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Den siste timen var alltid den lengste når man fløy anti-ubåt-patrulje i
Biscayabukten. Akkurat som den siste
milen på hjemveien også alltid var
den lengste. Den svakt lysende ur-

skiven på instrumentbordet i cockpit'en på Wellington-flyet viste ti minutter på fire. På denne tiden av døgnet pieide fredelige folk å sove trygt
i sine senger, Triggs, som satt ved

spaken, funderte på alle de underlige

tens bekymringer bak

skjebnens treff som hadde ført ham,
en fredens mann, hele den lange veien

rapportere.

fra Australia hit til Biscaya, tolv hundre fot over havet, i en Wellington.
Men natten var ellers fredelig nok.
SeIv en pasifist ville kunne fly disse
patruljetoktene uten å gå sin samvittighet for nær. Med et tungt skylag
tre tusen fot oppe var natten så mørk
at siktbarheten var lik null. Men akterut i skroget satt Maclean med antiubåt-radaren. Hvis han fikk kontakt
med en ubåt ville de fly inn på retningen, og når avstanden ble for kort
for radaren ville de slå på de kraftige
Leigh-lyskasterene som la havoverflaten halvannen kilometer fremover i
flomlys. Det var ikke så lenge siden
ubåtene hadde kunnet operere uhindret under dem slike mørke netter. Nå,
ved hjelp av radaren og Leigh-lyset,
kunne de forvandle den svarteste nat-

ten

til

høylys dag.

Uvisst av hviiken grunn hadde det
vært endel nervøsitet og usikkerhet
å spore hos dem aile under denne
turen. Hver eneste mann hadde vært
anspent, de hadde alle en ubevisst
følese av at alt ikke var som det
skulle være. Og sant nok hadde begge motorene oppført seg så underlig
at det skulle gi god grunn for engstelse. Men det var i grunnen småtrøbbel som man kvidde seg for å
rrende tilbake for. Triggs hadde bestemt seg for å holde det gåenCe og

fullføre patruljetoktet.
Nå var det en time daggry. Hjemme

i

Sydvest-England

gikk nå

andre

mannskaper på vingene for å foltsette
denne endeløse patruljetjenesten. Så-

snart dagslyset brøt frem kunne

de

sette kursen for basen og legge nat-

I

s eg1.

intet

eJg

å

Stenrmen til Devonshire avbrøt plutselig funderingene hans.
Det kommer en masse gnister ut fra styrbords
motor, Skipper. Tror dti det er O.K.?

Gnister? Hvordan ser de ut?
- Ser ui? Som et stjernedryss!
- Steng av poesien, kamerat, og se
- en gang til!
etter
Nå kommer det enda flere. De
- i en hale etter oss, over hundre
ligger
meter bakover.
Triggs kastet et blikk på oljetrykksmåleren. Den sto støtt et øyeblikk,

men så dalte den plutselig ned til

null. Han slo langsomt av gassen
mens han samtidig ga styrbords ror.
Motoren hostet og brølte, og plutselig
døde den ut. Propellen slo et par slag,
og så ble den stående stille. Han slo
av benstntilførslen for å hindre brann

i motoren og øket turtallet på

ba-

bords motor.

å

på om kanskje en ubåt del nede fikk

sitt ljvs stør'ste sjokk. Høydemåleren
gikk lremdeles langsomt nedover.
Ternperatrrren på babords motor steg.
Nødlanding.

-- Klar til å gå ned på sjøen, karer.
Jeg går ned mot vinden. Hva er vindretningen, Col?
To hundre og åtti grader, svarte

-

Vindstyrke omkring femog-firti kilometer
i timen. Skuile anta
trt bølgene bryter med to eller tre fots

Badham.

Send ut et S.O.S., Arthur. Meld
fra- at vi flyr på 6n motor.
.Iavel.

-Han kalte på Badham, navigatøren,
Gi Arthur
som også var australier.
nøyaktig posisjon, Col!
().K.

-Cartwright sendte ut nødsignalet

slo over på langbølgen uten

vc-nte på svar.
Triggs ga mere gass på venstre motor og fikk turtallet opp i 2450 i minuttct. Han holdt farten på 195 kni.
i timen. Ilan så at temperaturen steg
i moloren under det harde presset. Og
trllikevel tapte cle høyde.
- Dump overbord alt dere kan!
rople han.
Fallskjermer, lysbom- sonr er løst! Mens han
ber, alt Lltstyl
snakket presset han ned utiøseren for
dypvannsbombene og rindret i farten

pa

kontroll-frekvensen, og spolet ut haleantennen slik at han kunne gjenta
signaiet over nøcl-frekvensen på langbølge. Han føite at flyet tapte høyde,
og stusset på om siglnalene hans ville
bli mottatt. Det hadde vært elendige
mottagningsforhold denne natten, ogt
i slutten av attgust pleide det alltid

være statisk forstyrrelse hjemme

i

England. De skulle hatt større høyde
hvis de skulle ha en skikkelig sjanse
tit å få signalene gjennom. Han gjentok signalene på kontroll-frekvensen

skavl. Ganske svære dønnigner også,
skulle jeg mene. Mellom seksten og
lyve iots høyde og omtrent ett hundre
og åtti meter mellom bølgetoppene.
* Flott regnet ut, Coll
Walker, annenflyveren, hjalp Triggs
med å få på seg sikkerhetsbeltet o-c1
<lumpet nødluken før han la seg ned
på gulrret, rned føttene vendt forover
og med armene krammet fast rundt en
tverrclr'ager'. Bacll-ram dumpet perspex-

hetten over tårnet og etterpå satte
han i gang purnpen som blåste opp
llyteblærene i skroget. Til siutt la han
seg ned under den åpne tårnluken og
holclt seg fast i hovedraftet. Devonshire snudde akter-tårnet mot babord
og durnpet døren overbord. Cartwright
Jortsatte å sencle ut nødsignaler. Han

hadde besternt seg for ikke å innta
crash-stiling før i aller siste øyeblikk.

Triggs holdt flyet på kurs mot basen, og forsøkte å regne ut clen riktigste måten å ta sjøen på. Han visste
at denne typen Wellington, befridd

for vekten av tårndekslet forut,

og

med det tunge radar-utstyret akterut,
sannsynligvis ville være tung i halen

ved landingen. Han hadde over et
tonn bensin ombord, og han ville kvitte seg med det, delvis for å minske
faren for brann, og dernest for å ha
tankene tomme, clerved ville flyet
kunne flyte noen minutter til. Han slo
fast at med den krappe sjøen Iå fare-

i selve landingen. De ville i alle tilfeller greie å
karre seg ut av flyet før det sank.
Så val det spørsmålet om han skulle
gå ned mot vinden, elier parallelt mecl
clønningene. Det var like meget sonr

momentet hovedsagelig

talte for hvert av de to alternativene.
Man kunne gå ned mot vinden, men

derved også rnot bølgetoppene, og
selv om man hadde fordelen av å få
hastigheten ned på kortere tid måttcr
man ta sjansen på å renne nesen necl
i en bølgetopp og følgelig stupe rett
ned i neste. På den annen side, hvis

man gikk ned parallelt med dønningene, men med vinden inn fra siden,
ville flyet ha større fart i det kritiske
øyeblikket, og man ville ha slagside
akkurat idet flyet tok sjøen. Hvis det
var innpå to hundre meter mellom
toppene av dønningene skulle han hi':
sjansen til å gå ned mot vinclen uterr
å tippe over i en bølgetopp. Å ta sjoen med slagside, og på en rnotor, hør-

tes litt vågalt ut.
Triggs grep mikrofonen, og ga de
andre beskjed om hva de skulle foreta seg.

Jeg går ned såsnart jeg kan.

Det er -hensiktsløst å forsøke å holde

seg på vingene som det nå liggel an.
tsabords motor el for varm som det

wright sorn ble slyn-cet forover og fikk

er allerede. Det er litt vrient å bedømrne høyclen, så jeg bmker radiohøydernåleren. Jeg antar at vi er nede på ornkring hnndre lot nå. Femti

Cockpit'en ble øyebiikkeliq fylt hred

fot!

Han slo på landingslysene og de
skummende bølgetoppene lå i blendende hvitt flornlys. Han syntes det
var fælt så mye hav omkring på alle
kanter.

Høydemåleren viser null. Antar
åt-vi er nede nå. Det vilie være pussig om vi støtte på en ubåtl
Han fikk et glimt av dønningen som
raste forbi rett under dern, oq reqnet
ut at høyden var ornkring tredve fot.
F{an merket at flyet var dårlig tlimmet, det val vanskelig å manøvrere
det. Han turde ikke bruke flapsene
heller, det kunne bare resultere at nesen gikk ennå mere i været.
Høyde omkrincr tredve fot. Fart

sytti-åtti
knop. Går opp mot vinden.

Vi tar dønningen i tredve gradels
vinkel. SIår av gasen. Går ned!
Han slo ned baborcls gasshåndtak,
stillet propellen på grov pitch og
stengte for bensinen.
Holder henne noen få fot over'
sjøen.
Hold dere fast!
Han holdt flyet i tre-punkt-stilling
og så fartsmåleren synke.
Sytti
knop! Fem-og-seksti knopl - Nå må
hun treffel
Han følte halen slå i vannet, og så
tårnet sjøen seg plutselig opp foran
ham. Det føltes som om de traff top-

en flenrfe over

øyet.

vann opp til instrumentbordei, og
Triggs trodde ai. de ville synke ntetl
nesen først. Da så I'ran plutselig vannet veltet opp fra forreste fallskjernlJuke, og fosse ned fra den åpne tårn.
luken over ham. Men vannmassenr
lot til .i relte opp f lyet iqjen.
Han spente sikkerhetsbeltet av seq
og klatret ut av setet, rned l;likket
vendt mot nødluken like ovrrr hodet
sitt. Da han sattc kursen for lukern.
suublet tran pltttseiig ovei' no€r, og;
skjønte at del var en na]rll som !å
det'. Walker, annenflyveren lå rnt'ci
ansiktet mot gulvet, med vannmassenc vaskende over seg, l)evisstlos.
Triggs løftet ham opp av vannet og
clyttet ham halvveis opp g.jennom nodluken. Så krabbet han etter selv, oq
trakk Walker opp til seq. Walkc-r vai
bevisstløs fremdeles da han trtrkk lral:
rned seg ui på vingen.
inne i skroget hjalp Cartwright Mac
[.ean opp gjennom tårnluken og kratr.
l)et etter selv. Badham arbeidet febr ilsk nred å få løsnet gummijollen
I{an trakk håndtaket til seg me(l ot
rykk, og så gjorde han seg klar iil å

klatre opp cjernnom luken.
Nødrasjonene! ropte Cartwriqht
- til ham. De må være fdlt ut:
ned
ocJ nå er de drevet bort! Badham husket at han hadde sett noe flyte forbi
seg like etterat de hadde tatt sjøen.
I-lan så en pakke rned nødrasjoner

lqnding på en runway. Ingen ble kas.

ligge på navigasjons-bordet sitt, oq
qikk tilbake og hentet den. Ilan rakte
den opp til Cartwright og klatret ut.
Hvor. er jollen? ropte han da
- stakk hodet og armene opp av
han

tet ut av stillingene, unntatt Cart-

luken.

pen på en dønning, og flyet Iøp farten

av seg med 6n gang. Slaget var lettere enn det man fikk ved en buk-

6

ake

akk du ikke i

utløser-håncl-

spente beltet av seg, krøp ut av tårn-

Selvsagt gjorde jeg det! Badham

luken og krabbet neclover hele skrog;et og ut på vingen. Da han korn

Tr

-I

tl?

- tilbake
,;ikk
ned i det svnkende llyet

og trakk i håndtaket igjen, men lollen
lilåste seg rkke opp. Nå hadcie vau-

net steget tit opp under arnrhttlenir
hans, og han hadde sin fulle hyte med
å konrme seg opp gjennom luken. Hatr
så pluiselig foran seg den fryktelige
:dnriheten at de jkke hadde fått blåst
opp jollen, ocJ når flyet qrkk ned ville

de alle havne i'sjøen. Overgangen
lra dcrr lune, Lrygge varnren inne i
1i_vet oc1 til den kalcle gufsen som nå
slo mot ham fra den uhyggelige, svar1e sjøen, var så stor at han holdt på å

:nisle pnsten.

