EKKAhI

på rute 423

Etter at orkanen hadde truffet flyet hadde kaptein James Donahoe intet valg -han m.itte over de 3500 m høye Pyreneene. Men flyhøyden var bare 2700 m
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Hans f. Pirner

I..
Passaslerene samles.

I-€ Bourget, flyplassen ved Paris,
er et av knutepunktene for den internasjonale flytrafikk. Der går det hver
dag hundrevis av passasjerer ombord
i de sØlvskinnende flyene for å dra til
alle verdenshj6rner. Liksom på alle
store flyplasser er restauranten på Le
Bourget et samlingssted for alle som
venter på ruteflyenes avgang. Om
ettermiddagen den 29. juli 1953 var

restauranten overfylt, og: kelnerne anstrengte seg .forgjeves med å skaffe
plass til flere gjester.
Ved et av vindusbordene satt besetningen til DTF-flyet på rute 423' Pa'
ris-Madrid. FØreren, kaptein James
Donahoe, drakk ut kaffen sin, roPte

på kelneren og betalte. Han kastet et

blikk på klokken og snudde seg så til

radiotelegrafisten, Charley Mertoru
A1l right, Charley, jeg tenker vi
får- begynne å gjøre klar til avgang.

Hva mener du om det?
Merton syntes ikke særlig begeistret
ved tanken. Han satt i en makelig
Det er vel
stol med en kopp kaffebrumingen som spør hva jeg mener,
met han og reiste seg uvillig.
Flyvertinnen, mademoiselle Lecroire, 1o.
Jeg vil råd.e deg til at du

går til kØys
i rimelig tid for en gangs
skyld, når vi kommer til Madrid, sa
hun. Og det var ikke første g'angen
hun ga ham et vink om å holde seg
gnna nattklubbene i den spanske hovedstad.

Charley Merton kvakk til som om

han hadde fått en bøtte kald,t lann i
fjeset, men han sa ikke noe, sendte
henne bare et forarget blikk, som hun

ikke enste. Hun hadde kjent llerton

i lang tid og visste at han i bttnn og
grunn lrar et stort barn.
llen hvor blir det av Ronnr'?
spurte
tr,Ierton plutselig. Ror.rnr- IIorving var annenpilot på flvet.
Aner ikke, svarte kaptein Dor-rahoe.
Er h.an ikke på trafil<]iledelsens
- finner li harn I'el cler, l.tr-or
kontor,
de f leste jentene er s,arllet.
De tre flykameratene gikk gjennom
den svære r.entehallen, hvor det vrilttIet av folk, for et transatlantisk flv
var nettopp kommet inn. KaPtein
Donahoe åpnet en solicl ståldØr ne<l
skiltet <Adgang forbuclt>, og de gikk
vid,ere gjennon-r en lang korridor ti1
tra,fikkledelsens kontor.

De'må nok'"'ente litt, kaPtein,
sa- tr.afikklederen d"AlmaQue. -- Fh:kortet Deres blir ferdig om nocn nti-

nutter, r-i har bare to Dakotaer r-i lnå
utklarere først,. De er bestilt for eu
tur til I'farseille.
Det cr- all right. Vi skal io ikke
før om fdrti ntir-rutter, så det
starte
haster ikke så svært.
Kaptein Donahoe tok op'p s,r-racldert

sin og rakte trafikklecleren tobakksÅ jø.., dct er lenge siclen jeg sai
Det
<Boncl
Street>>, sa d'Alura<1r,re.
kaller jeg god tobakk!
Jeg kjPpte d,en i Nes' York for
Vi r-ar
en- uke -sirlen, sa Donal-roe.
over nrecl ert gammle DC-1,- sorll r-a-r
chartret av ct rederi.

esken sin.

Jeg r-rrisunner Detn, Donahoe. Jeg

skulle
ønske jeg var i aktiv tjeneste
igjen og 1<unne fly på kryss og tvers
over jordkloden. I{en De vet naturligvis. . .
Jo, kaptein Dot,ahoe kjente godt ti1
d'Almaques historie. Den ble fortalt
overalt hvor flYvere nløttes.
Den nuværende trafikklederen har'!-

de tid,ligere vært kaptein på langrr.rter.
Ilan var ansett som eu av de best pilotene i sitt selslcap og hadde gocle tttsikter til å bli selskapets sjefspilot.

Han haclcle ikke bare stor erfarin'l-",
nren også meget gode teoretiske kunnskaper. llen så ramlnet uhellet ham
4

err dag. Han flør- tla pir r-lrtcn

La Paz

en meget vanskelig rute som

-Lin'ra,
gikk over Kordillernr-'. Det var f6r
)irigen, og d,a d'Alnraqut ell dag star-

tet fra

I-zL

Plr2, begynte plr.rtselig ven-

stre motoren å luske for så ir stoppe
lr, lt. Fl)'et var bare konrrrret opp i

irtti meters høyde. Etter {11-reglcmentet skulle d'Alma.que bare fortsatt rett
lrer-n for å prør-e å gjøre en buklanrling utcnfol itartbanell. llr'n akkut'at
cler had<le en qjeter va.lgt å la sauellokkenr sin beitc. Pilotcrt lrlc clcrfor
nødt til å svinge tilbake til flr'plasst:r't
r)g prø\'e ti lande, på tross :lv irt h:rr-I
da fikk vinden i ryggen. 1lr'n flyc't
haclde for liter-r fart og stlrtlt. l)c ni
passasjerene og io av besctningt:n blc'
drept på stedet. SoIn lt'<l t't rtnclt'r
slapp d'Almaque fra <lt't rle<l livct,
skiØnt h,anr ble alr-orlig skaclet. l)et
tok .et å.r før harr konr seg helt t:ttcr
rrll-kken, og da \:ar .1.'1 for zrlltiti sltrtt
rneil f l}'r'ningen for hatrs r e<lltonttl.tcl.trle. \Ien rlet hardeste slagrt for hatu
r-ar nok at det ble roist sak lrit<lc trtot
1-ram og han-s selskap. Rettt'n f:Lstslrr
riktignoli at slik forhol(lenc v,rr kunnc
han ikke ha har-rcllet a.ttnerledes, nien
hzrn fant likevel å n"råtte søke avskjecl.
Først etter krigen fikk han igjen ansettels.e i et fl-vselsktrp sorrr trafikklctler. Han fflte seg cia igien i sitt rettc
ele:nent, til tross for a.t han ofte lengtct etter å få. sitte i fØrerkabinen til
|t noderne fl1- og clla ut på langreis.
James Doneilr.)e ble re\-et ut av clissc
l ankene ved, zlt artn.enpilotcn lrans,
Ilolrnl' Hos'ing. kont irl-t på kontolct.
Samtidig som besetningen pii l)'l'l'-

gjorde seg kla.r til start. kjørte llyselskapets buss gjennonr Paris' forstr'rler. SjåfØren satt nred en siokt siga-

reLt i nunn\-iken og man@r'rettc llrtltl
lransk nonchalanse clen store vogttt'tr
gjennnorn trafikken. Det var aklirrrat
1'lå den ticlen da trafikken i Paris lirrlninerte. . . klokkcn \-ar nø1-aktig 17,10.

Bak sjåføren jatt atten perst,llct-i
tle r.naliclige Pr,tlltn,a.nstolerle. D('t var

rid,

til rutef Ive't

Paris-.- \'latlsamt en ar- f15'selskapets frtnlisjo-

ltassasjerene

nærer, som hadde nr'ecl seg post

t i)

fl1'plassen. Funksjonæren kikkct sr':rrr-

.kr;-,tlc i,å pas-rasjerene og konstatetli
''nda ,r;r r:i1ng a.t det alltid var ne'qtcr
sili)llirfr i'\-f)en a| mennesker sour hruklr'
I iyi'1 sonr f rernkomstmiddel. ]'Iannen
icir:-,:si til r-enstre var for eksernp€'l
-'irl-l\kt "ikkcrt en sportsmanager' solll
nacid': (rcid ui få en god kontrakt for
hlienit';ie sine, for han så ut til å r'aere

trrodusenten Charies Texton, sjefe:n

]lun i'iir sikkert av den typen son'r har
ior nrangt' penger og ikke \€t hvordiin
nral :ka.l irruke dem pir beste nåte'
Aniagelig reiste l.run bare fra det el':
.terlei til det andre uten ir. føle seg
hiemror: noe sted. Mannen ted' siden
,.i, h"nr-,n \-ar typisk forretnirgsmann'

Fl1'kaptein James Donahoe skrev
fort av flykortet, sofln i:tr av funksio-

1rr..1t, n-r(-n tilfreds. I)amen bak trarn
gå ikkc imrtrl'kk av å r'iære så. tilf reds'

:(rm forr.]rod"entlig måtte til et viktig

::rØt,:: r \Izrclrid, skjØnt han nr1'e heller
i-iiie h.a tilbrakt kvelden i <Ilaxim;'
'l'il'høyrc ior ham satt tre rnenn' I)e
lilr' r't-lkledte, tlen hendene deres røir' l itl (lr l-ar lnere vant til å cå i
,!r:.ill(. rnn i sieviot<lresser. I)tt krntrp ni,I)I,f. r':ere tvi I Onr hr'' 'riOr '1i'
-k.rll.-.;t på cn fl1'rcise' Det tar;iltl:r,:rt teknikcre eller spesialmekanikero
r(,:n i1v sitt firn-ra var send't ut ior fi
rr-rrzire:ft 1'11 ,'llcr annen kosthrar lr'it-kin i r:rlirndct. Disse lle tar rlc rfl€:t(r' :,'lll snakket rnecl hr-erandrr' I)?
rur<lr,,' 1:rssasjel'ene kihket trrrtt tli
glr.tt-r.'ttt linciuene... en busstr'rr 1-rii

,,n iia.lv tin-re forekom <letrr så

ltc-nr'lt'-

1ii

kjr:r.lillig.
IJuss,.ri sr-ingte

nå ir-rn pei veien til
lr;nlasq.n. -\tlnrinistrasjonsbvgni n5en'
1'i'L,.F).rt't.get lå bzrre to ltr.tndre tlr;1i,r borti'. Sjåføren stoppet busscrir rett
roran inngangett. Bzererne 3to fer'i'ig
tii å ter seg av passasjerenes bagasie'
l)ir bussr'n stoppet, var rlen attendt
:

1r.1ssa:j{'r{rn til

Paris*lladrid-flyet

l'ei til Le Bourget. I bak:etet til r:n llott Buick Eight satt den

:iren'rd..'les på

rprtrre slir.rt'spilicren Frits ter ,'r{eu
,,g bl.:rrlde' i Pztris Soir. SjåfØren hans
i.iørrr lrilcn i toppfart gjentrotrr .r'tr

'iri

l,ila, f.r. han, hadde fått streng beskjr:rl

i,r:r iit llan ikke skulle spare på hestekreftene. Skuespilleren: kunne ikke
kLrnsentr('re seg nok

<tirtlig

tii å lese al-isen'
til IIrt<iritl'

L/,1' tankene hans
1(.ri (:-l(jnn{: rt-isen Yar a\f

den stølst{l

rrc for ham. I \Iadrid skullr':
}i:,,n n,";nlis tr'effe den n-rektige filn-r1r.'iv<Jn

ir,r I{ollvrvood }totiorr Pictures Cn.
det kanskje lykkes hanr
lintlelig
en kontrrikt med'det -itore
ii slutte'kulle
t

ilrr,selskapet.

II-

Et kYarters forslnkelse.
nærene \-ed flyledelsen hadde qjort i
rtan<1. Han kikkpt <listrir på korte l'
Strr:kningen Paris'-lladrid hadile han
nå fløyet så marlge .ganger at. han
mente han skulle kunne fly den i sØvne. I'Ien i mo<lerne flyvning settes sik-

kerheten fremfor alt anuet, og derfor
:rå piloten alltid ha for hånden et
ilykort, hvo'r navigasjonsmerker, kurs,

ilyhØyde, beholdlir-rg og forbruk av

Lx'nsin og olje er notert.
Ka,ptein Donahoe kunne ikke 1a r'ære å l.e når han tenkte På at tlnder
lirigen hadde han allticl iØrt sin Dakotå sikkert til bester.nnlelsesstedct utcn
:rlle, clisse forberedelsene. f)a r.ar efl
fl-vtur til Paris og lladrid bare bar-

t *l"ken, tenkte han' Sjarrnerr verl
ih'vnirlgen er blitt 1r)€'r og mer borte
er flyet bare tt sarnferdselsrniddel
Nå
'lr'lant mange anclrt.
-\lclri lloe eventy!
slik som den, qangeu rnan fØrst beg1'nte å håndtere en flY,.pake.
Dette er r-ei litt an' r:n overdri- sa han og vifte.t lled flt'kortet.
lelse.
Vi er snart ikke allnet enn luftens

-fl1'sjåf@rer. Allting skal gjvlre.s ette:r
en tabell, og clet blir nesten iklie bntk
for noe initia.til-.
Det har De nok tii en I'i-'s gracl
- i, kaptein, sa, d'-\lmaque.
Men
rett
flyr:t er blitt ct så \'iktig iedd- i tririikkcn at ti ikke kan ta noen chanse::
Og åt del er riktig, r-iser d'en stadig
synkcndc knrlen for ulykker i rute'll1-r-ningen. Ska.l bare r-zere glad for
at enhr.er flytLrr ikke lenger er en
kamp på liv og d@<1i Ennå er det nok
av ian-*keligheter og farenromenter å
o',.r,rvinne. Ikke sant. Horving, la han
ti1. henr-cndt til annenPiloten.
'I'r-i, tvi, tvil spl'ttet Ronn-v Horring.

* Attctttiort please! lød det i høyt-

Pdsse/,Lgers for flight 423
taleren.
to MadriLl- are kindly requ'ested to pro'
ceed to the ticket-counter. Passasjeter
på flyruten til N{adrid anmocles vcnn-

ligst orn å begi seg til billettkontrollen.

Klokken var nå 17,30, og flyet skulle

startet klokkcn 17,50.
Klokken 17,40 kom d'Almaque styrtencle frcm ti1. kontrollskranken

for

ii

skynde på liontrollen. Han r-ar alle-

rede klar over at llladrid,flyct ikke
kunne starte etter ruteplarner-r, billcttkontrollen var blitt forsinkct. I{va.
dette kom av, var han i øycblikket
ikke sikker på, men han trodcie at

bussen hacl<le kjørt for sent fra koritoret i Paris, D'Almaque bestetnte seg
for å sende en ny klage til Pariskon-

toret. Han kikket gjcnnom passasjerlisten en gang til og så at det var
krysset for alle navnene unntagen

ett. . . skue-spiller Frits ter Mccr.

Trafikklccleren ga en flyvertinne
om å vise passzrsjerene frenr

beskjecl

til flyet. Så ba han om at Frits ter
Meer måtte bli etterlyst i l-røyttaleren.
OX5 noen sekunder etter ljomct det

over hele plassen:
Skuespiller Frits ter Meer aninodes
om å bogi seg til flyet på rute
423 Øyeblikkelig! Dette er siste oPPfortlring!

Ikke før var dct siste ordct uttalt
føt skuespilleren kom hesblcsende

l6pende gjennom cle store svingdørene.

D'Almaque fulgte ham bort til flyet,
hvor flere journ'alister sto og ventet

utålmodig. Pressefotografene åpnet il<l

mot ham og en jo,urnalist ropte:
Bare et spØrsmåI, herr ter Meer.
Hvorfor
reiser De til Madrid?
Jeg beklager. For det første har
- ikke tid til å svare på noen spørsjeg
mål, og for det andre kan jeg ennå
ikke si noe om mine planer. Men jeg
er antagelig tilbake om et par dager,
og da skal De gjerne få et intervju.
' Trappen ble rullet bort, og den so-

lide flyd@ren ble lukket hermetisk.
Motorene ble startet.
Trafikklecleren sto ved den venstre
vingen og' ga tegn til at bremseklossene skulle tas bort. Kaptein Donahoe
hadde skjøvet tilbake det lille side6

vinduet og tilkjcnn{,\{a nled en hånt!bevcgclsc:Lt lran ville rulle tnrt til
startbarrt'rr. [)'Ålrrr:trlttc gjorde honn@r
og gikk tillr:rl<r: til liontoret sitt, hvor
hzrn gjcntrorrr ct ;t"v rlc store vinduene

kunne se pii st:irtr'tr.

