Mine øvrige kilder

1. The Royal Hungarian Army, 1920 – 1945 af Leo W.G. Niehorster, Axis Europa Books, New York
1998,
ISBN 1-891227-19-X.

2. Axis Allies on the Ostfront af Bob Mackenzie, Tac Publications, Oxford 2001.

Per Finsted

1) Kilde 1 omtaler også enheden som 101. Raketkasterafdeling.