Cartwright så at Badham strevet
rrctl å korne iii hektene og snud<ie
seg for å få tak i hånd-utløseren på
rulsiden av skroget. FIan trakk i den
clang på gaug, fortvilet, som en mann
sonr står og sliter i håndtaket på en
spilleautomat etter at den siste kulen

er borte,

- -- Den sitter fast! stønnet hau.
Den er ikke til å rikke!

Triggs ristet liv i Walker igjen og
holdt hanr i oppreist stilling. De sto
på vingen, til knes i vann, mens flyet

duvet opp og ned med

dønningene.

Cartwright og Maclean sto fremdeles
(rg slrevet med utløseren til jollen.
\Aialker badde komntet tii hektene nå,
og Triggs overlot ham til seg selv og
iøp bort til luken hvor jollen lå. Han
qa blaffen i utløseren og grep tak i

deksiet med bare hender. Han slet
og rvkket i det, og til slutt kiarte han
å få revet det løs og trakk jollen ut.
, l)evonshire som var slått sanseløs
rnr.re i aktertår'net da flyet tok vanirel kom til hektene igjen da v.rnnet
,r'ar' konmet opp til livet av ham. Han

fren til de andre begynte joilen

å

blåse seg opp, og karene krøp opp i
clen. Vekten deres var nok til å holde
jollen i stilling mot vl)gen.
-- tlvor er nødrasjonene? ropte
Triggs sont fremdeles sto ute på selve
vinr-ren.

-- Du {ikk dem av

mec.J,

r\rthrrr,

sa

Batlham.

-- Jeg Ia deur på r ingen nens jeg
prøvet å få jollen løs! Cartwright
stirret hjelpeløst omkring seg. Han
var klar over at sjøen forlenqst måtte
ha vasket pakken overbortl.
- Den kan ikke ha kommet langt,
sa Triggs. Landinqslysene sto på ennå, og kastei et fosforakticJ Iys omkr-ing dem.

-- Del er den! ropte Triggs og pekte på en svart skygge som danset opp
og ned på sjøen like ved propellen.
Han stupte ut i sjøen, svømmet forbi
babords propellel og fikk tak i pakken. Etterpå sr'ømmet han tilbake
gjennom den tunqe sjøen frem til vincJen, rakte pakken til karene i jollen,
oc1

krabbet selv opp på vingen. Vingen

flele fot under vann nå, og bare
seks tommer av skroqet stakk opp
over overflaten.
.lolien fløt nå langsomt over på le
side av flyet, og Triggs irakk den
lernpelig ut mot vingespisen for å
komme godt klar av antennen. Da
han følte vingetippen synke under
seg grep han tak i Badharn som trakk
1å

ham ombord. Da han snudde seg for
å kaste et siste btikk på flyet sitt, vartoppen av sideroret clet eneste som

stakk opp av sjøen.
Triggs regnet ut at de måtte ha
bmkt omkring et minutt på å få jol-

len ut, oq kanskje ennå et haivt minutt på å få tak i pakken med nødrasjoner, og komme seg klar av flyet.
To minutter måtte altså være gått si-

den de tok sjøen. Ikke et sekund
mere. Han snudde seg mot flyet igjen.
Nå var haleflaten også borte.
Alene på havet.

Jollen hadde alierede tatt inn trefire tommer vann oq de seks mennene
satte seg ned og begynte å øse, først
med hendene, men etterhvert sonl
mere og mere vann slo ned i jolllen
skjønte de at clet ikke nyttet. Hver
mann tok en av skoene sine, og øste
videre med den i jevn takt. Badham
hadde undervurdert høyden på dønningene og1 krappsjøen, og jollen ble
kastet frem og tilbake uten opphold.

styret i jollen. De hadde vann og m'1t
nok til å greie seg i flere dager, ,>rJ
alt utstyret i jollen lot til å være rntakt. Men han oppdaget til sin t-r>rundring at det bare var to nødrakettel'.

To iimer val gått siden de tok
sjøen, tenkte Triggs, På denne ticlen
ville de ha rukket tilbake til Chive'
nor. Klokken var snart seks. De skulle nesten ha vært tilbake til basen nå.
Han funderte på om noen hadde hørt
det S.O.S.-signalet de sendte ut, Onl
en times tid ville de bli rapportert
savnet.

En time etterpå vat de fremdeie'
utrnatiet av sjøsyken. Men trass i d.:n
elendige folfatningen de var i begynte'
Triggs og Badham å se lyst på livlt
igjen, -- som de pleide. De var aili'

der for sjøsyke, men med den vold-

i live, og jollen hadde vist hva drI
dudde til i den tunge sjøen. Det va
ikke tvil onr at de snart ville bli reddet. Det foregikk alltid noe i denn*"

somme sjøen omkring seg på alle kanter kunne de ikke gi seg over. De

clelen av Biscaya-bukten, både dag oc1
natt. De var bare omkring åtti sjøntii

kunne ikke en gang lene seg ut ovel
rekken og vrenge seg. De spydde i
ett sett, og1 da de ikke hadde mere
å kaste opp enr) mavesaft og galde
vrengte de seg fremdeles. Vannet i

fra Brest, midt i ruten for de flyen,'
som fløy anti-ubåt-patrttljer'. De krrnne sikkelt ikke unngå å få øve på
britiske fly, og før eiler senere villt'
et eller flere fly få øye på dem. D,'
vilie vel antagelig få øye på tysk"
fly også. Patruljer fra Lttftwaffe .;at
atltid på vingene på disse kanirr,
klal til å slå ned på uforvaren,l".
Dessuten var det gjerne en qod C"i
mecl franske tunfiskere heromkrinrl.
På cle åtte patruljeflyvningene d,'
hadde foretatt siden skvadronen blt'
satt inn i tjenesten hadde de fått øv"
på mange av disse fiskekutterne, lht
var sjansel for at de ville bli sett a'.
tyske fly, og etterpå bli plukket oprr
av en tunfisker. Selv om fartøyer fra
britiske kyststasjoner gikk ut for å

De var gjennomvåte alerede, og skumsprøyten som slo innovel dem øket
uhyggen. En ettel en bukket de un-

jollen ble gult og mudret, men de
måtte bøye seg over det hele tiden
og øse av alle krefter.
Etter å ha øst i nesten to timel begynte de å få bukt med vannet. Det
begynte å synke, og en stund etterpå
kunne de ta frem lommetørkleene sine og tørre opp de siste vanndammene på gulvet. Men da dagslyset
kom fikk de for alvor øye for hvilken
fortvilet stilling de var i. Sjøene tårnet seg opp over dem, og siktbarheten
var under en kilometer. Triggs undersøkte pakken med nødlasjoner og ut8

plukke dem opp ville de antagelig
bli oppdaget av tyskerne oq bli angrepet i samme øyeblikk. De var for
langt borte til å gjøre seg håp om å
bli reddet av den kombinerte iuft/

men.

sjø-redningstjenesten hjemmefra. Tanken på at de skulle iravne i en fangeleir fikk piutselig humøret tii å synke
adskillige grader.

Vel, la meg nå se, sa Badhanr,
- Fraser og Bramwell var ute med
-oss igåraftes, så det kan ikke være
noen av dem. Det kan være Howell,

-. Hvor langt er vi fra Blest, Col?
Jeg skal forsøke å regne det ut,
svarte
Badham.
Triggs måtte smile. Badham var og
ble navigatør. Han ville ikke bli forbauset om Col plutselig trakk frem
en sekstant fra lommen og begynte å

eller Dyer.
Ja, eller Virgo elier Riding, eller
hvemsomhelst fra et halvt dusin andre

gjøre observasjoner.
-- Såvidt jeg kan skjønne må vi
være åtti sjømil vest for Brest-halvøen, sanusynligvis åtte eller ti mil
nord for selve Blests breddegrad, og
ornkring etthundre og åtti mil syd for
Lands End.

styre

Kan du gi meq en god kurs

å

på?

Badham lo.

-- Jeg kan gjerne stik-

ke ut en kurs for deg hvis du vil.

Cartwright og Maclean var sjøsyke
fremdeles, men de andre begynte ii
komme seg, og Triggs satte dem til

å hoide utkikk etter fly. Plutselig
pekte Walker opp mot et Wellingtonfly med kurs sydover, omkring en
mils vei borte.
-- En Wimpey! ropte han. En av
våre gutter antagelig.
Sannsynligvis, sa Badham.

- Hva med en rakett? spurte Devonshire.
Den skarpe kanadiske aksenten hans sto i skui-rende kontrast
rnot den drevende måten Badham
snakket på.

Jeg er redd for at flyet er for
- borte, sa Triggs.
langt
Husk at vi
- er best å
bare har to stykker. Det

ia være å bruke dem til vi er sikre
på at de blir sett.
Undres på hvem det er, sa Wal- med en anelse av lengsel i stemker

Wimpey-skvadroner, sa Triggs.
Jeg skal notere klokkeslettet, sa
- metodiske Badham.
den
Når vi
kommer l-rjem kan vi undersøke hvem
det var.
Jeg skal banne på at det var

Virgo,
sa Devonshire. Dette med å
gjette hvem som var ombord i Wellingtonflyet var en god ting for dem

alle. Det kvikket dem opp. Hver mann
følte seg litt mere trygg nå, etter at
de hadde sett kamerater fra skvadronen på så nært hold.
Sjøen qikk høyt ennå, og det Iot
ikke til å være stort håp for de sjøsyke, men siktbarheten ble bedre, og
like etter at klokken var passert halv'
ni så de noe som lignet en Beaufighter
jager fly lavt over sjøen ikke lanqt
borte.

Det er en Beaufighter, det er sik-

- sa Devonshire.
kert,

-- Undres på hvorfol han flyr så
lavt. Han kan ikke være mere enn
hundre fot over havflaten.
Han er Lrte for å se etter oss
antagelig,
sa Triggs. Han grep en av
rakettene og holdt skarp utkikk etter
jageren. Kursen den holdt ville føre
den omkting en kvart sjømil bort fra
jollen. Triggs ventet, og da jageren
var omkring syv hundre meter borte
tente han raketten. Beaufiqhteren fløl'

videre på kurs, og da den var firehundre meter borte kunne de tydeliq
se Royal Air Force's merker under vin-

og1 ti minutter etter
fløy Whitley'en rett over dem og
vugget med vingene til hilsen, nrens

Beaufightereu stupte ned og suste for-

gene.

-

etter seg i sjøen,

Den har ikke fått øye på oss,

sa

MacLean.

Det ,kommer sikkert et annet fly
- noen få minutter, svarte Triggs.
om
Han ergret seg over raketten som var
kastet bort til ingen nytte, men han
var ikke uroiig. Det hadde sett ut
som om jageren speidet.etter dem.
Biscayabukten var et stort havstykke,
søkningen ville sikkert ikke bli opprlilt før de var funnet.
I iøpet av morgenen fikk de øye på

ialt ti fly, inklusiv en Whitley som
fløy så nær at de tok risken på å
sende opp den siste raketten. Men de
ble ikke oppdaget. Triggs og Badham
strevet hardt med å holde motet oppe

hos de andre mens dette sto på. Det
at posisjonen deres var kjent hjemme
var en stor oppmuntring for dem. Da
Badham rigget til et lite seil og jolIen viste tydelige tegn til å drive øst.

bi dem noen få meter over havflaten.
Det fikk blodet til å hamre i årene
deres, og det fantes ikke bedre medisin i verden foi -Sjøsyke menn.
Whitley'en sirklet rundt denr en
gang, og etterpå satte den kursen rett
mot jollen. Den hadde slått av farten,
og da den var like i nærheten slapp
clen ned en ekstra jolle. Men jolien

fait ned et langt stykke fra dern, og
for å rekke frem måtte de padle mot
vinden. De begynte å padie febrilsk,
og flyveren på Whitley'en, som tyde-

ligvis måtte ha f orstått at det ville
vær'e håpløst for dem å greie det,
kom inn over dem ennå en gang oiI
slapp ned en sekk med forsyninger.
Denne gang var han heldigere, og
sekken falt ned like ved siden av
dem, på ie side. De fikk pakken onrbord i løpet av noen minutter, og til

over, ropte de hurra alle sammen.
Triggs og Badham gjorde sitt beste
for å overbevise de andre om at enten ville de bli reddet, eller så ville

sin store glede fant de en Very-pistol
der, med flere patroner.
Det hele begynte jo nå å se lysere
ut, men Triggs måtte lure på hvorledes redningsmannskapene skulle bære

de drive inn til franskekysten.

seg ad med å rekke frem til

Oppdaget.

