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.- H'tTtt$ HttTER -\
(LUFTENS HeLTERn er et nytt blad lor Ilyinteressert ungdom
i alle aldre.
nLUFTENS HELTER> bringer spennende f ly-historier bygget
på opplevelser lra virkeligheten.

"LUFTENS HELTER> presenterer menn og kvinner som har
g.iort seg fortjent til litelen Luftens Helter, 1ra pionerene
som banet vei for vingene til dagens menn som bygger
lrerntidens fly.
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I.

Norges iørste sivilflyver.

Det var en soiblank dag tidlig i juni
1914. På eksersersplassen på Garder-
moen hersket travel virksomhet. Grå-
kledde soldater løp bortover mot
Avansementshaugen der en liten, spin-
kel Farman flymaskin sto med brum-
mende motor. Propellen snurret rundt,
de to mennene i den vesle gondolen
winket, og langsomt begynte flyet å
trille bortover den støvete sandsletten,
Soldatene ropte hurra da maskinen
elegant Iettet og raskt gikk til værs.
Alles øyne fulgte den, og hurraene
ville ingen ende ta.

Ved rattet i Farman'en satt løyt-
nant Sem-Jacobsen, og passasjeren
var Norges første sivile flyver som
idag skulle fly solo for første gang
og ta sertifikatet. Ansiktet til eleven
var nesten helt gjemt under flyhjel-
men og de store brillene, men den
kraftige ørnenesen kunne bare tilhøre

ett eneste menneske - Roald Amund-
sen! Den berømte polarforskeren som
hadde presset hundespannene sine
frem over Antark[is' isøde og plantet
det norske flagget på Sydpolen, og
som hadde ført <Gjøa> gjennom Nord-
vestpassasjen forberedte seg nå på
en ny, stor oppdagelsesreise. Og til
den trengte han å kunne fly!

- Dette går jo fint! ropte Amund-
sen, og Sem-Jacobsen vinket muntert
tilbake til ham. Soldatene var som
rnaur langt under dem, og Amundsen
kunne se lommetørkleene de vinket
med som hvite prikker. Han vinket
tilbake og smilte bredt.

Plutselig snudde læreren seg, og det
var et forskrekket uttrykk i øynene
hans.

- Styreledningen er røket!
Amundsen snudde seg kjapt og så

Iedningen vikle'seg rundt propellen,
Motoren begynte å fuske, og Sem-
Jacobsen lot maskinen sirkle nedover.



-- Vi styrtel! ropte han med ett.
De var tyve-tredve meter oPPe da

flyet satte nesen rett ned, og Amund-
sen grep hårdt om kanten av gondo-
len. I et kort glimt så han de for-
skrekkede ansiktene til soldatene, og
så gikk det et kraftig støt gjennom
flyet. Med et høyt smell tok det bak-
ken. Propellen, understellet og vin-
genc ble knekket til pinneved, og til-
skuerne styrtet frem mot vraket med
hjertene i halsen.

- Kunne de to ha kiart seg?
De soldatene som var nærmest stop-

pet opp og begynte å rope hurla mens
de viftet med armene, og snart spred-
de ropene seg. Ut av vrakhaugen
krabbet de to flyverne, og de så ut
til å være helt uskaddel

Amnndsen rettet seg opp og børstet
av seg det verste av støvet,

- Dette var synd! sa han og så på
lestene av Farman'en. - Nå får jeg
vel ikke tatt sertifikatet idag.

Han kastet et blikk rundt seg, og
smilte med ett fornøyd. - Men der
borte står det jo et annet fly! Jeg
Iurer på om det kunne la seg gjøre
å få låne det?

Noen minutter etter satt den be-
rømte polarforskeren alene i cock-
piten på det nye flyet. Tilskuerne
lystet forferdet på hodet. Eide ikke
mannen nerver? Her gikk han rett i
bakken med et brak, og så ville han
til værs igjen! Dette kunne aldri
gå bra.

Duren fra motoren steg og steg til
en voldsom larm, flyet suste bortover
startbanen, og så var det med ett
oppe luften, Elegant lekte det seg
gjennom en åttetallssving, steg så opp
i 150 meters høyde, og kom inn over
landingsplassen i glideflukt. Forsiktig
satte Amundsen maskinen ned på ba-
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nen, og den ri.rllet et godt stykke før
den stoppet.

Roald Amundsen hadde vist at han
kunne manøvrere et fly, og under
skingrende hurrarop fra tilskuerne
fikk han overrakt sertifikatet. Det
hadde nummer 1, for han var vår før-
ste sivilflyver.

På veien tilbake til Oslo snudde
Sem-Jacobsen seg mot sin tidligere
elev.

- Si meg en ting, Amundsen, er
det noen spesiell grunn til at du ab-
solutt ville ta flysertifikatet?

Amundsen nikket,

- Ja, det er sikkert, Tenk på hvil-
ke muligheter flyet gir polarforskeren!
I århundre etter århundre har han
måttet streve med hundesleder og an-
dre primitive hjelpemidler. En eneste
ferd har ofte tatt flere år med et fryk-
telig slit, og nå er det hele forandret
med ett slag! Ingen flere lange vand-
ringer, men en rask fiytur istedet.
Blikket ble fjernt oq drømmende.

- Flyet er for lite utviklet ennå tii
å kunne brukes på lange ferder, men
Bleriot's tur over Kanalen har vist at
det er muligireter! Vi får prøve oss
frem inntil utviklingen har kommet
Iangt nok. Du skjønner, jeg har tenkt
å fly over Nordpolen og Polhavet!

Sem-Jacobsen ble sittende og se på
ham med åpen munn, og fikk ikke
frem et eneste ord!

II.

En svindler lurer Amundsen.
Det varte ikke lenge før Amundsen

kjøpte seg et lite Farmanfly med ski-
understell, og han hadde tenkt å ta
det med seg på den turen nordover
som han hadde planlagt med <Fram>.

Men så ble planene stoppet av en be-
givenhet han ikke hadde makt over

-- den første verdenskrig brøt ut!
I fire lange år gikkAmundsen rundt

oq r,erket, men så kom endelig fre-
den, og han dro til Amerika sammen
necl. den unge flyveren han hadde
engasjert, Oskar- Omdal. De kjøpte
et Junkerfiy, og ble satt i land fra
Matrcl> i Wainwrig}tf i 1922. Herfra

hadde de tenkt å fly over Polhavet
til Grønland, men en dag ble hele
understellet på flyet smadret, og der'-
ned måtte de gi opp planene fol den-
ne stang.

Nå så det mørkt ut. Amundsen had-
cle ikke fiere penger igjen, og det var
nange andre som hadde begynt å

snakke om å fly over Polhavet også-,

så det gjaldt å komme avgårde før
en eller annen konkurrent kom foran.

Så en dag kom Amundsen styrtende
rnn på rommet til Omdal, og ansiktet
hans var et eneste stort smil.

- Se her, Oskar. Her kommer løs-
ningen på flokene! Jeg har fått et
telegram fra skipsredel Hammer i
Seattle, han som hjalp meg med så
mye cla jeg utrustet <Maud> til den
siste ferden. Hør hva han skriver:
Kom til Seattle. Jeg har tre nye fly

til Dem!>
Omdal spratt opp og danset rundt

i lommet av glede.

- Da kan vi kanskje dra avgårde
alt i sommer. La oss reise til Seattle
med en gang oq snakke med Hammer!

De to vennene dro avgårde, og da
de kom til byen gikk de rett opp på
kontoret til Hammer. Han rnottok dem
nred .t stolt smil,

- Goddag, Amundsen. Hyggeiig å
se Dem igjen! Nå skal De snart få
tatt den turen over Polhavet De har
snakket så mye om. Junkerfabrikkene
har f oreløpig lovet meg et fly av
nyeste modell!

Amundsen og Omdal så på irvelan-
dre; og så ristet polarforskeren på

hodet.

- De Junkerne er ikke så bra,
Hammel, Understellet på dem er for
dår'lig når' man skal lande på isen.
Nei, ønsket måtte være å få flybåter!

Hammer smilte på uy og bød på
sigarer.

- Flybåter? Det er altså det beste?
Da skal jeg selvfølgelig skaffe dere
det!

Amundsen så betenkt på ham,

- Men hvordan skal vi få skaffet
pengene til dem? Det biir ingen billig
affa:re, vet De.

Skipsrederen slo ut med armene.

- Overlat det til rneg, Amrindsen.
La meg få fullmakt tii å handle på
Deres vegne. Jeg vet hvordan penger
skai skaffes, og det er bale hyggelig
å hjeipe en berømt landsmann.

Polarforskeren tenkte seg om. Ham-
mer virket som en grei kar, og selv
så han ingen løsning på pengepro-
blemene.

- All right, sett igangl Da ordner
altså De med flyene, så drar Omdal
og jeg l.rjem og planleggel ekspedi-
sjonen.

De tok hjertelig farvel med Ham-
nrer olt dro tilbake til Norge. Det
var høsten 1923, og Amundsen planla
å dra avgårde neste sommer. Nå had-
de han tenkt å fiy fra Svalbard til
Alaska, og han engasjerte flyvere ogt

mannskap til turen.
Omdal var stlaks villig til å bti

med.

- Så lenge du ikke gil opp skal
du alltid finne meg villigl sa han.

Amundsen engasjerte to unge, nor-
ske flyvere til å føre de to andre ma-
skinene, premierløytnantene Hjalmar
Riiser-Lalsen og Leif Dietrichson. Fra



Seattle skrev Hanmer at han hadde
bestilt tre Dornier Wal flybåter i lta-
lia, og de skulle koste 130 000 kroner
hver.

- Kan De klare å skaffe de pen-
gene? spurte Amundsen, og Hammer
svarte at det var en Iett sak som
polarforskeren jkke behøvde å kaste
bort tid til å tenke på. Han holdt på
med å samle inn pengene blant rik-
folk nå, skrev han.

Tidlig på våren <iro flyverne ned
til Pisa og prøvefløy maskinene. De
var vilit begeistret for dem.

- For noen fly! sa Riiser-Larsen,
og heie den seks fot høye kjempen av
en kar dirret av begeistring, 

- 
Disse

maskinene her skal vi klare turen
med, Amundsen! Jeg har vært oppe
i over 3000 meters høyde med to
tonns last, og flyet svever som en
svale.

Tiden gikk, og rundt midtsommer
skulie Amundsen overta flyene. Et
telegram til Seattle vedrørende beta-
lingen kom i retur. Skipsreder Ham-
mer hadde forlatt landet og var dratt
til Japan! Han hadde tatt med seg
mesteparten av de pengene han hadde
samlet inn blant rikfolkene i Amerika.

Amundsen tok et skritt tilbake og
ble likbiek. Riiser-Larsen leste tele-
grammet ovel skulderen på ham og
knyttet nevene. Det kom et sint ut-
trykk i øvnene hans, og den kraftige
skikkelsen ruvet som en arg bjørn.

- 
Heldig for ham at han er helt i

Japan, sa han innbitt. 
- 

Hadde je-<r

bare hatt ham herl
Amundsen rystet fortvilet på hodet.

- 
Penger, jeg må skaffe pengerl

Vi skylder 280 000 kroner for flyene!
Det er ikke annet å gjøre erm' å la
seg slå konkurs.

Han smilte plutselig.
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-- Det skai nok gå. Vi får huske
på at det er mørkest når det iysner!
Turen skal vi nok gjennomføre når
alt dette er ordnet opp.

Med innbitt energi gikk han løs På
oppgaven. Konkursboet ga penger så

alle fikk dekket fordringene sine, men
Amundsen selv var på bar bakke
igjen. Utsiktene til å fly over Pol-
havet var mindre enn noen sinne, meu
han-kjente ikkc ordct å gi opp.

- 
Julsn skal gjennomføres, sa han

til flyverne. - 
Jeg drar til Amerika

på en foredragsturn6. Kanskje jeg kan
skaffe penger nok på det!

I II.

Lincoln Ellsworth.

En aften noen måneder senere satt
Roald Amundsen på et hotellværelse
i New York med en blyant i hånden.
Han skrev noen tall på et ark papir,
summerte dem og kastet blyanten fra
seg. Med en trett grimase gned han
seg over haken. Dctte så alt annet
enn lovende ut!

Foredragsreisen var langfra blitt det
han hadde ventet, Han hadde alltid
voert populær her i Amerika, men nå
hadde folk øyensynlig glemt hans tid-
ligere bragder. Det var bare noen få
som møtte opp for å høre foredragene
hans, og de artiklene han skrev var
det ikke lett å få plasert i avisene.

Han så på beregningene han hadde
foretatt.

Det var ikke rare sakene, nei. Hvis
inntektene fortsatt skulle bli så små
ville han være 100 år før han hadde
kapital nok til å fly over Polhavet!
Hva skulle han gjøre? Noe drastisk
måtte foretas, ellers kom han aldri
avgårde. Gi opp turen ville han ikke.

FIan skulle fly over Poihavet selv om
det så mørkt ut for øyeblikket.