Ijt blikl< på klr,liltt'n i

irtst-rutnent-

bordct vistc k:rptcin I)orr:rlrt>t' ,{t stårten villc bli r:t ltv;trttr lorsirrltt-'t. Klok-

lll, og liotttrollt'tt :rv rrrotolene villt: t:r crtrl;t ft'rtt rrtilrtttter.
llan var t'rgerlig ovtr lorsinlie'lsen,
for han l;r;Llltirl stor vt'kt 1rå å nå
frcr-n ettcr nrtr'lrlirtrtn. lior ii ta igjerrr

ktrr, valr nå

dc ferntcn rninultt'nr', rrtåttr ltatr l,r ttrtt-

torcne gå for h911'r'stt: ()lll(lrcilliltgshastighct, og tkrt lx'tytlrL' stvlttr' lrrtrtsclsforbrult, stltr st'lsk;Llrt'ts t-t'gttsliltlr5folk villc fcste stg vt'rl'.
Imens hzrtkle I)or.titlroc t;itt korttrtrll-

listen opp av sitL:lottrrttr:tr pii stolt'n
sin. På clenne <<clterklistett>, s()rIl dctl
kalles i flysprårket, var tlott:rt :illt-' tlt:
håndgrep som nråtte gjØres fØr star-

ten for å kontrollerc mr:torctrcs driftssikkerhet. Så fort som nulig gikk h:rn
igjerinom det velkjente skjernact. Ileggc Pratt & Whitneymotorene futrger-

te utmerket,

Han tok rnikrofonen sont ltatrg ovcr
hodet hans, for å få forbintlt'lsLr rttt'tl
kontrolltårnet.
LE BOUITGET '[OWI'II I)TT.-.

VI- ER KLAR TIL STAII'T.
Fra tårnet blc tlct svart;
DTF FROM I-l,l li()IIrt(;ltl' -fOWER.
IIULI- FIII]NT 1'It, S'I'AIT'I'ItANE 27 OG STAIT'[' S'I'IiAIiS.
Piloten lot flyt t trilL: rll lttttrtlrc
nleterne frerrr til st;trllr;Lttr'tt. Sii svittgte han flyct i sl;ttlt.lrtittg,'r {'{ l{;1.
motorene f ttll g;rss. ()g rrrr',1 f ;t t t sotn
en racerltil sttstr: fl1't t, s()ll) \';lr ('rl
Convair 240, f rt'rrt ()\'('l' (l('ll t() ttlsorl

nt i ;rormalstilling. Flyet satte seg
lrtr. l\{t:ns Paris mecl Eiffeltårnet som
lan<lmerke forsvant i det fjerne, kretsr:1 Dona.hoe enda en gang over I;e
Ilourget i seks hund,re rneters hØyde
oÅ' sårtte kursen for Toulouse. Kom-

pass(t, viste kursen 178 grader.

l'li erunn av forsinkelsen ved .star1en kunne flyvertinnen, madem,riselle
I-ecroire, f@rst nå gå i gang med sitt
arbeide. Med passasjerlisten i hånden

gikk hun fra plass til plass og spurte
passasjcrene om det var noe de Ønsket, og szr,mtidig spurte hun om navrrene lor å kontrollere med passasjerlisten. På den måten fikk hun vite
åt (larncn. som så noe misfornØyd ut,

het nrrs. l\{anson, at nannent som' så
rrt sorn €'r) sportsmanager, var tysker
og het llolm, og at forretningsmannen var anerikaner og het O. B. Anderson. llun hilste ,på ter Meer, som
hrrn kjentc fra tidligere reiser, og gikk
så til dc,t lille kjpkkenet for å gj6re
i stand kveldsmaten.
Imens var flyet kommet opp i tr,'
lusen rneters h6yde og det gikk mcd
større fart enn vanlig for å ta igjen
Jorsinkelsen. De to orndreiningsmålerne viste 2100 i rninuttet. Radiokompasset var innstilt på senderen i Toulouse.

Kaptein.Donahoe kikket ut gjennom
de nedre vindusrutene. Skrått under
seg kunne han se et bånd sorn glitret
: solen.,. Loire. Der måtte Orleans
ligge., og om noen minutter ville byen
gli forbi til h6yre. I soldisen or.er
'byen
kunne han se tårnet på St. Croix-

katedralen. Han kom til å tenke på
at sonr -student hadde htrn en gang
p:i e:r Iiuropareise bes@kt katec'lralen

i Orlezrns. I)iloten lot blikket gli vi-

meter larngr: lx'tottglr:rrtt'tt. Nl'il slrt'r'tlo-

dere ovr:i- det strålende sornnterlandsrkap{,t under seg.

hØyde, satte anncltpilotctr startltlaffe-

Dct tar rrsr'dvanlig ,pcnt .r'ær i dag
Jor t'n langfll'vning. Men nå husket
han at han ennå ikke hadde 1'eeryarsitngen for fl}-strekningen.
J{an snud<le seg mot annenpiloten.
L)u synes visst ikke lenger det er
-rr@dvcndig å vise meg værvarslene.
Ronny, sa han.
Howing fant fort frem værrappor1en, leverte den til radiotelegrafisten,

metcrct vislr: l.5o ltil,rtttctrt ititttctt
ville flyct lcllr: st'g frt lralilit'rr. N{r'tt
pilotcn lrolrlt rlt t ttcrlt: t il vis('t , rl rjto
på 180 kilortrctt'r. l);t tr;rlik lt;t.tt l;rttgsorrtt ltry'1'tlt:rotssgr;rl<r'tt tttot st'13- lillt't
stcg jt:vr.rt <tg rolig, og fry'r grt'rrs,'n til
f lyplasscn var l)ilssort, vllr tlt t liottt rnet opp i fcnrti ttr<rtt:rs ltry'1'rlr'. ()g ntl
stcg clet seks rttctcr i st:ktttttk't- I);r tle
v:rr kommet oplt i to htttrrlrt: lr)ct(irs

rql

sorn s:ttt rnellon de to flyverne, og

il,'r'lr)'. ga den til kapteinen.
I)u får unnskylde at jeg glernte
- Jarles, sa Ho.wing.
clen,
Du finner
forresten ikke noe interessant
i den.

(her hele flystrekningen ligger det
vt hø)'ttr):kksområde, som flytter seg
.l;rngsonrt. Bzrre ot'r.r Biscaya er det
rt storlnonrådc. Nlerr rapporten sier
at ilet iklie er noen fare for at det
:kal lievege seg il)r1 over land. Under

,,acrlig ugnnstige omstendighet.:r kan
€n av uværsområdets @stligste utl@1;ere rekke frem til de nordlige Pyre.
neer omkring klokken 22. Og d,a skulle
r-i allerede sitte i vestibylen til hotel-

lct vårt i X{adrid.

James Donahoe fordypet seg i \.ærrzvpporten, som var satt opp av dr.
\'Ieunier, en meteorolog som var kjent
for å vzere meget pålitelig.
Du har rctt, Ronn-v, sa han.

-

-Vi

skulle iklic kutlttl],-- i

1x'r'rtrrin;r- mt'L'l

det u\-åeret.

flan brettet rapporttln samn)cll o'-r
rtc den tilbakc til tclegraf isttrr-' '
Så ble han igjcn -'ittende å tretrzrkt'
lanclskapet. Harn ttnkec på sanltalcn
han ha<trde hatt rtrecl d'-\lmarluc i P:Lris orn den nodcrne f l1'traf ikke nufariighct. l{an brrrde ilike snakk"
slik. Fra krigens dager hadde han
ler-e

clår'ligc erfarirtlaer om. hr':l sorll liunn(:
bli følgen zrr- siikt prat'. . og sottr cl'
fleste fl1-r'er.e var c,gså Donal-roi' nokså overtroisk.

Radioteleglafistcn toli l1ocll peililrger på sencleren i Nantes, soru iå 1,ii
il-erJ er.'cleres kurs, og bestenlt.r sii
posisjorclr. Drn virte at f ll c'ts tjtr,n6an5nl11;f:rrt

hittii hzrddt' r'lcrt

1.1;

kilometer i timen". I )e femteu minutters forsinkelsc r.ar (rerm€-'cl nesten 'intrhentet. I)onahoe saiiket fartcn ti1 190('
omdreir-ringer. De f1Ør' i 3000 rrlc:tcr-'
lrdycle, r.ir-rdrt-tningen vat 230 grad',r
og vindstl'rker1 30 kilometer i timen.
Dit sternte n,7r1-aktig nled oppl!-snin-

gene i \--errapporten. I

sØrr-est vist':

ået seg nå ncrcn cirrltsskl'cr som hvitrl

sldr nrrrt hintrnelen.

III.
Orkan i Biscaya.
Kiokken var l8,5tt t1ir, D'l'F

fl61- ovr:r

fiellkjule, \Ionts du Cantal, forgl-lt
av soler sotn nå sto lavt i r"cst.
I pa.ssasjerkabinen herskr-:t cn rolil.

tilfreclshet. St'h' om ulrs, Manson s1'ntes at kaffcrt var fol sterk og sLll)pen

for vzlrn, r'ar' oqså htln stort sl tt
fornØ-vd tued turen, for hun kttnnr:
ikke fordra. å fl1- i b1-gevee.r, sonr fikk
flyet til å. slingre. l.)zrgerrs ilr,'r'r'titrr'
hadde vztrt useth-ltulig ro1ig, og ltttrl
hadde nettopp bestelllt seg for at htLrl
ville takke piiotene for 'en heliig tur
når de kom flenl..' n()e hun 1-ttcrst
sjelden nediot sr'g til'
Heller ikke sktrespiller- tet llc, t:
had<le noen grtrnn til å klage på turen. Han, satt og beundret land'skapet'

tok tlenr rn.rd scg ut i passasjerkabinen. Hnn ga en til hver av de to forreste 'passa,sjerene og tra om at cle
måtte bli sendt bakover i stolrekkene.
Frits ter Nleer tok p.lpiret og l€ste:
Klokken: 19,05 lokal tid.

brrdt'.r .e3' l'tt
r.:n<lci Il1'r'ningen' Og soru så rriåo$r::
:anger fØr måtte han innrØrflme at en
ity'reise r'r en opplevelse som en n'^-

,iir' r'il

so111

ullll\'zere.

Atttt'rikzrtrcren O. B. Andcr-;rlil it:ltri

Flyka.ptein: James Donahoe.
Flyvertinnen: Jeanette Lecroire.
Possisjon: 6 liilometer øst for NIontauban, -l0r liilometer nord for Tou-

,'r ir]'s,igarett. Så toii han frern en
ri,x'ltt'Lltook, sotn nestert ltrt-r enestr
.rilr( riliiul( r' lrar nred sug pi reijer'
Barr' nå og dzr kastet han ci blikk ut
t jrir)n.)lu plexirr,rten for å se hvor fl1'tt
tx.lant s.g. I{r'er gang la han boken
ii:ir scq på clen ledige stolcn lrrI :iitleii

louse.

Utetemperalur: * 4 grader.
Innetenperatur: i 20 grader.
Beregnet ankomsttid Madrid: Klokken 20,45 lokal tid.

r.\' ir'.g- og forsøkte å orieutert: -rug p?

liirrt ovcr rtlten. Dil fl1'r'er'.itrrrt:tl så
:rL lr;rtr hadde vanskelig fo'r ri finnt:

..'.

Skuespill'eren kikket på armbåndsuret sitt. Det r-iste 19,10. Han lot pa-

rlg' pekt'
'r i-r'rrr irii kårt tet, stanset htrn
1,i t't lrLrnkt på den trlecl r'åtii opptr'.ikn,' fl)'kursen. Xletclt'ntoi:'ellu [,tr, r'oi rt'hacl<lt flØyet dInrr,'rrttin trtin-l
!runclrt gangcr og lttltlnt lxtr,' r" ti ii

piret gå r'idere og lente seg igjen makelig tilbake i stolen. Om vel en timc

skulle de lande i l\{adrid.
Ennå arrte ingen ombord i DTF at
akkurat da ble det senclt ut en radio-

liastc et blikk ut gjennotli vindiit'l .i
ri()L-nlunde hr-or flyet befa"nt stg.
Iiun gikk så inn i førerkabinen ti'r

melding over a1le franske stasjoner
mellom Biaritz og Brest... en me1ding som \-ar a\- aller stØrste bety<l-

,i

gjgarc- Rotrnl' Holr'ing oppnt.rks' 'In
nå :rt heru ennå ikke hadde 1,rndt L:t

iioen <<flightlog> til utdelinq bl:rr'-t
r)ii-.sasjerer1e. I passasjerfll- lrtrn h(r]'t'
t.aler brr-rker man en slik <lf llgittinrg ' .
til ii holde passzr,sjerene tlnclleri:ett{'t
l:r'c-r' halvtin.re om possisjon, fl1"h@r-d'
l,i'r'r-'gnet arrkomsttid osr-,
.l

Dordogne mellotrl Soviliac og l\trrilvztl cl.t't onltrcnt l0()
lac. Til Tortluust
-fil \'(nstrc
kuntte pitsi:tiickilonr,'tcr-.
rene se rn onttrc'l1t 1800 mett:r hØ',

8

,rl øcl,- i jelitcrreng

,

I)ii hlrtr lukket kabintlørcn ttt.i sLl'
.,i hun sine tre mannligc flykatner:i itr!:s smilende ansikter . . . de- l",aili'r
,ll, trc sntl(ld seg tuot ht trn, '
- J, g vil bare gjerrrt' r'it" hta ri, '
;år itr- clcle i clag, sa hr.trl. - I{t r f 1i':'
,iric i et ideelt vpr, crg l):ii a).IIlt-riltlt
ikkr. annet å gjøre enn å lrrati ... ()g
lik.:r.r,1 har clere ililie rukkct ri gi'lr'
i siancl sp <<flightlog>> til pa.:rt:j':r'.n'
Dt: tre karene io balt'F-int at ikke clu glcultl, r lliic (|ir.
l\ilen tltl hzrr dlr ih" crl-rrr. IlonuJ-.
tait glcurt å- 1a, os,s fir rlatl (-)g f'fr r"t
!iar fått tr,rt' tii livs, får iklii' (fr1 :rr'1:l
. fliglltlog) fra oss.
F lrlrrtirtrten r-ille ltottltttt, ll)i il iirrj*:ntlit'rgrt', lnen telegraf ist( n ' lvt[t t
lrtnnr' ganslit' enkelt ut rig lirkli ;, ,i'r1, n.

Noctr Ittillttttl'r' etter *,,t'.t

1t11:: r-i1-

1,;rke trretl nritten.

Hos'ing i1a henne to <lliigilti,rgs
:,rm lllil1 hltdcle slireYet fr'rclig, ri'- !ttin

.

ning for fi1-rute 423 den 29. juli 1953.
NØyaktig klokken 19,10, da ter Meer
lot <flightlogen> gå \.idere til neste
pa,ssasjer, r-ar hele den franske k,vst
kommet i opprør. l\Iellom Biaritz og

Saint-Nzrzaire hadde det brudt ut et
ulrær, hvis rnalie man ikke haclclc opplevcl i Frarkrilie på mang]e år. Ril<tignok haclde r-iervarslingsskipet <WS
24>>, som lå femti kilometer utenfor
franskekl'sten på ir@yde med Girondcmunningen, rapportert at det befant
seg i hardt \zer', men ingen hadcle tillagt meldingr'n rloen salrlig betydning,
da ur-ær i Bisca5'a på denne årstiden
ikke 'r'ar rloe si€rsyn. Senere hadde

skipr:ts radio meldt at stormen oq

sj@en stznlig ble voldsommere, nlen
etter clet fiklt r.nan ingel kontakt merl

(ws

2-l>.

