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Juan Vilas skjøv solbrillene oPP i
pannen og så ned på det bølgende,
grønne teppet under seg, Han hadde
vært på vingene i to timer' nå siden
de startet fra Graca de Deus, og hvert
øyeblikk ventet han å se Xingu-elvens
glitrende vannspeil foran seg. Han
ville gå ned i nærheten av flyplassen,
fortøye flyet på elven, og ta seg en

tur opp til plassen og hilse på gamle
venner. Det kunne ikke skade å fylle
hovedtanken opp heller'

Av

John Boy

Han snudde seg og kastet et blikk
på passasjeren sin, Mtiller satt med

hodet på brystet og snorket ned i del
ildrøde skjegget. Juan Vilas gikk ut
fra at han snorkei. Den gamle Pratt
& Whitney-motoren druknet all annen

Iyd inne i cabin'en og godt var det.

Han hadde ikke noe usnakket med
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seffor Miiller, og de hadde ikke veks-
let mange ordene siden de fløy fra
Rio dagen før.

Han skjøv spaken lett forover. Flyet
satte snuten nedover. De grønne tre-
kronene kom nærmere. Her oppe fra
så de innbydende ut, nesten svale,
men Juan Vilas hadde sett dem ne-
denfra. Eller rettere sagt, han hadde
stått i det tette villnisset under tre-
kronene og forgjeves forsøkt å få et
gløtt av den blå himmelen som hvel-
vet seg over tretoppene. Ikke .6n,
men mange tusen ganger, i årevis
hadde han vært med Xingu-ekspedi-
sjonens fortropper, hugget seg vei
gjennem villnisset med skarpe mache-
ter, sultet og tørstet, sovet under åpne
himmei med bare et teit og et bål til
beskyttelse mot krypdyr og insekter.
En strekning som han selv hadde kart-
lagt fra fly på en halvtime, hadde
han brukt mange uker på å trenge
seg frem gjennem til fots. Han hadde
vært med på å rydde flyplasser der
jungelen hadde vokset uforstyrret i
tusener av år, og han hadde stått an-
sikt til ansikt med mennesker som
fremdeies levet i stenalderen og sonr
kjempet med sine primitive våpen for
å beholde sin livsform. Han hadde
sett disse menneskene forvandles fra
fryktsomme, hatefulle vesener til
vennlige, oppriktige naturbarn, og
han grøsset ved tanken på hvor man-
ge gånger han og de andre i fortrop-
pene hadde vært på nippen til å få
en giftpii mellem skulderbladene før
hodejegerne hadde innsett at de ikke
hadde noe å frykte fra dem,

Han trakk spaken tilbake. Flyet ret-
tet seg opp og fortsatte i plan flukt,
knappe hundre meter over de vaiende
trekronene. Det duvet lett i de fuk-
tige, varme oppdriftene som steg opp
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fra den t(.tto, irrgrønne jungelen. Det
var ikkc tcgn til liv der nede, men
Juan Vilas visste af akkurat i dette
øyeblikkct ville det være livligere
enn nocD gang før inne i villnisset.
Hundrer av .rp(:r ville hyle og bjeffe
i protest mot rnotorlarmen over dem,
De villc ta llrrktt:n i samlet tropp og
svinge sc11 fra r;rcn til gren, mellem
chonta-palmcr o(l nlango-trær, lange,
sleipe liancr og kjcnrpc-orkid6er.
Spragiete fuglcr villc skytr: som piler
frem og tilbakc mcllcrn rlrcut'r og bla.
der, myriader av inscktr:r villc summe
over den dampende jordbrrnrrcn, ory

over råtnende trestammcr og r;rrlnt'rr-
de blad ville milliarder av saub:r-
maur være på marsj, med blad lra
avgnagede trær stikkencle opp fra ko-
lonnene som faner og flagg blarrt sol-
dater på utmarsj.

Juan harldc ikkc noc ønskc om å

oppholdc seg ncdc i dette drivhuset
akkurat nå. FIan var glad han var
ferdig med Xingu-ekspedisjonen, for
denne gang.

Han trakk mekanisk spaken tilbake
for å gå klar av et høydedrag som
stakk opp en halv kilometer fremfor
ham. Mriller våknet ved støtet og så
seg forvirret om. Juan nikket til ham,
ikke for å demonstrere sin velvilje,
men for å gi uttrykk fol at alt var
som det skulle være.