Han ble brått avbrutt i sin tanke-
rekke av den iltre kimingen fra tele-
fonen på nattbordet.

Amundsen sukket. Det var sikkert
flere kreditorer som ville mase etter
penger. Han trakk på skuldrene og
grep røret.

- Halio,

- Er det kaptein Amundsen? spurte
en dyp, mandig stemme.

- Ja, det er meg.

- Mitt navn er Lincoln Ellsworth.
Jeg vet ikke om De husker meg, men
jeg møtte Dem under verdenskrigen.
De var på besøk ved fronten i Frank-
rike, og jeg var en amerikansk frivil-
lig som lå i en skyttergrav der. Vi
snakket litt sammen også.

- Dessverre, jeg husker Dem nok
ikke.

Amundsen skulle til å bryte sam-
talen. Det var mange som forsøkte å
gjøre seg til venns med berømtheter
på denne måten, for senere å sole seg
i den annens berømmelse. Han holdt
på å iegge på røret da Ellsworth fort-
satte å snakke.

- Jeg har absolutt ikke noe greie
på polarforsking, men det interesserer
meg sterkt. Det kan hende jeg kan
klare å skaffe Dem penger til en ny
ekspedisjon I

Nå tenkte ikke Amundsen på å leg-
ge på røret lenger.

- Mener De det? Kunne De komme
hit på hotellrommet mitt, så kunne vi
snakke om dette her.

- Jeg kommer om to minutter. Jeg
ringer nemlig fra telefonboksen nede
i foyeren på hotellet!

Et par minutter etter banket det på
døren, og en høy ung mann kom inn.
Det brunbarkede ansiktet var åpent

og aerlig, og et bredt smil blottet io
rader perlehvite tenner. Amundsen
iikte ham straks og gikk mot ham
med utstrakt hånd.

-- En fornøyelse, kaptein Amund-
sen! Skal vi gå over til forretningene
straks12

Han slenglte seg ned i en stol og
tente en sigarett.

-- Jeg kan kanskje skaffe Dem
85 000 dollars, sa han roiig, 

- men
på en betingelse. Jeg vil selv være
med på ekspedisjonen!

Amundsen hevet overrasket øye-
brynene og betraktet ham skarpt. Hel
s'att denne rike, amerikanske gutten
som var sønn av en kjent kullmagnat
og sa at han viile bli polarforsker!
Hvordan ville han som var vant til
rikdom og luksus klare de harde str-a-
basene under primitive forhold?

Lincoln Ellsworth 1o plutselig.

- 
Jeg skjønner hva De tenker på,

mr. Amundsen! Jeg tror nok jeg skul-
le kunne holde ut de besværlighetene
en ekspedisjon vil by på. Jeg er en
veltrenet sportsmann, har drevet med
bryting og boksing. Jeg har vært på
lange tuler i ødemarkene i peru,
Alaska og Canada og har klart meg
på egen hånd uten sivilisasjonens
goder.

Jo, han så vilkelig ut til å være
i god form og virket slett ikke som
noen bortskjemt pappagutt.

- En ting må De være klar over,
sa Amundsen. 

- 
Ekspedisjonen vil

stå under norsk flagg selv om De
skaffer pengene. Jeg kommer aldri til
å dra avgårde i noe annet lands tje-
neste !

-- Det er en selvfølge!
Polarforskeren sukket lettet. Nå be-

gynte det å lysne!

- Well, jeg vil gjerne ha Dem med



på tlrre11. Og De kan skaffe pengene?

- 
Ja, det iror jeg bestemt. Far har

massevis av penger, og hvis De vil
bli mecl meg hjem kan vi snakke mecl

harn.

Amundsen var villig, og ikke lenge
etter satt han i en god stol i det

luksuriøse huset til millioneeren James

Wiltian Ellsworth. Lincoln hadde fore-
Iagt ham planene med ungdommelig
iver. Faren så vnrderende På den

norske polarforskelen.

- 
Si meg, haPtein Amundsen, hvor-

for vil De absolutt fly over Nordpo-

len?

- 
Det er siett ikke det viktigsie!

.Anulrclsen ble valm og ivrig i stem-

men. -- Je-q iegner det ikke På noen

måte sotn irovedoppgaven å fly over
polen. På cien l-ral jo Peary vært for
mange år siden. Først og frernst vil
jeg fly ovel Polhavet. Som De vel
vet er clette et fullstendig uutforsket
område på joldkloden. Ingen vet om

det el et eneste stort hav eller om

det fins land der'. Kan hende ligget'

et helt kontinent skjult bak isbarrie-
ren oq ventel på å bli utnyttet! Å få
konstatert hva som er gjemt i dette
isødet el betydningsfullt både for vi-
tenskapen og industrien.

- 
Hn-r. Og hva akter De å foreta

Dem hvis jeg ikke g.ir Dem noen Pen-
ger?

- 
Jeg klarel vel sannsYnligvis å

skaffe pengene et annet sted. Det hat'
jeg i alle fall ailtid maktet tidligere.
Der hvo'r- viljen er tii stede fins det
alltid en ntvei.

Ellsworth så på mannen som satt

foran ham, stø og rolig som et fjell
og sikkel på seg selv' Med ett forsto
han at han sto overfor en mann som

gjennomførte det han satte seg fore.

I

- All right, sa han. - Jeg skal ovel'-
før'e 85 000 dollars til Deres konto
imorgenl

Lincoln jul:let av glede, og :\mund-
sen følte det'som om det ble løftet
en stol bør' fra hjertet hans. Nå skulle
Polhavet beseiresl

Noen timer senere ringte et tele-
glafbud på døren til Hjalnar Riiset-
Larsens leiiighet i Oslo.

- Et telegram fra Amerikal
Riiser-Larsen rev spent oPP kon-

volutten,

Hjalmar Riiset-Larsen,
Oslo,
Norge.

Vil du bli ncstkommandcrende på

tlrren over Polhavet Stop Pengeue

ordnet av Lincoln Ellsworth som blit
med på turen Stop Kjøp to Dot'uiei'
Wal fiybåter i Italia StoP

Amundsen.

Riiser-Larser-r smilte bredt og gned seg

i hendeue, Om ban ville være medl
I{an grep telefonen og ringte oPP

sentlalen.
-- Dette er Hjalmar Riiser-Larsen

Jeg ønsker en rikstelefon til Italia.
Gi meg Dorttiel Wal flyfabrikkene i

Pisa !

IV'

Mot det ukjente'

Tidlig om morgenen den 9. aPril
1925 sto to skip ut fra Tromsø havn
Først kom transportskipet <Farm> tii-
hørende rnarinen, og etter det en liten
ishavsskute som nesten var skjult un-
der to enorme pakkasser. De val for
store til å komme ned i lasterommet
på <Hobby> og hvilte på rekkeue, og

enda stakk de et par meter utenfor
skutesidene. En høy, kraftig mann f6r
rundt på clekket og følte nervøst på
sulringene rundt kassene. Riiser-Lar-
sen hadde fått ansvaret for at de to
Dornier Wal flybåtene kom i god be-
hold frem til startstedet på Svalbard,
og det var en jobb han ikke likte.

- llvordan vil det gå om det blir
storm nå? spurte han kapteinen. Den
gamle ishavsskipperen trakk på skuld-
rene.

- 
Er vi heldige kommer vi nok

frem til Svalbard! sa han.
Roald Amundsen var ombord på

<FaLm>, og de stakk raskt fra den
atskillig langsommere <Hobby>. Ikke
mange timene etter starten blåste det
opp til stiv kuling. Bølgene gikk høye
langs skutesiden, og polarforskeren
stirret bekymret akterover.

-- Hvordan pokker skal maskinene
komme hele gjennom dette været?
spurte han .Leif Dietrichson som sto
ved siden av ham ved rekka.

Den unge flyveren rystet på hodet.

- 
Dette ser ikke bra ut, nei. Men

vi får stole på at Riisel-Larsen klarer
br asener I

Etterhvert løyet været noe avr og
Cet var nesten vindstille da <Falm>
gled inn på havna ved Ny-Ålesund.
Ikke før var båten lagt til ved bryggen
før Amundsen dro opp kikkerten og
rettet den utover fjorden. ViIIe de
noenganlr få se igjen <Hobby> og fly-
båtene?

Da <Hobby> kom inn i kulingen slo
Riiser-Larsen seg til på dekket for
godt. Hjertet satt helt oppe i halsen
av frykt for at kas'sene skulle rive seg
løs og forsvinne overbord. Vinden
sto fra nord, og den vesle skuta sling-
ret voldsomt i sjøene. Sjøsprøytet sto

som en foss over dekket, og flYveren
var våt til skinnet.

Det rykket brått til i skuta flere
ganger da noen ekstra sterke bølget
rev i Cen. En av kassene slet seg

løs og skled langsomt bortover rekl<a.

Riiser-Larsen hoidt pusten av spell-
ning. Kassen gled nesten to meter, mert
så ble den liggende urørlig igjen.
Kanskje det skulle gå likevel!

Noen timer etter var de ute av
uveeret i god behold, og uten at noe
mer skjedde nådde de frem til NY-
Ålesuncl. De to pakkassene ble straks
losset og åpnet. I en bitende norda-
viud og tretten kuldegrader ble de-

lene satt sammen, og etter noen få
clager lå de to flybåtene ferdig rnon-
telte ved vannkanten. De bie merket
N24 og N25.

Roald Amundsen samlet de fem ka-
rene som skulle være med ham På
turen og ga dem de siste instruksene.

- 
Vi drar avgårcle så snart mete-

orologene lover oss bra vær. Nord-
polen er ikke det egentlig målet, der
har Peary ait vært, men holder været
og inntreffer det ikke noe uforutsetl
vil vi forsøke å nå den. N 24 skal
flys av Leif Dietrichson. Lincoln Ells-
worth skal være navigatør og Oskar
Omdal mekaniker. Riiser-Larsen skal
føre N 25, Feucht er mekaniker og
jeg selv er navigatØr'. Vi tar mecl

nødrasjoner for treclve dager, rifler,
seilduksbåter, telt , soveposer, rygg-
sekker, ski og sleder. Radio kan vi
ikke ta med. Den er så tung at vi
tapel- nassevis av bensin om vi skulle
installere den. Noen spørsrnål?

Ingen hadde noe å spørre om, og de
gikk hver til sitt. Amundsen ble sit-
tende en stund og prate mecl italiene-
ren Feucht, mekanikeren fra Dornier



Wal Iabrikkene som skulle være med
på ekspedisjonen.

Om morgenen den 21. mai kom
rneteorologen inn på værelset til
Amundsen,

-- Nå er det bra værutslkter for de
nærmeste dagene. Jeg tror De kan
dra avgårde idag.

Polarforskeren reiste seg straks og
snudde seg mot Lincoln Ellsworth.

- Takk, så går vi!
Alt som kunne krype og gå i Ny-

Ålesund sto på bryggen da flyverne
kom gående i de tunge draktene sine.
Fritz Zappfe, som var sjef for Amund-
sens base på Svalbard, kom med en
kasse sigarer og bød frem. Polar-
forskeren tok en.

- Men det er jo bare seks igjen,
Zappfe. Har De nok med dem da?

Zappfe smilte.

- Det blir akkurat en til hver av
dere når dere kommer tilbake igjen,
det! God tur.

Flyverne gikk ombord i de smekre
to-motors flybåtene. De 360 hesters
Rolls-Roycemotorene startet. Propel-
lene begynte å gå langsomt rundt, og
så raskere og raskere, Flyene gled
utover fjorden og snudde så for å gå
opp mot vinden. N25 kom først inn-
over.

Riiser-Larsen ga full gass og 2000
omdreininger på motoren. Farten økte
og økte, og så med ett var flyet i luf-
ten og suste over Kings Bay snebreen.
I en stor bue la han flyet utover og
sirklet mndt mens de ventet på N 24,

Dietrichson lot maskinen gli inn-
over startbanen og økte farten. Da
hørtes med ett et voldsomt brak, og
han kunne høre den forskrekkede
stemmen til Omdal over motorlarmen.
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- Fire nagler er røket i bunnen av
flyet, og vannet fosser inn!

Dietrichson betenkte seg litt, men
ga så full gass.

- Vi kan ikke vente og reparere
det nå! ropte han. -- Det får gå som
det best kanl

Flyet steg raskt og snudde nesen
mot nord. Som to kjempefugler av
duraluminium gikk flybåtene i soi-
skinnet utover iravet i 150 kilometers
fart.

Zappfe ble stående og følge dem
med øynene til de forsvant. Så snud-
de han seg og gikk langsomt tilbake
til værelset sitt. Amundsen hadde reg-
net med å være borte i tolv timer'.
Bare de nå kom helskinnet tilbake!

v.

Til 88 grader nord.

Vannet under de to flybåtene var
fylt av store isflak som langsomt drev
sørover, og som enkelte steder var
skrudd opp i store garer, Det kom
drivende litt tåke under dem, men det
var ingen vind å snakke om og god
sikt.