Kaptein Nestier sto ,på r-ecrvarslingsskipets kon.rmandobro l-ed 18,30-tiden
og så at err s\-art sk-vbanke tårnet seg
opp ute i horisonten. Han kunne ikke
vite at disse sr-arte skyene var det

første varslet om et la,r'trykk,

sonr

allerede for flere tim'er siden var blilt

rapportert å ligge over sØndre Biscaya, Dessuten lisste kapteinen oq <lc
tre nreteorologene ornbord nv ertalirrg

at slike stormsentrer sjeiden rekker
f rt-m helt til kysten. Ka.pteinen g;r
derfor radiotelegrafisten ordre til bare å rapportere iakttagelsen tii klstradiostasjonen uten å fø)'e til noe var:e

l.

Klokken 18,45 konr <WS 24>> oplr
i et r-olclsomt uvær, rnen ennå r'ar det
ingen grunn til uro. FØrst ti rninutter senere ble kaptein Nestier klar
(rver at han befant seg midt oppe i
et r1\'ær sorn han ikke hadde opplevrl
rnaken til under de r-erste h6sLstorrrrrre på denne farlige delen av AtlantL-rhavet, og han ga radiotelegrafi.rten ordre tii Øyeblikkelig å r'arsle oni
Il-a som tar i vente.
l\,Ien radiotelegrafisten fikk ikke be kreftet fra noen stasjon at hans meltling var oppfanget, for de atmosfzeliske forstl'rrelser var imens blitt sir
sterke at radioforbindelsene var un-rrriige og k1'ststasjonene liunne ikke lenqer hØre <\ rS 24>. Han tok derfor'
telefonen til kom,mandobroeh og meld1e at kyststasjo'nene ikke lenger svartt'
på hans aqrop.
Det knitr.er så r'oldsonrt i hØreklaffene
mine at jeg ikkt:

kan oppfatte noen annen 1)'d, sa han.
Takk, Me1'91t. l\fen send ihvert-

- regelmessig f@lgende ilm.elding:
fali
VOLDSOMT UV,4R OVER'WS 24.
ORI(ANAKTIG STORM, RETNINC;
250 GRADEIT. VINDSTYRKE 1O/)
I{ILOMETER I TIMEN.
Nlel'ers gjentol< rneldingen og bfg1-nte så igjen å sende sitt varsel ut
i eteren. Han håpet at ihvertfall el
og annen stasjon ville oppfange den.
Kaptei.nen, som sto på broen samnen med førstestyrmannell og en a\'
mcteorologene, begynte å bli urolig
for skipet. (WS 24> \'ar et gammel!:
ombygget kystf art@y, som r-ar blitt
tatt i bruk for væn'arslingstjenest,'
lenge f@r krigen og som man derfor
ikke lenger våget å sende ut ti1 havs.
Skipet gikk ikke lenger enn åtti kilr-rnretol rrt fra l<1-sten.
Himrnelen var nå nesten helt svart.
Posisjonslanternene var tent og bråttsj6ene s1o stadig over dekket.

Kaptein, vi befinner oss i

et

stormområde.,
hvis sentrum ligger sdrDc:t
\-est for oss, sa meteorologen.
er derf or sannsyrrlig at vindst-vrken

' kdmmer til å øke ytterligere. Jeg sI';nes De straks bdr sette liurs for kysten. SelvfØlgelig er det ikke verdt å
gå så langt inn at vi risikerer å bli
kastet på land. Stormbelter av denne
typen kan forresten ofte strekke seg
over flere hundre kilometer. Det er
derfor å f rykte at ikke bare Frankrilie,
men også Nord-Spernia kommer i berØring med ul'æret.
Kapteinen skottet på førstestyrmanPokker også,
nens alvorlige ansikt.
- vi enda hatt
btummet han.
Hadde

radio forbindeise!

I samme øyeblikk ble himrnelen i
brøkdelen av et sekund opplyst av et
blennende lys. Straks etter kom ct
øredøvend€ brak. Et lyn hadde s1ått
ned like ved skipet. I neste 6yeplikk
kom en bråttsjø som slo over kom-

mandobroen. Kapteinen ropte en kort
ordre til styrmannen. Så gikk han

bort til rormannen og ga ham ordre
om å legge skipet i @stlig kurs. Mannbn begynte å dreie på rattet.
F@rstestyrmannen tok mikrofonen

Ordre til alle ombord.
Ta på livbeltene!
og' ropte:

Langsomt lystret skipet roret. Da

kompasset viste Østlig hurs, skalv
<W'S 24> under et veldig slag. En kolossal bråttsjØ hadde gått over akterskipet.

To minutter etter ble det ropt opp
til broen:
Lekkasje i akterskipet!
- ga ordre til at alle skott
Kapteinen
skulle stenges, men han hadde ikke

Ienger noe st@rre håp om å redde skipet, for orkanen hadde nådd en styrke
av 140 kilometer i timen. Gjennomvåt
gikk den gamle sjøulken bort og tok
telefonen til radiohytten.
Meyers, send uopph@rlig SOS-

signal

!

IV.
24>

ga hsetningen ordre om å ta på livbelter, befant ruteflyet DTF seg fremdeles noen kilorneter fra radiopeilingsmaster:r i Toulouse, og hverken besetningen eller passasjerene ante noe om

den uhyggelige påkjenningen de hadde i vente.
10

kunne han ikke rØke. Nlcns flyvertin-

nen var oyrptatt nrerl

prtssasjcrene,

gikk ratliotelegrafist tr,l"rton inn i pcn1-r).et og skar seg et stfkk€r siokolade-

kake. I,Ian frydet seg ovr'r- nlademoi-

sclle Lecroires forargelst', når hun

oppdaget <<tyveriet>>. Ror-rnt. Hciu'ing
satt og lyttet til den rytmislte duren
f ra de to motorene ()g kastet nå og

,la ct blikk på instrtrtttcnt, tt".
Heriig flyvæ-r, sa lian tii Nlerton,
- ikke kunne svare fordi han l'rndsom

fuli av sjokoladekake.
Ja, strålende, svarte Donahoe i

<le munnen

stedet.

Inne i passasjerkztbintn bestiite
Frits ter Meer nettopp sin f ente pjolter. Han var i ypperlig hr.rnlør og omtrent helt sikker på at den arnerikanske filmprodusenten ville gi ham kontrakt. I tankene så han seg allerede

ir-installert i en flott villa i IIo1l1'u'ood, for representzrsjonen var etter
hans rnening en nleget viktig driYfjær for den som ville irertt. Rilrtignok hørte ter Meer til de mest kjer-rte
filmskuespillerne i Europa, hr-or han

blc hyldet a'r' sta<lig 6kerrde tilskuermasser, men i Amerika var han et
ukjent narm. Dette skulle imidlertid

clen amerikanske produsentcn

ham til å bdte på

l-r

jelpe

trfrs. Manson, som eller-s var nesten

konstant misforn6yd, satt også ganske tilfreds i stolen sin.. Hun hadcle
Iatt fly-vertinnen hente alle de illustrerte bladene cle hadde ombord og
saLtt

nå og kikket i clem. Hun tittet

nesten adri ut gjennorn det lille firkantede vinduet ved siden av seg. Men

plutselig stirret hun på kabinveggen
og så for f6rste gang at vinduet hun

satt ved ikke var noen rescrn'eutgang.
På sine tidligere flyturer hadde hun
alltid sdrget for å få plass ied et

Stste utvel

Da førstestyrmannen på <WS

llesetningen var i glinrrende humør.
Iiaptcin Donahoe satt og gumlet på
€n tyggegummi, for under flyvnirrgen

vindu som også kunne brukes sour nØ<lutgang i tilfelle av fare. Nå r'ille hun
også gjerne ha byttet pla^ss, r.nen vetl

alle vinduene med det lille røde skiltet EN{ERGENCY EXIT satt dct all(rrede passasjerer. Hun bestenrtc seg

for at hun for fremtden viile

vrere

cnda rnere påpasselig rned at-hun fikk

r-ir-rclu nred et slikt skilt'
og så fortsatLe huu med å bla i avi-

sitte vecl et
sene.

Flyvertinnen Jeanette Lecroire fØlt'e
seg litt trett og tenkte å ta seg en
litin blund. Det tok på kreftene å tras'

ke slik frem og tilbake for å varte

opp både passasjerer og besetning'
HJn satte seg i stolen sin bakerst i
passasjerkabinen. Men i det samme
iingte en av de franske passasjerene
for å få mere Ø1.
Slik r.ar det bestandig. Alltid en eller annen som skulle bestille noe når
en ville lure av for et par minutter.
Men hun serverte ølet med et strålende smil.

Det var virkelig

ikl<e noe merkver-

d'ig ved fi1'vningen på rute 423 den
29. jvli 1953. Ombord På DTF gikk
alt sin stille og fredeligc gang.
Allerede en hah' time før mademoiselle Lecroire serverte den isavkjølte
halve Ølen, ha.dde inferno€t brutt løs
langs den franske vestk)'sten. Radio-

stasjonen på fl1'plassen i Bordeaux
var den sterkeste'på disse kanter, og:
telegrafisten der ble derfor anmodet
av værvarslingstjenesten om å prØr.e

å komme i kontzr,kt med <WS 24>>.
lVlen også han måtte til slutt gi opp

fordi forstyrrelsene var så altfor kraftige. Telegrer,fist Meyers på <.WS 24>
kunne ikke oppfatte noe av sendingen
fra Bordeaux. Telegrafisten i Bordeaux visste at <WS 24>> hadde raPportert et kraftig uvær. Han hadde
heller ikke festet seg synderlig ved
clet, for i Biscaya er uværet gjerne

nokså lokalt begrenset. Om clet nådde

frem til kysten, hadde clet allticl avtatt m,eget i stYrke. Det inntrykket
hadde ihvertfall telegrafisten på clen
militære fll.,plassen i Bordeaux fåttDa han gjennom vinduet i kontoret
sitt ,som venclte mot øst, så at det staclig ble mørkere og han merket at de
atmosfæriske f orstyrrelsene ble ster-

kere og sterkere, tok han av seg hØreklaffene og gikk ut.
Det var et imponerende sYn som

mØtte radiosers janten, men det f alt
ham ikke inn at det kunne være far-

lig. Fra de svarte skybankene i

vest

jog mindre skyer i rasende fart i:rrn
mot byen. I den dalende solen hadde

himmelen fått en nesten bisarr fårvb-

prakt. Telegrafisten gikk tilbake 'til

kontoret sitt. Straks etter brøt uværel
rned full styrke l6s over fl1-piassen r
Bordeaux.
Orkanen feide over startbanene, ødela fly, rev av taft og anrettet alle

slags 6de1egge1ser, for så å herje videre innover landet med en hastighet
ar- 150 kilometer i timen. Telegrafisten sa,tte hØreklaffene på seg igjen,
og han trodde også at han hørte ett
og annet morsesignal, men forstyrrelsene var for sterke til at han kunne'
tycle den-r. Han skjønt'e at det villt:

i kontakt med noen annen stasjon.
Orkanen var nå så kraftig at han
hvert Øyeblikk ventet at taket skulle
blåse av den lille radiobrakken. For
å berolige seg og fordrive tiden tok
han en avis og begYnte å lese i den
rnens han ventet på at radioforstvrrelsene skulle gi s'eg.

r-ære nyttel@st å pr@ve å komme

Imens begynte teleprinterne å hakke

på alle værvarslingsstasjonene langs
f ranskekysten. Deres meldinger ble
ført videre inn i landet, og de fleste
stasjonene som 1å nord for linjen Bordg2uri-fah6rs fikk i ticle varsel onl
tr\.æret som nærmet seg. Vaen-arslings-

tjenesten hadde imens konstatert at

<iet dreide seg om et lavtrykksområde

var kommet inn fra Atlanterhaog hvorfra det stadig dannet seg
n1-e, kraftige stormer, som med orsonr
1'et,,

l<anaktig hastigl-ret bredte seg or''er hele
kontinentet.
Også til flyplassen i Toulouse konr

r.rr-ærsvarslet tidsnok. Flyledelsen s!rr

straks alarm og alle forhoidsregler
i;le tatt for å gjøre skadene minst mtt1ig.

Den gjennomtr'engende ulingen frrr
alarm,sirenene hadde ikke forstr.rnmet
fØr hele flyrplasssens arbeidsstokk var
i ferd med å trille flY inn i hangarene. l)e stØrste flyene ble av traktorc-r drzrtt inn i ly mellom hangarene
I en bygning på fl1'plassen sto sjefen for flysikkerhetstjeneste Syd, mor'sieur Marchand, ved et stort kartbord"
Hans kontor 1å i ,et tilbygg til korrtrolltårnet. Han hadde nettopp stuk11

ket et lite rØd,t flagg i kartet på et
punkt som lå omtrent 40 kilometer
sør for Toulouse. På flagget sto det

DTF, og det markerte dette flyets posisjon akkurat da.
Jeg får ta risken selv, sa Mar-

chand
til en av sine

medarbeidere,

som sto ved si.den av ham,
Men vi
må handle øyeblikkelig! Jeg- anser det
for tryggest at DTF snur og lander
her i Toulouse. Vi får bare håpe at

flyet rekker å lande fØr vi har uværet ovef oss. Den siste veerrapporten
fra Pyreneene fikk vi klokken 17. Siden har vi ikke hørt noe derfra..
Jeg anser det også best at vi lar
- snu, svaite assistenten.
DTF
Ihvert- på den
fall vil risil<oen bli mindre

måten.

Marchand ringte straks til radio-

rommet.

Sett Dem Øyeblikkelig i kontakt

- DTF og gi følgende rnelding:
med
Kraftig uvær foran dere. Snu og fly

fortest mulig til flyplassen i Toulouse

bvor vi skal

pr@ve

å ta imot

dere.

Radiotelegrafisten morset ivrig mel-

dingen, da han ikke kunne nå DTF
i radiotelefonen.
Et minutt senere meldte telegrafisten på DTF at flyet ville snu med en
gang og lande i Toulouse om ti mi-

nutter av et kvarter.
Fem minutter senere hadde rle fØrste stormbygene nådd fren-r til flvplassen i Toulouse. Etter encla fem
minutter raste orkanen over byen. Alle
flyplasser i distriktet måtte sende ut
landingsforbud, da ethvert landingsforsøk ville være ensbetydende med

den visse død.
Telegrafisten i Toulouse kunne barc
oppfatte meldingene fra DTF en kort
stund- Og da han hadde mottatt den
siste, ble han for alvor urolig.
DTF TIL FLYSIKKERHETSTJE.

NESTEN I TOULOUSE. MÅ SNU
IGJEN. KRAFTIG UV,4R I VEST.
FLYR MED KURS MADRID. FI-YHØYDE 3OOO. UMULIG Å GJØRE EI{
SVING ØSTOVER DA BRENSELS-

RESERVEN IKKE ER TILSTREI{KELIG. V,€RSITUASJONEN SØN-

DENFOR UKJENT.

Telegrafisten kvitterte for meldin12

gen, rneu oppfrlttet ikl<e om DTF fikk
kv'itteringen, for akkurat da slo lynet
ned i nærheten av radiorummet.
Håper at været er så noenlunde
lenger
s@r, sa Mzrrchand da han fikk

clen sistc rapportcn om DTF. Men

i
sitt innerstc fryktr:t lran for at de to
()g tyve mcnnesltcnr: or.ntnrcl på flyet

var fortapt.