Etter at de hadde fyrt av den siste
raketten vinket de med flagget hver
gang de så et fly, og dyppet sekken
med det selvlysende stoffet i. sjøen.
Dette val den eneste måten de kunne
gi seg til kjenne med nå.
Men ut .på ettermiddagen fikk de

øye på en Whitley, eskortert av
Beaufighter, og disse flyene lot til

en
å

være ute på en grundigere undersøkelse. De viftet med flagget i ett
sett, og slepte sekken med lysstoffet
10

dem.

Hvis de ikke ble reddet i løpet av dagen ville de drive et godt stykke avsted i løpet av natten, og da ville
søkingen måtte begynne påny.
Engstelsen hans steg noen minutter

etter da både Whitley'en og jageren
snudde og satte kursen hjem. Nå var'

de alene igjen, men rnotet steg betraktelig da de fikk øye på en rry
Whitley, bare en haiv time etter.
'f riggs f yrte av signalpistolen, og
Whitley'en satte kursen rett mot dem,
og begynte å sirkle rundt dem.
--- Se opp! ropte Walker.

-

De sig-

nrirsers-r ett eller annet tii oss. With;.r-r'e,n fløv i en stor sirkel rundt dem,
';q cn cllcr annen ombold morset med

:n signdl-lykt til dem. Cartwright,
l"lcl.ean og Devonshire stavet bokitdvene i fellesskap.
5-u-n-d-e-r-l-a-n-d Sunderland! k-o-m-

:n-e-r kommer!
-- Jøss, flyverbåt, når kommer den
irr::ntro? spurte Badham.

- Hvis de mentc at den skulle

kasti't sljk omktitrg soiu deu bl.. Han
hadcle ct brennende ønske onr å send<'
et signal til kapteinen på flyvebåten
og si at en landing ville være ytterst
risikabel, men alt han kunne gjøre
var' å glo opp mot himmeien og se
dum ut. Hvis han begynte å svinge
med armene ville han sannsYnligYis
bli misf orstått, hvis han i det hele
tatt bie observerl.
Sunderlanden kretset i en stadig stør-

komme imorgen hadde de vel sagt fra

re sirkel, og til slutt var den to sjø-

om det, svarte Triqqs.
Den må ha
- minutter sigått på vingen for noen
'lern, ellers ville vel ikke folkene i
dr:nne Whitley'en ha visst om det.
Det var blitt sent på ettermiddagen
nå, og hvis en Sunderland hadde star'

mil borte fra jollen.
-- Jeg håper han traff den riktige

vilie dcn akkurat kunne greie å
reklle frem oq ta dem onbord før
inørket falt på. Nå var de ikke lenrlcr i tvil om at alt som kuune gjøres
{rle gjort for å spare dem for ennu ell
n.rtt- i jollen, men Triggs var likevel
iitt skepfisk med hensyn til sjansenc
lol en Sunclerland til å starte i denne

i,*-.t

lroye sjøen.
Dc+" visie seg at Triggs hadde reqriet r-iktig når det q jaldt tiden f or
il','vlbåtcns ankomst. De fikk øye på

S'inclerland-flyet Doen få minutter før
åttr: sanlrne aften. Triggs fyrte av enrrrr et skudd med signalpistolen, og
foike:ne i flybåten fikk øye på den
nred en ganq.
De så spent opp mot den digre flyiråten da clen fløy i ring runtlt dem.
Dc gikk r.rt fra at flyveren veide for
,r..J imot mulighetene for å komme fra
en landiug og start med fly og besetninq i behold. Trigqs korn i tanker
,rm al sjøeu ailtid virket roligere når
rnan så den fra luften. Han ville selv

aid.ri ha gjettet at det shulle være
,å tting sjø, og at iollen skulle bli

beslutningen, sa Triggs.
-- Det skulle bety at vi får en natt

til i jollen, sa N4aclean.
De finner oss trok igjen inrorgen-

tidlig, sa Triggs.

-

-c;odt

Selvsagt, sa Badham. Han visste

orn at tåken kunne konrne sether på disse kanter',

ter-rcle plr.rtselig

oq gjøre det umuiig å se to meter
frem for seq, nren han holdt det fot
seg selv.

Pltrtselicl hørte de ell sel'ie Ine{l
eksplosjonel fra den retningen hvor'
flyvebåten var folsvunnet.
Dypvannsbornber! ropte Badhanr.

- De forsøker aliikevel å landel
Det kan ikkr: vi€re at de fikk
øye på en ubåt cia? spurte Dcvonshirtr.
Triggs stirret vedvarende mot flYbåten. Han merket seg at det rant
Han
fra den, sorn fr.a en kran.
- har.
Han
dumpel l-:ensin, sa han.
nok tenkt å gå ned hei likevel.
Et uhyggelig skuespill'
De stirret målløse rnot flybåten
mens den kom inn for lalding' Triggs
som iremdeles husket hvert sekund
fra sin egen landing, opplevet den
samme spenninqen påny. Det var bare
tusen ganger verl-e å sitte rnaktesløs
1t

og se en annen gjennomgå den sam-

me nerveslitende påkjenningen. Han
kunne ikke fri seg fra en føleise av
uhygge.

Men det var jo tåpelig å tenke slik.

Sunderland-flyveren visste selvsagt

hva han gjorde. Selv om risikoen
var stor var sikkert hvert enkelt faremoent tatt med i betraktning før kapteinen tok bestemmelsen. Det var forskjell på å gå ned med et landfly på
6n motor, og det å gå ned med en
spesialbygget flyvebåt, med en bunn
som var sterk nok til å ta imot slaget.
Om noen få minutter ville de sikkert

alle være ombord i Sunderland-flyet,
på vei hjemover.
Sunderland'en strøk like over havflaten en sjømils vei borte. Av og til
ble den helt skjult av dønningene. Det
var en lang, uendelig lang innflyvn'nq. Triggs krarnmet hendene sine
samrnen, og gjennomgikk i tankene

de bevegelsene føreren av flybåten
foretok akkurat i dette øyeblikket.

Plutselig oppdaget han at han satt og

holdt på en innbilt stikke og <flatet
Lrt) for å sette flyet pent og forsiktig
ned De andre i jollen var så opptatt
av å stirre mot flybåten at de ikke
hadde lagt merke til det.
Farten neermet seg steilehastigheten

nå, og de så flybåten sette seg bløtt
ned og synke ned på sjøen. Den snit-

tet den første bølgetoppen, rnen fremdeles hadde den for stor fart. Den slo

rett mot neste bølgetopp, bykset videre og traff den tredje med halen
ned oq nesen i veeret.
Full motor! ropte Triggs.
Full
qass
Det syntes å vare en evighet til de
hørte brølene fra motorene. Flyve!

satte rett mot den fjerde bølgetoppen. Fiyveren ruste opp alle mobåter-r
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torene for å forsøke å rette flyet
opp, men det var for sent. Det så
ut som om babords vingeflottør boret
seg inn i bølgekammen, mens resten
av flyet beskrev en bue. Styrbords
side reiste seg piutselig i været og
det lot til at flyet ble presset sidelengs ned i sjøen. Bare styrbords vinge stakk opp, femti fot rett til værs.

Herrequdl gispet Triggs.
-I samme øyeblikk så
han at babords

vinge var revet løs. De hørte et
skingrende hvin som om en motor
ruste opp helt ukontrollert, og med
ett slo flammene ut fra indre styrbords motor. Mennene i jollen stirret åndeløs på det uhyggelige skuespillet. Den store flyvebåten vred seg
i dødskampen som et kjempestort dyr,
rettet seg opp et kort øyeblikk, og
satte nesen ned i sjøen mens halen
ble løftet rett til værs.
Solen gikk ned og mot den mørke
aftenhimmelen så de refleksene fra
det brennende vraket. De stirret etter tegn til levende mennesker ombord i flyvebåten og så to brevduer
flakse bort fra det sønderslåtte vraket. De fløy så lavt over sjøen at
vingene deres nesten slo mot bølgetoppene, så fløy de plutseliq skrått
opp og kretser i store sirkler i klar
silhuett mot aftenhimmelen.
Det Triggs og mannskapet hans
ikke så var at ombord i flyvebåten
had,le mannskapet, tolv mann ialt,
klart å klatre ut på vingen, og nå
strevet de med å få løs jollene. De
fikk bare en enkeit jolle klar, og
mens karene hoppet opp i den kom
det plutselig en blære frem på den
ytre ringen. Ettersom presset vokste,
ble bleeren større og større, til den
til siutt sprakk. Fra luften hadde de

sett den andre jollen som Whitley'en
hadde sluppet ned, og føreren av flybåten ga mannskapet sitt ordre om å
forsøke å svømme frem til den. En
av dem, en profesjonell livredder fra
et badested i Sydney, klarte å kjempe seg frem mot det opprørte havet
og rakk frem til jollen, fullstendig

utmattet. Han måtte gi opp tanken
på å padle jollen tilbake til vraket
og kameratene. De andre eileve omkom i bølgene.
I løpet av noen minutter ble den
store flyvebåten som var bygget for
landing og start på sjøen, og til å
ligge for ankers i rolige havnebassenger, fylt med vann, og sank. Da
den forsvant fikk Triggs og mannskapet hans øye på jollen fra Whitleyflyet som fløt ikke så langt derfra,
og de gikk ut fra at det var en jolle
fra flybåten, og at mannskapet var
ombord der.
Da natten falt på øket vindstyrken.

Sjøen begynte å slå innover jollen
igjen, og snart var de påny i sving
med å øse for livet. Sjøsyken begynte
å piege noen av dem igjen. Forfrosne
og gjennomvåte, og utmattet av øsningen, forsøkte de å shifte på å ta
noen få minutters sØvn om gangen
etterat de hadde fått lenset unna det
Freste av vannet. De lengtet etter å
se den første brytningen av dagslyset.
Imorgen tidlig ville alle sorger være
s'lukket. Imorgen ville det sikkert bli
satt ennu større styrker inn for å redde dem. Det var to mannskaper som
skrtlle reddes nå. Dette ville sikkert
bli den siste natten deres i jollen.

Om natten løyet vinden. De anslo
vindstyrken til tolv-tretten knop, men
sjøen gikk tung fremdeies, og jol1en
ble kastet omkring som en ball. Av

og til, når de ble løftet opp på en
fikk de et glimt av Whitley-jollen som fløt ikke så langt borte, og som også r,ar lett å få øye på
fra luften.
De vifter da med et flagg i alle
- sa Triggs.
fall,
Ingen av dem var sultne eller tørs.
te, og de hadde liten appetitt på nødrasjonene. Fuktigheten fra klærne
hadde trengt seg gjonnom marg o-g
ben og de føIte seg klamme og for:
komne. Kanskje de ville få mere
bølgetopp,

appetitt senere. I'mellomtiden kunne
det være like klokt å gjemme den
maten de hadde.
Tror du at de greier å redde oss
idag? spurte Cartwrtght.
Triggs snodde mustasjen sin tanke-

fullt mellom fingerspissene, - Jqg
tror iklce de har så stor lyst til å
gjenta gårdsdagens forsøk. De sender ikke noen flere Sunderl'and-fty
etter oss i alle fall. Ikke medmindre
det stilncr helt av.
-. Hva tror du de da vil forsøke?
Jeg vet ikke, Arthur. Jeg er ikke
på dette. Jeg tror ikke de vil
ekspert
serrde en Catalina hit ned. Det er litt
for mange tyske jagere omkring På
disse kanter. Det samme gjelder for
Walrus-fly og Sea Otter. Og jeg har
ikke noe større greie på disse hurtigqående motorbåtene heller. Skulle
anta at det ville være litt av et risikabelt foretagende å sende et slikl

hit ned.
I løpet av morgentimene så de flere
fly i horisonten. Det var tydelig at
fartøy

de drev og lette etter dem, men flyene var så langt borte at de ikke
turde spendere patroner på dem. Fra
middagstid til klokken fire om ettermiddagen så de ikke noe i det hele
tatt, og de begynte å spekulere på
13

.,)m

de kanskje skulie rnåtte tilbringc
'hnu €n natt i åpen sjø.
Tyskernes bytte.