I N 25 satt Riiser-Larsen ved spa-
kene, stø og sikker s'om Dovre seiv.
Amundsen speidet hele tiden forovei
og noterte ivrig i notisboken sin.
Begge motorene qikk jevnt og støtt,
og Feucht kunne sitte og slappe av
på setet sitt.

N 24 fulgte rett etter dem. Dietrich.
son nynnet en populær slager, og
Ellsworth slo takten med det ene be-
net. Idyllen ble brått avbrutt av den
forskrekkede stemmen til Omdal.

- Leif, se på termometeret! KjøIe-
vannet i den bakre motoren må være
kokende snartl

Og ganske riktig. Et kort blikk for-

talte at ikke att var sonr det skulle.
Fortsatte ternpelatttretl .i stige slik
viile motoren snart bli overopphetet
oc1 ødelagt.

Omclal krøp opp i motorgotrdclerr
med en skiftenøkkel i hånden. Han
ble borte i noen nrinutier og rystet
på hodet da han kom ned igjen.

- 
Jeg kan ikke få gjort noe

med den. Du må sette ned omdrei-
ningstallet, ellers smeller det snart!

Han hadde ikke før snakket ferdig
så smalt det. Men heidigvis var det
barc termometeret som var kommet
opp i 115 grader og sPrakk'

De tre karene begynte å se etter et
sted å nødlancle på, men vannet ttttdet
clem var fylt av høye skrugarer og
'drivende isflak. De så på hverandre,
og Ellsworth trakk på skuldrene.

- Let's go on! .sa han bare'
Med redusert kraft på den ene mo-

toren sank farten, og snart ble N 25

til en liten prikk foran dem for så å

forsvinne helt i tusmørket som la seg

rundt dem som et ullent tePPe

- Se, Amundsen, der kommer mid-
nattssolen, ropte Riiser-Larsen. Sol-
skiven steg opp av havet og hYllet
drivisen i et varmt, gyllenrødt skjær'

De tre satt stumme, grepet av
skjønnheten i naturen. Det var Feucht
som først rev seg løs fra stemningen
og kastet et blikk akterover. Han tok
opphisset Amundsen i armen.

- N 24 er forsvunnet!
Han hadde rett. I{irnmelen bak dem

var tom og blå.

- De er vel kommet etter av en

eller annen grunn. Har de hatt trøb-
bel håper jeg Dietrichson er fornuftig
nok tii å gå tilbake til Svalbard.

Flybåten fortsatte innover isødet.
Ved midnatt hadde de fløyet i åtte

timer', oq Feur:ht oppllste at halvpar-
ten av bensinen var oPPbrukt. - Og

nå er vi på 88c nord, sa Amundseu
trett. - 

Vi får gå ned her, og det be-

tyr at vi ikhe nådde polen denneqang

heller. Del nede er en råk vi kan
Iande i.

Under clem var det et stort åPent

felt i isen. Riiser-Larsen lot flyet 91å

ned i store sirkler', men plutseiig be-

gynte den ene motol'en å fuske.

- 
Vi er for tungt lastet til å kunne

holde oss oPPe På en motor! ropte
han. 

- 
Nå for det briste eller bærel

Det bie klart for dem at flYet ikke
ville nå frem til råken. Riiser-Larsdn
vred det ned mot en bred sPrekk i
isen, og med et høYt smell tok flY-
båten vannet. llendene grep lett og

sikkert om spakene, og han formelig
snodde flyet gjennom issørpen. De to
andre ble grepet av beundring for
hans dyktige manøvrering, og da flyet
stoppet trakk de et letteisens sukk.
Skrugarer var rundt dem på alle kan-
ter, og flyet lå med nesen oPPe På

fast is.

- Vi tar en kort hvil, sa Amund-
sen, 

- 
og så får vi reParere motoreir

og lorsøke å komme oPP ig jen og

dra tilbake.
De sov en times tid, og så tørnet

cle ut igjen. De var nødt til å snu

flyet for å kunne kor-nme oPP med

det, men isen var frosset til rundt det,

og det satt bommencle fast.

- 
Vi kiarer aidri å snu det nå, sa

Riiser-L.arsen og tørket svetten av
pannen, 

- 
og for hvert minutt som

går fryser det mer og mer fast!
De så på hverandre og kastet et

blikk rundt seg. Alt de så var is, is
og atter is

Fritz Zappfe tenkte ikke På å legge
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seg i det hele tatt. Klokken dro seg
over 24, og en ny dag begynte, men
han satt fremdeles og la kabal i den
vesle lugaren sin ombord på <Hobby>.

Nå skulle snart karene være til-
bake, og han ville ikke sove når de
kom.

Etter hvert som tlmene gikk tittet
han oftere og oftere på klokken, og
ansiktsuttrykket hans ble mer og mer
betenkt. Da det begynte å lysne i
øst sto fortvilelse å lese i øynene
hans. Urolig kom han seg på benene
og giklc trt på Cekket. Han stilte seg
ved rekken og så nordover, men in-
gen fly var å se eller høre.

Da solen sto opp sto han der frenr-
deles. Nå var karene allerede flere
timer forsinket. Det kunne vel ikke
være skjedd noe galt med begge fly-
ene? Skipet begynte å våkne til liv.
Fiere og flere kom opp på dekk,
strakte seg og stilte seg ved relingen
for å stirre mot nord.

Timene gikk, men flyene var ikke
å se. Ved middagstider kom skippe-
ren hort til Zappfe.

- Det må være skjedd noe. Jeg
foreslår at vi drar en tur nordover
for å se om vi kan oppdage noe,

Zappfe nikket.

- La oss gjøre det. Kanskje de
har nødlandet og trenger hjelp.

Straks etter ]ettet <Hobby) anker
og dro for full fart nordover. Da de
var kommet til 80o nord møtte de
pakkisen, og patruljerte østover mot
Vogelsang og Jermac point,

Det ble kveld igjen. Urolig gikk
Zappfe frem og tiibake på dekket
lnens mørket ble tettere og tettere,
for så å brytes da midnattssolen duk-
ket opp over horisonten. Hele natten
gikk uten at noe skjedde, og neste
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norgen dro <Hobby> til Virgohavn
der den kastet ankeret.

Det gikk flere dager uten at flyene
kom tilbake eller ga livstegn fra seq.
Verdens øyne ble rettet mot Ishavet,
Om kvelden 27. mai kom det telegram
fra Oslo om at to flybåter fra marinen
skulle komme nordover og lete etter
polarforskerne. Fra USA ble det tele-
grafert at luftskipet <Shannon> ville
bli sendt om ikke flyene kom tilbake
på et par dager.

Den 29. mai dro <Hobby> ut på en
ny patruljetur, men heller ikke denne-
gang oppdaget de noe. Zappfe var ut-
slitt av bekymringer og våkenetter,
og etter hvert som tiden gikk ble an-
siktet hans tynnere og tynnere.

Den 17. juni kom, og ennå var det
ikke funnet spor etter polarforskerne.
Mange var de som mente at de måtte'være forulykket, men Zappfe ga ikke
opp håpet.

Om ettermiddagen kom to fly fra
marinen eskortert av <Heimdal>, som
sknile være moderskipet deres. Dagen
etter skulle flyene dra inn over isen.

Zappfe la seg sent på kvelden og
kastet seg frem og tilbake i seogen
uten å få Sove. Var polarforskerne i
live, eller var deres døde legemer
forlengst frosset inne i det hvite hel-
vete der oppe i nord?

VI.

Kampen mot polarisen.

Roald Amundsen tenkte ikke på å
gi opp selv om de ikke klarte å snu
flyet som var frosset fast i issørpen.

- Vi er nødt til å få maskinen opp
på fast is, sa han rolig. - Det eneste
vi kan gjøre er å hugge vekk den
sl<rugaren der borte og dra det opp.

Riiser-Larsen og Feucht så tause på

hverandre, Den kolossale skrugaren
måtte bestå av flere tonn hård stålis.
Kunne tre mann klare å fjerne den og

deretter å dra et flY som veide fire
og et halvt tonn oPP av vannet? Det
er umulig, tenkte Riiser-Larsen, men

han sa det ikke.

- Well, da er det bare å begYnne.

Hva har vi av redskaP å arbeide med?

Det viste seg å være svært lite' En

speiderøks, noen kniver og en liten
treskuffe var alt som som kunne bru-
kes, men de satte likevel igang med

å hugge is og skuffe den vekk' Helt
til det begynte å mørkne hang de i,
og etter å ha slukt noe mat sank de

utmattede ned i sovePosene'

- Får vi ikke vekk denne skru-
garen må vi gå til KaPP Columbia På
Grønland, sa Amundsen og sukket'
Det blir en pokkers så lang marsj
over drivisen, omtrent 100 mil

Tidlig neste morgen var de På be-

nene igjen og fortsatte arbeidet. Så

fort de tok en pause kløv Amundsen
opp på toppen av skrugaren med kik-
kerten i neven for å speide etter N 24'

Han gransket nøye alle mørke flek-
ker i terrenget, og med ett utstøtte
han et høyt rop.

- Jeg kan se vingen På et fIY! Det
må være N 24. Jo, det er et telt også,

og folk! La oss få oPP et flagg'

Riiser-Larsen kom løpende med flag-
get og begynte å vifte med det' En

mørk skikkelse kavet med armene i
den andre leiren.

- Det er Dietrichsonl sa Amundsen
beveget. - Signaliser til ham.

Riiser-Larsen begynte å sende mor-
sebokstaver, og ble enig med Dietrich-
son om at mannskapet På N 24 skulle
prøve å nå bort til N 25. Det varte
ikke lenge før karene forlot leiren og

kom gående over isen med sleder og

store oppakninger.

- Bare de nå ikke går over den

store råken vi så da vi landet, sa

Feucht med ett. - Det har vel lagt
seg noe ny js På den, og det er ikke
sikkert de oppdager den er usikker.
Vimå...

Han tidde brått da et skingrende
rop lød gjennom stillheten. De tre så

på hverandre uten å si noe. Karene
fra N 24 var skjult for dem bak en

høy skrugar, og de kunne ikke få

hjulpet dem på noen måte da de var
helt på andre siden av råken. Var
de druknet alle sammen?

Dietrichson fikk satt flyet ned i en

Iiten råk da den overopphetede moto-
ren stoppet. Vannet fosset inn gjen-
nom den ødelagte bunnen, og flyverne
begynte å hive sakene sine inn På
fast is for å redde det som kunne
reddes om maskinen skulle synke,

De tilbrakte en kald og ubehagelig
natt på isen, og stor var gleden da
Dietrichson oppdaget N 25. Så snart
de hadde fått pakket sammen utstyret
dro de avgårde for å komme sammen
med kameratene igjen. Omdal gikk
først, så kom Dietrichson og til slutt
Eilsworth.

De passerte flere små, åpne råker
og gyngende seiersis, og flere ganger
holdt en av dem på å plumpe uti. De
var ikke mer enn noen hundre meter
fra N 25 da Dietrichson med ett gikk
gjennom isen. Med et skingrende
skrik hugg han tak i iskanten, og Om-
dal snudde seg kjapt, Før han fikk
kommet seg på sikker is var imidler-
tid også han uti, og de tunge rygg-
sekkene truet med å dra dem under.

- Forsøk å holde ut! ropte Ells-
worth.
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Han nølte ikke et sekund med å
hjelpe. Lynsnart spente han av seg
skiene, la seg ned på isen , g akte seg
i.rngsomt og forsiktig utover mot rå-
ken. Det knaket faretruende under
ham, og isen slo stole sprekker. Han
strakte seg ut, og skjøv en av skiene
bort mot Dietlichson. Flyveren fikk
grepet tak i enden av den og Ells-
worth dro ham opp av vannet.

Omdal kjente at musklene begynte
å sti-vne. Han klorte seg fast med
neglene i iskanten og bet tennene
samnlen. Rett før han skulle til å
svnke kjente han et hårdt tak i skul-
deren. Det var Ellsworth som hoidt
ham oppe inntil Dietrichson nådde
frem og fikk hjulpet ham med å få
opp Omdal.

De samlet klefter i noen minutter,
men snart etter var de på benene
igjen og fortsatte marsjen. Endelig
dukket leiren opp foran dem, og så
kom Amundsen, Riiser-Larsen og
Feucht løpende.

- Gndskjelov, sa Amundsen og
pustet lettet ut. 

- Da vi hørte skriket
visste vi ikke hva vi skulle tro. Skynd
dere inn i flyet og få på dere noen
tørre klær.

Så snart det var gjor-t samiet
Amundsen dem for å planlegge hvor-
dan de skulle komme seg tilbake til
Svalbarcl. De ble enige om at de
måtte prøve å få N 25 opp av vannet
og få lagd en startbane til den. N 24
var så ødelagt at den aldri ville kun-
ne lette mer.

De satte straks igang med å ar-
beide. Provianten l:le strengt rasjo-
nert, hver mann fikk 250 gram om
dagen. Fra morgen til kveld slet de
rned å fjelne is og sne med de pri-
mitive redskapene sine og litt etter
litt vokste lengden på startbanen.
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Dødstrette krøp de i soveposene, o11

hadde knapt sovnet da et høyt rop
vekket clem. Det var Riiser-Larsen.