- 
Xingu, sa han barc, og rettet

blikket fremover igjen. I lan ville ikke
diskutere ruten med Miillcr. IIan had-
de fått i oppdrag å sctl.r ham av ved
begynnelsen av Tapl.ioz-clven, ved et
sted som bare var nrcrket med et
blyantkryss på kartt't. Ilan hadde sagt
at han selv villc bestcntmc ruten, han
fløy på flottørcr, ()(, virr henvist til å

holde seg mcst muliq ovcr vann. Miil-
ler hadde ikkt' hatt noe å innvende

mot det, men han hadde brummet igår
da de gikk ned ved Aragarcas for å

fylle bensin. De hadde måttet vise
papirene sine, og Miiller hadde truk-
ket frem passer-seddelen som var ut-
stedt i Rio, av en eller annen mektig
institusjon som hverken plasskomman-
danten eller Juan Vilas hadde noe
større kjennskap til. Kommandanten
hadde rynket brynene og slått på at
han måtte innhente nærmere ordre
fra Rio før han kunne la dem passere,
men Miiller hadde truet med både
President Vargas og døden og djeve-
len. Til slutt hadde de fått lov å fly
inn i Matto Grosso, ikke for at kom-
mandanten var redd for truslene, Ben
fordi han kjente Juan Vilas og ikke
ville skaffe ham utgifter og forsin-
kelser.

- Hvorfor flyr De ikke på irjul,
seffor Vilas? hadde han spurt. - De
som selv har vært med å bygge fly-
plassene her i landet?

- Neste uke, hadde Juan svart

- Neste uke kommer jeg hit med et
amfibium, en Royal Gull, sterk som
tusen ville okser, og vakker sorn en
senorita fra Copacabana!

Amfibiet var kommet til Rio, og det
var betalt delvis med forskuddet fra
den rødskjeggete passasjeren ved si-
den av.

- Xingu?

Miiller spyttet nesten ordet lrem.
Juan nikket. Nå skulle han kunne se

misjonstasjonen hvert øyeblikk. Han
la flyet over i en krapp venstresving
og speidet ned mot det bølgende land-
skapet under seg. Flykroppen vibrerte
i de kraftige, ujevne oppdriftene ne-
denfra. Mtiller flyttet urolig på seg.
Han trakk et solid stålur frem fra
brystlommen og åpnet kapslet. Han

ble sittende og studere urskiven I
taushet et øyeblikk.

- NelJ ropte han plutselig.
Juan Vilas snudde seg forbausgt mot

ham. Mtillers pløsete, glinsende ansikt
var plutselig fortrukket i raseri. Han
slo med pekefingeren mot urskiven.

- Vi har bensin nok til seks timers
iiyvning! ropte han.

- Ikke på tankene, svarte Juan.
Han flyttet ikke blikket sitt fra den
glitrende stripen han hadde fått øye
på rett fremfor seg. Xingu-elven! Harr
rettet flyet opp igjen og satte kursen
mot den søivblanke flaten.

- Vi har et vassdrag mellem Xingu
oq Tapajos! ropte Mtiller. - Jeg er
kjent der. Jeg skal gi Dem beskjed.
Vi kan gå ned og fylle over fra kan-
nene til tanken! Stemmen hans var
blitt roligere nå, men selv gjennem
motorlarmen kunne Juan høre det for-
tettede raseriet hans.

- Jeg tar ingen sjanser, svarte
Juan kort.

- Det er ikke snakk om ta sjanser.
For den saks skyld kan vi fly frem
til Tapajos på det vi har på tankene.
Jeg.har regnet det ut, etter Deres
egne oppgaver.

Juan Vilas svarte ikke med 6n
gang, Det var sant nok som Miiller
sa. Han hadde nok bensin på tankene
til å rekke frem til bestemmelsesste-
det, og han visste at det var nok av
elver og vassdrag å gå ned på før de
kom så langt. Men han hadde bestemt
seg for å gå ned. ved Xingu. Han fløy
uten radio, og han likte å få kontakt
med så mange flyplasser som mulig
når han fløy over disse uendelige
skogstrekningene. Han likte å si fra
hvor han kom fra, og hvor han skulle
hen. FIan likte å få en øvet mekaniker
til å sjekke opp motoren så ofte som



mulig, og han likte å treffe sirre gam-
le venner. I{an kunne ikke forstå
hvorfor Mirller hadde så meget imot
å gå nect ved Xingu,

Han snudde seg mot Miiller og sa

roliq: - Sålenge jeg flyr mitt eget
fly er det meg som bestemmer ruten,
Sefror Miiller.