.

Nocn minutter over fire fikk De';(Joshire øye på en Beaufighter

i hori-

irinten. Da flyet var kommet omtrent
,ie kilometer fra dem, fyrte Triggs
.r'v

et ckudd med signalpistolen. Intet

jedde. Flyet fortsatte på samrne
r:urs. friggts ladde pistolen igjen, og
rk

'roldt spent utkikk med Beaufighteren.
-i.et,var den rene hasard dette å skyie
rnqd signalpistoi. Når man først had-

.le begynt var det nesten umulig å
rtoppe. Man hadde følelsen av dette
rkuddet, nettop dette, skulle betaie

.ifold tilbake for de skuddene som
yr:iik tapt. Da flyet snudde og kom
r.retnin<; mot jollen igjen fyrte han
.rv et skudcl til. Beaufighteren rea'yerte ikke med 6n [tang, nlen noen
i":kuntit,r ettcr satte cien kursen rett
,not jollen, samlidig sonr clen gikk
>pp i større hø1.ds. Det var tydeliq
rt mannskapet hadde sett signalet, og
,rå speidet etter iollen. Den sirklet et

irar yninutter over stedet, og satte
<ursen hjemover igjen. Det gikk en
time, uten at de så tegn til andre fly.
jå kom to Wbitley'er plutselig over'
lem. Den ene slapp ned ennå en sekk

rrred fnrsyninger, men sekken splakk

la derr tok vannet, og det som var
silnk med tin g1ang. Dette flyei

:r"uri

'Ito tilbake igien, men det andre sirki,'i nrndt dem i to hundre fots høyde.
-- De signaliserer tii oss, sa Cartar

right.

' Naviclatøren ombord på Whitley'en
'er så sen i morsingen at de fleste
iniborcl i 'iollen kunne lese signalet
rten vanskelighet.
rl-o-s-t-r-o-y- e,-r-u-n-d-e- r-v-e-j -s.

* .-- Destroyer! ropte Devonshire.

:{

-

I)e i'rar sendt en destroyel ut
oss

etlrrr

I

--'J"g undres på når'den lettet anker, sa Trigos.
Livor lang tid brrrker den hit?
spurte
Maclean.
-- Se opp! ropte Cartu'riqht. - I{er'
kommer en melding til.

selv orn at Whitley'en hadde gre.id å
rr:dtle seg u.nna, men cle visste gocit

at karene ikke hadde hatt en

sjanse.

Badham ga r.rttrykk for en tanke
sorn haclcle plaget dem alle saurmen.

-?

Tlor dere tyskerne fikk øye pår

oss

Det er strnnsynlig.

Motet sank hos dem alle sammeu
da de stavet seg gjennom denne

- Sett at de kommel tilbake og
-peprer oss nrecl bly? Slikt har hertclt

meldingen.

Iøt-.

k-a-1-t t-i-1-b-a-k-e p-å g-r-u-n-n

- u-v-aE-l'.
a-v

Uva:r, sa Badham.
JegJ synes
- at skyene begynner
- å trekkc
også
opp. Undres på hvor lenge vi skal
være ombord i denne farkosten?
--- Jeg forstår ikke at .1 1vp1 skirl-

le hindre destroyeren i å

gJå

ut,

sa

Devonshire.

Det er vel nærmest spørsmål onr
- ville greie å finne oss, svarte
den
Badhanr.

-- Se på Whitley'en! ropte Carl.I-lan har plutselicy
rvlight plutselig.
ftitt det faen så -tiavelt!
Whitlev'eu var begynt å stigc, oq
de kunne høre brøiene fra motort:nc
sorn ble gitt full gass. Noen få sekui'rder etterpå strøk tre tyske Ararlo'
jaglere lett over den oq satte ctl.+:
W-htilev'cn. Meu i neste øyeblikk for
svant Whitley'en i skydekket.
De pustet lette ut. -- Det ser tit
I

sonr de greide det, sa Triggs.

Hvis

de kan holde seg inr-re i skYdckket.
de
trnna.
slippel
Ennu mens han snakket hørl.tr de
plutseliq de dempede eksplosjonera
oppe lra skyene, og da de så nor(lover så dc en svart røkskY stige

fra

oPP

sjøen.

Ingen av dem sa noe på en stund.
Hver mann fotsøkte å overbevise seg

Vi tar jakkene av oss og clekker'
jollen nrecl dern, sa Triggs.
De tok jakkenc av secl ocl Ia

dem

ul over den glr.rle jollen. Den blå farven i Royal Air Force unifoulene, ogJ
den dypere blå tonen i cle australske
unilornrene til Tri1lg1s og Badham gikk
iett mecl farven på sjøen. .Aradojagt-.me korn ikke tilbake.
Lyset begynte å svinne nå, og rnotct becyynte å synke hos clem etterhvert som tussmørket omlinclet dem.
Vinden slo over på svd-vest. Akkurat
i det øyeblikket da cle !,a opp ethVert

håp om å bli sett fikk Mclean øyc

på et fartøy. FIan pekte ivricJ østover.
Det var- en fransk fiskekutter, ikke
nlere enn en kvart sjønril borte.
- Sitt rolig, sa Triggs. -- Det er en

lianskmann. Hvis han ser oss havneL

vi i kasjotten!
De speidet i åndeløs stillhet rnot
1r'anskmannen sorn seilte forbi uten
ir se dem. Tanken på at de nå kanskje oppoa en sj.rnse til å bli reddet,
kanskje clen t-'neste sjansen de viIIe
få på en lang stund, plaget clem ikke

et øyeblikk. De hadde fått beviser
for at et slort apparat var satt i ganlJ
for å redde clem. Det ville være tillitsbrudd overfor de menn som nå arbcidct for å reddc dem, og hvorav
noen nå hanskje allerecle hadde satt

livet til, hvis de reddet seg i sikkt,;
het i fiendens leir,
De slo seg til ro raed tanken på, r,'
tilbringe ennu en natt i joilen, og gj()J
de seg klale for natten. Ciulvet i jo.r
len r,ar råkaldt og fuktig, så de spre(i
1e svørlrrrevestene sine ut for å gjørr

rlet lunere. De var iemsl.r'e og

lo1

komne, og hele tiden engstet der $eu
for at jollen kunne sprinqe lekk, rner,,
likevel greide de å skaffe seg en.tl
nles sØvn innimellom, og det nlairr
qodt på humøret. Da dagen errdeiilr
gr -vdde ]:1åste det fremdeles kraftr,cr
fra syd-vest, og det uvoerei solu. vdl
spådd begvnte nå å merkes. Sk-yeo,
hang like ovrrr sjøen, og en ulrygul
1ig, hvit tåke redusertc sikibarheter
liI undel en kvartnril. 1il trr:ss'1o'
dette så de om morgenen et tysk fly
en Ju 88 ilreC kurs ut over Atlantei

havet. Dc.t var dct eneste ily d', iiki
oye på hele dagen.
;

De hadde nå vaert i jollen i

rr''r

døc{n uten nlat og vann, og sk.;øni
hver- eneste rnann påsto at han ikkr
var sulten, bestemte Triggs at dc' likcl
vel skulle spise. Det iørste rnaltiddt
cleres besto erv en kjcks, en tabiei:

laget av et konsentrat av mall'

o'

rnelk, oq en liten bete sjokolade, svc,
tJet ned med en rnrrnnfull vanrr. .Dtr:
r al Iørst etter dette rnåltidet dr. be
:
gvnte å bli sultne.
--. Jeg hal ikke lyst å ta uoiet tri
lloen, sa Badharn. -- Men dL,rlnc. væ/
typen kan godt holde seg ovrr Bir.
cayabukten i rnange dager'. OS gi"
mens vinden blåser mellom syd-ve..;1
og nord-ves[ kan vi jo like cjerrir

rJjole l;ruk av den.

Ett hundrer og åtti kvarturtj?r s.-- Folk har drevet lengre errrr dc..i
i åpen båt, sa Badham.
Dessuterr.
-

Triggs.

1t

nå når

vi vet at

de har tenkt å sende

tlåter etter oss kan det være brh for

å komme litt bort fra Bresthaivøen. Og så har vi jo noe å pusle

,helsen
med

i

mellomtiden.

- Det har du rett i, sa Triggs. Men hva med de som søker etter oss?
* Var det ikke en tanke at vi holdt
oss til den samme posisjonen?
'
De kommer ikke til å søke etter
-

rned dramatiske episoder de to første
dagene i jollen at de nå hadde vanskelig for å tilpasse seg den mono-

tone ørkesløsheten. De ble utålmodige, ampre og tverre. De hadde ikke
let for å svelge tanken på at de skulle bli liggende og drive slik i mange
dager,

Hav, bare hav.

oss idag. Kanskje ikke irnorgen hel-

ler. Med den vinden som biåser nå
kommer vi til å drive i nordlig ret'ning i alle fall, Vi kan like godt hjelpe litt til selv også. Når de begynner
å søke igjen regner de med at vi har
drevet endel unna.
De brakk teleskop-masten i to, og
spente .flagget ut mellom stumpene.
Triggs åpnet førstehjelps-pakken og
fant frem bandasjer som han skjøtet
på seilføringen med, og laget barduner av.
Mclean som holdt utkikk etter den
andre jollen så plutselig noe som lignet en finne stikke opp av sjøen et
par hundre meter borte. Han gjorde
Triggs oppmerksom på det.
Triggs tok ikke lang tid med å fastslå at det var en hai. Det eneste de
hadde å sk.remme den bort med var
signalpistolen. Han ladet den og holdt
den klar til bruk, men han visste at

,hvis haien gikk til angrep ville de
ikke ha en sjanse. Resten av mannskapet satt klar til å plaske i sjøen
for å skrernme haien bort. Men etter
å ha sirklet rundt jollen i et kvarters
tid, forsvant haien igjen.
Ved middagstider var de alle like
sultne igjen, og de forsøkte å stille
sulten med en melketablett. Timene
'cikk, og det lot ikke til at uværet
ville gi seg. De var blitt så bortskjemt

Den natten som fulgte var

litt

roli-

gere, og de klarte å få litt søvn, Da
de våknet om morgenen fant de at
været ikke hadde endret seg noe særlig. De så ikke annet enn sjøråk og
tåke omkring seg hele dagen, med
en og annen regnskur innimellom, og
den andre jollen så de ihke tegn til.

Vinden var uforandret og de drev
fortsatt nordover, Ved hjelp av seilet
gjorde de en fart av omkring to knop.
Mot kvelden åpnet Triggs en boks
med tonatsaft og sendte den rundt.
Det er fredagskvelden, karer, sa

-

han.

Stor fest hjemme i Barnstaple,

- Ta en slurk av dette
vet dere.
og lat
som det er øll
Midt på natien vekket Cartwright
dem plutselig.
d

-

Se oppl ropte han.

Vi er inne

en havnl
Triggs spratt opp med 6n gang oq

alle de andre begynte å snakke r
munnen på hverandre.
Hvor, er den, Arthur?

-

Sjøen var blitt roligere og tåken
hadde lettet. SeIv i mørket mente
Triggs at han kunne se omtrent hundre meter omkring seg. Han så ikke
tegn til noen havn.

Cartwright blunket og myste

fremfor
seg. Han hadde ikke drømt.
FIan hadde sittet rett opp og ned i
jollen og mente at han hadde sett to

pullere på en kai. Da han sank tilbake igjen i dypet av jollen ble han
klar over grunnen til denne hallusinasjonen. De pulierne viste seg å være
hodene til Mclean og Devonshire på
den andre siden av jollen.
Ingen av dem likk sove mere etter
denne episoden, og like etterpå brøt
det rit et øsende regnvær som vedvarte tii ut på morgenen, og som virket forfriskende, selv om de ble gjen-

nombløte. Vinden hadde snudd nå,
og blåste rett fra nord.
Nå driver vi ikke hjemover len-

- sa Triggs.
ger,

Spiller_ ingen rolle,
- Vi får værforandring sa Badham.
i alle fall.
- Det var en klar morgen,
med bare
noen få skygger i horisonten. Mot
vest var himmelen biå. De ventet
spent på tegn til at søkingen var blitt

gjenopptatt, men hele morgenen forløp uten at noe skjedde. Hver mann
holdt utkikk med en sjettedel av horisonten, og etter en stund fikk Badham
øye på den andre jollen, en ørliten
prikk omkring en kilometer borte.
Han trodde først det var en bøye.
De er der fremdeles, sa han.