Mens kaptcincn pit <'WS

34>>

ga

sirr

besetning ordre til å gå i livbåtene,
skjønt det bart: var cn sistc fortvilelsens utvci, f ikk f lyli;r1rtt'in I)onahoe

r n frtrrste anclst-' ortr hv:l sont littnne
være i vente, IIan kunnr: cnnå ikkc
vite at han om noen nrinutter ville
få ordre om å snu og llLn<lc i Toulouse. Men han så de sr':irtc, truende
skyene som d.ukkct opp r vr-st.
Jeg håper det ikke er lavtrykket
- som kommer der, sa han til FIoditt

u'ing. Men han trodde ikke oå det
selv, for han syntes det nærmest så
ut til å være et lokalt uvær.
Howing gjorde en heftig, avfeiende

bevegelse, men telegrafist Merton dyt-

tet til ham for å få hanr til å lrolde
seg i ro. De to pilotenc så spent på

l{erton.

har nettopp c,plrf;utgct noen
- Jeg
bru<ldstykker
av ratlirrsn;r.kltct, sa han.
Pilotenre sattc ogsti pir srg hqlreklaff enr:.

Pokkcr til forstyrrllsrr, brum-

- Mertot)met

Og sii lrØrtr'<kr rLllc tre cn fjefn
li1:l1{sctt ntcd nt<trsing. . .
<lårlig... -St(.nrnr.l) tllrrknt.t i cn gurglendr'lyrl.
Et halvt ntinutt cttr.r skrev Merton
morsct(-'[fn()r)c nr<l i stcilskrif t:
SNII S1'II.AIiS. S1'ØIrST MULIG
FAItl'. I'I-YSIKIi}iITIIETSTJENES.
TIIN I 1'()UI_()trsll.
I'()l(l{('r og+;ii! utbrØt de trc men- i kor.
nt'lrc
K;rpt.irr l)orralroe ,le i et lang, forsiklig svirrg orr) til ntorsatt kurs. For
ikke å gj6rc passasjerene un@dig nervøse villc han gj6re svingen så umerkelig som mulig. Nå lå den svarte
skymuren til venstre for D'fF. Det
forekom Donahoe at skyene lengst i
nord hadde trukket seg m1.-e lcnger
stenrrne:

@st, og clet skulle snart vise sc€:
at harr' hadde rett. Ettr:r bare seks
rnrnlrtters {ly-vning på den nye kurs<:n forsto cle tre mennene at det ikke
lenger harlde noen hensil<t å forsøkc
ii lantlr i Toulouse. De haddc tapl
kzr4rpirppr:t med uvteret. Stralrs etter
korn også landingsforbudet for Toulouse og r1e omliggcnde flyplassene.
Forsiktig svingte Don.ahoe flyet 180
gr;xler og satte igjen kursen for Madnd' Foran ham, i retning av Pyrt=
nftxre, var siktbarheten ennå forholdsvrs go<1,. og clen svarte mr,rren holdt
seg på stor al'stand i vest.
l'lyvertinnen kom inn i førerkabi-

rriol

n€n,,,

'- Hva er det På ferde, kaPtein?
Det var en
;rv passas jerene som -spurtc om l-i
spurte hun forurettet.

hadde forandrct kurs.

Ja, vi har da det, svarte Dona- og lot henne lese den siste nrothoe
Men vi har fbrtatte mt:ldingen-

til og flYr nå
andret kurs en gang

ridere mot I\fadrid. Vi kommer til å
lande ct kvarter senere enn beregnet.
All right, sa f lyvertinnen og

til å gå. Men Donahoe stan-'€rt
skulle
henne nred en hårrdbevegelse.
Et øyeblikk, Jeanette. Husker du
vår med fØrti hysteriske pasflyturen

silsjcrer!' Dct var den gangen en ar'
rnotoren,e våre begynte å fuske mel-

lorn I-on<lon og København. Tal<ket
vir:re deg unngikl< vi i siste 6yeblikk å
få pzrnikk ombord. Vi trenger kanskjc-'
til deg på samme måten i dag, og vi
rnå stole 'på at du kzr"n holde passasjerene i ro, hvis situa^sjonen skull':
hll :rlvorlig.
rregl

Naturligvis, kaPtein. ' . stol

På

- feg trcrr nok vi greier oss, mr.n
i nødsfzrll må vi fiy rundt Pt'reneene,
forl<larte l)onahoe rolig.

Men flyvertinnerr forsto at det lar en
larlig fly'vning de hadde foran seg.
Hur-r gikk inn i passasjerkal,rinen igjen
for å meddele at flyet to ganger harlde lagt onr kursen etter ordre fra fly-

srkkerhetstjenesten, men at de nå igjen

var på vei til Madrid.
Flink jentcl n'rumlet Merton.
l)onahoe hadde irllerede
Xaptein
gitt c4,p ianken på å fly inn c;rtr

Spania via

Biaritz-Bilbao for

ei

korn-

rne utenon) de høyeste toplene i Py-

reneene. Det

ville vært etter forskrif-

tene for denne flyruten, lllen han

så

de svarte skybankene i vest, og han
hadcle ikke anDet å gj,pre enn å sette
kurs rett for Madrid,. Han rnåtte da
fly over midten av fjellkjeden, og
skjØnt det nå var begynt å bli mørkt,
mente Donzrlroe at det allerede var

rusker-ær der også. Vestover var veien
sperret av uv;eret, i sØr truet fjellene
nred å sperre veien, og hvls ha:r prSvde å komnre forbi dem ved å legge
kursen nl€re østlig, ville det bety eir
onrvei på over fein hundre kilometer.
En slik risiko ville flykapteinen

ikke ta, for han måtte alltid ha en
viss brenselsbeiroldning i reserve for
tilfelle av vanskeligheier ved landirigen i Madrid
Det later til at vi har kjdrt os.s
ordentlig fast, tenkte ha:r. Han lurte
på om han ikke burde fly Østover fot
å lande i Barcelona og fylle tankene
fdr han fortsatte til Madrid.
Jeg tror vi for sikkerhets skyld
- sp@rre
skal
Barcelona om vi kan lande
der, sa han til telegrafisten.
Rarcelona? Flyplassen der er
;tengt
i tolv dager for reparasjon av
banene, innskjøt I{ou'ing. Han tok opp

sitt (notam)) (meddelelser til trafikkflyvere) og bladde i det.
Her har Ti <iet, forit-sattc han.
- Barcelona.. . stengt for regulær
-trafikk. Latding på gressbane rnulig
bare i 1'tterstr: nødsfall...
*- Da kan vi ikke lande der. Vi
kan kanskje lande på gressbane med
dette flyet, men å starte etter å ha
fylt tankene er helt utelukket!
Kaptein. f)onahoe kastet et blikk på
kcrmpasset. Det viste 227 grad,er, og
kursen 1å rett over Pyreneene mot
Ifadrid. Han snudde seg til de to anclre.

Vi har ikke annet å gjØre'enn
å -fly' videre. Nå bryter det lØs. Men
orn et kvarter skulle vi være klar av
fjellene, og da må vel det verste være
CAI€T.

Donahoe visst€ ta de nzerrneste fem-

ten minuttene ville avgj6re spørsmå-

let om liv eller dØd for

besetningen
13

og'passasjerene. Han trykket på Lnap-

pen som tente skiltet over c1Øren til
KAbiNCN: SPENN PÅ SIKKERHETS.
RØKNING FORBUDT.
BELTENE

-

V.
Neillslns.

Livbåtene hadde for lenge siden
rodd vekk fra <WS 24>, og kaptein

Nestier sto alene på broen til det synkende skipet sitt, som han hadde nektet å forlate. San-rtidig nærmet DTl"

seg Pyren'eene, som lå skjult av et

svart

skydekke.

Frits ter Meer hadde sovnet og
drØmte om den nye villaen sin i Holl''wood- Han så flotte biler som suste

gjennom Sunset Boulevard og stanset

utenfor villaen hans. Tjenere i livr6
slo dørene opp på vid vegg, for alt
hva Hollywood hadde av berømtheter

var innbudt til den europeiske skuespilleren Frits ter Meer.
Mr. O. B. Anderson satt fremdeles
og leste i pocketbooken sin og smilte
lunt av og til.
Mrs. Manson satt med fanget fulit
av illustrerte blad, men hun hadde
sluttet å bla i dem, hun hadde fordypet seg i en krys.sordoppgave i et av
dem. Hun trommet uavlatelig med

gullblyanten på stolens hØyre armlene
mens hun grublet over en by på seks
bokstaver ved, den franske Middelhavs-

kysten. Hun kunne ikke komme på
ordet, enda det ikke var så lenge siden hun hadde besøkt Toulon.. '
Sportmanageren Holm... det var
han som ha<.lde lagt merke til at flyet
hadde forandret kurs... spurte nå fl1'vertinnen om flyets nåv.ærende posi-

sjon. Jeanette sa at de befant seg rett

foran Pyreneene og at de ville ha
fjellene bak seg om femten minutter.

Holm takket og så på armbåndsuret
sitt. Så la han hodeputen bedre til
rette, slokte leselampen og ga seg til
å kikke ut gjennom vinduet.
De tre teknikerne pratet livlig sam-

men. Da Jeanette gikk forbi dem for
å hente et glass melk til et barn blant
passasjerene, hørte hun at samtalen
dreiet seg om en rotasjonspresse de
skulle montere i Cordoba.
71

JeS hadde altså rett, da jeg tip- at de var montører, tenkte Jeapet
nette idet hun gikk med melkeglasset
til den lille passasjeren. Da hun igjen
snudde seg mot pentryet, så hun at
skiltet over ddren var tent:
SPENN PÅ SIKKERHETSBELTENE. RØKNING F-ORBUDT.
Jeanette visste at de kom til å fli'
giennom et kraftig uværsområde over
Pyrenecne. Hun visste også hva hun
Iradde å gjøre.
Spenn på Dem beltet, er De snill,
sa- hun til clen mannen som satt forrest til h@yre, for ingen av passasjerene hadde tydeligvis lagt merke til
at skiltet var tent.
Mannen så forskrekket opp påhenne.

Hun pekte smilende på det lysende
skiltet over dØren.
Vi flyr gjennom et iite u!ærsområde
og må vaere forberedt på kastevind. Men det er ingenting å lære
nervØs for.

Mannen spente på seg beltet og
smilte tiibake. Jeanette fortsatte mellom stolradene og gjorde pasassjerene
opprnerlcom på shiltet. Passasjerene
tok det med ro, da hun sa at flyvningen gjennom uværsområdet ikke kom
ti,l å ta or€r €n'D, femten minutter.

l\{rs. Man.son kiktet på det d,iamantbesatte armbånclsuret sitt. De små viserne sto 'påL 19,20. Tre minutter etter
ble flyet rystet av de første vindstdtene,

Etterat Donahoe endelig hadde bestemt seg for å holde kurs' rett på
Madrid; 6kct han omdreiningshastigl'reten på begge motorene noe og' 1{)t

flyet stige fen rneter i sekundet. Det
var imen"s lrlitt fullstendig m6rkt og
han, hadde tent lysene på instrument-

bordet. De hvite instrumentviserne ar,'tegrlet seg' i blågrØnt iys og fortalt,r

at alL ombord var i den skj@nneste
orclen: omdreiningstallet var 2100,
olje- og bensintrykket var normalt.
Det var bare viseren på hØydemåleren

som beveget seg: 3200, 3400, 3500 mc.-

ter. Da de var kommet opp i 400{)
neters høyde, sakket Donahoc fartcn
igjen. Omdrein,ingstallet vistc nå 19(X)
i minuttet.
Inne i førerkabinen var det stillc og
rolig som i et vitenskapelig laboreto-

rium. Ingenting tydet på at de onlgrunn til å
trylite for iivet.

l',c,rdværencie hadde noen

sir tett at posisjonslanternene ikke lenger kunne sees, men flyet slingret
fremcleles ikke særlig voldsomt, og

Charles X{erton hadde igjen satt på

i)onahoe kunne ennå noenlunde lett
parere vindstøtene. Det kunne vel

taushet i eteren, det var ikke en lYd

han. Men så merket han plutselig at
flyet liksom av en usynlig kraft ble
slengt oppover. I nestc sekund mar-

seg hØreklaffene og forsøkte å få kontzrkt rlecl en e1ler an,nen stasjon. Men
det lot ti1 å veere o,ppstått fullstend'ig
zi høre gjennom for:styrrelsene... den

ust:Lnselige knitringen

og bralingen.

I-ikevei sendte han ut melding onl

1lyets posisjon. Han fildr ikkenoesvar.

DTF flØy i fire tusen meters høYde
på sin kurs mot den spanske hovedstad utcn å ha noen som helst for-

bindelse mectr omverdenen.
Brakingen i hØreklaffene ble snart
sir sterk at l\Ierton ble nød.t til å ta
dem av seg igjen.

Donahoe stirret rett f remfor seg
gjennom virrduets splintfrie glass og
kunne nå se at lynene buktet seg gjennom skyene cler fremrne. Da han kastet et blikk til venstre, så han posisjonslanternens rØde skinn på en detr
av vingen.
Dette blir nok temmelig ukose- mumiet Ronny Horving da de fØr1ig,
ste vindstøtene rystet flyet.
Antagelig, svarte Donahoe. Han
- ikke innlate seg på noen samtaie
ville
nå da han måtte konsentrere seg helt
og holdent om å manØvrere flyet slik
at hvert stormkast ble parert så myi<t
og fort som mulig. Han hadde koblet
av radiokompasset rla han ikke kunne
regne med at peilingene var n$yaktig
nok her i fjelltraktene og i d'ette forferdelige været. Radiokompasset hadde også ienge svingt mi.stenkelig urolig. Da det var umulig å få rad,ioforbindelser og det var overmåte vanskeiig å ta egne peilinger, måtte piloten nå legge ut en ny kurs ved hjelp
av det alminnelige kompasset og ved
å ta hensyn til den økende vindstyrken. Han anslo vindstyrken til 80 kilometer i timen og retningen til 240

grader.
Besetningen visste at de stormkasiene som nå rystet flyet, bare var en
lorsmak på denne flyvningen gjenn,om stormen, men fremdeles undervurderte de uværets styrke. Riktignok

krysset lynene hverandre rundt flyet,
som var kommet inn i en skybanlfe

egentlig ikke veere så farlig, tenkte

kerte hØydemåleren av flyet had.de ste-

get scksten meter.
Donahoe skj6v rorspalicn frem. Til

ingen nytte! Flyet fortsattet å stige
og lystret ikke høyderoret. Det gikk
noen sekunder. Så ble flyet grepet av
et nedgåend'e vindkast og begynte å

falle. Måleren viste et høydetap på
tre hundre meter. Besetnir-rgen kjempet nå mot stormbl'ger som stadig

ble sterkere.

Ronny Howing haclde grepet

om

rorspaken foran seg, for trykket på

var n,å så kraftig at flyet
ikke lenger kunrre man.Øvreres bare
av,6n pilot. Svetteu rant nedover James Donahoes panne enda det ikke
var særlig varmt inne i fØrerkabinen.
I{an hol<lt blikket festet på blindflyr'ningsinstrumentene og tillot seg bare
spakene

å skotte på l<lokken.
!'n1s seks minutterl Og clet har
f orekommet
meg sonr en evighet,
murnlet han. FlyhØyden var nå 3800
meter.

Ba.re vi ikke får noe nytt, større
høydetap! Det var den tanken som
opptok alle tre mennene, for de høyeste fjelltoppene foran d,em målte 3400

meter. Og når som helst kufine .et
nytt nedgående storrnkast trykke flyet

noen hundre meter ned.
Utetemperaturen er plus I grad.
- kobler på defrosteren! ropte HoJeg
wing gjennom motorduren og stormens brØl.
o. K.!

-Regnet pisket nlot vindusrutene,
men ble snart tørket vekk av stormen.