- 
Kom fortl Isen skrur seg salrr-

men rundt flyet og holder på å pressc
det ned!

I en fart tørnet de ut og grep red-
skapene sine. Isen sto allerede hør-t
oppe på sidene av flyet, og i febrilsk
hast hogg de }øs på den. Riiser--Lar-
sen hoppet opp og ned på den åtte
tommer tvkke isen og trampet den i
biter med bjørnevekten sin. Det ble
en hård kamp før de endelig redciet
flyet inn på fast is.

Etter noen timers søvn var de oppe
igjen, og spiste den magre frokosten
sin: tre havrekjeks og en kopp sjoko-
lade. De begynte å arbeide på start-
banen igjen med en gang.

Dag etter dag fortsatte de å pla-
nere isen. Høye skrugarer ble hugget
og trampet ned og overflødig is ble
skyflet vekk. Det tunge arbeidet på
knappe rasjoner begynte å virke på
dem. Mennene ble tause og dradde
i ansiktet. Uten et ord krøp de i po-
sene om kvelden og sovnet øyeblik-
keiig inn. Hver morgen slepte de seg
Iike dødstrette ut og arbeidet så len-
ge det var iyst.

Endeliq den 15. juni val staltbanen
lang nok til at de kunne gjøt'e et for.
søk på å gå opp. Med hjertet i halsen
krøp de inn i N 25, og Riiser'-Larsen
sank ned i førersetet.

Staribanen var ikke for lang, og
den endte rett i en stor skrugar. Fikk
de ikke irøyde nok ville de kiøre rett
inn i den

Riiser-Larsen bet tennene sammen
og startet motorene. Med et brøl ten-
te de 720 hestekreftene, og han ga
2000 omdreininger. I full fart skjente
flybåten avgårde over den knudrede,

ujevne isen. En liten råk ble passert
mec'l et hopp, og så trakk Riiser-Lar-
sen spaken bakover. Langsomt fikk
clen tungt lastede maskinen luft under
r-rngene, skrugaren f6r forbi under
clem, og de var oppe. Amundsen trakk
et langt srikk og snudde seg mot de
fillete, skjeggete feilgesvennene sine.

- \,'i klarte det, sa han siille. - Vi
nådde ikke målet dennegang, men vi
berget i alle fali iivet. Det kan gjøres
flere forsøk, og jeg skal kiare å fly
over Polhavetl

N 25 durte over isen, søLover mot
clet åpr-re havet. Time på time fløy
cle i lav høyde. Riiser-Larsen merket
tidlig at den ene styreledningen var
i uorden, og balanseroret var vanske-
lig å bevege. Bare de klarte å holde
seg på vingene til de hadde passert
iskantenl

-- Der var åpent vann! Han be-
tenkte seg ikke, men satte flyet rett
necl så sjøsprøyten sto høyt til alle
kanter. Det var land et stykke forut,
og han taxet flyet på vannet dit. Ikke
lenge etter la de til i Brennevinsbukta
på Nordostlandet, og det var en her.-
lig følelse å kjenne fast mark under
benene igjen.

De rigget opp en primus og skulle
til å begynne med kveldsmaten cia
Ellsw-orth med ett spratt opp.

- Se, del er en båt!
En iiten fangstskute kom tilsyne ute

i br,rkten. Karen begynte å huje og
skrike, og ikke ienge etter la <Sjøliv>
inntil stranden. Skipper NiIs Wojlan
så på de skjeqgete karene med åpen
munn. Det var jo Roald Amundsen,
og den svære ruggeD der borte kunne
ikke være noen annen enn Riiser-
Larsen! Så levde de altså likevel!

- Kom igjen, sa han, - så skal jeg

få dere ti1 Ny-Ålesund så fort skrita
kan gå!

Fritz Zappfe våknet av en rtrolig
slummer ved dnnkene fra motoren på
en fangstskøyte som stevnet inn på
havnen. Han gjespet og kastei vekk
teppene. Han fikk ikke sove ordent-
lig likevel, så han kunne like gjerne
gå en tur på dekk.

Zappfe oilk opp og stilte seg ved
relingen. Fangstskuta tøffet avgårde
under ham, og da den passerte hørte
han med ett en stemme som lød så
forunderlig velkjent.

- Nå, Zappfe, hvordan går det?
Han stivnet til og så nøyere på

den skjeggete fremtoningen som sto
nede i fiskeskøyta. Det var jo
jo, det var vilkeiig Amundsen!

Zappfe kom nred et høyt indianer--
hyl og kastet seg rett ut i riggen på
fangstskuta. Han hoppet ned på dekk
og hiiste hjertelig på de seks karene.

- Helregud, er det virkelig cler-e?

Alle trodde dere var forsvunnet for
godt!

Da de seks hadde lagt i seg utrolig
store porsjoner middagsmat og ende-
lig ga seg snudde Amr-rndsen seg mot
Zappfe.

- Hm, Zappfe, de sigarene du had-
de, vet du, det er vel ikke flere igjen
av dem?

Zappfe smilte bredt og fant frem
sigarkassen.

- Jeg sa jo at dere skulle få en
hver når dere kom tilbake, sa han og
lo. - Vær så god og fotsyn dere!

VII,
Fra Svalbard til Alaska.

En vakker somnerdag kom premier-
løytnant Hjalmar Riiser-Larsen inn i
haven tii Roald Amundsens hjem ved
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Bunnefjorden, Polarforskeren la fra
seg pennen og reiste seg med et stort
smil.

- 
Nei, er det deg, Hjaimar! Jeg sit-

ter her og skriver på boken min om
den siste ferden vår, men du forstyr-
rer ikke.

Riiser-Larsen slo seg ned i en stol.

-' Amundsen, sa han langsomt, 
-du snakket om at du ville fly over

Polhavet, og at du ville bruke et luft-
skip, ikke sant?

- 
Jo, det stemmer. Jeg tror luft-

skip er sikrere enn fly, og jeg har
allerede satt meq i forbindelse med
Zeppelinerf abrikkene.

- 
Jeg vet det, men jeg tror jeg har

noe som er bedre. Husker du det luft-
skipet du fløy med da du var i Italia,
marinens N 1? Det skal selges nå.

Amundsen reiste seg og smilte for-
nøyd.

- 
Det høres fint ut! AItså må vi

skaffe penger, mye penger. Det ble
et overskuCd på en halv milion på
flyferden vår, og jeg skulle vel kun-
ne tjene endel på boken min, men
det er likevel langtfra nok. Jeg får
dra over til Amerika og holde fore-
drag igjen, og så får du ordne med
luftskipet.

Han tidde og smilte.

- 
Ja, jeg sier vi, men jeg vet jo

ikke om du vil bli med på denne nye
turen ?

Riiser-Larsen lo høyt og reiste seg.

- 
Når skal vi dra? spurte han.

Mens Amundsen oppholdt seg i
Amerika ble luftskipet bygd om i
Italia og fikk navnet <Norqe> av Oslo.
Mannen som haddc bygd det, Um-
berto Nobile, ble engasjert som fører
på ferden, og Riiser-Larsen skulle
vrpre nestkonrmanderende. Det måtte
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byoges en stor hall for'luftskipet veC
Ny-Ålesund på Svalbard, og tledve
mann overvintret der og arbeidet på
den i mørke og bitende kulde.

Da -Amundsen kom til New Yor-k
ble iran møtt på kaien av en smilende
Lincoln Ellsworth.

- 
Amundsen, jeg har skaffet eu

Ir.alv million kroner! sa han straks,

- 
og jeg håper jeg får bli med på

turen?
Nordmannen så på hem.

- 
Jeg vet ingen jeg heller viile ht:

med enn deg, sa han varmt.
Amundsen kiarte altså. å skaffe de

penclene som skulle til. oo tidlig på
våren 1926 reiste han og Ellsworth til
Svalbard. Det var et imponerende
syn som møtte dem i Ny-Ålesund.
Luftfskipshailen var så godt som fer-
dig, en enomr bygning som ruvet
tredve meter opp i været. Vannstoff-
flaskene til luftskipet var losset på
bryggen og en traktor kjørte dem
opp til hallen. Den ble kjørt av en
ung, lyslokket kar som allerede på
den tid var sterkt interess'ert i flyv-
ning 

- Bernt Balchen.

- 
Vi kan ikke få tatt med oss po-

larkleerne våre, sa Riiser-Larsen en
dag. 

- 
Jeg sendte ciem ned til Italia,

men Nobile har returnert dem. Det er
ikke plass til så mye utstyr, sier han.

' 
- 

All right, da f år vi klare oss
uten dem.

I siutten av april .rentet de <Noroe,
oppover hver dag det skulle veere.
En etternriddaq dukket en båt opp ute
på ljorden, og stielrrcbanneret vaiet
fra s:tangen akter på den.

- 
Det er ,<Chantrer>, ropte Riiser-

Larsen, 
- 

det er kom;nandør Richard
Byrd som kommer!

Alle strmlet sanlmen -ied blygqen.
Byrr'l var en av Anrundsens konkur.

renter, og han teukte å være første-
rriann som flov cver Nordpolen. Han
hadde et tre motors Fordfly, .rJose-
phine Folcla. Amundsen hilste hierte-
lig på ham, og ønsket ham alt hell
på ferden. Amerikanerne begynte
straks å klargjøre flyet til turen.

To dager etter kom oNorge> sei-
lende inn over fjorden, og slo seg
elegant ned på fortøyningsmasten,
Den over hrrndre meter lange kjem-
pen minnet mest av alt om et ruvende
Iortidsuhyre.

Unrberto Nobile hilste på Amund.
sen, oq det mørke ansiktet hans lyste
opp da han smilte.

- Signor Amuridsen, vi kan klare
å slå Byrd og vær'e først over polen!
,ca h'all. - Riktignok er den ene rrro-
tolcrn ikke helt iorden, men vi kan
klare oss fint på de to andre. Vi kan
ta en liten tur opp til polen og ven le
tilbcrke hrt og reparere rnotoren før
vi drar over Polhavet.

Amundsen rynket pannen og rystet
på hodet.

- Jeg går ikke opp uten at alt er
iorden, sa han rolig. - Dessuten har
det ingen betydning hvem som biir
førstemann som flvr over Nordpolell,
for Pealy har forlenqst olantet stjer-
nebanneret der. Nei, jeg vil være
først over Polhavet og se hva som
sl:juler seg der inne i isødet. Jeg '7i1
se om det finnes iand der elier om
det bare er hav.

Nobile svarte ikke, men gikk inn
på r'ærelset sitt.

Noen dager etter startet Byrd og
hans følgesvenn Bennett, og etterat
de hadde voert borte i femten timer
konr de inn for lanclinq iqjen. De var
de første som fløy over Nordpolen.
Amundsen var den første til å gratu-
lere dem,

Den 11. mdi var alt klart til start,
og den seksten mann store besetnin-
gen gikk ombord i luftskipet. Amund-
sen og Ellsworth var ledere. Etter
dem krøp den ruvende skikkelsen til
nestkommanderende inn i gondolen,
og så fulgte føreren Nobile. Oskar
Omdal var med som mekaniker, og
ellers var flere av Amundsens gamle
venner med blant mannskapet.

Nobile satte seg i førersetet og star-
tet de tre 250 hesters motorene. Det
gikk et rykk gjennom gondolen da
propellene begynte å piske luften, og
så gled det store luftskipet ut over
Ny-Ålesund. Byrd fløy ved siden av
det et stykke nordover, og vippet et
par ganger med vingene som av-
skjedshilsen da han snudde.

Ferden var begynt. De hadde ben-
sin ombord for åtti timers flyving, og
det var rikeliq for turen til Nonre i
Alaska der de hadde planlagt å lancle.
For sikkerhets skyld hadde Amund-
sen også med nødproviant for femti
dager, for om noe skjedde skulle han
ikke ha sultekuren fra året før orn
igjen!

I fiott veer og for god fart gled
<Norge> majestetisk nordover over
havet. Amundsen smilte da de pas-
serte 88o nord. Dennegang skulle de
ikke dit ned og slåss mot isen. Nå
skuile de fiy over Polhavetl

Det fine været holdt fremdeles der

lclokken passerte 24. Riiser-Larsen
arbeidet med instrumentene og regnet
nøye ut posisjonen. Aile sikret seg
plass ved vinduene i gondolen.

- Vi skulle være rett over Nord-
polen nå! sa han,

Nobile minsket høyden til 200 me-
ter, og bunnluken i gondolen ble åp-
net. Roald Amundsen grep det nor-
ske flagget og lot det gli ut. Den
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spisse enden på stangen satte seg
fast isen der necle, og det røde, hvi-
te og blå flagget foldet seg ut og
blafret friskt i vinden på polpunktet.
Så kom Elisv;orth med stjernebanne-
ret og kastet ned det. Flagget var
før de dro overlakt ham av den ame-
rikanske presidenten personiig. Til
sh"rtt kastet Nobile ned det italienske
flagget.