--Vel, da kan vi ikke ha hatt særlig stor hjelp av seilingen vår, svarte

Triggs.

Kanskje de også har seilt.

-Ved middagstider fikk
øye på
en Beaufighter. Det var det første
flyet de hadde sett på to dager. De
gjorde seg ikke særlig store forhåpninger om å bli sett fra flyet, men
Triggs fyrte av noen skudd med signalpistolen, og flyet satte øyeblikkelig rett mot dem og vugget med vingene til hilsen. Det var den eneste
a; de fire Beaufighterne som var sendt
ut etter dem den morgeDen som hadde sett dem, og flyveren sendte mel-

ding til en annen Beaufighter som undersøkte et område like i nærheten.
Denne Beaufighteren sirklet rundt dem

og begynte å signalisere.
f

-o-r-s-ø-k-å-f -å-k-o-n-t-a-k-t-m-e-d

-d-e-n a-n-d-r-e-j-o-l-i-e-n.
Forsøk å få liontakt med den an- jollen,
gjentok Triggs. Han sa det
dre

et tonefail som betydde at de
Iike godt kunne ha bedt dem padle
til New York. Han slo ut med armene gang på gang for å Ia flyveren
forstå at de ikke ville kunne påta
seg et slikt løft. Fiyet steg opp til
tusen fots høyde og fløy hjem.
med

Den andre Beaufighteren sirklet om-

kring dem nå og begynte å signalisere. De stavet seg frem gjennorn
meldingen sammen.
Få kontakt med den andre jollen,

- er en såret mann ombord, var
det
meldingen. De skjønte fremdeles ikke
at den sårede mannen var alene.
- Hiv inn ankeret, sa Triggs. Badham overtok ansvaret for navigasjonen, og de skiftet på å padle. Det tok
hele ettermiddagen. Av og til tapte
de den andre jollen av syne, mer
Beaufighterne kretset over stedet og
hjalp dem å finne frem.
Ut på ettermiddagen kom to Hud-

son-fly og slapp ned forsyninger til
dem. Forsyningene lå i to containere
som var festet til en jolle, og de måtte hoppe i sjøen for å få innholdet
av containerne ombord. Etterpå fortsatte de å padle i retning av jolle!
fra Whitley'en.
Hudson-flyene og den siste Beaufighteren hilste med vingene og fløT
hjem igjen. Noen få minutter etterpå
fikk de øye på fire tyske F.W. 19O,
med kurs rett mot dem.
Hva gjør vi nå? spurte Devon-

shire.

'16
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Sitter strlle sorn Dllls, sa Triggs,

- håpet
IJan
på at cle ikke ville bli
oppciaget fra flyene. Men like etterpå stupte de tyske jagerne rett not
de to jollene.
Nå ble Triggs for første gang vir-kelig redd. Han visste at flyvere i
gunrmijoller var blitt skutt i senk tidiigere av tyske fly. Han visste at tysk-erne regnet med at hvis et fiendtlig

flybesetning ble reddet og kom tilbtrke til England, kunne den samme
flybesetningen gjøre det av mecl en

tysk ul:åt uken

etter-.

Men han avsto fra å gi orclre til å
fo;late jollen. Det viile være uverdig
å gi seg tii å hoppe på sjøen, og det
ktume gi tyskerne en feilaktig oppfat-

ning av

derres holdning.

De fire jagerne ftøy lavt over sjøen

og niermet seg jollene med 'en fart
av over seks hundre kilometer i tirnen. Da de var like over dem skjøt
de rett opp igjen, og Triggs hadde
føiel.sen av å ha sett i et glimt at de
tyske fjwerne vinket til dem med
irjeimene sine. Vinket til dem! Mennene i jollen var for lamstått av for.
bauselse til å vinke tilbake.
De snudde seg og så de tyske jagerne stige uesten rett opp, og forsvinne i de lette, hvite skyene som
hadde samlet seg i løpet av dagen.
Klokken seks kom de på pr.aiehol<i
av den andre jollen, De så bare ett
hode stikke ovel kanten, og speidet
forgjeves etter de andre.
'I-Iallo der! ropte Triggs.
Er
De- ali riqht?
Jeg har det utmerket, takk.
-En stemme, som
sa at han hadde
det utrnerket! Og hva med alle de
andre? I nesten fire dager hadde de
vært nvitende om den tragedien som
hadde utspilt seg like for øynene de18

ies. De sloitpct padlingen i or.r,: r
minutt, mens det begynte å gå op1,
for den i fullt monn hvilken feiirr,-

og di) Beaufighteren snudde så han
to F.W. 190 komne strykende etter
(len, Men Beaufighteren hadde et
qodt forsprang, og d€t så ut som om

!

gelse de hadde vært utsatt for.

Lenge før de kom opp på siden i,.,
jollen visste de at det bare var r,r;
mann ombord. Inc;en av derrr turder

han greide seg.
Det neste flyet de fikk øye på var

en Sunderland, Bare navnet var nok
tii ii spre en beklemmende taushet
o\rcr de to drivende jollene. Flybåten gikk over dem i en høyde av
fem hundre fot, men de signaliserte
ikke tii den. De val plaget av tan-

spøre om hvor mange ciet hacltlr: ',,ieri
ombord i Sunderland-flyet.

Mens Cartwright og Mclean hoic.:

cle to jollene støtt, halte Triggs c,<;
Badham nlanneu fra flybåten forsikt;q
on rl> o lti.

Flurra for friluftslivet! sa

- kameraten
nye

ken på at de tyske jagerne skulle
clukke opp igjen, og de visste at hvis
clr:tte skulle skje ville ikke Sunder:-

rte,r,

cleres.

Triggs oq Badham spisset ører. Dia-

lekten var ikke til å ta feil a:r-.
Du skulle vcl aldri vaere å,tstia,

liener,
kamerat?

Stemmer. Watson heter
- rett fra Sydney.
nrel

jercJ.

I
,1,

i bedre htrmør, De var overbevist om
at cleite ville være den siste natten
de tilbrakte i sjøen.
De var i topphumør neste morgen
o[tså cla de våknet. Det var den 17de,
.tuqlrst. Den Sunderlanden de hadde
sett hadde gått ned ved sin base i god
ireirolcl tike etter midnatt. Fire timer
senere ble det sendt ut Hudson-fly og
Beaufiqhtere, sammen med hultig-

Kor,;-

'Iil tross lor den muntre tonerr har,
forsøkte å legge an var det lett å s€
at Vr'atson var både u.tmattet og forkornmen. De kledde av ham clg e.'
ham en grundiq massasje for å io
hlodsirkulasjonen hans i gangy igjur.,
og kledde ham opp i lørt løy so:rr dr
hadde fått sammen med forsyningehr:
fra Hudson-flyet. Etterpå ga de itaj.r.,
nat, og en si<1arett, og ba harrr hr,:ti
seg qodt ut.

.

-- Undres på hva de tyske jagei:,r
fo-retar seg? sa Watson.
Det skulle ikke unclre meg <,il

I

Du har ikke helt rett, sa Badham.

- lvfen det er et britisk fartøy, del
-er sikkert. Antagelig
en MT-båt.
Det kommer to til, like i kjølvannet!
ropte Walkel.
-- Tre til! rettet lr4aclean.
Den første MT-båten var nesten
kommet opp langs siclen på deru, ocy
Triggs reiste seg og ropte av full hals
til sjefen for den: -- Kan De ser.rdt,
meidinq til karene våre deroppe at.
det er tyske jagere her?
Seh'sagt.

-De fulgte med øynene mannskapel
på N{T-båten mens meldingen ble
sendt, og Hudson-flyene søkte tilflukt
i skvlaget. Men plutselig ble frigg:,;
klar over at det val et annet opptlracy
Arado-jagernc var ute i.
Se på jagerne, de har en MT-båt

- seg!
med

En tysk motor-torpedobåt, beskyltet av jager-paraplyen kom med full
fart rett mot jollen. Det var så spen-

rett orrer dem ved daggry. En

ar,.

Beiiufighterne sirkiet rundt dern

<-rg

sir;naliscrte:
c1-e-t-v-a-r-e-r-i-k-k-el-e-n,g-e-n-å.
I)e sang ut signalet sammen: Det varer- ikke lenge nå!

først. De stupte nedover de tyske jagerne akkurat idet disse gjorde seg
klare til å angripe ]vl'I-båten. En av
Focke-Wulff-jagerne skjøt plutselig i

Som for å minne dem om at man
ikke skulle selge huden før bjørnen
var skutt, fikk de øye på tre tyske
Araclo-jagere som sirklet over et område Iengre mot nord. I begynnelsen
sl-jør'rte cle ikke betydningen av dette.

'1,

samnrc:

nende at Triggs et øyeblikk glemte at
det var dem selv kappløpet gjaldt.
-- FIer kommer Focke-Wulf-jac;erne! ropte Triggs.
lvlen Beaufighterne som eskorterte
de britiske MT-båtene hadde sett dern

gående motorbåter.
l.Iudsonflyene og Beaufightelne kom

Kappløp med døden.

de- holder seg like over oss for c
plaffe løs på unnsetningsflyene, svt;te Triggs. Han hadde knapt srral:i,et
ut da de så en Beaufighter kornrrrr
rett mot dem, i lav høyde over sjøcr,,
Triggs bestemte seg for ikke å brukisignalpistolen for ikke å tiltrekkr scc
oppmerksonrhet fra de tyske jat1trrirr

land-flyei ha en sjanse.
'ty''/atson følte seg meget
bedre etter
at htrn hadde spist. De andre var også

kurs rett mot dem, Å]le så i
retning.

-- Jøss! Santfordyden er det ikke
en. tlestroyer! ropte Triggs plutselig

llt fra tåken korn det et skip

med

været med røken veltende ut av
cockpit'en. Triggs kom plutseli-<y i
tanker om at det tross ait ikke var'
en iek han var vitne til.
Den første britiske MT-båten vai:
kommet opp på siden av dem nå, og
de ble halt ombord en etter en. I)en
tyske MT-båten holdt seg på avstand.
19

Klokken var 7.45 da Hudson-flyet
meldte: Operasjonen fullførtl
Men denne meldingen var litt forhastet. Da de fire MT-båtene dannet
tett karr6-formasjon og satte kursen
nordover, kom fiere tyske jagere tilbake igjen og gikk til angrep.
Kunne vi ikke få bemanne en
kanon? spurte Triggs.
Skips-sjefen overlot dem en luftvernskanon, men det første angrepet
ble drevet bort av Beaufighterne og
Hudson-flyene før jagerne var kommet innenfor skuddvidde. Focke-Wulffjagerne trakk seg vekk, og gikk inn
i ny formasjon for å ta opp igjen angrepet. Denne gang hadde de mere
hell med seg, og til tross for at de
britiske jagerne tok offensiven, klarte
tyskerne å stupe inn over MT-båtene.

Nå fikk jeg endelig oppleve
hvorledes det føles å være på denne
siden av disse innretningenel brølte
Triggs over larmen fra kanonen. Alle
de fire MT-båtene åpnet ild samtidig
og la et teppe med sperreild som jagerne måtte fly gjennom. Projektilene
fra maskin-kanonene og maskin-geveerene til jagerne pisket opp sjøen om-

kring MT-båtene.