Men når de kikket ut gjennom der,n,
kunne de ikke se annet enn det bekksvarte mØrket som lynene med korte

:nellomrom skar igjennom

.- Defrosteren virker ikke på hØyre
vingen! ropte llorving. Da et lyn lyste
opp flyet, harlcle han sett at det ha<l-

de dannet seg et t)'nt islag på forn5

uh-vggelig stor risiko for at de kunne
kj6re rett inn i en av disse. Den ene-

ste trøsten var at stormen ikke raste
fullt så voldsomt nå, men for besetningen ville det vært en lettelse onl
de bare hadde hatt orkanen å kjempe
mot, og ikke den lurnske nedisingen
også. Donahoe trakk igjen i rorypaken, men flyet fortsatte å synke. Da
h@y<lemåleren viste 3400 meter, så de

tre nennene tause på hverandre. Nå
måtte de regne med en kollisjon når
som helst. Med et ansikt som var som
hugget i sten stirret Ronny Hov'ing
ut i det bekksvarte mørket. Men han
kunne ikke se annet enn et lyn av
og til.

vI'
Frits ter Meer brummet forarget
da flyvertinnen r-ekket ham av de be-

gen, og hadde da konstatert at de.
frosteren ikke virket. Han bdyde seg

nå frem over Donahoes plass og lyste
over hodet hans på den venstre vin-

gen. Han så da at den tykke gummi-

.foringen på forkanten regelmessig
svulmet opp og krvmpet slik at isen

falt avHr-a skal vi nå gjøre, James?
han.
Det er ikke tvil om
spurte
at defrosteren- ikke virker på den hdl-

re vingen.
Slå av defrosteren på begge vin- svarte Donahoe kort. Da han
gene,
ga denne o{-dren, visste han at nå
måtte de også kjempe mot nedisingen.
noe som ville gjøre situasjonen encla
verre. Det syntes som om alt had<le
sammensvoret seg mot DTF denne dagen. I alle de år Donahoe hadde rært
flyver hadde det aldri hendt ham at
defrosteranlegget hadde sviktet. XIen
han visste at det eneste fornuftige var
å slå av defrosteren på begge vingene. Lot han den virke på den ene
vingen, ville denne riktignok bli is-

fri, men flyet ville komme til å lute
m€r og mer til h@yre og vi.lle snart
bli umulig å manØvrere.
Donahoe måtte anstrenge seg til det
16

ytterste for 6 56t*" fly'et igjennom,.
Han kjempet mot stormkastene for
ihvertfall å holde flyet i rett kurs..
Med en fart på over 400 kilometer
i timen jog flyet over Pyreneene..
Uræret. hadde ikke avtatt noe, og det
var nå klart for besetningen at det

ikke bare dreide seg om err usedvanlig kraftig storm, men et uvær sorn

de aldri hadde vært ute i rnaken t-il
iør. Etter omtrent ti minutters nerveslitende kam,p mot uværets raserr

merket Donahoe at flyet ikke leng'er

lystret ham! Et blikk på variometeret viste at flyet sank med en farl:
av fire meter i sekundet. Han ga nrotorenq mere gass og trakk inn rorspaken, men flyet fortsatte å synke
likevel. Donaloe forsto at det måtte
være den forandrede profilen vingene
hadde fått og den ekstra tyngden flyet
hadde fått på grunn av nedisingen,
som gjorde at det sank. Han forsgkte
r.ed forskjellige manøvrer å befri vingene for islaget, men isen satte seg
stadig fast på forkantene. Og variorneteret viste f remdeles f ire meters
hØydetap i sekundet.
Dgnahoe og kameratene hans visste

åt de bare hadde et par minutters
flyvning igjen til de nådde de h6yestr:
toppene i P1'reneene" og det var en

hagelige drØnrmene for å be ham
spenne på seg sikkerhetsbeltet. Han
forsØkte å sove igjen, men det var
umulig. NervØs ble han ikke, dertii
var han altfor vant til flyreiser. tr{en
han følte seg ille til mote på grunn
av lynene, som ustanselig f lammet
utenfor vinduene. Til å begl.nne me<i
var han ikke særlig sjenert av storn)kastene heller. Men da flyet plutselig
ble slengt oppoyer og likq plutselig
sank ned i en avgrunn, som det forekom ham, begynte han å f6le et f1'sisk r.rbehag- som jkke var så lett å
undertrykke. Han Ønsket at han ikkc
haclde drukket så mange pjoltere og
sank dvpere ned i stolen sin.

Da Frits ter Meer åpnet luftventi-

len over stolen sin, hadde rnrs. Illan-

son for lenge siden lag't fra seg bla-

dene. Hun

var blitt forferdet da

Jea-

nette f ortalte at de snart skulle f l-v
gjennom et ur'ærsbelte. i{en fl1-vertinnens trygge opptreden gjorde henne
roligere og hun pr@vde å skjule sin
angst. Men da flyet plutselig falt dypt
ned, ble hun likblek, og så besvimte
.

hun.

Mr. O. B. Anderson hadde nettopp
seg boken igjen Han ble ikke
forbauset da flyvertinnen ba ham år
slokke sigaretten. Som forretningsmann var han vant til at ikke alt
lagt fra

Ønske. Han stompet sigarettr:n i askebegeret og satte seg makelig
til rette... for å vente og se. Mer enn
€,'n gang' haclde han fløyet i uvær, han
visste at det'ikke akkurat var så behagelig, men også at det sjelden kuune være farlig. Men han måtte iallfall
uedgi at dette var det verste uværet
han noen gang hadde opplevd i et fly.
Og ergerlig var det at flyet nå ganske sikkert ikke kunne være fremrne
i Madrid til bestemt tid.

Sportsmanageren Holm var også roIig, skjønt han av og til h6rte err" eienrlommelig lyd som fikk ham til å

spisse ørene. Han syntes det hørtes
sorn om det ble kastet småsten mot
flykroppen, og han kunne ikke begripe
['rva det var. Han

I)øderr ved sllahen€,

kanten av vingen. Han hadde tatt en
sterk lommelykt og lyst bortover vin-

qikk etter

\a Øret til

vind'uet.

nre'n f remdeles hØrte han bare den
svake, raslende lyden" Da et par storm-

kast igjen traff flyet, dunket har

hodet mot vinduskarmen, hvorfor han

igjen lente seg tilbake i stolen og
ropte på flyvertinnen. Han ga henne
et vink om å bøye seg nærmere over
hanr for at ikke de andre passasjerene
skulle bli nervøse.
Jeg har i en stund hØrt en sånr.
rar- lycl utenfor flyet, sa han.
De
brrrde kanskje

si fra til kapteinen

orn

<let.

Det er ikke noe De behdver å
- nervøs for, herr Holm, svarte
\'ære
Det er bare et tynt isbo
Jeanette.
legg som- l6sner fra vingene. Vi har
nemlig hatt litt nedising, men det er
ikke farlig.
Jeanctte satt€ op.p sin aller rrSkyl<ligste mine, og Holm takket henne.
Akkurat i dette Øyeblikket hadde flyet:
sr-rnket ned til 3000 meter og fløy altså 400 r.nete.r lavere enn de hØ1-este
toppene.

Iiaptein Donahoe og de to kameraterle hans

i fØrerkabinen kjempet

f

re.rn-

innbitt mot de l@sslopne naturkreftene. Passasjerene trodde at det
verste allerede var over fordi stormkastene hadde avtatt i styrke. Men
f remdeles fortalte variometeret et
f l''et tapte h@yde, og hØydemålerer'
d,eles

fortsatte å

s1-nke.

Charley Merton hadde allerede flere
g-anger sendt ut SOS-signaler uten å
få noe svar. I Øreklaffene var det
1'7

frerndeles ikke annet enn knitring og
sprakir-rg å hØre. Med et sukk tok han

Øreklaffene av

seg.

. . Ronny Howing stirret på høydemålererl. 3000 meter! Han kunne ikke la

\1æIe

å tenke på at toppene foran deirl

var over 3000 meter høYe og at en
kollisjon syntes nesten r,runngåe1ig.
James Donahoe holdt halvt nekanisk i rorspaken. Han tenkte På at
han før starten hadde beklaget seg
for rnonsieur d''Almaque over at den
mod,erne flyvnir-rgen ikke bød på noer-r
farlige og spennende situasjoner. -\1-

dri mer skulle han prate slikt tull.
Så husliet hanr at han ikke hadde så
saerlig store utsikter til å få prate
rnere tull mecl noen. Han ble grepet
av et aYmektig raseri mot alt sonl
hadde san-rmensvoret seg for å gjøre
denne flyturen til en skjærsild å komn-r,e igjennorn. Han n-råtte berge flyet
i.rt ar' <1,enne fortvilte situasjonen. llen
han syntes selv at hans grublerier

nærmest var latterlige. I{r-ordan skulie
han få en chanse ti,l å kornrne l'elberg'et ut av denne helvetesstormcn?

Igjen forsØkte Donahoe å få fiYet
til å stige. Men da han trakk sPaken
ti1 seg og tvang flynesen oPP, sank
flyet like,v-el. Det var nå nede i 2700
meter. Han spekul'erte et Øyeblikk på
om ikke passasjerene burde varsles
om den farlige situasjonen, men da

måtte han risikere panikk ombord., og

det ville gjøre situasjonen ,enda I'erre.
De tre melrnene i fØrerkabinen og

oppgitt a1t håp'
skjønt de fortsatte med å utfØre sine
plikter som om dette bare var en vanlig fl1'vning på ruten Paris--iVladrid.
flyr.ertir-rnen' hadde

Donahoes tanker gikk tilbake ti1
den tiden da han som pur ung flyverelev var blitt kjent med henne soI.l-l
skulle bli hans hustru. Han tenkte på
de rnange årene i strengt arbeide før
,ban var blitt førstepilot og fikk giøre

-sin f6rste langflyvning som befalshaver. Han tenkte på hvordan han etter
flere års tjeneste i Sentral-Afrika en-

var blitt i stand til å kj@pe en
liten 'r'illa i En,gland og for f6rste
gang føle gleden ved å ha sitt eget
<lelig

bjem. Han tenkte på barna sine, hvorav den yngste skulle begynne på skr>len neste år... da en oppdagelse plrrt18

selig rev
avshjed

vet av så langt Østover og hadde ikke

ut av hans tanker ott't
alt l-ran hadde kj:ert.

l-tztnr

n-red,

passert over den høyeste delen av. Pyreneene. Donahoe så på kartet og fant
navnet Mont Maudit, som den oPPrinnelige kurslinjen var lagt over. Ved

Nesten unterkclig hadcle flyet begynt

å lystrc roret. Isbclegget hadde tyde!ig,',is smeltct da cle var kommet ned
i så lav €n høyde. llen James Dona-

en ren tilfeldighet eller et skjebnens
lune hadd'e de fl@yet Øst for denne

hoe liunne ikke glede seg over at flyet

igjen steg: tre neter i sekr.urdet. Slutten kunne likevel ikke bli annerledcs
cnn de haddc fryktet, for han nåttc
regne med at i stØrre hf,yde vi1le flyet

fjelltoppcn.
De tre katneratene pustet lettet. Radiokompasset ble koblet På, og den

virkelige vindstyrken og vindretningen ble notert. Under stadig bedre
veerforhold nærmet DTF seg nå den

igjen bli nediset, og sii liegynte leken
med døden påny. I'Ien på tross av alt

spanske hovedstaden. Aile vanskelighetene syntes plutselig overvunnet, og
det syntes som om passasjerene, som
hadde ant fred og ingen fare, var blitt

holdt Dona,hoe stad,ig sin kurs.
Og plutselig her-rclte det igjen noe
overraskende. Charley llerton, solll
på ny hadde satt på seg Øreklaffene,

reddet ved det rene mirakel...

nænnest for å komrne lekk fra de
ubehagelige tankene, satte i et hyi. Så
ga han dem et vink on å være stille.
Jeg kan, hØre Madrid! ropte han
- etter. Og de to ka,meratene kunstrahs
ne ikJic si om det 1'ar svette eller tårer som rant r-r.e<lovef kinnene hansSkulle det likevel lykkes å få forbin-

Like fort som uværet var brutt lds,
stilnet det nå av. Inne i passasjerkabi-

nen var det bare flyvertinnen

visstc hvilkcn fare de alle hadde vært

i...

VII.

delse med omvercl,enen? Merton skrud-

de ivrig på knottene. Alle ventet i

Igien På bakken.
Frits ter Meer gikk inn på toalettet

største spenning. Viile de ihvertfall
få en, ,peiling, slik at de kr.rnne besten-

rne flyets posisjon?
Nå ropte Nlerton:
55 graderl

-

for å stelie seg litt.
Mrs. Manson var kommet ti.l hek-

Posisjonslinje

tene igjen, takket være Jeanettes omsorg og' en mass€ Eau de Cologne.
Hun sa at dette var noe hun ikke ville

Howing tok nar-igasjonsiiartet ut av
lommen på stolen sin og trakk oPP
kurslinjcn for Ma<lricl'. Det kan da ikke
r'ære mulig, tenkte han. Er denne opplysningen riktig er vi drevet langt av

not Øst.
Kontroller posisjou-siinjen! ropte
- til Merton.
han
Noen minutter etter ropte telcgrafisten:
58 graderl
Da skj@nte
annenpiloteri at det måtte \.ære riktig.
Vi har hatt flaks', gutter! var
- eneste han kunne få frem. Og så
c'let
viste han Do,nahoe og Merton hvor
flyet omtrent befant seg, og alle tre
skjønte hva som hadde hendt.
Når de hadde unngått å kollidere
rned en eller annen fjelltopp skyldtes
det bare at Donahoe hadde anslått
vindstyrken til 80 kilotneter i timen,

mens den i virkeligheten rnåtte ha
vært min,st 150 kilometer'.. en orkans styrke. Den'ed hadde fl)'et dre-

som

finne seg i, hun ville klage ti1 flYselskapet over piioten.s besynderlige
manøvrering. For han måtte jo l'ære
en ordentlig klossmajor.
Mr. O. B. Anderson tente en n1'
sigarett og forsøkte å lese videre i
bokeq sin. Han merket nå reaksjonen

etter flyvningen gjennom stormen, og

I

I

han hadde en bestemt følelse av at
det ikke hadde vært fullt så ufarlig
som han hadde forsØkt å innbille seg.
Manageren Holm satt og kikket ut
gjennom vinduet, men kunne ikke se
lys noe sted. For flyet flØV fremdeles
gjennom et tett skylag.
De tre montørene syntes ikke å ha
merket noe, men de ba nå flYvertinnen om å få en dobbelt konjakk hver,
og da den var servert, gikk samtalen
mellom dem like livlig som fØr.
Jeanett€ Lecroire begynte å føle seg
lit! svak .i knærne. Hun hadde hatt

et smii til alle passasjerene hele tiden,
til tross for at hun hadde visst at de
kunne vcnte seg døden n.år som helst.
Nå var kreftene hennes fullstentlig

uttØmt, og hun måtte rnobilisere all
sin energi for ikke å bryte sammen'
Da hun haddb servert kon.jakken, gikk
hun inn i pentryet for å være alen.'';
en stund. Men så kom Merton og stakk

to nye <fligl'rtlogs>> i hånden hennes.
V-rersågod, Jeanette. Nå vil passasikkert vite hvor DTF befinsjerene
ner seg og når vi kan være i Mad'ri<1.
Jean,ette kunne ikke beherske seg
lenger. Øynene hennes var fulle av
tårer.

MerHvil deg 1itt, sa Donahoe.
- kan dele ut lappene.
ton
Merton nikket, og reiste seg, og

Jeanette satte seg på hans Plass.

'

!a, dette var pokker til flaks,

sa Donahoe og fortalte henJeanette!
ne.om alt som hadde hendt i den siste
halvtimen. Jeanette sa ikke noe, tørket
bare tårene. Så tok hun opp Pudderdåsen sin og begynte å fjerne sporene

etter dem. Fem minutetr etter gil<l<
hun inn i pass.asjerkabinen igjen, og
ingen der ante hvor nær hun hadde
vært et nervesarlmenbrudd.

