te. Stirlingin oli pudottanut Thimmigin I/NJG 1:n aikojen vanha toveri, luutnantti
Hans-Dieter Frank. Sen avulla brittien pommikoneet pystyivät paikantamaan kohteensa maassa. Analysoimalla haltuunsa saaman H2S-laitteen saksalaiset saivat lopulta kehitettyä laitteen, jota he kutsuivat Naxokseksi ja jolla voitiin peilata H2S-laitteet
ilmassa.*
Tavalliset lentäjät tai Saksan kansa eivät kuitenkaan saaneet tietää ongelmista mitään. Heille seuraavan päivän ilmoitus radiossa tuli rajuna yllätyksenä: ”Taistelu Stalingradista on ohi…” Sankaruutta ja velvollisuudentuntoa korostavin latteuksin natsiviranomaiset myönsivät, että Stalingradiin piiritetty 6. armeija oli tuhoutunut.
Samana iltana RAF:n pommituslennosto käynnisti suurimman pommihyökkäyksensä kahteen kuukauteen suuntaamalla 263 pommikonetta Hampuriin. Twenten tukikohdassa monet yöhävittäjämiehistöt todennäköisesti miettivät 6. armeijan kohtaloa, kun he tavalliseen tapaan valmistautuivat kohtaamaan Bomber Commandin. Sää
ei ollut paras mahdollinen – pilvipeite 200–300 metrin korkeudessa pysyi vakaasti
alueen yläpuolella, ja näkyvyyden arvioitiin olevan kahden ja viiden kilometrin välillä. Tuuli oli kuitenkin kohtalaista, lounaasta neljä metriä sekunnissa. Kapteeni Thimmig ja ylivääpeli Steckemetz aloittaisivat ensimmäisessä aallossa yöhävittäjäalueella
4D. Toisessa aallossa samalle alueelle lähtisi Dormann yhdessä radistinsa, 28-vuotiaan Düsseldorfista kotoisin olevan ylivääpeli Friedrich Schmalscheidtin kanssa. Luutnantti Rappille 7./NJG 1:stä oli osoitettu alue 4A yhdessä radisti, alikersantti Hans
Ortmannin kanssa. Yöhävittäjäalueelle Hase (jänis) Harderwijkin lähelle oli määrätty
23-vuotias alikersantti Christian ”Sepp” Költringer. Tämän radisti oli 25-vuotias alikersantti Wilhelm Vogt. Költringer tuli Morzgista Salzburgin läheltä ja oli siten itävaltalainen. Toveriensa joukossa hänet tunnettiin itsepäisenä nationalistina, joka ei
halunnut muuta kuin tulla menestyksekkääksi ohjaajaksi. Hän oli jo ampunut alas
yhden Lancasterin sen jälkeen kun hän oli saapunut yksikköön Twenteen.124 Thimmig ja Steckemetz aloittivat illan päivystyksen niin sanotulla Sitzbereitschaftilla,
mikä tarkoitti, että he odottivat istuen Bf 110 F-4 -koneessaan starttivalmiina. Näin
he pääsisivät nousemaan ilmaan niin nopeasti kuin mahdollista starttikäskyn tullessa.
Varttia yli seitsemän illalla lähtökäsky katkaisi hiljaisuuden, ja Bf 110:n kaksi Daimler-Benz-moottoria käynnistyi. Kone nousi ilmaan kello 19.19 ja alkoi partioida pimeässä yössä. Thimmig ja Steckemetz istuivat hiljaa koneessaan täysin keskittyneinä
omiin tehtäviinsä. Yhtäkkiä, kun kello oli kaksi minuuttia yli kahdeksan, taistelunjohtaja, yliluutnantti Cord Stegemann rikkoi hiljaisuuden radiossa. Hän oli saanut kohteen Würzburg-tutkalleen 4 200 metrin korkeudessa ja ilmoitti siitä koodisanoilla:
12

* Suomentajan huomautus: Hans-Dieter Frankin (1920–1943) kohtalo oli erityisen traaginen. Tämä
55 pudotuksen yöhävittäjä-ässä oli laskeutumassa Heinkel He 219 -koneellaan, kun hän törmäsi ilmassa NJG 1:n esikunnan Messerschmitt Bf 110 G -koneeseen. He 219 oli ilmailuhistorian ensimmäinen operatiivisessa käytössä ollut sotilaskone, jossa oli heittoistuin, ja Frank onnistui pelastautumaan sen avulla. Hän oli kuitenkin unohtanut irrottaa radiokaapelit, joihin hän kuristui.
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Laivueenkomentaja Thimmig ohjeistaa miehiään Twentessä keväällä 1943. KUVA: THIMMIG