Vi fikk ham! Vi fikk harn! ropi,e
flyverne høyt da en av Focke-Wulff'ene plutselig skar nt ti! siden og trakk
oppover med røken strømmende ut fra
eksosen. De ble stående og stirre etter flyet mens det sanlmen med den
andre jageren satte kursen tilbake tii
Brest. Røken strømmet hele tiden ut

og lå som en svart hale etter den.
Hvorfor setter ikke Beaufiqhterne etter den? spurte Triggs.
Vi sender ikke eskorteflyene våre etter skadeskutte ryper. Jeg har allerede
sendt beskjed om at jeg må få flere
eskortefly.
20

To minutter etterpå kom en F.W.
Condor og en Ju 88 til syne. Og i

rapport: <Moralen er tløy, alle er villige til å fortsette flytjeneste som før.>

bakgrunnen shimtet de fremdeles den
tyske MT-båten som forholdt seg passiv, ventende sammen med de tre tyske Arado-jagerne på en sjanse til å
gripe inn i kampen, Condoren skygget dem på en avstand av 7--S kilometer, mens junkeren først foretok to

Da sluttrapporten over episoden
skulle skrives, tok sjefen for flysik-

skinn-ancrep, og etterpå brøt frem
fra skylaget og stupte rett mot dem.
- Stupbombing! ropte Triggs.
Men de fikk aldri greie på om tys-

keren hadde bomber ombord eller
ikke, for midt i stupet så den tyske
flyveren seg tilbake over skulderen,
som en jockey som er redd for å bli
distansert

i et hesteveddeløp, og piuti snuten på en

selig stirret han inn

Beaufighter som hang i halen på ham.

Da kulene fra den britiske jageren
slo inn i skroget hans, trakk han øyeblikkelig opp igjen og fuigte etter ka-

meratene sine tilbake til Brest.
Condoren skygget dem i tre timer,
men den tyske MT-båten og de tre

kerhetstjenesten <regnskapet> for seg.
På debit-siden måtte han føre opp tapet av en Sunderland flyvebåt, samt

tonflyet var reddet. En mann fra flyvebåten. En Ju BB antagelig ødelagt.
En F.W. 190 skadet og antagelig ødelagt. To hundre timers øvelse i redningstjeneste med fly og fartøyer. Og
til slutt, og kanskje det viktigste av
alt: den betydningen det hadde for
opprettholdelsen av moralen blant
mannskapene at en hel flybesetning
ble reddet rett for nesen på fienden,
etter å ha tilbragt 124 timer i sjøen.

elieve medlemmer av dens besetning,

Whitley'en med dens besetning

seks mann av besetningen på Welling-

på

seks mann, og Trigg's Wellington. Tre
fly oq seksten mann. Så snudde han

bladet og førte opp på kreditsiden:

Etterskrilt:

Etter d ha fullført tjenesten rned
Wellington-fl7ene teiste Triggs og
Badham lilbahe til Australia hvot de
ble overført

til Liberator-fll, i

rotai og Kohos-øene. T'ilsammen foletok de 1o2 toktu mot fienden, med
et satnlet antall av 86o fly-timer.
Begge to ble tildelt den høye utmerkelse Distinguished Flying Cross.
Cartu,right, tadiotelegrafisten, emi-

en trc-

nings-Ieir. Detetter ble de satt inrl

i

tjeneste

i

det syd-vestlige Stillehav.
i Darvin, Mo-

med operasjortsbaser

grerte til Australia ettet krigens slutt.

c

Arado-jagerne sakket akterut etter
kort tid, og resten av hjemreisen forløp uten begivenheter av noen art.
De kom til Lands End klokken tre om
ettermiddagen, og klokken 17.29 kom
de inn på havnen i Newlyn, fem-ogen-halv dag etter at de var startet fra
flyplassen

i

Chivenor.

Til tross for den harde påkjenningen ved å veere i åpen sjø, i dårlig
vær, i disse dagene, viste de ikke
tegn

til å være nedbrutt, og de rea-

gerte ikke stort hverken psykisk eller
fysisk. Til sammen hadde de noen
få skrubbsår og et par flenger. Deres

overordnede offiser sendte dem på
seksten dagers ferie, og skrev

i

sin

Et Vickers <Wellington> fly, som det Trtggs og hans mannskap benyttet på
anti-ubåtpatruljen i Biscayaen I bakgrunnen en supennarlne (spitfireD.

A.merikas 8-707
giør 950 km/t.
Et Boingiiy, 7O7 jet Stratoliner, som
i.r forløperen for det jetflyet som selikdpot vii sette inn i passasjertrafik-

LUFTPOST
Det ,,flyvende bord..
Vi har iør omtalt <ilyvende seng>er
og rrflyvenrle madrassrer. Det aller
sisle er nå et <ilyvende bord>.
I)et er et amerikansk firma som har
konstruert dette enkle apparatet som
etter sigende kan flys av hvem som
helst etter 20 minutters inslruksjon.
Apparatet veier g0 kg. og består av
en plattiorm med plass til en manns

føtter. Med 140 kg. last har det en
rekkevidde på 24 rnil og en lart på
ICS km/t. Selve styringen foregår ved
bevegelser lrem eller tilbake og til
høyre og venstre av lørerens Iøtter.
Ir4otoren er en 44 hk. utenbordsmotor'.
Den amerikanske hær har bestilt 12
av de <flvvende bord>ene og vil iorela prøver med apparatet.

+
Tre timer over Atlanteren
Brileneå Gomet lll slo alle
rekorder.
Da det britiske jet-passasjerfly <Cornet III> avsluttet verdensomflyvninEen i London ved nyttårstid hadde det
tilbakelagt den 5360 kilometer lange
sisteetappen Montreal-London på seks
timer og åtte minutter
mens selve

krysningen av Atlanterhavet
tok tre
Fiyet på ornsiaget er en Supermarine <Swift>.

ken i 1958, fløy for en tid siden over

timer og ti minutter, eller ornlrent så
lang tid som norske tog brulier ir;r
Oslo til Hamar.
Trn cn Canatia--Storbritann;c vdi
J'røydepunktet på en 5ti ti00 kllornele:.
re ise verdcn nrnclt. lrieshiner
har slått en rt:kke rerkorcler for l(!ssa-

Jang

sjr:rfly rurderveis.
Eittel lernclingen sa sjefsfiyver Joiirr
Cnnningham at flyert hadde vjst secl
ruor, ertrtiffet i tropiske ornråcler or; stabilt ved store hastigheter. I-i<rstjqheten
ved landingen hadde gjort et sierkr
iuntrykli på arnerikanerne i IJcnc.luiir.

sa ( r.trrnirrghnm.
Comet-flyet er egentlig ikke Llrr-

struert for trafikk over Nord-A,,ia.:rtcren. Det er meningen at cletr slio.
settes inn på British Overseas Arr rvarl's Companys ruter på Det fjenr,,
Østen oc1 Syd-Anrerika, mens de storr.
turbo-prop-maskinenr,' skal brukes på

norr-stop-flyvningent: over
I

arr

Nc]rct-A.,-

Amerika på halvdelen av den tiden
som de propellllyene som går

i

denne

ruten nå. Flyet brukte 3 timer og 58
minrrtter på den 2 744 kilometer lange
itrekningen {ra Seattle i Washington
,ii[ -Andrews Air Force Base i MaryJancl, Gjennomsnittsfarten var 947 kilometer i tim.en. Det er ny rekord for
slike passasjerfly. Pan American Air'arays har bestilt 20 av disse Boirgf

l-,.ene.

Boejng 707 er utstyrt nred 4 Pratt &

Whitncl J.57 ictnrotorer (hvcr nred
I 500 kgy. skyvekraft) og tar' 125 passa',jere

et modell-fly
byggesett
Du kan vinne månedens byggesetl Bare iyll ut kupongen
nedenfor og send den til Luftens
HeIter, Bladkompaniet, Storgt.

r.

Douglas DC-8
[)et andre av Amerikas 2 nye

VTNN

jert-

passasjerfly som ventes å komme i
jrruk i slutten av 1958. Douglas DC-B

vil av utseendet ligne Boeing

707. Dei
får' pilforrnede vinger og de 4 Piatt &

31, Oslo. Trekningen foretas 15,

mars

vil

da fra og med dette nurnmer

lodde ut 3 byggesett hver ganq.
her

teren.

ilye loto-lly

195ti

i likhet

Alder:.

vil

llyr'åp;,,-1
få et antall n)'e fotorekognoserin{tsIri.
av type RF-84-F Thunderflas:r, Ty;,u:,
er en videre utvikiing av F-84 Thurrderjet, men skiller seg vesentiiE ut ar
utseende ved at den har pile.Iolrnettt,

vinger

Navr.r

til Lultlorsvoret

t løpet av våren

med vår F-BO Sabrc-

jager. RF-84-F Thunderflash har e;:
fart på over 1000 km/t og kar: rrir ..i,
høyde på i4000 meter.

1956.

Vi har fått inn mengder med
kuponger til første trekning og

A d resse

lVhiin<ry J75 (hver rned en skyvekraft
på ca. ti 750 kq.) blir <hengende> uncier vingeire. Lengde er 43,8 rneter og

vingespenn 42,6 meter. Det tar 134
passasjerer. Begge clisse flyene blir
iitstyrt med lyddempere og med anordning som vender jetstrømmen slik

at flyet stoppel' hurtigere under
landing.

:

Har du bygget

modell-fly før?...
Send denne kupongen til:
LUFTENS HELTER, Bladi<ompaniet A/S, Storgt. 3t, Oslo, innen
15. mars

1956.

3

Nytt
fra

Flyselsko pene
o
Norsk charterflyvning
vokser
Fred. OIsens Flyselskap A/S har
nylig fått sine to nye Vickers Viscount
turbo-propfly. De blir chartret av British European Airways for to år. Selskapet har bestilt et fly til av samme
type og har opsjon på ytterligere tre.
For tiden opererer Fred. Olsens Flyselskap med to Dakotaer, hvorav den
ene er chartret av SAS. Selv om selskapet baserer seg på charter-flyvning
spesielt time-charter
så er det
-interessert i
fraktruter -og har søkt

konsesjon på slike.
Braathens SAFE har meget å gjøre
på sine innenlandsruter og det meste
av materiellet er satt inn der. Selska-

pet opererer med tre Heron fly,

en

Dakota, og en Skymaster som er char-

tret av Icelandic Airlines. M.h.t. nyanskaffelser får selskapet et Heronfly
til i disse dager og har bestilling inne
på et Vickers Viscount som vil bli
levert i mai.
SAS reserverer også noe av sitt ma-

teriell til charterflyvning men virksomheten er liten sammenlignet med
selskapets rutetrafikk,

Alle tre selskaper driver utstrakt
trafikk med gruppereiser på charterbasis, og trafikken vokser fra år til år.
Fotballag, ungdomsorganisasjoner og
turistselskaper foretrekker mer og mer
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chartret fly. Ellers er skipsrederiene
gode kunder i charterflyvningen.
Av laste-oppdrag innen charterflyvningen er oppdragene mangeartede
blomster og hummer, barskog, reservedeler og sjimpanser er nå flyfrakt.

En annen form'for charterflyvning
flys av Widerøs Fiyselskap og Polar-

fly A/S og noen andre mindre selskaper: det er taxiflyvning. Disse selskapene driver også syketraasport og
ifjor foretok Widerøe alene ialt 152
syketransporter fra selskapets fire stasjoner Oslo, Trondheim, Narvik oE
Tromsø. Widerøe driver dessuten utstrakt innenlandsk rutetrafikk med
passasjerer og post. Iår overtar selskapet driften av sjøflyrutsa B6dsTromsø så alle sjøflyrutene i Nord
Norge blir da fløyet av ll/iderøe.
Ruteselskapene:
SAS flyr jet fra 1960.

AIR FRANCE
I høst satte Air France inn et av
sine store Super G-fly på Skaadinavia-

jetily av den franskbygde typen <Caravelle> SE 210, med leveringstid i
1957. Fra våren tgSB kan man vente
at dette flyet vil bli satt inn i Air
France's rute på Skandinavia
via

<Caravelle> som

er et

mellom-

craft Co. Leveringen av flyene, Boeing
B-7A7 og Douglas DC-8, begynner i
desember 1958 og skal være avsluttet

innen

1961.

fremste eksponenter på trykknapp-

krigens område

ut fra

til

det nederlandske fly-

selskap KLM utgjør nu ca. 240 000 ki_
lometer og er dermed det nest største

i

verden, fremgår det av selskapets

årsmelding.

Tallet på reisende med

selskapets

fly steg med 6 ./0. til 223 000,
I 1955 ble utbetatt et utbytte

på

5 pst. av fortjenesten i 1954. Man regner også med et godt økonomisk re-

sultat av

1955.

til

forutsetningen om

at

beste forsvar mot <missilesr

.