<Flightlogbn> ha.dde gitt passasjerene beskjed on-r at flyh6yden var 2000

meter, at de nettopp hadde Passelt
og skulle lande i Madritl
om 40 rninutter.
Sara.gossa

Merton forsØkte å komme i forbindelse med den spanske flyplassen for
å få værutsiktene, men det sYntes å
være helt umulig. Han kunne bare
såvidt hdre stasjonen, men det var nol<
for besetnirrgen etter en fly'vning utbn
noen som helst muligheter til å orientere seg. Så lenge de hØrte sendingen
fra fl1'plassen, kunne de ikke god't ta
feil av Madrids flyplass, Barajas.
Men Merton var ikke tilfreds, for

det hadde alltid vært hans stolthet at
han kunne komme fortest mulig i forbindelse med landingsplassen. Dessuten hadde Donahoe bedt om værtapport fra Madrid- Det var som det var
forgjort. Han kunne sirnpelthen ikke
få kontalrt rned Barajas.

Kan du begripe at det ikke
- å få fra en eneste stasjon?
svar

er
så

1g

han til l)onahoe.
Jeg kan bare så!'idt høre Barajas.Ta det med ro. CharlcY. Det vik- er at du har fått inn flyretnintigste
gen, så vi nå kan fly til Madrid etter
radiokompasset. Vi får sikkert ordentlig forbindelse når vi konrrtrer na'rmere.

Og Charlel' l{crion nråtte slli
til tåls med det.

seg

DTF fløy videre i 2000 meters hØYde
og med 430 kilometers fart. Nå og da
kunne Donahoe se hvitt lysskinn under seg. Det kom vel fra bondegårder

i denne glissent bebygde delen av SpT nia. Og det var ihvertfall tegn til lir'.
Endelig, da de var fØrti kilometer
fra flyplassen, fikk Merton forbindelsc
med den, gjennom radiotelefonen- Han
ropte:

BARAJASTÅRNET FRA DTF.

GI- OSS V.ÆRRAPORT.
Det knitret litt i høreklaf f errt',

og

så kom svaret:

DTF FRA BARAJASTÅRNET.
LANDINGSFORBUD.
QBI _ 9GO.
LAVTLIGGENDE SKYDI)KI{E.

FORTSETT TIL LISSABON"
Da Donahoe hørte denne meldinqen,
kastet han et blikk på bensinmirleren

og tabellen, og så de ebsolutt ikke

hadde bensin nok til Lissabon- Han
tok selv mikroforten.
BARAJASTÅRNET FRA DFT.
IKKE BRENSET. NOK PÅ
I]AR

GRUNN AV UV-€,RET. MÅ ABSOLUTT FÅ LANDINGSTILLATELSE.
Svaret ldd:

MÅ FØRST SNAK-

KE MED FLYSJEFEN.

Sånt tull! mumlet Donahoe.
- må vi jo necl likevel".. -En
men
gang
trelst på den vanlige nråtert.
Straks etter kom det nYtt svar fra

FLYSJEFEN GIR LANVI SKAL GJØDINGSTILLATELSE.

Barajas:

RE VÅRT BESTE FOR Å FÅ DERE
NED. MEN DET MÅ BLI PÅ EGET
ANSVAR.
Det der med ansvaret sier de
- for å være jævlige, sa Merton'
bare
Men med en håndbevegelse f rkk Donahoe ham til å tie. Nå måtte de alle

konsentrere seg om den vanskelige

blindlandingen.
Han strupte gassen litt og felte landingshjulene ned. Så naermet DTF seg
I
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flyplassen nred 300 k1lometel:i fart og
uten noen luke i skYdekket'
I kontroiltårnet på Barajas sto trafikklederen og var nervØs for flyets
lurnding. Han visste hvzr det ville si
fi lande med et hurtig rutefly når sk-v-

tlekket var så lavt. Men her hadde
n.ran jo ikke noe vaig. Man fikk bare
håpe at dct gikk bra. I h6yttalercn
hørte han pilotens sternnle som sa at

flyet nå befant seg i

1200 meters hø]'-

cle over flypla-ssen:

Trafikklcderen sir i nrikroforren:

DTI.- FRA RARAJASTÅRNET,
DERE KAN BEGYNNE LANDINGEN.

Og så fløy DTF inn for landing og
for å oppfange lf-S-lcdestrålen i den
lille indikatorcn sin.
Donahoe nåd<le dt'.n nokså snart og

svingte inn på denne <usynlige veien>>
som skulle føre han) ned til flyplassen. Han strupte nrotorenc enda" mer
<la indikatoren viste

at flyet

fremderdet

les sank for lite. Men nå sank

i sekundet og indikatornålen pendlet midt på skalaen.

mecl seks meter

Flyet hadde den rette glidevinkelen og

i fire hundrc rrlcters høyde.
Nål,en på hØydemålercrl gikk stadig

befan,t seg
(}ppover.

Av gammel vane s:ttt RonnY I{o-

wing og kikket ut gjt'nrtnttr vinduet,
rnen han kunne ikke se noen ting.
Han kunne ikke engans få øye på fr'ret på flyplasseo."
Donahoe var hclt innstilt på blindflyvning. [Ian slapp ikkc et Øyeblikk

indikatornålelI r!' sytre' og samtidig
måtte han holdr: Øyt-' rnetl hØ-vde- og
f

artsmåle rtrr-'.

DT!' sanlt starlrg. Men ennå på tre
hundrc nictt'rs h@ycle kunne de ikke
se bakkcrr. Fl;'r't gled ned gjennom et
forvirrende mdrke. En feil ved et in-

strument kunne få de mest skjebnesvangre fgtlger.
Howing hadde slått landingsklaf{ene enda litt mere ned. Farten var nå
nede i 240 kilometer og hØydemåIeren

viste 200 meter. Charley holdt øj'e
med den og ga Piloten hØYd,en:
Ett hunde og femti, ett hundre
og- tyve, nitti, seksti...
Fremcleles befant DTF seg inne i

\
skydekket.

en

I Øreklafft'nc hØrte

/
Mertor-r

langsornt rull.:t fl]'et frenr over plassen.

stem.mc:

Sterk motordur. Dere nrå værc
- i narrheten.
like
HØydemåleren viste fdrti rneter. [\loten strupte motorene enda mere:.
Farten gikk langsomt ned tii 180 kilorneter. Howing hadde allerede slått

landingsstcllet helt ned. Ville landingen lykkes, eller kom det til å bli et
crash. Donahoc syntes han så en lys-

stripe. Og der. . . jovisstl Fly'plassens
flornbelysning kom svakt frem gjennonr mØrket. Så kjente,. ct hardt støt

...og flyet rullet frem i t-t hurrdre og
femti kilometers fart.
Donahoe brernset forsilttig. Og

Jcancttc Lccroire hjalp

smilenCe

noen av passasjernene på med tØ,-et.
Frits ter Meer ble allerede på trappen
fra flyet omringet av journalister.
N{rs. }Ianson ga Janette et forarget
blikk... antagelig ga hun Janette sk]-lden for alle ubehagelighetene. Mr. O.
B. Anderson tåkket hjertelig Jeanette
for hen,nes h jelpsomhet, og Hoh'r

spurte hennt- orn det ikke i grumrt'n

hadde r'ært nokså farlig e'n stund.
James Drlnaltoe l>le iittende sløv i
førerstolen. Aldri n-rt'r skulle noelr hØre ham si at ikke moderne flyr'6itt*
kun'ne viere

S[-LTTT

farlig og spennende' '.

FTPOS-

I

3600 km i timen.

være skjebuesr-ilnger for ile h,Ittll bmk.

Nytt amerikansk rakett-fly av rustf ritt
st<il skol opp i 35 km's høyde.

. Flor ikke lenge siden kom det melding om at forsøksmaskinen Bell X-14
hadde eksplodert hengende i bomberummet til en ombygget B-29 på vei
opp i høyere luftlag for en annen testflukt. Piloten kom seg ut, men flyet
måtte slippes med den følge at 6n mil-

lion dollar falt necl rned et brak i
\tojave-ørkenen ved Etlwards Air Force Base

i Californiir-

Den rakettdrevne

X-1A vant verdensbcrømmelse i dc'sember 19i-r3 ved å oppnå den fantastiske hastigheten av 2650 km/t, to og
en halv gang hurtigere enn lyden. I
mai 1954 satte flyet en annen uoffisiell verdensrekord ved å nå en høyde
på

27 000

m.

Bell-fabrikkene kunnt imidlertid nesten samtidig med metldelelsen om
krasjet komme med ,en nyhet av mer
positir- karakter: X-2 er ferdigbygd, og
skal beg;'nne prØveflyvningen med motor om kolt tid.

Flyet ventes å nå en hastlghct
Blklet riser et passasjerfly

&1.

typen convnlr &10, sottr kaptt'fur 'lrtntt's l)rurtrhotl

iørtegjenrromorkaneniraParlsttlllailrtil.Corrralrs{()er,nlcdslttctollrotorer
i besltlrtclse av gode lantllngs' og take'off'egenskapt'r oT gjør cn fart av 4il5
er utstyrt metl
kilometer i tinten. Det et tlessuten et av iå to'nrotols flJ sotn
nyllg har senilt
trykk.kabtn. I.orør'rig er det Då dette metlonr.tllstnns0fllot sas
lnn en støne }esfllllng.

3600

kn. I tlmen

av

og en høytle av 3500

nretcr. llasklnen cr pilvingefonnct og
som sin forgjcngor rakettrlrevet. Ellers
er horedhjulene i untlerstellet erstattet
rned nreier I ilen hensikt fi skaffe mer

tll brennstofftankene.
Oppgaven er også i ilette

aluminiunrsregcringer.. Dcrfor er

X-2 laget av rustfrltt stål som er at.
skllllg mer motstandsdyktts. Flyet vtl
nii kunue tåle tlen varnen sorn oppstår veil en falt av 5200 kn. I tfinel.

o

Mindre støy fra flyene.
WASHINGTON
Ingeniører i I-ockheed-flyselskapet -har funnet frem til
en metode som kan minske støyen fra

flyene med 25 tb. Selskapet bruker
propeller son går i takt, med en nøynktighet på en milliontedel av et
kund. Dette minsker stØyen inne

se-

i flye

rned 95 /o, Den lyden som blir jgjen
får en klang som ikke er så ubehagelig
for øret. Samkjøringen mellom propellene er avhengig av at de står i et
bestemt forhold til hverandre og til
flykroppen.

o
Nye amerikanske
Passasierfly.
Bestillinger for 3 milliarder kroner.

I)cn stcrke stigningen i flytrafikken
i Amerika i det siste har fØrt til at
de urnerikanske flyselskapene har bcstilt en rt'l<ke n1'e f11', ialt for 3 nrilliarder lironer.

prlass

tilfelle

Locke

fi

rutforske flyforhoklene vetl store has.
tigheter'; de kolossale temperåturenc
er av s:erllg intercsse. Yeil en hastlg.

@

te

het av 3200 km. i timen yll vat'men
som oppstår veil frlksjon med luften

e

d

<<Electra>

American Airlines har bestilt

ikl<e

rurindre enn 35 av det nye I-ockeed

for en samlet pris ar' 450
rnillioner kroner. Electra er et imotors turbo-prop passajcrfly solD
inan rcgner l-i1 ktrnne utkonkurrere
<lllectra>>

23

engclskc Vickers Viscount sonl for
ø\.ebliikct rlonrinr rer Ilarl<edt t i turbå-prop plasscn r Capitol Airlirrrrs
kidnte i fior (,0 av dis>e \:iscouitirli..kin"r'tn..t Det påståes at f arteu "'il
bli 25 7a høvere (680 kmr/t') og rekkevicldci-r 1-50 nril større for Eler-

<1et

tra'ens vedkomnencle. I)essnten i il
Electra befordre 64 pasassjerer mot
Viscounts vaulige 18. I Anlerican

Airlines vil Lockeed Electra erstatt3
d€n galnl€ to-nlotors Convair soll'
selskalet rtå bruker på tnellortt-rlistarrs('ne.

Andre flv som flYseiskaPene lrar
bestiit er: Doi:gla^s DC-7 og DC-78
oL, Lockce(l Super Constella'tion' Dcssutrn har DouÅlas nå planene ferdig
for det tty. DC-S son: flyselskapenc
er meget interessert iI)ouglas DC-8
Dette er et rent jct-fl1' for la:rgdistansene, og sikkart selskapets sv:rr

til <lerr engelske (Co:lleten). llastigheten blir 880 km/t. med 80-i25 passasjerer. Flyet vii kunne kr-u*sse Atlan-

flet tre<lje av de store flyfabriki Amerika, Boeing, er sterkt opplirtt m€d jet-tankf lyet KC-135 som
selskapet bygger for forsvaret' I{en'
regjeringen'har gitt tillatelse til at
erl t)?e for den sivile
<iti'Ut;r
'lu{tfart tygget
på- t.rtl-" verksted hvor de
bygger åen nilitære utgaven- Man
tåg"åt t-t.A at clet snart vil bli sendt
ut rrrelding til luftfartsclskapene onr
;rt dr: kan få kj@t disse flYene'
-<rt,:

o
Amerikanerne Yil oPP itil

m i gondol!

27000

år vll to unge amerikanske flyofflserer, ilen 9? år gamle
Dtlwaril SFerrY os ilen 29 år gamle

fitlllg

Fm John Bull

neste

I

korresDonilent

Washittgion"

har nådd den planlagte høyrien, vil tlen ene av de to hoppe ut'
iført en spesiell rumdrakt. Han håper

\-l{rtrz;

vil

åpne seg automa-

tisk når han kornmer ned til atmosfæren fra stratosfæren.
Den andre vil så løsne gondolen fra
ballongen, og ved hielp av en faliskjerrn som er montel't på gondolen.
vil han dale langsomt nedover, til han
når 6000 meters hØvde. Derfra vil han
hoppe ut i vanlig fallshjerm'
korden

-

Tøys, Ananda, ilet

som å hløre bll!
21

et

llke

i

i

fJor verdensrefallskjermhoppin& ved å hop-

De to flYverne slo

sikherl pe ut fra et

B-4? ietbombefly

meters høyde.

i

12?50

påL

t4 timer.

Det engelskc iet"bombeflyet Canberra utførte nJllg aten be.ilrtft å fly fregr
og tllbake over Åtlanterhnvet (Lonrron-New york-r,ondon) på 14
tlmer og zr
minutt'er. Titlen lnnbefatrer 3l> lninutters stopp på Brooklyns Floyil Bennet
Fieltl.

Turen over tok 7 Umer og 30 lninutter og f,Ilbake 6 tjmer og lZ minutter.
ca'berra-flyat som ble benytbet yar en ganske almindelig standård rnaskin
sonr
tjenestegjør i ilet engelske flyvå1xn RAF. prorlrrsentrr ay il;.et er Engtish
Blertrlc

Nfr.r de

a,t fallskjermen

Nye rekorden av Canberra:

LONDON-NEW YORK-LONDON

Skol hoppe ut rned rum-drot<t.

Ilenry O. Nlclsen, prøve å nå tlen enscllge høytlen av ,2? 000 meter I en
ballong-gondol, meltler Daily Dxpress'

illtliLtnllillltl,lllllltllllltllallllllltllllllllllllllllllllltllllllirrll

iu

:('xir.rTet tticn mellomlanding' Det blir
f.,r<lig ril pr6vefll'vning i desr'rnber
i,957 ('f: til leverirrg i 195o.

0ompany.

Irlyveren, kapt+in John lracket! er til daglrg taxr,fryver og har krysset
ilen engelske kanal tkke rnlndre enn 6000 ganger. Navlgatør'en het peter
Mone5.penny. DLsse to er altså de første soln har rukket å splle frokost
i rnndon
formldilqgsmat I New York og aftens tllbake i r,ondon
alt D:i srurme dag.

-

Det er senere meldi at denne turen

nær hadde endt. med kata.strofe. Da
piloten oE naigatøren hadde forlatt
flyet og maskinen ble kjørt inn I hangaren etterlot d€n seg en pøl med

rafin på bakken, 10 meter

i

pa_

diameter.