Med blottecie hoder tok mennene
hr.eranclre i hånden, tause og grepet
av øyeblikkets storhet.

nNorgeo kretset et par ganger over
poien, og så bld farten økt og kursen
satt mot Nome i Aiaska. Amundsen
fant frem notisboken sin og skrev ned
det han så mens han hele tiden holdt
skarp utkikk. Nå var han endelig
ved sine drømmers måI, Nå skuile det
vrse seg r)In det fantes nytt og u.kjent
land i det arktiske området.

Forelopig va:' det irare is og vann
ruicieL clem, høye skrugarer oc; åpne
r'åker med drivende ilak.

Fllsworth slo secl neC r,ed siden a.r
ham.

- 
Del- er tåke forut, Arnundsen.

Det var vel ikke å verrte heller at
godværet skulle holde hele turen.

Amundsen så opp. Forut var hav
og hinmel skjult av tykke, gulhvite
tåkebanker, og snart stakk iuftskipet
inn i dem. Skodden la seg som en
ullen hånd rundt førergondolen oq
dempet motorlarmen. I flere minut-
ter lløy de i blinde i denne nye, tause
verden. Riiser-Larsen hadde stilt seg
ved siden av Nobile og forsøkte å

speide fremover'. Han kastet et til-
feldig biikk på inst.rumentbordet og
t-rtstøtte plutselig en ed.

- 
Nobile, se for pokker på høyde-

rnålelen! \ri er ikke mer enn ti me-
ter over isenl
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Italieneren snudcie seg raskt, og det
glimtet sint i øynene hans.

- Jeg vet clet. Jeg har gått necl

for å se om det skulle være bedre
sikt her. De kan ikke lære rneg å

fly luftskip!
Riiser-Larsen nølte ikke. Dette var

gaimannsprat og var et tydelig tegn
på at Nobile ikke var den flyveren
han gjerne ville gå for. Han rev
spaken ut av ltalienerens hender og
dro den kraftig bakover. <Norge',
satte nesen i været og gikk rett til
værs. Og så dukket med ett en høy
skrugar opp rett foran dem. Bunnen
av førergondolen skrapet mot toppen
av den, og så var de over og forbi.

Riiser-Larsen tørket kaidsvetten av
pannen. Det var på nære nippet!

Nobile skjøv ham vekk, sprekke-
ferdig av sinne.

-- De skal ikke loere meg å flyl
Jeg ville ha hevet luftskipet r-rår je-c1

oppciaget skrngaren. Det var tid nokl
Riiser-Larsen skulle til å gi et kraf-

tig svar', men besinnet seg da Arnund-
sen la hånden på armen hans.

-- Ta det rolig, Hjalmar, sa han på

norsk. 
- 

Ikke gjør noe oppstyr av
det, men hold istedet et øye med hvol-
dan han flyr så vi ikke blir utsatt for
noe slikt på nyl

Riiser-Larsen trakk på skuldrene ogt

satte seg ned på plassen sin. Nobile
lot <<Norge> fortsette å stige for om
muiiq å komme opp over tåken, men
selv da høydemålelen viste 1000 me-
ter var den iike tett. Høyere kunne
de ikke gå uten å slippe ut gass, og
det kunne de ikke risikere å gjøre.*

" I tynn Iuft utvider vannstoffgassen
seg, og kan derfor sprenge sekkene
den er lastet i hvis ikke flyhøyden
minsker ellel gass slippes nt.

- 
Det begynnet' å legge seg is På

luftskipet! ropte t.ned ett Oskar Om-
dal. De andre så taskt ut og oppda-
get straks at han haclde lett. Den
klamme tåken frøs utenpå hylsteret,
og srart val hele luftskipet clekket
av et tykt islag. Et voldsomt smell
hørtes, og flere fulgte, g deretter
kom en hvislende lyci som ikke ga seq.

- 
Det er slått hull i hyistel'et, sa

Amundsen. -- Isen er brr.rkket i biter-
og trukket inn i propellene, og de

kaster isklumpene mot hylsteret med
slik kraft at de slår hull i det!

- 
Vi rnister gassl ropte Ells-arot'th.

- Come an, vi må reparere!
Ir4annskapet kom se-q på benene og

fant raskt frem cle lappesakene de

hadde n-red til slikt bruk. Det ble et
hårdt arbeid med tiden, og Nobile
senket farten og lot nNorge> gå ned
til 100 meters høyde. Der val det hel-
digvis klart nå, og isen smeltet og
rant av luftskipet. Mennene kiarte å

utbedre skadene, og ferden fortsatte.

Tirne etter time fløy de over is og
hav. Amundsen noterte stadig, o-cJ han
val blitt klar ovel at polarisen ikke
gjemte noe untforsket kontinent i sin
kalde favn. Arktis besto bare av hav
og is.

Om morgenen den 13. mai reiste
Ellsworth seg og pekte fremover med
et stort smil.

- 
Se del fremme. Det er land!

Alle fulgte retningen han pekte i, ogy

Irøye gllerlesrop runget gjennom goD-

dolen. Det var virkelig 1and, og de

hadde klart å krysse Polhavet på 45

timer.

- Det er ikke Point Barrow, sa

Amundsen, - ciet cler er Wainwright.
Der nede liggel Maudheiml Ser du
ikke clet, Omdal?

- Jo, r.isst pokker! Det var her'

vi var med Junkeren i 1922.

Nobile var iike opptatt som de an-
dre av å l:eskue husene under dem,
og på ny var det bale Riiser-Larsens
skarpe blikk sorn reddet dem alle fra
døden.

I et sprang kastet han seg over
spaken og hev luftskipet til venstre.
En høy fjellrygg gled forbi så tett
inntil gondolvinduene at det ble skra-
pet et. nerke i ett av dem av en frem-
springende stenl

- 
Vær for pokker mer oppmerk-

som! brølte Riiser-Larsen til Nobile,
og kjempeskikkelsen hans dirret av
innestengt forbitrelse. - 

Det er an-
nen gang De har utsatt hele ekspedi-
sjonen for dødsfare!

Uten et ord reiste Nobile seg og
forsvant bakover i gondolen.

Riiser-Larsen hevet øyebrynene og
sank ned i fØrersetet.

Amundsen kom bort til ham.

- Vi f år f ortsette vestover mot
Beringstredet, Hjalnar, og forsøke å

nå Nome. Vi skulle ha bensin nok
til det.

Riiser-Larsen nikket og forandret
k.ursen. llncler dem lå Beringstredet,
og bølgene gikk høye med topper av
hvitt skr.rm. Vinden økte .til kuling
og hylte mot luftskipet, Litt etter litt
steg den til full storm, og <Norge>
hev seg urolig fra side til side. Med
stø hånd styrte nordmannen rolig
gjennom uværet.

Plutselig begynte det å smelle i hyl-
steret på ny. Det var blit nediset
igjer-r og nå slo isen hull i det.

- \/i har- ikke mer lappesaker, sa

Amnndsen kort, 
- 

og gassen driver
fort ut. Vi må snart lande uansett
hvor clet blir!

Etter flere tiner avløste Nobile

1

t
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Riiser-Larsen. Italieneren sa ikke noe,
men sank bare mutt ned i førersetet,

Stormen hadde brakt luftskipet ut
av kurs, og for å finne ut hvor de

var måtte de ha en solobservasjon.
Riiser-Larsen grep sekstanten, men
det viste seg at de ikke fikk nesen
på luftskipet høyt nok i været til å

få sol på instrumentet.
Riiser-Larsen nikket muntert til ka-

meratene og forsvant opp i det indre
av luftskipet. I baugen var det en

luke, og fra den fØrte en smal leider
helt opp på nesen av luftskipet. Det
blåste godt her, men nordmannen
puttet sekstanten lommen og nølte
ikke med å klyve ut. Han klemte seg

fast med benene og fikk frem instru-
mentet. Langt under seg så han en
mørk strand og det åpne havet, men
han smilte kaldt og tok sine observa-
sjoner uanfektet av høyden. Da han
var ferdig kløv han rolig ned i fører-
gondolen igjen.

- 
Vi er nord for Kotzebue Sund,

sa han da han hadde regnet ut posi-
sjonen.

Det begynte å biåse opp igjen da

Riiser-Larsen på ny avløste Nobile og
satte seg i før'ersetet. Den ene moto-
ren var stoppet for en tid siden, og

nå begynte plutseiig også en av de

to andre å fuske.

- Vi må gå ned! ropte Amundsen.
Riiser-Larsen nikket kort. Dette ble

ikke lett. I denne vinden kunne iuft-
skipet drive rett på sjøen. En liten
husklynge lå under dem, og han lot
<Norge" gli neCover i store sirkler.
Det larmet gjennom gondolen da an-
keret ble sluppet ned, og så gjorde
flyveren klar tii landing.

Så skjedde underet. Vinden løyet
plutselig av og det ble blikk stille!
Riiser-Larsen satte luitskipet rett ned
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på isen, og mannskapet åpnet dørene
og stormet ut. De hadde vært 72 ti-
mer i luften.

Fra husene kom det løpende folk.

- 
Hvor er vi? spurte Amundsen.

- Dere er i Telier i Alaska!
Teller! Det var åtti kilometer nor-

denfor Nome, men de var i alle fall i
live. Og Polhavet var beseiret!

VIII.

S.O.S. fra lshavet.

Ikke lenge etter dro <Norge>s be-
setning med båt tii Seattle. Rriser-
Larsen kom forbitret bort tii Amund-
sen da han sto lenet til relingen og
betraktet innseilingen til byen.

- Nå kommer forsyne meg Nobile
og de andre italienerne i paradeuni-
formerl sa han sint. 

- 
Polarklærne

våre returnerte han fra Rom fordi det
ikke var plass til så mye utstyr i luft-
skipet, men paraduniformene til sine
egne hadde han plass till

Amundsen rynket pannen.

- Hm! Nobile var nok dessverre
ikke den. beste vi kunne fått med på
ekspedisjonen. Men lag ikke noe opp-
styr nå, Hjalmar. Alt har jo gått bra
og nå skal vi likevel snart skilles fra
ham.

- 
Som du vil, men jeg syns nå

han fortjener en lærepenge!
Vel fremme i Seattle begynte

Amundsen å sende sine rapporter om
det som var observert på turen til
vitenskapsakademiene verden over,
Mens han holdt på med dette kom
Nobile inn på værelset hans.

- 
Aha, raporter, sa han, - 

det er
vel jeg som skal undertegne dem?

Som fører på ferden skulle jeg veere
den nærmeste til detl

Riiser-Larsen og Ellsworth reiste seg

fra stolene sine, og nordtnannen brum-
met illevarslende, så illevarslende at
italieneren skyndsomt trakk seg ut av
værelsetl

-Amundsen stoppet Riiser-Larsen.

- Hold ut noen dager til, så ser vr
ham ikke mer!

Nordmennene dro hjem med <Ber-

gensfjord> etterat Amunds'en hadde
tatt hjertelig avskjed med Ellsworth.
Den unge mannen var beveget da han
ior siste gang trykket hånden tii den
nannen han beundret over alie andre.

- 
Farvel, Amundsen. Skulle du

noengang tenke på å legge ut på en
ny ierd så husk på at jeg er redel

.\rnundsen rystet på hodet.
Jeg har oppnådd det jeg satte

nrecl som mål da jeg var ung. Jeg
ville plante det norske flagget på beg-
c1e polene, dra gjennom Nordvest- og
Nordostpasasjen og over Polhavet,
Nå får yngre krefter overta. Men, til-
føyde han, 

- 
skulle noen i syd eller

norcl noengang trenge min hjelp så

er jeg selvfølgelig beredt.
Den store polarforskeren fikk en

enestående mottagelse på Honnør-
brvggen i Osio. Tusenvis av menne-
sker var møtt frem, og hurraroPene
steg til en øredøvende hyllestlarm da
Amundsen gikk på talerstolen.

- 
Det er rart å komme hjem og se

folket i fest, sa han. 
- 

Det er beta-
ling for det arbeidet en har gjort, selv
om det av og til kunne være hardt.
Mange ganger har jeg blitt spurt om
hva det var som dro meg ut, hva jeg
arbeidet for.

Han holdt opp et norsk flagg.

- 
Det er dette. Flagget er slitt og

i filler, men jeg kan forsikre dere:
det er rent!

sen styrtende inn til Amundsen med
en avis i hånden.

--Se her, sa han opphisset og Pek-
te på avisen. - 

Nå har Nobile veert
på ferde igjen! Han drar rundt i Ame-
rika og holder foredrag. Etter det han
sier høres det ut som om han like
gjerne kunne vært alene ombord i

luftskipet på ferden over Polhavet,
for ingen av oss andre var visst noe
annet enn passasjerer!

Amundsen f6r opp.

- 
Nei, nå har jeg fått nok av

Nobile! Hadde ikke du grepet inn På
turen ville ingen av oss ha vendt Ie-
vende tilbake. Jeg skal skrive en bok
og fortelle verden sannheten onr

haml

- 
Ja, gjør det. Det er på tide noen

tar glorien av den bløffmakeren!