”Kuriiri, kirkontorni 4 200 metriä.” (Kuriiri oli koodisana lähestyvälle viholliskoneelle,
ja Kirchturm eli kirkontorni ilmoitti sen korkeuden).
Tukikohdistaan eri puolilta Englantia kohti Hampuria lähteneistä brittipommikoneista yksi oli Short Stirling Mk. I BK604, tunnus AA-S. Se kuului 75. laivueeseen, ja miehistöstä puolet oli uusiseelantilaisia. Ohjaimissa istui 30-vuotias vänrikki
John McCullough Christchurchista. Hänelle oli jo aiemmin myönnetty Distinguished Flying Cross -kunniamerkki. Pommittaja oli kersantti Terrence A. Murphy Matamausta. Muut miehistön uusiseelantilaiset olivat vänrikki Raymond W. Hendersson,
vääpeli W. E. Gibbes ja kersantti Keith James ”Jimmy” S. Smith. Miehistön englantilaisia jäseniä olivat kersantit Francis F. Allen, Kenneth E. Kimberley ja Paul R. Trevayne. He olivat nyt ilmassa miehitetyn Hollannin yläpuolella matkalla kohti Hampuria.
He eivät tienneet, että yliluutnantti Stegemann johti Thimmigiä suoraan kohti heitä
jossain yön pimeydessä.
Bf 110 -koneessaan Thimmig seurasi tarkasti Steckemetzin ja Stegemannin ohjeita, ja seitsemän minuutin kuluttua hän näki pimeässä suuren mustan nelimoottorisen
pommikoneen hahmon. Se oli Short Stirling. Hän lähestyi varovasti takaapäin eikä
avannut tulta kuin vasta ollessaan 100 metrin etäisyydellä. Hän painoi ohjaussauvan
nappulaa ja ampui useita sarjoja koneen raskaalla aseistuksella – yhteensä MG 17
-konekivääreillä ammuttiin 464 luotia ja MG FF -tykeillä 32 kranaattia. Niiden osumien vaikutus Stirlingiin oli selkeä. Pian sen oikea siipi paloi rajusti. Kaksi saksalaista sotilasta alhaalla maassa havaitsi ilmataistelun.125 Palavassa Stirlingissä miehistöllä
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oli vain yksi ajatus – päästä pois koneesta, joka nyt syöksyi hallitsemattomasti kohti
maata. Kaikki eivät kuitenkaan onnistuneet siinä. McCullogh, Trevayne ja Allen jäivät
tuhoon tuomitun koneen sisään, kun taas muut pelastautuivat laskuvarjoillaan. Pommittajalla, 30-vuotiaalla uusiseelantilaisella kersantti Terrence Murphyllä oli kuitenkin ongelmia laskuvarjossa, joka ei avautunut kunnolla. Hänet löydettiin seuraavana
päivänä kuolleena Busger op Vollenbroekin maatilalta. Stirling hajosi kahteen osaan
ja iskeytyi maahan pienen maatilan alueelle lähelle Enterin kylää. Hollannin paikalliset poliisit ottivat eloonjääneet miehistön jäsenet kiinni ja luovuttivat heidät lopulta
Wehrmachtille. Neljä kaatunutta liittoutuneiden lentäjää haudattiin Wierdenin hautausmaalle sotilaallisin kunnianosoituksin. Siviiliväestön ei kuitenkaan sallittu osallistua tällä kertaa, koska aikaisemmin samanlaisessa tilanteessa he olivat käyttäytyneet
hyvin vihamielisesti saksalaisia kohtaan ja jopa kantaneet Ison-Britannian lippuja tai
käyttäneet Union Jackin värisiä vaatteita.126
Koneessaan Thimmig ja Steckemetz merkitsivät tavalliseen tapaan maahansyöksypaikan muistiin ja laskeutuivat Twenteen kello 20.37. Tuolloin kapteeni Dormann
oli ollut ilmassa jo yli puoli tuntia. Yöhävittäjäalueella 4A olivat luutnantti Rapp ja
alikersantti Hans Ortmann. Molemmat miehistöt kohtasivat toisilta hyökkäysreiteiltä alueelle lentäneitä pommikoneita ja molemmat onnistuivat ampumaan alas yhden koneen. Thimmigin tavoin Dormann pudotti Short Stirlingin R9274, tunnus LSB, myös johtoupseeri, yliluutnantti Stegemannin avulla. Rapp ampui alas Halifaxin.
Yöhävittäjäalueella Hase alikersantti Költringer ja hänen radistinsa Vogt onnistuivat ampumaan Short Stirling Mk. I:n 214. laivueesta. Se oli ollut matkalla takaisin
Englantiin pudotettuaan pomminsa Hampuriin. Pommikoneen ohjaaja oli yksikön
komentaja, majuri William Clarke. Hänen koneensa oli Költringerin toinen ilmavoitto. Kukaan brittimiehistöstä ei selvinnyt.127
Yksi Thimmigin alasampuman Stirling BK604:n uusiseelantilaista miehistön jäsenistä, kersantti Keith Smith, loukkaantui laskuvarjohyppynsä yhteydessä. Tämän seurauksena häntä hoidettiin ensin saksalaisessa sairaalassa, joka oli erään alueella olevan
saksalaisen lentokentän yhteydessä. Kun Thimmig kuuli tästä, hän varasi aikaa ja kävi
tapaamassa haavoittunutta vastustajaansa. Smith kertoi tästä paljon myöhemmin lokakuussa 2007. ”Thimmig tuli käymään luonani ja tervehtimään minua lentokentällä.
Hän toi minulle appelsiinin, mikä oli mielestäni hyvin ystävällinen ele. Hän oli nuori ja
puhui hyvää englantia. Hän oli opiskellut jossain saksalaisessa yliopistossa. Hän ei halunnut tietää mitään eikä kysellyt RAF:stä tai mistään sellaisesta. Hän halusi vain tietää, kuinka voin. Hän pahoitteli sitä, että osa miehistöstä oli kaatunut ja halusi tietää,
pidettiinkö minusta hyvää huolta. Minusta hän oli aika hyvä tyyppi.”
Huonon näkyvyyden takia tuhot Hampurissa eivät olleet missään suhteessa brittien suureen hyökkäykseen. Suhteellisen harva pommikone onnistui osumaan kohteeseen, mutta satama-alueella useampi öljysäiliö syttyi tuleen ja valaisi koko kaupungin. 55 ihmistä kuoli, ja 40 loukkaantui. Thimmig sai myöhemmin tietää, että
hänen vanha toverinsa, I/NJG 1:n luutnantti Reinhold Knacke, oli kaatunut sinä
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1. hävittäjädivisioonan komentaja, kenraali Kurt-Bertram von Döring keskustelee 7./NJG 1:n lentueenpäällikön yliluutnantti August Geigerin ja laivueenkomentajan kapteeni Thimmigin kanssa.