å

en

del
og

høytflyvende bombefly nettopp er
<missiles>.

Forøvrig er det nok anvendelsesmuligheter for fiernstyrte prosjektiler til iredelige iormål når bare

sember 1959. Flyene skal brukes på
ruten Brussel-New York eller Brus_
KLM
Rutenettet

komme

eventuell f remtidig vepnet konflikt.
Som offensivt våpen på grunn av
stor elfektivitet, og som defensivt

SABENA

det.

vil

spille en avgiørende rolle I

Flvet kan ta fra 70-gl passasjerer
og har en marsjfart på ca, 800 km/t.

sel-Kongo, meldes

PAA (Pan American Airways),
Seiskapet har bestilt 4-5 jetpassasjerfly til en verdi av 269 millioner
dollar fra Boeing Co. og Douglas Air-

fiernstyrte prosiektiler utviklet
seg utrolig raskt siden de tyske V-våpens dager, og det hersker ikke lenger tvil om at disse

distansefly med to reaksJonsmotorer,
trenger en startbane på 1310 meter og
en landingsbane på 1150 meter. Teknisk er det derfor ikke noe iveien for
at fiyet i 1958 skal kunne anløpe Oslo.

ettersommeren 1960. Flyene skal sna-

Sør-Amerika.

I skyggen av nye fly og flyt'yper
har de såkalte <missiles> eller

Fornebu.

Det belgiske flyselskapet Sabena
vil sette tre jetfiy inn i tjenesten våren 1960, melder selskapet. Sabena
har bestemt seg for tre Boeing 707320, og det første vil bli levert i de-

Tokio, hvoretter man fremdeles vil ha
en reserve, mulig. med henblikk på

plosiektiler

- tyKøbenhavn til Stockholm. Meget
der på at selskapet også har planer
om å anløpe OsIo, og det er ikke utelukket at <Caraveller vtt bli å se på

Etter at SAS' kjøp av Convair 44O
til sine korte ruter har selskapet nå
tatt skrittet inn i jet-alderen og bestilt
Douglas DC-8 jet-passasierfly til de
lange rutene.
Den første maskinen skal leveres
ved årsskiltet 1959/60, den siste utpå
rest settes inn på rutene fra Skandinavia til New York, Los Angeles oE

Fjernstyfte

ruten og nå har selskapet bestilt l0

apparatene

blir mer utviklete.

Siden krigens slutt har noe over
forskjellige *missile.- og ubemannede flyprosjekter sett dagens lys i
U.S.A. I dag har, ifølge tidsskriftet
Aviation Week, seks *missile.-typer
nådd produksjonsstadiet, og er nå å
3O

finne i Amerikas militærarsenaler
både innen- og utenfor landets grenser. Ytterligere to typer er videre ferdige til å b1i fremstillet i større an-

tall. - Russland er imidlertid også
klar over våpnets potensielle verdi,
og arbeider på spreng for å giøre
sine modeller så perfekte som mulig.
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I)ct et ct faktum trt tlrske vitcnsk;rpsmenn deltirr aktivt på begge si-

talt like mange folskjerllige sorn d''i

<k:r' ;rv lernteppet

trcnr: bringer rued seg et korllrh,:tt

i

kappløpet cim å
rri n.riilet: En interkontinental ..missilc- med en rekkevidde pri 8000 km.
i stantl til å før'e med seg en atomcllet' vannstof{bombe i supersonisk
l.r:r:;tighet. Vanskene er imidlertid
rnlrngc og stoLe ; dc høye temperattrlene og drivstolfet har i seellig glatl
skaffet mye b1y.

Mun taler for tiden om seks .mis-

til overflate,
til luft, luft til luft, luft til

sile,, ldasser: Ovelflate

overflate

overflate, luft til undervann og undervantr til luft. - De fleste våpen sorterr:r' trnder dc tre første kategorier-rc,
rlen det kan også nevnes at det cr
foretatt vellykkctle utskytninger fra
ttntietvtrnnsbå1el i neddl'kket tilstand.

l)e ftirsk.iellige lr:ticsystcmel)c cl ct
I lor se ( selv: tlet f innes strct'rgt

k:rpite

finnes -nrissile --typcr'. Noen av vripradol'sett, sonr san)men mcd k()llti)li-

sertc. elcktror-riske appalat('r løt'.r'
dem n-rot mirlet. Andlc kan styre t:tter impulser sendt nt f ra ratlarstir
s.ioner på bakkeu ellct i fly; åtte f i,lndtc letel scg frenr cttel sær'egrrc utstr'ålinger i fornr av lys, varme ellcl
elektromagnetiske bølge r'. Blant dc
nrindle benyttede )^ysten'ler kan rnirtr
finr-rc ett basert på autontatisk navigas.jon ved h,ielp av himmellegerner'"
ett <iel våprret følger en på forhår-r,l
utstukket bane, mens irnpulser fi'lr
stasjonel pti bakken sl{rr av nlotorr-11
i <Jet lt-tte øyeblik sanrt ett der ..nris-

sile'n- nrirler tidsfolskjellen ntcllor,'r
lo radarsignalel utsendt samtidig {r'rr
to sk.ict'nrel og så styt'el ettel dcf tr:.
I)e irllel
rrrkett-

fle

cllel

ste -rnissiles., el e ntriii

trrrboiettfi'evnc.

l. Douglas <Honest Johnr er ingen
<missiler i ordets rette iorstand;

3. Sperrr'-Douglas Sparrow> opphengt under vingene til et marineily av type Douglas F3D Skynight.
<Missile'n> er liten, men effektiv.
Metlf ørende sellslendig ledesystem.
IrisÅr$ifsltsi

q&:ii1w:

Bildet r iser en Chance Vought

,,Rcgulusr idet deyl sendes opp med

hjelperaketter fra en spesiell utskylningslavett. Overilate til overfl;rle <missilel med lurboietmotor.
^ii'

5. Ryan <Firebeer er en (missile) av
litl mer fredelig karakter enn de øv-.
rige; den brukes nemlig som øvelsesmål ior llv og antiluftskyts.

Fiernkontrolleres f ra bakkestasjon,

og kan manøvreres som et høy'r'erdig jetiagerfly. Hvis en Firebee
blir truiiet oq skadd. utløses en
stor lallskjerm som lorhindrer total ødeleggelse når den når bakken. Drevet ar. en turbojetmolor.

den har intet ledesystem. Men med

en rekkevidde som prosiektilene
til de største og tyngste kanoner
samt en kraftig sprengladning, er
den likevel å regne som en iarlig

kar. Flere utskytningsstaslonel finnes i Europa.

2. Fairchild <Larkr hører til kale,g,orien overilate til luit. Legg merke
til hjelperakettene feslet til haleseksjonen. De faller av når en viss
hastighet er oppnådd, hvoretter
våpnet iortsetter for eget rakettaggregat.
l0

Rakett som går tre mil opp i luften.
Atnerikar-rske r.iterrskapsnenn har koustrtr.rL e.n r.rkt:tt sont vil kulne gå
?8800 meter til r-ters med en last på 67.5 kilo instrunrenter. Dette vil bii
irøyere enn noen enkelt-rakett har vært før. ')2 slike raketter vil bli sendt
t,pp fra Fort Chrrrchill i Canada i I)et geofl,siske året 1957-58. De er heit
lrrfttette slik at de lrrftprøvene som blir tatt hø1 t ti1 vaers ikke l-rlir ødelagt
aV uclsser lra brennsioffet, noe sorn har hendt ofte r.ed ticlliqer:e raketltlLlkter.

Stort arbei<l ior atomdrevne ily.
.\met'ikatlcrne r-il nir sette i gang et stort folslrksarlteid for'å finne en løsning på problemerre som melder seg når de skal bruke atomkraften til å drive
frem ll_v. Et nvtt atomanlegg som skal bmkes til clisse forsøkene blir bygget
i neerheten av Sandusk-v i Ohio. Dermed el r.iten-.kapsntennene kornnret over
Ira.clet rent teoreirske til clet praktiske planr:t pa tietlr. ftltet.
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DE SPØR-VI
Når en fiyl med en hastighet på
Mach 2 over en høyttaler stående
på bakken, hvordan kan da lyden

fra høyttaleren rekke flyet, og
hvorfor kommer ordene i omvendt
rekkeføl qc?

S\/AR: Med de høyttalere som
fins i dag vil ikke lyden rekke
ilyet, men Ia oss forutsette at det
eksisterrte en høyttaler som var
kraftig nok. Over den beiinner vi
oss i et fly som suser av gårde

[,IODELLFL YVNING

igår og idag
Visste du at modellfivvningen er err
menneskealder eldre enn flyvningen?
En franskmann ved navn Penaud,
som ville vise at det var nrulig for'

<fartøyer tyngre enn luft,, å pløye
himrnelhvelvet, demonstrerte en dag
i 1872 en eiendommelig innretning for
studentene ved Sorbonne'n i Paris,

Det var et modellfly, av det vi idag
ville kalle <puslterr-typsn. Innretningen fløy altså rned haler.r før.st, o-cJ

propelien, t-'ller <luftskluen.

soln

Monsienr Penaud kalte den, satt bak
vingen. Propellen ble clrevet med en

gummistrrkk, og den skal ha f løyet

sytti

meter.

Denne demonstrasjoneu vaktc. en
viss oppsikt, og den ga foranledning
tii mange spekulasjoner. Driftige forretningsfolk med fantasi satte seg ned
og planla luftruter på fjerne himmelstrøk, og det ble til og med sendt ut
innbydelser til å tegne aks.jer i et par

slike foreiagender.
?8

l)en stimulerte også til iorsøk

nred en hastighet på Mach 2. Passcrer vi høyttaleren før eller nettopp som den begynner å sende, vil
vi i k k e høre noe av det som blir
sagt. fordi vi flyr raskere enn lYrlen. For å høre lYden må vi når
med

større <fartøyer tyngre enn Iuft>. Ett
av dem var et dampdrevet fly, og
dette befinner seg idag i et teknisk

i Paris. Konstruksjonen vat'
sinnrik, og flyet var så lett at det faktisk gjorde tegn til å stige opp fr.r
bakken under den første prøveflyvmuseum

ningen. Konstruktøren, Ader, satt selv
ved stikken, men han ble så betuttet

da innretningen virkelig begl'nte å
letie på seg at han tapte fullstendig
orienteringen, og resultatet ble veldens første fly-crash.
Det var på denne tiden flyvningens
pionerer begynte rned lange benklær.
I Rnssland gikk en lang, forvoksen
gutt ved navn Igor Sikorsky og lekte
med flyvende modeller. 'tranken på at
modeliene hans en dag skulle kunne
Lrtvikie seg til å bli luftfartøyer sonl
kunne frakte last og pasasjerer grel)
ham så sterkt at han hadde vanskelig

sendingen tar til, ilY m o t høYttaleren, og befinne oss dobbelt så
langt unna den som avstanden lYden har opp til vår ilYhøYde. Da

vil vi bare høre den aller iørste
Ivden som blir sendt. For å høre
hele sendingen må vi befinne oss
minst så Iangt unna at vi Passerer
over høyttaleren når den siste lYden hai nådd vår ftYhøYde' Og
deretter vil vi begYnne å ta igjen
lydene

og

vi vil høre dem i

om-

Men dette kan
r:endt rekkeiølge'
best vises ved en tegning. Vi forutsetter at lYdene som sendes er
A. B, C og D, og at de sendes
denue rekkefølge.

i

SVARER

Så føIger vi den prikkede linjen
som er flyhøyden, Når vi ilyr m o t
høyttaleren hører vi A-B-C-D, dvs.
sendingen i riktig rekkefølge. N{eu
så flyr vi i r a høyttaleren, og for-

di vi flyr raskere enn lyden, tar
vi på ny igjen lydbølgene, først
den sisle lyden som ble sendt, så
den nestsiste osv. Altså hører vi
lydene i omvendt rekkeiølge. Når
De nå har blitt enig med oss or.r
at dette er helt korrekt, kan vi io
gi Dem et nytt problem å tygge nå.
Med hvilken f a r t vil vi høre lydene når vi ilyr respektive mot og
fra høyttaleren .?!
For å kunne besvare

på noen-

- de spør'salle
målene vi har fått- veclrørende daqens flytyper begynner vi her c'rr
lunde rimelig tid

liste rned de viktiqste tekniske spesifikasjoner. Listen vil etterirvort
omfatte aile kjente jager-, bombeoq passasjerfly (eventuelt også an-

dre flytyper) fra alle land, og årner med amerikanske jet-jaqere.
Dessver-re tillatel ikke plassc'tr
oss å svare hver enkelt innsenclrt

for

seq.

