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Sten Gun Mark II med den første model skulderbøjle
Sten Gun er et masseproduceret engelsk våben, der under 2. vk. i stort antal blev nedkastet til
modstandsgrupperne i de tyskbesatte områder. Efter krigen blev den indført i det danske forsvar som
Maskinpistol M/45E. I Friheds-samlingen på det gamle Tinghus i Brædstrup er der lidt tilbehør til Sten
Gun maskinpistolen, men man har jo kun gemt det, der syntes vigtigt, såsom magasiner og
ladeapparater. Dog har der været mere tilbehør end det.
På internettet har jeg fundet mange oplysninger - dog også nogle modsigende. Men jeg er kommet frem
til følgende: Der var tilbehør mage til det, som andre engelske håndvåben var forsynet med. En ”tobaksæske” med en viskesnor, en olieflaske, en lille rensepensel, flonelsklude og et stålnet til at fjerne groft
snavs. Der har også været en viskestok til brug i forbindelse med vedligehold af Sten Gun’en. Eller
rettere mindst 2 hovedtyper. Én med et øje som håndtag og omhyggeligt udført med en skindlap som
”støddæmper”, og én uden dette tilbehør, men til gengæld klemt flad ved enden for at lette
udstandsningen af det aflange hul til flonelskluden. Der findes dog også en endnu enklere udgave, hvor
der blot er en med ombøjning som håndtag; naturligvis i mange næsten ens udførelser. Den sidste har
jeg set fulgt af en anmærkning om, at den anvendes sammen med en MP med skulderbøjle.
Skulderbøjlen har 2 clips på indersiden af underste del af bøjlen til at holde viskestokken (se side 15).
Der er også en todelt messingviskestok, som både er beskrevet som viskestok til Sten Gun og til Webley
revolveren. Todelingen har gjort det muligt at medbringe den i revolvertasken. Der er findes også en
”viskesnor” med en ret stor børste beregnet til rengøring af magasiner.
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Sten Gun Mark II med den senere og mere enkle skulderbøjle

Sten Gun magasiner øverst med bokslader og nederst med den enklere lade-”frø” på engelsk blev den kaldt ”spoon-type”, på dansk ”ske-modellen”

Bærerem til Sten Gun. Krogen til venstre hægtes i overrøret, øjet til højre
sættes fast bag aftrækkerhuset, når skulderbøjlen monteres
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Sjældent set rengøringsbørste til magasiner
TH: Viskestokke. Yderst til højre den ældste model og
i midten den senere standardmodel. Til venstre den
kombinerede Webley- og Sten Gun-viskestok
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”Tobaksæske” med renseværktøj
for den enkelte skytte

Samme som TV i
”skrabet” udgave

En speciel skulderbøjle til Sten Gun med viskestokken fastholdt i bøjlen med 2 clips

Lige et sidespring. Maskinpistolen Sten Gun blev under krigen produceret i et begrænset antal
her i landet. Det kan man læse mere om på hjemmesiden www.stengun.dk. Der finder man bl.a.
denne humoristiske tegning om ”Fremstilling af STEN-GUN”. Tegneren Gaston Fogh Jensen
lavede denne og andre tegninger til udstillingen ”Det kæmpende Danmark” i sommeren 1945.
Modstandsmanden til højre forestiller produktionsleder E. Skov Jørgensen med dæknavnet
Marius Foss fra modstandsgruppen Holger Danske (Redaktionen med tak til S. Rasmussen)
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Duplikat udleveret til hjemmeværnsforeningerne med beskrivelse af MP45/E - Sten Gun
Dette eksemplar ligger i arkivet i Brædstrup
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