yönä. Hänen radistinsa, joka onnistui hyppäämään laskuvarjolla, kertoi nelimoottorisen pommikoneen – Halifaxin tai Stirlingin – tulituksen pudottaneen Bf 110:n. Onnettomuuspaikalta löydettiin Knacken eloton ruumis, joka oli murskautunut tunnistamattomaksi. Hänet kyettiin tunnistamaan vain ritariristin perusteella. Hautajaiset
pidettiin sankarihautausmaalla Deelenin tukikohdassa Arnhemin lähellä.*
Helmikuun tilanne muistutti tyyntä myrskyn edellä saksalaisille yöhävittäjille ja
ennen kaikkea saksalaiselle siviiliväestölle. Thimmig itse ei enää lentänyt muita sotalentoja helmikuun aikana. Keväällä 1943 saksalaiset yöhävittäjälentäjät varustettiin
hyväksi havaitun ja luotettavan Messerschmitt Bf 110:n uudella G-4-mallilla. Tämä
malli oli erityisvarusteltu vastaamaan paremmin yöhävittäjien tarpeita. Ensinnäkin
koneessa oli kaksi 300 litran lisäpolttoainesäiliötä, mikä lisäsi lentoaikaa merkittävästi. Lisäksi koneessa oli panssaroitu nokka ohjaajan suojaamiseksi entistä paremmin,
ja vakiovarusteena oli myös uusi FuG 220 Lichtenstein SN-2 -tutka. Moottoreissa
oli myös liekinvaimentimet, jotka peittivät pakokaasujen mukana tulevat kipinät, jot13

* Suomentajan huomautus: Reinhold Knacke (1919–1943) oli ensimmäinen yöhävittäjälentäjä, joka
ampui alas de Havilland Mosquiton. Tämä tapahtui yöllä 28.–29. heinäkuuta 1942. Kapteeni Knacke
sai tammenlehvän kuolemansa jälkeen. Hyppäämään onnistunut radisti Kurt Bundrock sai myös ritariristin vuonna 1944.