Tidlig i 1928 fikk Amundsen høre at
Nobile skulle ut på en ny polekspedi-
sjon, og nå skulle han selv være le-
deren, Før han dro opp til Svalbard
med luftskipet sitt, <Italia>, ble han
intervjuet, og da sa han til journal-
isten som spurte om hva han ville
gjøre om han falt ned der oPPe i isen:

- Det ville være en stor ulYkke
om vi falt ned, men jeg ville regne
det for en enda større ulykke om jeg

skulle bli reddet av en nordmann!
Amundsen rystet oppgitt På hodet

da han leste dette. Det kunne vel
ikke veere tvil om hvem Nobile
tenkte på!

I mai dro Nobile avgår'de nordover,
og Amundsen tenkte ikke mer På
ham. Han fikk nemlig besøk av to
amerikanere som hadde fløYet fra
Alaska til Svalbard, og han samlet
alle sine gamle venner til en liten
hyldningsfest for dem. Mens de satt
ved middagsbordet ringte det plutse-Noen uker senere kom Riiset-Lat'-
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Over: Et glimt av gondolen på luitskipet >Norge>.

Under: Den 18. juni lettet <Latham> ira Tromsøysundet og ble aldri sett igjen.
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SLUTT

2.1

lig på clør'en. Riiser--Larsen gikk ut
for å åpne, og han kom inn med et
lr:legram i hånden. Han så undetlig
på Amundsen og leste det høyt:

Nobiles luftskip nødlandet på isen.
Ni mann hjelpeløse der med lite
proviant. Kan De lede en unnset-
ningsekspedisj on ?

Riisel-Lar-sen så spent på Amund-
sen. FIva ville han svare? Nobile had-
de krenket ham mer enn noen annen
og forsøkt å nedverdige ham og for-
ringe ham over hele verden.

Den berømte polarforskeren betenk-
te seg ikke et sekund.

- 
Selvfølgelig! var det eneste han

sa.

IX,

Roald Amundsens siste ferd.

Det var lettere sagt enn qjort for-
Amunclsen å dra avgårde. polhavs-
i.riren var gått med stort underskudd,
og han hadde ingen penger å kjøpe
ct fly for. Riiser-Larsen dro nordover
i et av maLinens fly mens Amundsen
satte seg isving for å få låne et fiy.
I-Ielst ville han ha en Dornier Wal,
mcn det var umulig.

Så kom et telegram fra to norske
forretningsmenn i Paris'. De kunne gi
ham en flybåt av typen Latham 47.
Amundsen aksepterte glad tilbudet,
os en fransk flyver fløy flyet tii Ber-
gen del han ble møtt av polarforske-
ren og Leif Dietrichson som også skul-
le være med på turen.

Den flanske flyveren r-ystet på ho-
det da Amundsen spurte ham om
hvordan Latham'en var.

- 
Den egner seg ikke godt. Den

nederste vingen sitter for lavt, og
landel vi på sjøen kan vi like gjer-ne
gjøre kolbøtte. Den er vanskelig å
nanøvrere også.

- 
Det får ikke hjelpe. Vi får brr.rke

det vi har. Det er mennesker son
trengel hjelp der oppe.

De fløy til Tromsø, og her tok de
inn 5000 liter bensin og forsyninger.
Den 18. juni 1928 1å flyet startklart
på Maiangfjorden.

Dietrichson startet de 500 hesters
motorene, og tungt lastet som det var
seg flyet bortover fjorden. Endeiig
lettet det, og kursen ble satt mot
nord.

De var ikke komrnet langt før store
tåkebankel kom sigende, og det be-
gynte å blåse friskt fra nord,

Amundsen kaite opp Ingøy i la-
dioen.

- LATHAM KALLER INGØY, KURS
FOR SVALBARD. ALT VEL. OVER.

Klokken 17.40 hørte radiovakten på
Ingøy at Latham anropte Longyear-
byen, og det var det siste noen hørte
til flyverne.

Flybåten nådde aldri frem til Svai-
bard. Tiden gikk, og flere oq flere
ble overbevist om at Roald Amund-
sen aldri mer ville vende tilbake.
Store unnsetningsekspedisjoner ble
iqangsatt, men ingen spor ble funnet
etter Latham'en før to måneder senere
da to fiskele fant en av flottørene
fra flyet drivende i sjøen.

Nå var alt håp ute. Stormen må
ha brukket fiyet ned i havet og tatt
tii seg den store polarforskeren og
hans tapre ledsagere.

Nobile ble reddet, men mannen som
uegennyttig og uten å betenke seg
dro ut for å redde han som hadde
uttalt seg så foraktelig om ham kom
aldri tilbake.



LUFTPOST
Nå en <<flyvende u-båt>>

Et ily som kan oPerere i luften og

under vannet er nå oppiunnet. Det er

Donald B. Doolittle, vise-presidenten
i All American Engineering Company'
som skal være mester Ior ny-konstruk-
sionen og han sier at hans <Flyvende

undervannsbåt> blir et iet-fly som kan
lande på vannet og som kan ta inn
vann som balast og derved dukke.

Under vannet vil tlYet bevege seg

ved hjetp av propellere. For å få tlyet
opp til overflaten igien benYttes
trykkluit omtrent på samme måte som

i vanlige undervannsbåter.

+
Det første atomdrevne flYet

blir et siøflY

New York - Meget taler for at det
Iørste amerikanske flyet som letter
med atomkraft vii bli et sjøfiy, opp-
lyser magasinet <Aaero Digest>. Fag-
fåIk mener at denne begivenheten er
nærmere enn folk flest tror.

En av grunnene til at magasinet
mener at det første forsøket vil bli
qiort med en flybåt er den at anlegget
iår atomdriften vil bli så tungt at
flyet trenger lang bane for å lette og
lande. Dessuten vil faren for andre
være mindre når man flYr over van-
net. De beskyttelsestiltakene som må
til, krever utstYr sorn er like tungt
som motoren, men dette blir mere enll
ooohevet fordi man ikke trenger de
sic-,re tankcne med brennstoff. Flyet
vil kanskje bli mindre enn et vanliq
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fly av samme vekten forcii drivstoffet'
dtorrtreaktoren og <hylsteretr> til den
må samles på et forhoidsvis iite areal.
Vekten av flyet ved landing vil b.li
større enn vanlig'Iordi mau ikhe lår
det samme forbruket av brennstoff
under flukten som ellers,

Farlig svakhet ved
Hunter-iageren

Det enqelske iuftfartsministerium
har nettopp advart mot å foreta visse
rranøvrer med Hunter-flyet under flyv-
ning i skarpe svinger i høyder under
3 000 meter.

Faren skal være den at flYet' i en
skarp sving i lav høyde, fratar flyve-
ren kontrollen, med det resultat at
kreftene som virker på fly og flyver
blir uutholdelige. Flyveren mister be-
visstheten og flyet bulker seg, og kan
bli vridd i stYkker.

Denne svakheten, <tightening> som
den blir kalt, er forøvrig ikke noen
nyhet. Det var dette som felte S9pe1-
marine's <<Swift>. Alle fly med pil-
formete vinger har l'ært mer eiler
mindre utsatt for denne defekten'
Amerikanerne hadde bl. a. Iignende
vanskeligheter med de første Sabre-
flyene.

PS. De fleste jaqerfly er beregnet
å kunne tåle mellem 9 og 10G (10

qanger tyngdekraftens styrke). Vgd
ii tlt tS G, alt etter flyets konstruk-
sjon, vil bulking og aivoriige vridnin-
oer forekomme.- Fly,r"t".t selv kan tåle mellem 4 og

.5 G uten spesiell beskyttelse. M9d
en anti-G drakt kan flyveren holde
7 G eller mer uten å miste bevisst-
heten.

Fallskjerm for fly
Noen personer i Baltimore har tatt

patent på et apparat som kan gjøre
det mulig å bruke fallskjermer til å
få hurtiggående fly sikkert ned på
jorden. Ideen er blitt bearbeidet av
Glenn L. Martin Aircraft Company,
Den store <redningsfallskjermen for
fly> blir bygget inn i et rom på over-
siden av flykroppen og er festet inne
i flyet. Faliskjermen kan lages slik at
den folder seg ut hvis flyets hastig-
het forandrer seg.

+
Fantastisk utvikling

i fly-metaller
Nye og motstandsdyktige metaller

Ior flyproduksjon ser stadig dagens
lys rundt om i USA, Sovietsamveidet,
Frankrike og Storbritannia. Det gamle
bløte aluminium som i alle år hai vært
viktigste råstoif i flyproduksjonen på
grunn av sin store letthet, brukes rik-
tignok ennå, men selve stoifets egen-
skaper og sammensetning er ikkelen-
ger til å kjenne igjen. Ved å Ia alu-
minumet oiennomgå forskjellige her-
dingsprosesser og iblandinger av an-
dre stoffer, får man helt nye legerin-
ger hvis egenskaper kommer nærmere
stålet hva styrke angår mens det be-
holder aluminiumets letthet.

Men samtidig har også ståIet gien-
nomgått en fantastisk utvikling,

Nå har også de kjente flyfabrikkene
Douglas Aircraft Co. fremsiillet et nytt
materiale til bruk for fremtidens luft_
fartøyer. 

. 
Det er en spesieil blanding

av rustfritt stål og kobolt, som ette-r
prøvene å dømme må ha ganske fan-
tastiske egenskaper.

. ^P"^t^gr 
foreløbig kjent at legeringen

i 64 000 meters høyde er ista;d ti'i å
motstå en konstant temperatur på 72O
grader C. ved en hastighet på 11 200
kilometerl Til ru--eiligning ville
aluminium bryte sammen unåer de
samme forhold alerede ved g3o C.

Vinn
et modell-fly
byggesett!
I hvert nummer fremover kan
Du vinne et byggesett i LUF-
TENS HELTER. Bare iyll ut ku-
pongen nedenlor og send den
til Luftens Helter, Bladkompa-
niet, Storgt. 31, Oslo. Treknin-
gen foretas 15. januar 1956.
Husk å send kupongen inn i
god tid!

Klipp her

Har du bygget
modell-f1y før?

Send denne kupongen til:
LUFTENS HELTER, Bladkompa-
niet A/S, Storgt. 31, OsIo, innen
15. jan. 1956.
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Franske fly
mot toPPen
Frcnsk fty-industri sctser pd nye tyPer

Frankrike har store tradisjoner in-
nenfor flyvningcns område. Mens

Amerika stolt fremholder Wright-
brøch'ene fra 1903 minnes franskmen-

nene mecl god grunn Clement Ader
og hans første flukt i 1890. Fransk-

mennene var- forøvrig blant de første

som kom igang med serie-produksjon
av fly og lanciets flyindustri var i 1918

clen største i verden med en måneds-

produksjon På 3000 flY. I meilem-
kligsårene begynte konstruktørene å

interei;sere seg for sivilfly og indu-
strien lå her meget sterkt an'

Krigen og okkupasjonen satte indu-
strien helt tilbake og i 1945 ble det

startet på nytt - 
helt fra beqynnel-

sen. Famiende og uten Plan gikk fa-
brikkene igang og skaffet seg dyre-
kjøpte erfaringer. Men på grunnlag
av disse kunne rnyndighetene i 1951

starte sitt planlagte proglam. Med
sine begrensete midler skulle fransk
flyindustri lage sine egne typer, ikkc
forsøke å folbedre andres.
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Idag ser vi resuitateue.
Frankrihes 24 flvfabrikker og 8 mo-

torfabrikker arbeider nå rned lette jet-

fly og små rnotorer, som er enkle å

fremstille, samtidig som de ieggel an

på raclikale prøve-konstntksjoner hel-

ler en masse-Produksjon

Av de lette jet-flyene skal nevnes

Fouga Magister, et to-seters trenings-
fly med en fart På ca. 700 km/t'
Fouga i70 R Magister er av NATO
karakterisert som det beste trenings-
fly i verden. Videre har Morane'
Saulnier laget et fire-setels 650 km/t
liaison-fly eller- forretnings-fly' Dette
flyet, Morane Sar.tlnier 760 Paris er

allerede dernonstrert i Amerika og er

blitt viet stor interesse i militær- og

f or retningskt'etset .

Av mer eksperimeutartede fly er nir

S.N.C.A.S.O.s Trident nå i luften' Det
er en jet- og rakett-drevet jager mecl

snpelsonisk hastighet, Leduc har Ia-
get er-r helt annen type jager som blir
brakt tilværs plasert på ryggen av et
rnocler-fly for å slippes i stor fart. Cock-
piten er bygget inn i den nålelignen-
de snuten. Denne jet-jageren har al-
lerede brutt gjennom lydmuren under
stigning og ventes å nå Mach 2

(2,445 kmlt) i plan-flukt ved havets
overflate.

Den stør-ste utr.iklingen kanskje. er
skjedcl på et område som både Eng-
land og Amelika har neglisjert. Det
gjelcler små og lette jet-motorer. Het
har de franske flymotor-fabrikkene
kommet langt. Fremst ligger Turbo-
meca som har ni motorer i vektstør-
relser-r 300-900lbs undel produksjon.
En 298lb. Turbomeca med 880lbs. sky-
vekraft blir anvendt i begge de nevn-
te flyene Magister og Paris. (Folhol-
clet vekt-klaft er her 1-3 rnot vanlige

Dassault's <MYståre>.