Reportere sier a.t lekkasjen syntes å
homme fra hele maven på flyet. Til
svar på spørsmålet fikk reporterne et
onnvikende sval om at det skyldtes
temperaturforskjelle.rr,. Men

sllke Iek-

kasjer

(,61

Issr. flytende brennstoff har

ofte vært. årsaken til eksplosjoner
brann lnensr fl]'€t er i luften.

og

o
Heydenekord.
Et annet Canberra-fiy

satte 3.

se1l-

tember err anner rekord idet flyet nårdde err høycie a.v 200?g meter.
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DE SPØR VI SVARE,R
På ilet siste flystevnet På Fornebo så jeg et lite enseters sportsfly, antageliS en amatørbygning, registrert LN-11. Har De noen oPPlysninger og clata om dette flyet?

Terio

SYAR:

IN-ll

Strøtn

er en norsk oma'

er kapteln Cnrl
Luilvlg Larsen, siefsflyver i Braa'
thens S. A. F. E som har bygset

tørbygning. Det

flyet etter egne tegnlnger og bereg'
nlncer. Han har lekt med tankerr
om ilyet helt siden før krlgeno men
tesynt€ først å'bygge det for 4--5
år slden. Det ble ferdlg sommeren
L955 os gotlkient av Lufttaltstllrck'
toratet. LN*ll er ilet første norsk'

fly netl nesehjul og lnnfell'
bart unilerstell. Flyet er et en'se'

bygile

ters. lavvlnget hetmetall ntonoplatl
Det er utstytt med en 65 hk. Cott'
tlnental motor. Under prøveflyrnln'
cen onnnådtte <let en hastighet På
iso rlrti"*. Det er metringen å bYtte
motoren meil en 85 hk. Contlnental
motor. og farten beregmes rla å kun'
De komme oDP

I

250 hm/'t'

Eg ynsker clesse opPlysuingar orn
nokre fly: toPPfart, motortype' motorkraft, flYvevekt og vingesPenn:
for F-84 Thunderje! F-100 Super
Sabre, Hawker Hunter. Saab 210
itraken, Saab J-29' tr'-86 Sabre' M'

I. G. 15; F-80 Shooting star og

A-32 Lansen.
SYAR: Dataene er

Saåb

J' B'

I

samure reL'

North Amerlcan F-Ifi) A

Sabre>: iltach 1,25 På 45000 fots
høyrle, 1905 km/t" ved havflatel.

lrn Pratt &

m.

Saab 210 <I)raken>: Ingen oPP'
lysnlnger tlllates otfentltggiort.
Saab J.29 F <Flyganile Tunnarr>:
Ca. 1060 km/t Dn De Havilantl
Ghost 50 letmotor, bygget pår llsens
veil SFA, 5ffi0 Pouncls, med etter'
brenner i:a. ?500. Ca. 6100 kg. ll'ZP
rll.

North Amerlcan F 86 F

1090

km/L En General

<<Sabre>:

Dlectric

47-&8.27 letmotor. 5800 puontls'

J

7580 ks. 11,55 m.

(Nattlager): 1060 km/t.
samme motor, 54fi) Dounilso meil et'
F-86

I)

terbrenner ca'

?350' 8160

kg' sam'

me vlngespenn.

Overstlger
1125 km/L En Botls BoYce Avou
RA.7 n jetmotor bYgget På lisens
vert SFA- 75fi) pounilg, meil etter'
trrenuer b;oo, roooo kg. 13,21 m.
II. I. G. 15: 1100 km/t. En WIi'9
ietmotor. 5953 Pounds. Krrnpvekt
-Saab'

A-32

<<Lansen>>:

åltO trs. naks. vekt 6458 ks.
898 km/t.

IIL

57'P'7 iet'

pounils Yekt tillatcs tkke offentltg'

sjorL 10'26

973

ll,l2

J

kg, maks. vekt 11790 kg. 1l'15 m.
Hawker Ilunter F'1' 21 4 og 6:
Ca. 1200 km/t. for F l' 4 og 6: En
Bolls Royce Avon RA 7 ietmotor'
?500 pountts. For F'2: En Armstrong
Sftldeley Sapphfu'e jefmotor. 8000

kefølge:

nrotof'5600 Pounds, 8160 kg"

YFhitneY

motor, 9500 pounds, meil etterbren'
ner 14250 poun{ls. Kampvekt 9080

lll.

Renublic F'84 G <Thunderjet>:
lim/t' En Allison J-35'A'29 iet'

<<SuPer

Iockheetl'F.80 <Shootlng

El

10'37

Stan>:

Rolls RoPce Allison
J-33-A-35 iehuotor, 4600 Pounds,
6350 kg. 11,80 m.

Etteratvloppforilretlesernetilålrenventlesegtilossmeilevert.

t.roile tirø"t*ai iiårrrinaåise mea flv os flvv-nlns1 har Ii.lflg1lt^
11**tt
brev. Det gletler oss at det er slik -interesse l'or dcrrne spal[en
å" fr*f
om ilet er noe

"ntt "
spørsmålery_,_plriv til oss
;; ;t;;-GHg--"a-å"tius"are
storgt. 31,
De lurer på. attr.essen *"iiiirtnns HElTplt'-Bladkonpaniete
oJl,i.-'sp^øi-iilar""å nrit besvart i tlen orilen ile kommer iun'

Fransk kvinne setter
fallskiermrekord.

Med titlatelse lra eierne av Punch.

Den kjente franske f allskjermhoppersken Oclette

Rougseau

hoppet

fra 8600 metels hØyde, og gjorde etter det vellykte utspranget krav på den kvimelige verdensretord.
Flk. Rousseaus hopp ble målt av
den 24. åugust ut
j

representanter fra den franske aeroklubb, som sa at hun dermed haddc
slått den rekord på 7246 meter som
ble satt i Sovjet-Unionen i 1952.

Frk. Rousseau hoppet. ut i en høyde
av 8600 meter, og hun lot fallskjermen
åple seg først 400 meter over jorden.

Rekorden regnes kun

for fritt fall.

Når tyngdekraften
oPPhører.
Hvordan vil det rnenneskelige

Ien€le siden flyvere først opplevet for-

Iegeme reagere?

De som vll fly ut i venlensrummet
hvor Jorilens tyngdekraft opphører må

være forberedt på å venne seg tll en
lølelse av hjelpeløst fall som I et ma.
rerltb Ylilerc ,vll de måtte .remre seg
tll at armer og her ikke fungerer Då
vanlig måte, samt alen Usyklske pikjennlngen ved ikhe å vite hva som er opp
og hva som er noil Ålt tyiler på at
virknlngene vll bll meget alvorllge, men
ekspertene merer allikevel at menneskene vil kunne lære å renne seg tll de
uvante forholdene-

FlcrEkere verden over arbeider nå
energisk med eksprimenter som vil
klarlegge de menneskelige reaksjoner
utÆnfor rekkevidden av jordens beha-

gelige (IG) tiltrekniL:rgskraft. Det

er

hold hvor kraften av flere G forårsaket blackout fordi den drev blodet fra

i kr6ppen. Men der hvor
tyngdekraften er mindre enn I er problemet ganske annerledes. Det er forbundet med balansenerven i det indre
øret som sier oss'om vi står oppreist,
hodet og ned

om vi faller eller al<sellerer. Denne
ømfiendtlige balanseevnen står i for-

bindelse med nervesystemet. Og hvis
den blir forstyrret iorårsaker det virkninger fra, kvalme (eller (sjøsyke>) til
sjokk.

Nå er det umullg å fremvilke G.løse

forholil lnnenior det omrride hvor ior.
ilens tlltreknlneskraft vlrker, rtrerr a[le.
rlkanske arme-flyvere har funnet en
måts å oppnå lhyertfall ilelvls G.løse
forholil Ved å fly flyet i en langrtraht
omye$alt looping (stlk at flyet er vendt
27
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utoyer og ikke lnnuven i iloopingen)
har de fretd å freurbrlnge en tilstand
hvor tyngltlekraftens vlrknilng er untler
Iti. Yeal denne omrentlte loopingen bllr

flyveren løftet ganske lett opp fra se'
tet og I perioiler fra lir tl! 90 sekuniler
opplever han vlrkllugello ålY den reduserte tJngdel'rnften

En'fhunderjet-pilot riippt)merte (<en
følelse av klossethet" ulrder de første

fem prøvene og <<en terldens til å
bomme på det han grexr etter med

Helt generelt f,-rrLell.tr for.okene at
et meuneske soul l<lltl se {rg røre ved
noe for å orientere iieg vil kunue motstå virkningenc åv iln forstt'rret balanseevne. Det en ennå ikke klart hr'a
som vil hende når deL man ser og rl)rer ikke refererer seg til noe - son)
for en mamr inne i et rumskip ute i
rummet. Det er tydeilg at forstyrrelsene kan bli anvoruge, nlen det. er
altså sarursynlig at. rt vil kunue lære
oss å beherske rlenl.

Posttlyet t'otograiert på Torslandrt
{lyplass rrtenior' (*øteborg.

AV NORSK
FN-YVN

Posten skal frem

armene>. På de neste 25 prøvel)e lærte

han å forutse og å foregripe venskelig-

hetene. Den berømte prøveflyveretl

Charles Yeager som fløy i nrye større
høyder rapporterte <omtåkethet og aluo.iig tup av orienteringsevnen i dei
13. sekundet av sin vektløsiret.'' Ha.n
ha.dde følelsen av at han spant runtlt
sakte uten noen bestemt retrlin8. Fltter
15 sekunder gikk det rutlrlt fot' ham
og han mistet enhYer peiling. Da hau

Neville Druke nødlander.
Den berømte engelske prøvefl1n erei-'

Neville Duke

sXapp forleden

nøallandins med

fra

!

Av Alf-Halvor Kalmoe

eh

livct i behold. F lyet'

en Hawkel Hunter Merk I' fikk motorfeil under prøvefXukt" nreu Duke

greide å nødlande. Flye.t btrt' imidlertid

0delagt.

Fly av magne,sium.

fikk vekten tilbake Sjenvirl:t trln itnidlertid orienteringsevtteu.

ING S SAGA:

lli

(iulrncstail hett,r rrr av rårc nrest k.iente fl.r'r'cterirrrer. Sltlen hnn tok sltt
1$25 har hnn 4000 flytirner bak seg. llrn har rært nord I isen ltii
seliangst og I Autnrktis, på lakt efter hvalen, tant han nytt lunil <<Prirtsesstr
-tLstrlils lanrl>. I lg2j'r kollidelte hrrn i tiiken nrerl et flvtår'n i Oalals og falt ned.

llfsertiiikat i

Fra l93fl finnt'r vi ,\1f (lurint'st:rrl
()slo-G r,-

s.rlIr 1)()stf l]'\'('r på tt:tttrLttrtt

nlcr ('lur slir'all. Flittil

ltad<lr:

jt'g

f1,y'5'et

1'rattl)ostrutttl utetr avbrekli, rtil \ ar d*t
på tanrpt'n ?rv sesongL-rl, litngt r.rtr'i

De forente :tta[er h;Ir llå et fly På
vingene sonl er tlj Bget arr metallet
magnesium. Detle m,+t.,)!.let er betral':-

'relrorg-l(ØblnltiLvn. Gtrnne'st:rrl f1911
rlen sistl stlt'k:ringt'n C;øtebor!-K,1trten lrrtlio t'l ler' bclr-srri n gs nr i dl,'r. I I;rn
lratkle irtgrn forbindcls.r trttl lralili, Ir
frit [riut t,rk ar til lr;lll sittt( .,'g i':'jurr.

frern i r.ratt. Stasjortssjt'f,.'tt fr':rråtlert
tLlrcn, nlen jeg r-ille ar stetl. Fttr tr

virkning på hjertet eltrer bto'risi'rkulasjonen selv om ol'ienteriugiirvnell kan

telig lettere og ';terker,e etur alunrinium sotn bllr brukt tili flyene nå. Dri
flyet ble bygget kuntle men klare seg
med hal';tlelell ilf ilt f')rsterkede de'

lrenr

bli sterkt forst)rrel.

Ierre.

\i:cl lanrlingrr-t t'iLr clct plztsclt crr ri:li1l' alrnin<lelige f.idsl)'kter i innflvr'-

F\:rsøk er også gjort nrcd l)Ius og
aper som er blitt sendt opp i faketter.
Disse folsøkene har ri"st ilt vekttapet
antageligvis ikke har rlDen direkte

bt rrlravrr.

H;rn brrrktc t t lite spoltst

lr-.

rringsrctnir-rgcn. Dct var barc T)å Br.)11)-

Neste nurun,er aY |-UFIENS HETIER kommer oim 'l måned'
?8

lrr:r og l)ir \IalrnØ tlct vaI' nrx' så tltotllrnc srrrrr lvsltiLstert'l
Nir lar vi Clttntre'stetd -lrrtellt'otlr
en clrauratisk tur h;rn hadclc' pir dcrrnc
rnten. \-i er clessvcrrc il<ke i stanci til
å gjengi clen sti rt<lranrettisli sottt lt:Ltt
s.eh-gjorclt. Så han får h:L oss ttttclsk1-ldt hvis vi cttcr hans meninq har
<<fiffet> iitt på l)erctningcnl
I)ct r.ar et ufysclig tlcr da .;eg
skulle -rtalte f ra Gøtt'borg. Silitcn var

sr'pterrlx'r. I)t't ville vil'r(' rlttr t'l)11
1rq'rlrrlig hvis jeg iklie gr-eiclt' å kotrt:ttt'

rlt't ikltt' lr()t'

s()nr hetcr :tt l)()st(lt sl(ttl

?

Jt,l kr;rbl,'ot oplr i ilvct rrr itt. \'i s:ltt
iåplnt flv rlc'rr 9,ane. ()g så hal clet
;rr,'strcL. l)tt blt' til at jeg Irirttc flv
l:rvt ovcr r,:uttrflz,rtetr Inetl lanclflr-c't
s,rrn j,'g lrruktc. Jeg buktet ureg mellom sunci,

r'unc1t

holmcr og skjzer sotrt

ieg nå'og da fikk et glinlt ,r\'.
1)a jcg r-zrr lion-rrtrrt necl til ilåst:Ltl

'l>egvntt'

jee å lr,rrc på oni jeg i

clt t

hele tatt lille konrtrtt: frctn. Jeg bt-gt-nte å sirkl.e or-er lt1'en. l)r'tttst'I)(:r
av 11's ttncler m('g ga tleg 1tå etr elle r
annen nråte en vis-. tr\-gghetsfølels{'.
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lIen pllrtselig blr: tlct stumnrende
nrØrlit under meg, iklie ct eneste lysglinrt! llin første t:rnlie vzrr at nå fl-v-r
clu mecl hodet netl, nren den tanken
slo jeg fra nrcg i neste Ø1'c,blikk. Flyct
1å slik det sku1le i luften. Forklaringt:n på det hcle, tlct Iikk icg høre
r,ttcrpå, r'ar at Båstaci plutselig hadde
rnistet (lcn elektrislie -.tr6rnmen på

gnurn av en feii pzi liettet. Og sir skullc clt't henrlc alikurat da jeg <hang>>
ovt,r 'b1tnl llen så får jeg 61'e på et
s.r'akt blinl<. Jeg stuper mot det og
iinner ut:rt det er et lite f]'rtårn r
havneinnløpet. Ja. sii ga jeg nreg til
å kretse rundt det da. Så gjorde jegl
rloen forgjeves forsØk på å komrne
rr.rnd,t llallanclsasen, men hver gang
ventlte jeg tilbakc til clet blin,kende
l-vset. Det var liksom, det fØlte jeg,
<iet eneste hoidepunktet

jeg hadde mel-

iorr himmel og jord. I hele lerclcn var
rlet bare lille meg og dct blinkcnclr:
under meg. .la, så ha.ng jcg ovt:r
lvst't i clet stumr-nendr: mØrkct. I{c'n
slik kunnc jcg jo ikke holtlt: dct gåcnde. Nå filik det briste eller txerc! Jcg
11',st't

måttc ta cn lrcstemmelse. Jcg kastet
enda et blikli etter fyrlyset og så sattc
je'g kursen mot Hallandsåsen og greicle

å liomme neg

mn<1,1. .Jeg passerte

Toreskov badel-rotell i hØr-de metl anncn etasje. I)et r-ar ikkr: fritt for annct enn at jeg 6nsket at ieg Iå i en

mvk seng der innc!
Da jeg så l-vsene fra Helsingør viste
dct seg at (let var smått med bensin

igjen på hovecitanken. Bensinmåleren
f ortalte at det snart \-ar slutt. Men
det var ikke noen fare på ferde av
tlen grunn. I fl1'et var det montert en

Ined håndkra{t. Jeg satte i gang, ctter
et par pumpeslag oppdaget jeg at
i)umpestenrplet var falt av! Og her

satt jeg da mcd bensin nok, men kuttne ikke brr.rke dcn. Det var ikke fritt
lor annet enn at jeg begynte ir fØle
rneg en smule tØrr i halsen.
De-,n eneste ch.tnsen jeg nå iradrl.'
var å forsØke å nå \[almØ fl1'plass.
-\vstanden tii llalrlrØ er en clel korterc'
cnn frem til Iiolænhavn. Jeg dro u!
over Øresund, gjorde flyvesten k1air,

lleksjonene gir seg i grunnen selr-.

hjelpc noc. I{inlrttenc føltes seinr t'r'ig-

langr: timc'r. \Iot()r€'n gikk r'nrrir

jt'g frr'-ste 1;rvt ovcr 1\{alnrds

cia

hu.stak,

i.)lutsrlig blc llsliiu;tcrr' c 1>å fliplassen
ttnt, <le søl{t(, litt etter meg, så fanget
rlc meg inn. Ileldigvis var <le plaser'.

i den riktigc rertnin,gen så jeg kuntre
gir dirc,ktc inn for landing. I <let sarirrne hjulene tok bakken stoppet notorern. Iiadde jeg lioldt meg i luften ct
h:rlvt nrinutt ti1, r'ar det gått gait.
Postruten ville i et hvert farll ikke he
biitt gjennomført n-red 100 % den se-

Hva med Cometen?
Rekordflyet kommer igjen.