137

Saksalaiset sotilaat ja hollantilaiset siviilit poseeraavat Short Stirlingin hylyn päällä. Thimmig ampui tämän koneen alas 3. helmikuuta 1943, ja se syöksyi maahan pieneen Enterin maalaiskylään Hollannissa.
KUVA: COEN CORNELISSEN

ka saattoivat paljastaa yöhävittäjän sijainnin pimeässä. Lisäksi moottorit oli varustettu öljynjäähdyttimillä ja uudenlaisilla potkurinnavoilla.128 III/NJG 1 sai ensimmäiset
neljä Bf 110 G-4 -konetta helmikuussa 1943, ja maaliskuussa tuli vielä yhdeksän lisää.
Thimmig matkusti 7. maaliskuuta junalla Garmisch-Partenkircheniin. Oli kulunut melkein kuusi kuukautta siitä, kun hän oli viimeksi tavannut rakkaan Ullansa,
ja lisäksi siellä oli nyt hänen esikoispoikansa, jota hän ei ollut vielä koskaan nähnyt.
Tunne oli varmasti sanoin kuvaamaton. Oli hienoa viettää hiukan aikaa Baijerin Alppien keskellä ja nauttia lämpimästä kevätauringosta. Ulla ja Wolfgang olivat päättäneet, että poika kastettaisiin Güntheriksi Wolfgangin kuolleen veljen mukaan. Kevätaurinko paistoi, ja lumi oli sulanut laaksossa sijaitsevasta viehättävästä baijerilaisesta
alppikylästä. Sinne Wolfgangin oli mukava paeta hetkeksi sodan arkipäivää. Kolmen
lyhyen mutta ihanan päivän jälkeen Ameis palasi taas rintamalle. Pikku Günther kastettiin pari viikkoa myöhemmin 28. maaliskuuta käyttäen samaa kastemaljaa kuin
missä Ulla oli kastettu vuonna 1914. Sen oli lähettänyt Göteborgista Ullan äiti Greta,
jolla oli myös tapana lähettää ruokaa tyttärilleen.129
Kun Thimmig palasi Twenteen, helvetti oli kirjaimellisesti irti. Bomber Command
oli juuri aloittanut suurhyökkäyksen Saksan teolliseen sydämeen Ruhrin alueelle.
Hyökkäyksen oli määrä kestää kuukausia, ja lähes kaikille kaupungeille Hammin ja
Aachenin välillä oli tarkoitus aiheuttaa suuria tuhoja. Ensimmäinen hyökkäys kohdistettiin maaliskuun 6. päivän vastaisena yönä Essenin kaupunkiin, jossa sijaitsivat
suuret Kruppin tehtaat. Tehtaat vaurioituivat pahoin, yli kolme tuhatta rakennusta

138

II/NJG 1:n komentaja, majuri Walter Ehle; III/NJG 1:n komentaja, kapteeni Thimmig, ja I/NJG 1:n komentaja, majuri Werner Streib juttusilla laivueenkomentajien tapaamisessa Deelenissä keväällä 1943.
KUVA: THIMMIG

tuhoutui, kymmenettuhannet menettivät kotinsa, ja 457 ihmistä menetti henkensä.
Esseniä vastaan hyökättiin viisi kertaa niin kutsutun Ruhrin taistelun aikana, samoin
kuin Duisburgin pikkukaupunkiin. Kölniin hyökättiin neljästi ja moniin muihin kaupunkeihin, kuten Düsseldorfiin, Mönchengladbachiin ja Dortmundiin hyökättiin
kaksi tai kolme kertaa. Näiden kohteiden saavuttamiseksi brittipommikoneiden oli
lennettävä Hollannin yli, jolloin ne olivat alttiina NJG 1:n yöhävittäjien hyökkäyksille. Brittien pommituslennoston komentaja Arthur Harris toivoi, että tämän hyökkäyksen avulla hän onnistuisi tuhoamaan Saksan teollisuuden ja murtamaan saksalaisten taistelumoraalin. Koska Ruhrin alue oli niin tärkeä, saksalaiset olivat kuitenkin
valmistautuneet hyvin – alueella oli ns. Kammhuber-linja, johon kuului monia tutkaasemia ja valonheittimiä. Ympäri Ruhrin aluetta oli lisäksi vahvoja ilmatorjuntatykistön keskittymiä ja yöhävittäjäyksiköitä oli Hollannissa sekä Pohjois-Saksassa.
Brittien tappiot kasvoivat, ja samalla myös Thimmigin laivueen ilmavoittojen määrä lisääntyi. Illalla 12. maaliskuuta Thimmig ja hänen yöhävittäjälentäjänsä starttasi-
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MESSERSCHMITT BF 110 F-4
Kapteeni Wilhelm Dormann / Ylivääpeli Friedrich Schmalscheidt, III/NJG 1:n
esikuntaparvi. Tämä kone joutui tekemään mahalaskun Twenten lentokentälle
yöllä 11. syyskuuta 1942 oltuaan ilmataistelussa nelimoottorisen brittipommittajan kanssa.

MESSERSCHMITT BF 110 G-4
Kapteeni Wolfgang Thimmig / Ylivääpeli Hans Steckemetz.
III/NJG 1:n esikuntaparvi, toukokuu 1943.