1-2 for større motorer.) Denne Tur-
bomeca-motoren blir bygget på lisens
i Amerika og skal anvendes på det
amerikanske flyvåpens nye jet-tre-
ner Cessna T-37. Forøvrig bruker
franskmennene motoren for eksperi-
menter med lette helikoptere.

Franske flykonstruktører beskjefti-
ger seg også med større fly. Marcel
Dassault har tegnet å laget 350 Oura-
gan jagerfly, Frankrikes første pilfor-
mede jet-jager, og holder nå på med
en bestilling på 200 overlyds-fly av
typen Super Myst6re. Videre bygger
S.N.C.A.S.O. et 1160 km/t jager-bom-
befly med navnet Vautour. Dette fiyet
vil kunne føre med seg en A-bombe.

Sarnrne fabrikk prøveflyl nå det nye
jet-passasjerflyet Caravelle. FIyet min-
ner om Cometen men hal de to jet-
motorene plasert i halen og ikke i
vingene. Caravelle er et mellom-
distansefly og vil kunne ta 91 passa-
sjerer. Farten vil overstige 700 km/t.

Frankrike har ca. 60 000 arbeidere i
flyindustrien mot Englands 200 000 og
Amerikas 600 000, og kan derfor ikke
konkurrere når det gjelder produk-
sjon av store fly. Men på småflyenes
område, med suksesser som Fouga
Magister og den lette Turbomeca-
motoren, har franskmennene mulighe-
tel til å vinne en sikker plass på ver-
densmarkedet.

-o_

På den årlige flyutstillingen i Farnborough i september i år vakte
dette jet-bombeflyet stor oppmerksomhet, Det er en

Handley Page <Viclor>.
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DE SPØR VI SVARER
Vi er to kamerater sot.n hal dis-

kutert og ikke karr bli eltige om
Nolthrop N 3 PB treningsflY og
observasjonsfly som ble neget be-
nyttet i siste veldenskrig er norsk
eller amerikansk?

E&NfraHaugesund.
SVAR: N 3 PB er amerikansk, og

var Northrop-fabrikkens iørste pro-
duksjon. Den av dere sorn mente
flyet var norsk har irnidlertid ikke
grepet det helt ut av luften. Det
ble bygd utetrukkende ior Norge
etter norske spesiiikasjoner, og det
ble bare benyttet av den norske
330. skvadron son under krigen
opererte fra Island. FlYene ble
bestilt iør krigen og fløy for første
gang i 1940. N 3 PB var iorresten
verdens hurtigste sjøily på den tid.

1. Hvilke fem r-rot'ske jagerflY-
vere skjøt ned flest tyske flY un-
der kligen, og hvor mange skjøt
de ned?

2. Er Jon Tvedte's bok r,Opp ms6
Spitfire> å få kjøpt fremdeles, og
hvor?

lJ. Er Halvker Httntel det lteste
masseprodnserte jaqeifly?

<Xu. Prestefoss.

SVAR:
1, Det har ikke lYkkes oss å få helt

sikkert svar på dette sPørsmålet
men de tre første skulle være:
Kaptein (nå ob.ltn.) Svein Hegglund
141/s nedskutte, 6 sannsYnlige, 5
skadet. Ob.ltn. Martin Gran, kaP-
tein Spang 101/'r nedskutte. Dan-
sken oberst Birksted som tjenste-
gjorde i det norske ilyvåpenet skjøt
ned 10 tly og Marius Eriksen 7.

2. Forlaget har sluttet sin virk'
somhet, og kan ikke skaife boken'
Muligheten må da være at bok-
handlerne kan ha resterende
eksemplarer av den. Skulle ikke
det være tilielle, er siste sjanse

aitikvariatene, som kanskje kan
skafie Dern boken.

3. Det er nmuliq å qi et bestemt
svar på hvilket masseprodusert fly
som er det beste. Det vil alltid bli
et vurderingspørsmåI. Et fly kan
være raskt, mens et annet som
kanskje ikke har så stor fart er
mye mer manøvreringsdyktig, eller
har større ildkraft osv. Hawker
Tfunler er i alle fall ikke det ras-
keste masseproduserte fly, Super
Sabre f. eks. har større topphastig-
het, og amerikanerne regner det
selvsagt lor å være bedre.

l. Hvem iaget Spiifire-jagelne?
2. Hvilket nasjonalitetsmet'ke har'

U.S.A.?
3. Hvilket nasjonalitetsmerke har

Storbritannia ?

Eric KenworthY.
Svar: 1. Den engelske ilyiabrikken
Supermarine. Imidlertid var Super-
marine i 1928 gått samrnen med
Vickers-fabrikkene - så flyets kor-
rekte navn er Vickers Supermarine
< Spitlire>.

2. Llvit stjerne i blå sirkel med
to hvite vinger på blå bunn.

3. <Regnbueringen>; ytterst bIå,
så hvit ring rundt en rød sirkel.

Flvem f1øy før'st fra Amelika tii
Austraiia, og når var det?

Kiell fra Risør.

SVAR: 1. Det var amerikaneren
Charles E. Kingsford-Smith som
startet lra vestkysten av USA 31.
mai 1928. Mannskapet på den tre
motors Fokkeren var C. T. P. Ulm,
Harry Lyon oq Jim Warner. De
landet i Australia 8. juni.

Hva slags ntototeL har Boeiug
< St latocr ui ser > ?

Flyinteressert.
SVAR: Fire 3500 hestekrefters

Pratt & Whitney R-1360-TSB 3G
Wasp Major motorer.
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S'! l:) .irrT .,:

l)ct første jet-flvet - Gloster E 2Bl39 - med Whittles rnotor.

Jet-motorens

FøRSTE FLUKT
Av Sir Frank Whittle

I tlagl.oket-r min ha1' jeg fot 15de

nrai 1911 bat'e notert følgende: "Om
irftcnen - første prøveflyvning med
E. 23.., Det er det eneste notat jeg

hat' ft'a denne dagen som betegnet
slutter.r på 13 år's kontiutter'lig slit med
en bestemt id6. Ingen kan av disse
{å ortlet-re fir inntlykk av at begiven-
heten faktisk vat en t.nilepel i histo-
lien.

Ellels pleide jeg ir gjøre omhyg-
gelige notater om a1t vi foretok oss,

så når' clet derfor kan synes litt raer-
kelie at jeg iullstendig ignorerte be-

tydtlinger-r av det som hadde hendt.
må dette tilskrives den naturligc re-
aks.ion som fulgte.

I apr'il samme år var vi kommet

sir langt ut vi hadde bcgynt med
li,iør'iirg av ilyet på bakkerl. Uncler
err av disse li.iøreprøvel're ble for-
lesten fartetr sii stor at flyet falttisk
val i luftetr et kort øveb1ikk. Den
Tile aplil ot.u aftenen begynte vi på

Gloster'-fablikker-rs {lyp1ass. Det var
allerede sent. og clet vtit' begynt å

mør'kne. Vi haclde begt'etlset reak-
s.jonsmotot etts støt'ste omdreinings-

I iorriqe nummer rrakte vi )
historien om Sir Frank Whittle

- mannen som oPPfant iet-mo-
toren. Her skildrer Whittle selv
de spennende minuttene da mo-
toren iløy for første gang.



tall til 1l 000 omdreininger pr,. mi-
nutt. Gressdekket på plassen var så
vlrtt etter regnvæl' at motoren måtte
kjøres t-rpp lil 12 000 (1/min. lør flyel
beveget seg, og ved 13 000 orinin.
gikk det ikke foi'tele enn 30 km/t.

Flyveren val tydelig skuffet. Han
var sikkert overbevist om at motoren
ikke ville gi tilstrekkelig .puff- til at
den kurrne få flyet av bakken. Jeg
iorsikret ham at alt ville bli anner-
ledes når motol'en gikk fortere, men
det så ikke ut som han trodde noe
på det.

Neste morger-r øket vi største til-
latte ttirtall på motoren til 15 000
o/min. og så g,iorde jeg selv noen
kjøreprøver med flyet hvor larten var
helt oppe i 100 km/t. Det var på
rnange måler en fantastisk opplevei-
se. For det før'ste var det helt klart
at motoren ville gi tilstrekkelig sky-
vekrtrft så snart vi kunne øke turtal-
let til det støt.ste tillatte. Den var
{ullstendig fri for viblasjoner, det var
langt mindre støy i cockpit'en enn
på alminnelige en-motors f1y, utsik-
ten fra cockpit'en var bedre. betje-
ningshår'rdtakene ftrrre og enklere.

Etter lunch øket vi igjen motorens
turtall. denne gang til 16 000 o/min.
Flyveler.r kjørte først helt ned til en-
den av staltbanen og snudde så flyet
opp mot vinden. Dette var litt used-
vanlig til å være en kjøreprøve. så vi
mistenkte ham for å ha andre hen-
siktet enn bare å humpe bortover
gressmatten. Vi hadde innprentet
ham at motoren fremdeles var langt
fra luftdyktig. Allikevel åpnet han
opp motoren til det maksimale tur-
tall mens han holdt flyet igjen mecl
ttremsene. farten øket laskt og før han
slo av motot.en og bremset opp var
han faktisk i luften et lite ør,eblikk.
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Hel kan det vær'e passer-rde å sky-
te inn noen få data om dette flyet.
Det var konstruert av Glosterfabrik-
ken under' ledelse av George Carter.
og hadde fått betegnelsen *Gloster
Whittle E. 28/39,,. Flyvelen var den
senere avdøde Gerry Sayer, som den
gang var Gloster's sjefsprøveflyver'.
Motoreu var den r-rå berømte W.1..
bygget av B.-T.-H. Co. for Power
Jets Ltd. - Dette siste var. et lite
privat selskap stiftet S år tidligere
for å utvikle min reaksjonsmotor.

I dag er både E. 28 flyet og dets
W.l. motor å se på det tekniske mu-
seum i South Kensington, men sær'-
iig flvet ser langt fr.a ut som noen
museumsgjenstand i vanlig forstand,
selv om vi sammenligner det med de
aller siste flytyper. Etter min mening
er det et av de peneste fly som noen
gang er bygget og George Carter og
hans stab har all gr.unn ti1 å være
stolt av det.

Motoren var en eksperimenlell ut-
gave av typen W.1., og det hadde
aldri vært meningen at den sku11e
brukes ti1 flyvning. Dessuten hadde
den vært utsatt for adskillige uhell
under innkjøringen på prøvestar.rden.
noe som ikke skulle hjelpe til å gjøre
tlen bedre egnet som flymotor..

Den 15de mai val endelig alt klart
for den første pr'øveflyvning. Hele
morgenelt og folmiddagen var været
dårlig, lavt skydekke og regn. Utover
ettelmiddagen lettet det litt, og mot
aftenen hadde skylaget 1øftet seg til-
strekkelig, dessuten var det enkelte
gløtt med blå himmel.

Mens E. 28 kjørte helt ned til en-
den av startbanen, tok vi oppstilling
ved siden av banen omtrent 350 me-
ter fla startstedet. Sayer var klar for

avgang k1. 1s..10. Han holdt {lyet på
bremsene og kjørte opp motoren til
16 500 o/min., så slapp han brem-
sene, flyet rullet bortover med øken-
de hastighet og lettet etter ca. 550
metef.

Etter avgangen fortsatte det vest-
over mens det steg langsomt. Da det
hadde fløyet noen kilometer. forsvant
det bak noen skyer. I flere minuttel
knnne vi bare høre den jevne duren
fra motoren. Plutselig kom det til
syne igien like før det tok en stor
sving for å gå inn for lar-rding. Det
val tydelig for alle at Sayer hadde
fullt herretlømnte ovel' f1yet, og at
hirr.r følte seg hjemme i det. Han
I<orn inn mcd en selie glidende svin-
,qcl s()m om han hadde {løyet det i
I'loc hundle timer og kjente dets be-
l.grensninger til den minste detalj.

Så avsluttet han med en perfekt
ianding. Han satte {lyet ned helt på
enden av banen og stoppet utrullin-
gen {ør det var kommet så langt som
der vi sto. Hele turen hadde vart i
17 minutter. Han kjørte bort til oss,
stoppet flyet, men lot motoren gå på
tomgang og ga oss *tommelen-opp.
som tegn på at alt var i orden. Da
var det vår tur til å flytte på oss,
vi sværmet om flyet og gratulerte
ham på det hjerteligste.

Det er vanskelig å beskrive de fø-
lelser jeg hadde under og etter den-
ne flyvningen. Jeg var veldig an-
spendt, ikke så meget fordi jeg næ-
ret noen tvil med hensyn til moto-
ren, men nærmest fordi dette var en
ny flytype som var i luften fol første
gang. George Carter hadde selvsagt
langt større grunn til å være spendt.
men hvis han var det viste han det
i hvert fall ikke.