Så fort det lot seg gj6re f1-lte jeg
lrensin- Klokkcn var nå nesten trlttt
halv tre på natten, eller rettr,,re sagt,

Det har vært stille omkring de Havillands sensasjonelle Comet i det siste. Cometen som var verdens første
rene jet-drevne passasjerfly fløy for
første gang i 1949. Den satte så en
rekke rekorder på forskjellige strekninger og gikk inn i fast rute London---

på

Johannesburg 2. mai 1952.

songen,

morgenen.

kroprpen, så det skulle nok greie seg
fint. Det eneste <aber>> var at bensi-

nen måtte pllnrpes cpp i falliankcn

hva de sktrlle gjøre.
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turer tlcn nattcn. Selr. Tr;illeborgfer'gen innstilte turene sincl Sikten i.ar
nenrlig ikke mer enn 25 nteter! Re-

for nå r'ar jeg villig til å ta et iit-e
veddemål pfi at ieg ville få meg er)
nattlig drrkkert i Øresttnd.
. Da jeg en stund senere kikket pil
hnsinmålercn li,ste den tom tankl
-\Ierkelig nok brrnrmet og gikk motoren feilfritt cnnå. Hele ticlcn satt je:;
med den vem.rrelige fØlelsen. at nå,
nå stopper motorell. Jeg gjorde' Irr,"-'
s:i lctt sonr muliq, som om det skuile

Jeg tok av og nådde København.
Der var det cn smule forvirring, clualler fleste trodde at jeg lå utc i Ør,rsund og syømte, og cliskuterte Iivlig

reserv€tank som lå necl: i sclve fly-

For egen regning vil vi gjernc få
lov til å f@ye noc til om dcruie turcn.
Noe som står i norske og svenskc
aviser fra dcn tiden. Både det svenske og finske 'postfll'ct innstilte sinr:

Som man€ie

vil

huske ble flyet for-

fulgt av en rekke uhell for godt og
vel halvannet år siden og ble i april
1954 trukket tilbake fra tjeneste. Men

Cometens dager er ikke talte. De Havilland fabrikken arbeider videre med

flyet på grunnlag av de elfaringer sonl
har vært gjort og en ny utgave (Comet III og IV) vil være ferdig i 1957.
Cometen vil altså ennu kunne bli det
fØrste rene jet-fly i regulær rute-trafikk til tross for tiden som er gått
tapt. Amerikanerne vil ha et rent jetpassasjerfly (Douglas DC-8) ferdig til
prøveflyvning i desember 19b7 og
franskmenenne hax allerede prøvefløyet
sitt nye Caravelle.
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-.kovlenc. Vr:d økent;,. ::rotorkraft blir
seh'sagt .lr:Lltrfa.rlt'r'r redusert tilsva-

Den llyvende ielnsengen.

rende.

Hlilkc:i,r<leler Lcr så <lettc for
? FJii:-r k::.n starte og la.nde
på il-vpla.s>er xred hortere baner enn
rlet sorn tidligere i.ai ntinimumskravet. Vi<lere har han 'bedre kontroll
over flyet ti:rcier siste og ntest kritiske
tiel at' iiinlegget lor Ianding. takket
f

lyveren

vaerr: detr rrertikale l6ftkompunt:nt. En
gjennou-ts1-nkning eller glidnin.g kan
hurtigere er:n tidligere e:rdres til stig-

Denne prøvernoilellen av et ltassasjerlll sour kaD starte og lantle som et
(lalifornla.
helikopter er allereile prøveiløYeb iorlyder det fra )Ioffctt Fleld,
Ylngene ttreies

i lannrett stllling for

vanllg fluht.

ning, sorn dcssuten k.ln iorr:tas r.ne<1
nrirrrdrr. {lyhast1ghe.i fr.rrcli en del av
rnotorkraften blir direkle anvcrndt i

lertikal retnirg. T sarrnte 4yeblikk
motorkrafte;r økes, vrl stigef;rrten @ke
lrroporsjon;t1t :lex1
l\.Ieto<len

Vertikal start og landing.
Vonlige ftytyper mestrer nrå det som

vært heliokopterets

hittil

hor

eneområde.

l'Iange r:r de -ipådc)11.)lDc-L son-r ltaL
vi€rt f relrsartt oIn cle rlrest utroligc'

h''lrsilit å bØ)'c ttt' gass-strålerr ncclovt't"
ilurvcd flvet får en r-ertikal løft-

trtviklingsterrrlenser iur-rett fl1-r'ningen
si<len iet-nrotoreu for fprstt gang bl''
tatt i brr,rli. Nvlig ble clet i Iingland
vist hvorledes en sp'esiillutst)'rt realisjonsmotor clirekte kall auvendes til

kor.r'rpontnt

ii re<lttsere'f11'ets steiiefart iag derrlrr'(1
1a:rdingshastigl-retel.r, enn liderc ti1 å
recltrsere startlt-n gcien.
Flyet r-ar en Glrrster <\Ieteor> med

to Rolls-Ro1'ce <Nene,> jetmotorer'
I)issc nrotorerle \ar fo:: anledningen

r.ltst)'rt rttecl noe eltgelsktlrtnner-re kal-

<jc.t cLeflectorsr>' I)ette er ledeskor'-

ler
ler pla.-sert i r-rtblå,'nings-rdret i
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derr

i tiliegg til

sk1'vekrrrften

ir:L nlot.rrerl. I-edcsliovlt:rlt' e'r plasert
ilik at clrn rertikale komponellicn går
gjenniirt-t fl1-ets t1'ngciepunkt.
P:9,r',:111'r'ningene har forcgått helt
;iclen nrai 1954, og rcsultaterre er så

l()\'.r'xl€ at utan allerede nå anser dellrre nrrtoclen for å r'ccre et langt skritt

i rr:tning av å gjTrle flyvningen eunå
:ilirlre. Sot.n eksempel kan nr:r-nes at
r.r'å.r \Jeterrr't:t-r 1<otnuer inn l or lancling rnetl begge' tnotorene på 60 9å
i*, lnziitsittial ltelse, blir steilefarten
i-edi':-.eri r.ttertl 2fJ % takk(:t virlre led'r-

g'ir

clenne.

iLrLr)igheter

j.(re flyenes s'iørrrlse,

for å redu-

d:r. r,-ingearealet

ior bestenite iyJ,pr ug forniå.I kan rerlirseres i <]e:r utstrelilin( den nle

iiraftkildeit ko::rr-::.r : iille{g under

I)et, engelshe eksperimenlilyet
<<den flyvendc
iernsengen;r består kun av en

som katrler seg
rAmme.)

tll ile to kraftige

Roll

Royce Nene .iet.motor.ene plus

ben" (ictstrømrnen ira tlotorene
ledes i en vlnkel av g0 grader
mot jorden for ved trykket slmDelthen å overvinne tyngdekraf-

t€n og hritrge flJet lett opp og
nertr.. F'Xyrelen er anbrakt Då en
plattform orer rilotorele og }an
red

hjeXp

av luitpresset gjennorn

utblåsningsrørette holde &ppar.a.

tet på rett kjøl o.r styre det opp
0g neid. Ilette apparatet knn
seXvsagtiihke flye.s I ranlig vann.

retr flukt., lk'u iørste frle flyv.

nfirg meil ...iernsengen> iarrtsted
3. august 1954 oS flyveren var

llk.
å holile appar,alet

captain R. T, Shepher,d. Det

tes harn rla

i

nuiten

i ti

lninrrtter.

-qtart oS landltg.

I santtle ior'rrir:idci.st i:rller clet naturlig å rentie på .lle tk mange zrndre
lorsøk ;onr .: r ;ljort j, ,r å redrlsere
startbaner, iort't-rlie slig*.-eg6n5knps1,
helt til de :is;te ;::r,.:rilirnske fors6ksfly
av t!'p€ine C1:,lti-iiir og tr-rit_kheed som
sta.rter og l:,trr1e: \-eiiili.,lt. ntens all
iI yvnjng ir-,lt,g'iit 1-rr:li s.r'r-r:a.l t son) \.a1llig. Disse tl'tt-'it, lrat iitrliin(lrrlne propeller,

rrtet-rs

den elgclske l,y'snir.rg av

i en hlly'st merkverdig =tiilrørrku::stniksion forsl'nt
nred I ietmolorfi sont ir plasert vertrkalt. Reaks.ions.krafte.n ira disse iøfter l-rele ?r:..:t'rgrlrtel)tct r-rriikalt opp
f ra iordtlt. 'I;r.jixct -,;r;: dets plrssige
lrtseen<tre h:rl tr-,.gr'lsknrennene kalt dette prøvenrrailtgeinerlet joi .<cler-r fl)'t:nde jemscn,gcrrr;.
En airtr:ii:;.-r.:i; løsr',::rg a.l' saurrnre
ianrnte lrroble::t be:rtiir

[en

engelske prøveflyreren, cap.

tain IL T. Shepherd, har tatt
plass I
"dsn flJvende jernscn.

gen;)r men ikhe

for å sove. Halr
har brennstoff nok til ti minut.
ters liia1111* ogg og netl

_)
'J

i
I

oppgave er ct forsøksfly bygget av
Bell. Dette flyet har ogsit' ? jetmoto-

rer som er Plasert vertikalt under
starten slik at de løfter, eller rettere
sagt skyver flYet rett oPP, men så

kan de svinges om sin lengdeakse slik
at de skyver flyet fremover for var'lig

horisontal flukt.x Løsningen hØres bra
ut, men <let gjenstår å se hvorledes
den virker i praksis. I skrivende 6yeblikk har <len ennå ikke vzert i luften'
Et annet amerikansk forsdksfll' g1
det nå meget omtalte <<Convertiplane>'

Dette har 2 storc rotorer plasert

en

på hver vingespiss. Under starten vir-

* Nrermere beskrivelse og fotografi av
Bell-f lyet ble of fentliggjort i maiDurnmeret (Nr. 1) av Luftens Helter'

ker det hele som et stort lielikopter-.
Straks etterpå blir rotorenes omdreiningsakse vridd forover helt til de
trekker flyet på samme måte som al-

o

MANEDENS FLY

mindeligc proPellere.

Alle clisse løsninger, sonl hver for
er fremkommet etter forskjeliiqtr
oppgaver for varierende formåI, an'
tyder store nye muligheter for luftfarten. Mt'n man nlå vaere t4lptnerlisom på at de alle bare kan gi Positive resultater i dc tilfcller hvor n-rotorens 1øftekraft eller trcltk-kraft er
større em, ellcr i det minstc utgj6r en
v.esentlig del av flycts totalvckt. Av
seg

rent praktiske og økonollrisl<c grttnncr
vil vi d.erfor i lang tid f rerttot'cr bnre
se disse l6sninger anvendt på rnilitiere

og ikke på sivile flYtYPer.

HUNTER

ATOMDREVNE FLY OM FIRE AR
:ror

omerikonske forskere'

pi Ylngetre
De Forente Staters første atomalreYne tly vll antagellg kunno gdr
ll0p0tavtreellerftreår,uttalteenklentamer{kanskkjernetyslkerl.Los

plarter
angcles nyllg. De leilenrle amerlkanske flJkonstruktøfene &rhlder meal
for atomilreYne flY.
passesjerer og
UnilersOkelser konsentr€rer s€g spesielt om beskyttelsen aY
godt
til formilet
passer
særlig
ikke
Bly
mannskap mot ratltoaktlv bestrållng.

forill ilet er for tungt Men et metall som kalles Halnlum har vært iorsøkt'
I)ct er lmtitlerttd et vtterst sielilont metåIl.

Produksjon: Hawker, England.
Flyet blir også lrygget på lisens i Flolland av Fokker fa-

brikkene og i Belgium av
SABCA og Avions Falrey.
Type: En-seters jagerfly
Motor: Rolls Rayce Avon eller Arm-

strong Siddeley Sapphire
Maks. iart: ca. 1200 km/t.
Vekt: ikke oppgitt.

Vingespenn: 10,26 meter
Lengde: 13,79 meter

Anclre opplysninger: Hunter er utstyrt
med lire 30mm Aden mitraljøser med
radar-sikte. Ved siden av at Hunter
er svært hurtig har det utrolig gode
Ily-egenskaper. Tekst-plloten Neville Duke har med l-Iunter foretatt en
looping mens flyet iløy med lydens

hastighet. Hunter er allerede tatt I
bruh av Englands Royal Air Force.

Store be stlllinger er kommet på
flyct fra NATO foruten Danmark og

a
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Sverige.
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SPENNENDE OPPLEVELSER

I

LUFTEN

BYGGET PA HISTORIER FRA YIRKELIGHETEN

TIDLIGERE
Nr.

1.

ER UTKOMMET

Oberslens døctsflyvning

--

historien

on

Arner kas yngste oberst

og mest

be-

rørnte tiyver og h.ns siste flukt.

Nr.

2.

Duell i luften
.- forte liirger

o[r det mest vanvittige

kLlp som noen-

sinne er ioreldtt ilufien

Nr.

5.

Først over Allanteren

historien orn de to vå3chalsene sonr utførie en av
de s1Ørste brogCene i flyltistorien . .
Nr. 4. De llyvende tigrene
-- historien orn jagerllyveren hv'is trovtt Ille cn legende
under krigen i østen
Nr. 5. lydmurens forbannelse
-- hisiorien om den dr,rnrdrist ge provef iyveren Jacky
Cloudy's lek r-ned d'tCen i 2 000 kilometers fart

--

.

Disse nummerne kan låes hos Deres bladlorhandler
ved bestilling til Bladkompåniet, Storgt. 51 , Oslo.

-

eller

Neste nummer av <<Luftens

helter kommer om I mnd.

OTTO STENERSEN

roxrllrxrnr l/s