Amerikanske jetjagere.
Opplysningene står i denne rekkefølqen: Fabrikkens navn, flyets
betegneise, flyets navn, rnotortype,
l.oppfart, ving;espenn, lengcle, hovcle,

vekt

oc; bevepning.

59 A Airacomet (US-A. s
1944), En C,E.C. C'a.
første jetfly,
725 kmlt, 14.9 rn, 11.6 m, ?, fire

Bell P

12.7 mm mitraljøser.
Chance Vought XF 6 U-1, Pilate,
En Westinghouse 24 C, ?, 9.2 nr,
10 nr, 3.58 rn, 4180

kg,

?

I neste nulllner foltsetter vi med
amerikanske jetjaqere.

forts. s.30)

lq

lforts. fra s. 28)
for å følge med på skolen. Foreldrene
flyttet til U.S.A. i begynnelsen ar. år.-

hundreskiftet. Da hadcle

brøclrene

Wilbur og Or-ville Wriqht forlengst
bevist at <tyngre-enn-luft>-teorien
holdt, og igor Sikorsky sluttet se(,
snart tjl kretsen av flyvningens pionerer. Han konstruerte og bygget sjø-

fly og an-rfibiefly som gjorde seg sterkt
qjeldende i iyve-årene og helt frenr
lil krigsbruddet.
Den hollandske fly-konstrukiøren
Fokker, en av de største pionerer på
il-vvningens område, hadde også hatt
sine rnodellfly <på vingene> lenge før-

brødrene Wright gjennomførte sin
første flyvning. FIan stillet sin store
crfaring og sine rike kunnskaper til
clisposisjon for Tysklancl under Cen
første verdenskrig, og det var ikke

hans skyld at ikke Tysklancl vant

,.lrrftherredømmet> den gangen. Hans
clrundige forarbeide rned de tekniske
problemene hadde overbevist ham at

forskningen val. av vesentlig betvclning for forbedring av konstruksjo_
nene, og det var på hans initiativ at
verdens første vindtunnel ble bygget
i Gottingen i det for 'fyskland treng_

selens år 1917. Vindtunnelen viste nve

veier i aerodynamikken, og som en
følge av dette konstruerte Fokker et
dv sine hurtigste og beste krigsfly.
tlheldigvis for t_vskerne ble et av de
første f lyene u.n .l"rrn" typen sktitt

ned over Frankrike noen få dager

ter at det hadde foriatt fabrikken,

et_

og

fikk de allierte også nyte godi
av erfaringene fra vindtunnelen.
dermed

\red århundreskiftet forlotpionerene
modellflyvernes rekker, laget virke_

Iiqe fly, og fløy dem. Og etterhvert
som tiden gikk ble modellflyvningen
redusert til å vær.e nere eller mindre
30

leketøy. Men det var et leketøy som
satte fantasierr i sving hos manqe av
de nrenn sonr siden skulle utvikle
fiyvr-rinqen

til det den er idag.

Og selv

om ikke modellflyvningen gjennomgikk en teknisk utvikling så rivencle,
oq så ornfattende som sin <store bror>,

så gjorde den da av og tii et skritt
lren)over. Erfarrnger innvunnet fra
vilkelige fly kom modellflyvningen til
glode når'det gjaldt selve konstruksjonene. Nye materialer ble oqså tatt
i bruk. Det viktigste fremskrittet på
dette området var bruken av balsa_
treet tii bygging av flyskrog. Denne
tresorten vokser i de vidtstrakte sko_

gene i Syd-Amerika, og den kom frem
til verdenshavnene på en pussig måte.
Side om side med balsa-trærne vokser
tunge og <edle> tresorter som iben_

holdt, pukkenholdt, m.v. Mens balsa_
treet bare har en femtepart av furu_
treets spesifikke vekt, er ibenholclt_
treet så tungt at det synker i vann.
For å fløte de <edle> tømrnerstokker

frem til havnebyene, tok man da balsa_
treet til hjelp. To balsa-stokker ble

surret til hver ibenholt_stokk.
Baisa-treet ble siden tatt i bruk i
flv-industrien, blant annet til utforming
av strømlinje-profiler på ståli.ør. De
sjøflyene som i sin tid ble bygget ved
Marinens flyfabrikk i Horten hadde
således profiler av balsa-tre bak de

rørene som forbandt flyenes flottører
med kroppen.

For modeliflybyggerne kom balsatleet som sendt fra himmelen. Strikk-

motoren ble også forbedret i årenes

løp da fabrikkene fremstillet gummistrikk som var spesielt eqnet til drift
av modellfly. Det spesial-lagecle <ja_
pan-papir" til tlekk av vinger og
skrog, og sellulose-lakkene og <dope>t]'pene øket etterhvert rnnlighetene

fot' byqnrrrry ,r r' .,1 r rl.htllcvne modeller
som kunrtr, visr. lrcrrrracJende fly-eqen-

rkke målcs rned samme målestokk
som den som anvendes for strikk-

skaper'.

moclellent:. Oppgaven

rryl rn,rllritrlene, og ikke minst
de nye l<orrslruksjonene gjolde del.
mulig li olir, ntodellflyenes aksjot.rsradius i lrt,lraktelig grad. Man talte
ikke lcrrqlr. orn at et rnodellfly kunnc
flf så or1 så rnange mcl.r'r. Flytiden
ble rrråll, og spranqot lla flytidcr på
omkring minuttet til lt:kordene på
omkling det tidoblt'tt' var- ikkc langi.
Nå or dot jo crr bcklaqcliq kjensgjerninr; al ou slr ikk-lnotor,' i et modelllly il<kc h,rn.rrbcicle rned tilfredsstillltrtlc t,llckt iså mange sekundene.
Ilorrkrrlr.rnsc-flyvernes teknikk måtte
rk.r-foi qå ut på å vinne så megen
Itøy<lt' sorn nrulig i løpet av det første
rninuttet, oq siden la modellen <gli>
så lenge son- mulig. Modellens egenskaper i glidcflukt ble ntecl andre ord
Disse-

avgjør'ende for resultatert. Dette åpnet
igjen øynene Ior deu delen av nrodellflyvning som bare går r.rt på glide-

flukt, og det val derfor naturlig at
de rene glide-rnodellene fikk stort
innpass, og til dels tok luven fra de
strikk-drevne modellene, i et hvert
fall i de mere --- skal vi si blaserte
kretser. SIik var stillingen på modellflyfronten i de fleste land i Europa cla
krigen brøt ut, og material-vanskene
sdtte en stopper for vidcre utvikling.
Men i mellornticlen hadde tusener.
oq attet- tusener av modellflyver-e på
tlen andre siden av Atlanterhavet tatt
bensin- og dieselmoiorer i bruk til
drilt av modellflyene sine. Allerede

i slutten av tredve-årene vaL frenrstillingen av nriniatyrmotorer blitt litt
av en storindustri i U.S.A.
Her fikk modellflyverne en kraftkilde med uanete muligheter. Et bensindrevet modellflys rekkevidde kan

blir ikke lenger
å lorlenqe flukten, men å begrenst:
tlen, slik at flyet ikke flyr bort oi1

f

orsvinner. Kontrollen av flyet er like

viktig som selve flyve-egenskapene.
Det hender jo ofte at en strikkmodell
kan fly bort fra eieren oqså, og dc.t
er jcl et smerteiig tap, men når en
nroclell med et par nrcters vingespenrr
som clet kan ha tatt mange månedel
å bygge, og utstyrt med en motor'
som kommeL på mndt regnet 100 kr.
forsvinner i det blå
da blir tapet
nær'mest katastrofalt.- Det modellflyverne derfor ønsket seg nå var derfor

racliostylte fly, eller fly som kunne
stvres på andre måter. Og cttersonr
det innen modellflyvet'nes rekker fantes konstruktører som gikk løs på
lrroblemene med iike stort alvor sonr
konstruktørene i flyindustrien, varte
det ikke lenqe før ønskene ble virkt:liqqjort. ldaq er de radio-styrte modellflyene arlminnelige i U.S.-A., og cn
annen ureget populær rnåte å kontrol-

lere flukten på er Cen s.k. <rstunt,.netode. Flyet styres ved hjelp av to
)iner oq et håndtak som rnodellflyveren gliper om, reguleres oc{ stoppes
også ved l-rjelp av <stunt>linen.
Men deite skal vi besklive nærnrele
i neste nr'. av Luftens Helter. Foreløbig skal vi nøye oss med å fastslå at
modellflyvningen har utviklet seg en
god del siden Monsieur Penaud dembnstrerte verdens første <luftfartøy,

tynqre enn luft>.

o
Den tredje artiklen om modell-,
llyvning kommer i neste nr. og:
handler om radiostyrte, bensin-''
og diesel-drevne modellfly.
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mÅunnENS FLY
Comet

III er en

i april

1954 etter'

produserte versjon sont \.entes
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5T)LRREIL.DEN LYSER

av Comet II som ble tatt ut a\r tr:afikken
Comet III er en prototype og derr serieå bli levert i siste lralvpart av i95B vil

få betegnelsen Conret I\'.

MEN PLUTSELIq TORSVINNER DEN
FREMMEDE MASKINEN INN I sKYDEKKET, . . .

COlrlET ll,l
Prociuks

\,

jon: de Havilland, Enqland

,tr,,N

Type: jet-passasjerfly for mellom
Motor: Fire Rolls Royce Avon RA
26 jetmotorer {hver med en skyvekraft på 4 500 kq.) Comet IV
får Avon RA.29 med 4725 kq.
skyvekraft.

5I5TE MODELL DRIVMOTOR Gf,øR
'.,TNDER.vERKERI DE EuRAslsKE TuRgoRAt<EfiENE HAR tKKE SIANGSER NÅ/

v.

I

KVADRATA HA'T DEN EL)RA,SI-(KE PAEsIDENTEN

bArwrr'JtrNKALT,. SToR nÅDET

:

pREsl DENTEN TAt-Etr. :

JEC F{Atl ALVODLIGE
HETER, MINE HERAER.

Marsifart: 800 knr't
Vekt: Ca. 31 tonn

rr

oq l:renn-

stoff.

Rekkevidde:

4

590 km.

Vinqespenn: Ca. 32 meter'.
i.enc;de: Ca. 31 neter.
Andre opplysningerr Comet IV vil
venteliq by på bedre egenskaper
enn den her nevnte Comet III.
Den vil ta 58-76 passasjerer oq
ha et mannskap på 4 samt 2'stu-

erter. Comet I\r vil trenqe

en

startbane på ca. 2 200 meter med
fnll last (ca. 7 tonn).

HYA HAR DtN
FPLMMEDE GJORT

I

KVADRATA..,?

FORTSETTELSE I NESTI NR.

TIDLIGERE UTKOMMET
Oberstens dødsflyvning
- historien om Amerikas mest berømte
flyver og hans siste flukt.
Duell i luften
historien om det
mest vanvittige -kup som er foretatt
iluften.
3. Først over Atlanteren fortellin-

- bragd.
gen om to våghalsers fantastiske

4. De flyvende tigrene
historien
om flyveren som ble-en legende
under krigen i østen.
5. Lydmurens forbannelse prøve-

flyveren Jacky Cloudy's lek- med døden i 2000 kms farr.
6. Orkan på rute 423
nervepirrende minutter i kamp- med naturkreftene over Pyreneene.
7. PL dødens vinger flyhelten Max
- mot tyskerne
Guedj's tapre kamp
over Narvik.
8. I kamp med døden på 88o nord

om hardhausene
-førsthistorien
trosset lshavet.

som

Hsr

9. Høk over høk

tdogt

Hos Deres bladforhandler eller ved bestilling mot frimerker til Bladkonrpaniet,
Storgt. 31, Oslo.

fire engelske flyveres store kup -og vanvittige flukt
med et italiensk fly.