Senere er det blitt fortalt meg at

flyet hadde lettet ila bakken hadde
en eller annen dunket meg i I'yggerl
og sagt: .Frank, se: det flyr!. hvor-
til jeg i dette spennende øyeblikk
skulle ha svart: .Ja. men det er
jo det dei er laget ft'rr'å gjøre. er
det ikke?.

En del trv flyvningen ble iilmet
med et alminnelig håndkamera, men
takkei vaere de dårlige lysforholdene
ble ikke resultatet særlig bra.

Helt til da var det ingen sont had-
de tenkt på at begivenheten måtte
feires. men selv om det nå var blitt
sent på aftenen klarte betjeningen i
offisersmessen å ttylle frem det sorr
skal ti1 for et improvisert selskap, -
komplett til den minste detalj. inklu-
sive cn meny trykket spesielt for an-
ledningenl

I de neste 12 dagene fortsatte vi
med prøveflyvningel i henhold til
den oppsatte plan. bare av og til av-
btutt p.g.a. været. Under hele denne
perioden var det ikke engang nød-
vendig å foreta noen inspeksjoner
eller justeringer på motoren,

Dette virket høyst forbausende på
personellet hos Gloster'. Vanligvis
får en ny motor et grundig ettersyn
av motormekanikere ettel hver prø-
veflyvning. De sto derfor målløse av
forbauselse da folkene fra Power
.Iets nærmest tørket hendene og gikk
så snart E. 28 val kjørt inn i han-
garen etter sin første flukt. Nå var
ikke folkene våre fullt så likegyldige
som de så ut til. Takket væte sin
lange erfaring med denne mbtoren
på prøvestanden visste de bare ved
å høte etter duren på motoren at
alt var i orden.

Den største fart vi oppnådde un-
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cler disse pr'øveflyvningene var' 590

km/t. i 7500 meters høyde. Dette var
et resultat av største betydning, fordi
det var større fart enr"r datider-rs fly
hadde ur-rder tilsvarende forhold.

Foreløbige beregninget' viste oss
at flyets ytelser stemte temmeiig nøy-
aktig med de kalkulasjoner vi hadde
gjott basert på r'esultatene fra kjø-
ringen på motorprøvestanden. Etter-
hvert som flere data b1e tilgjengelige
og vi fikk tid til å analysere disse,
kom vi til at ytelsene stolt sett 1€r

()ver viire forhåndsberegninger.
Den gang var det meget sjelden

at en iry flytypes ytelser 1å over det
konstrtrktørene hadde gått ut fra
som maksimum, men i de senere år
hat dette hendt flere gar-rger med
t'caksjonsdrevr-re fly.

Jeg husket spesielt godt clen de-
rrronstlasjonsflyvningen vi foletok
rien 21de mai fra R.A.F. stasjonetr
Cranwe11. Tilstede var luftfartsmini-
steren Sir Archibald Sinclair, Ilere
lut'rdt'e regjeringsmedlen-rmer, parltr-
mentsmedlemmel' og adskillige topp-
Iigurer iunen alle grener av flyvning.
spcsieli fra R.A.F. selvfø1ge1ig og
ikke minst de offiserene som var pli
stasjor-ren.

Hva disse så og høt'te lesulterte
i et utali av beretninger og gjetnin-
ger og dermed var lyktene i ftili
sving. En av offiserene som sto og
så på starten spurte en av de andle:

.Hvorledes i all verden virker det
clerre- - hvoltil clen iindre svalle
rned en selvfølgelig mine: .Å det er.

errkelt nok, den bale sugel seg bort-
over på samme mirtr:
som en støvsttger'!"

En annen offiser som
vilkelig var bekymlet et-
ter hva han hadde setl.
satt nlene i messen og
stirret tomt flem fot seg
rned lynkede øyenblyn.
I)a harr ble spult orn hvu
det val som plaget ham,
svarte han at han hadde
sett et rart fly sonr gikk
som et "o1ja 1yn., men
det val noe eget ved det
som han ikke val istand
til å finne. Plutselig r.eiste
han seg opp og sa dypt
aivotlig med et fortvilet
uttrykk: .Gutter nå er
jeg blitt sprø: flyet had-
de ingen propell l I .,

3,000 km/t Yindtunnel
Vormemuren utforskes

Det er: ikke så svært lenge siden
vi første gang høt'te om <super-
soniske" hastighetel i forbindelse
rled Ilyvning. og siden da 1-ral det
vær't sklevet og talt meget om *1yd-
lnulen', og allc viurskeligheter i for-
l.ir.rdclsc mcd llyvning gjennem den-
nc. Nå cl utviklir-rger-r kommet så
l;rrgt irt vi irllclctle irrnsel muligheten
;rv ;i lly r-ncrl ) girnger' lydens hastig-
lrct i tlcn nir'ul('stc fremtid, og da er
tlct r-ryc 1-lltrblcn'rcl av en l-relt auuen
t'rltul sont r-nir løse s.

Fol ir blingc iull klar.het over det-
te, og for ir kunr.re utfolske og stu-
dele birde pt'o[rlsn1sn. og alle forslag
til løsning av disse. er det i Eng-
land nettopp bygget ferdig en ny
vincltunnei med dette for øyet. Det
el betegnende for luftfartens eksplo-
sive utvikling ai ar-rlegget ble åpnet
av Lold Brabazon. en av flyvningens
pior-relel og blant tJe før'ste som hal
flyseltifikat.

Hele anlegget liggel i nærheten av
Coventry og har fått r-ravr-ret "Whit-
1ey.-1un..1.r. Det har kostet 4 mil-
lionel kroner. og dekkel et område
så stort som ell {otballplass. Selve
vindtunnelen drives med en elektro-
motot på 10000 HK, og hele den lille
elven som rennel forbi anlegget må
ledes innorn for å benyttes til kjøle-
vann for tunnelen.

I tunnelen kan man eksperimen-
tere med n1'e typel raketter, fjern-

styrte plo.iektiler', reaksjonsmotorel
og fly beregnet for *supersouiske',
hastigheter. Vinclstyrken i tunnelen
kan komme opp i 3000 km. pr. time.
Etter år ha sett disse talleksempler pår

anleggets stør'relse, vil det sikkelt
vitke forbausende på de fleste av le-
setue når vi nå forteller at tunnelens
arbeidsfelt el så iite at man ikke kan
ekspetimentete med modeller som er
ovel' 40 cm. 1ange. Årsaken til dette
er, populæt't forklart, at det er som
en følge av clen kraftige tverrsnitts-
reduksjon i tunnelen at det overho-
det et' urulig å oppnå så store, kon-
tinuellige hastigheter.

Ettel' at ..lydmuren. nå er passert
og de største problemer i denne for'-
bindeise er løst, møter vi neste hind-
ring ved hastigheter mellem 2 og 3

gangel lydens hastighet. Dette hin-
derei på vår vei mot stadig større
hastighet blil ofte omtalt som <var-
memtlrel-I,> eiler' .den tetmiske bar'-
ti6ere,,. Åt'sakeu er den varmeutvik-
ling som oppstår som fø1ge av frik-
sjonen mellem flyets overflate og luf-
ten verl l-rastigl-reter det her er tale
om. Dette t'esttlterer i så store tem-
peratulstigninger at de hittil anvendte
aluminiumsiegeringer ikke lenger kan
benyttes, hvotfot' den vesentlige del
av konstruksjonsmatetialet vil bli
varmebestandige stållegeringer.

Videre et det litt av et problem å
få avkjø1et cockpit'en tilstrekkelig.



Selv om flyvnir-rg ved disse hastig-
heter alltid foregår' i store høyder
hvor luftens temperatur er under
-:- 50o C., kan flyverne allikevel ri-
sikere å bli "stekt levende. hvis flyet

ikke hal et skikkelig kjølesystem for
cockpit'en.

Dette og nlange andre ploblemer
er det den nye vindtunnelen ved
Covently skal hjelpe os med å løse.

Vindtunnel også
til utdannelse for

En ny vindtunnel er nettopp ierdig-
bygget ved Norges Tekniske Høyskole
i Trondhiem. Riktignok kan den ikke
måle seg med den ovenfor nevnte
tunnelen i Coventry - dens topphas-
tighet er 45 meter i sekundet - men
med denne tunnelen vil det nye Fly-
teknisk Institutt. under ledelse av
Professor Lockwood Taylor, kunne gi
våre vordende flyingeniører anled-
ning til å foreta pratkiske prøver un-
der undervisningen.

' Vindtunnelen er en type av mid-
dels størrelse og bygget for <lave>
hastigheter. I den såkalte arbeids-
seksjon, dvs. den del av tunnelen
hvor eksperimentene blir foretatt vil
topphastigheten være 45 meter i se-

o

Yed NTH, Trondheim
flyingeniører og skihoppere

kundet og dette er tilstrekkelig for
det behovet man foreløbig har ved
NTH, hvor formålet foreløbig er un-
dervisning, I tunnelen vil man kunne
foreta de fleste gjengse kraftprøver,
f. eks. løftekraft, luftmotstand osv.

Men vindtunnelen i Trondhjem blir
også utnyttet på annen måte. Profes-
sor Taylor har foretatt eksperimenter
som kan få stor betydning for den
konkurransestil norske skihoppere vil
gå inn for i fremtiden. Disse under-
søkelsene vil vise hvordan de aero-
dynamiske krefter virker på en ski-
løper mens han er i <svevet>. Det er
Norges Skiforbund som har tatt initia-
tivet til forsøkene, for å finne ut hva
som kan frembringe de gunstigste
aerodynamiske forhold for hopperen,

o

Samler Du på Luftens Helter?

Ennu kan vi skafie de nummerene du mangler. Se fortegnelsen
på baksiden av bladet. Hvis din lorhandler er utsolgt så skriv
til oss: Luftens Helter, Bladkompaniet, Storgt 31, Oslo og legg

ved penger i frimerker.
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NNÅUNOENS FLY . 5:

BRITANNIA
Produksjon: Bristol, England
'f 1,pe: Rr.rtefly (prototypen op(jr e-

rer på rnellem-distanser, ncn tY'
pen s(illl t'r ulldcr bygnin<1 "rberelpret på lange distanser.)

lr{otor: I:ilc Bristol Proteus 7r,j
turbo-prop. (Får senere fire Bri-
ri-oi BE 25 som gir adskillirl
større Iart.)

Marsj-fart: 563 kmJ't.
Vekt: 70 tonn (br. vekt)
Rekkevidde: 2400-3200 km. (Lattg-

distanse-typen går 7242 knr tned
13 500 kg last eller 9800 km mctl

7250 kq.)
Vingespenn: 43,37 ttt
Lr:ngde: 37,87 n
;\ndrc opplysninger: Lang-distanse-

typen blir til neste år satt inn i

trafikkerr av B.O.A.C" (Britislr
Overseas Airways Corporationt
og blir det lørste Iangdistanse-flr'
rued turboprop-motorer. Britan-
nia vil ta 80--100 passasjeret otr
vil fly London-New York trten
rnellenr -l atrcli nc1.

. 1..-_
..-- -:Q-s=: -.-r'rr '{.

. ! ;. :';: l-:,.: år - -- iiil
.1 .-

. *.-

i-r- . ir 't ! fl..." I



_å
{

'\ i -.1

\t

).r

BLADET FOR FLYINTERESSERT U NGDOM

TIDLIGERE ER UTKOMMET
()hcrslr,ns tlodsilrt,nirrl; itis!oilr.n orrr \ittt.rj[,.is vt](Jst{l,)l)t'l.l ('(t tuIsl lr0t0rni, li,. r,,r oil Iirrrrs sisl,r lliikt
l)u<rll i ltrflen Iorillijllr'1.s1 6pt tlll nt(,st \allyillirlr, krrp:otlt tioi'nsirr(ir: r.r lott'talt i lrtllln
f:<lrsI t;v<'t Åtlanle,ren llistrrr icn (,nr (l(, i{} r <ir1r,1111j5r,11i,,.)lll illlr)i l,' r'J1 ,11 ri| :lrI il1, l)tarrJ(1(,n{, ! llf.htsittlir,tt
Dc ilrr,t'nrlt' lir;rt:trc lrisiorilir {)nr l(t(l(,t{l\rt,rlrt Irvisftr'. ri i)i(' i,n lr'(1.',trla trljrir I lil trlt,tt i ilsti,tt
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()rl{dt) l}.t rrrlt' .l2il i0r;r.n Jl\ vel !rdr rIl rr0,.rrstlrrJr: rrr:rl
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r. l),r rl,rlt'ns r intJ.r Ir* i.ilir*y.ri ,lrr tl.rr Ir,r,:kt: lir lrr:it.trr1 .r r ,r",li r11,,, N,ilr:lr r,,,)l I\51 1,111,. ,,1,, Xn,:riL- i',,,_
llr ll i')J.t

Disse nummerne kan låes hos Deres bladtorhandler _ eller
ved bestilling til Bladkompaniet, Storgt. 51, Oslo.

oTl0 sr[NlR$EN
loKTRyxKEnt Åls

Følg med i lultens Helter