- Og sålenge jeg betaler fornøyel-
sen vil jeg ha et ord med i lagetl
ropte Mriller tilbake. De kulerunde
øynene var uttrykksløse og kalde,
men Juan Vilas hadde ikke vanskelig
for å forstå den truselen som lå bak
ordene hans,

De ble sittende en stund og måle
hverandre. Juan merket seg ennå en
gang det pløsete, buttede ansiktet til
Miiller, den skallete issen og de sma-
Ie, brutale leppene med det ubestem-
melige trekket ved munnvikene. Det
uflidde, røde skjegget sto i motset-
ning til det solide antrekket hans,
battledress i khaki, med myke, høye
sføvler av meksikansk lær. En skulle
se lenge på denne mannen for å opp-
dage et sympatisk trekk ved ham,
men det var ingen tvil om at MiiIIer
var en mann som visste hva han ville,
og at han var en mann som tok alle.
midler til hjelp for å gjennemføre sine
planer.

Mriller så for seg et bronsebrunt an-
sikt, med blåsort, tilbakestrøket hår
og en smal mustasje. Regelmessige,
rolige trekk, og vennlige, mørkeblå
'øyne. Juan Vilås hadde latinerens
rsprudlende temperament, men mange
,år bak spaken, på nordligere bredde-
grader, og blant kamerater med ro-
ligere sinnelag, hadde gitt ham en
rolig og stø fremtreden og en kald
vurderingsevne som kom med i det
yrkef han hadde valgt,

Han var lettbygget, men smidig og

sterk. Over brystlommen på khaki-
skjorten hans satt en rad med utmr:r-
kelser, brasilianske, amerikanske, og;

engelske, med den hvite- og blåstrj-
pete Distinguished Selvice Order i
midten. Et minne fra krigens dager,
fra bevegede dager og netter bak spa-
ken på amerikanske jagerfly over den
britiske kanal.

Mtiller likte ikke Juan Vilas. MiiI-
ler likte ingen andre mennesker enn
seg selv, men akkurat nå hadde han
bruk for denne taxiflyveren, og han
bestemte seg for å forsøke å over-
bevise ham på en fredelig måte,

- Jeg skal.betale Dem 1200 dollars,
ikke sant? sa han og forsøkte å virke
b.ehersket.

Juan Vilas nikket.

- Og 600 har De fått i forskudd,
ikke sant?

- Jeg har liten tid, i alle fall på
fremturen. Det er derfor jeg ba Dem
fylle cabin'en opp med bensin-kanner.
Jeg vil nødig heftes for meget under-
veis, seflor Vilas.

- Vi heftes like meget enten vi
fyller bensin her eller lengre fremme,
svarte Juan.

- Jeg byr Dem tre hundre dollars
til hvis De følger den ruten jeg fore-
slår, og jeg garanterer at vi ikke far
flere sjanser av den grunn.

Juan stirret rett fremfor seg. Intet
kunne passe ham bedre akkurat nå
enn tre hundre dollars. Amfibiet skul-
le løses ut, overhales og sertifiseres.

- Forskudd? spurte han uten å se

iil siden.

- På stedet, svarte Mtiller.
Uten et ord Ia Juan flyet over i en

krapp høyresving, tok et raskt blikk
på kompasset foran seg, og rettet det
opp igjen, Mtiller trakk frem en bundt
pengesedler fra brystlommen, tellet

opp tre trundre dollars og rakte dem
til derr tause marrnen ved spaken.

Xingu-elvens glitrende vannspeil
forsvant bak høyre vingespiss.

Juan Vilas sjekket opp instrumen-
fexe sirie. Oljetrykket var normait,
tr,:rnperaturen normal, hastighet 180

km i timen. Han kunne ikke vente
mere av dette gamle flyet. En kunne
ikke få talg av en trebukk.

Mtiller la hodet necl på brystet
igjen. Han svor en saftig ed mellem
tennene, men Vilas hørte ham ikke,
Tre hundre hestekrefter brølte under
cowiingen foran dem. Flyet hevet seg
høyere og høyere over det bølgende,
grønne teppet.

II
Senor Miiller.

Når Kaptein Fransisco de Orellana
sendte budbringere med meldinger til
Flans Mest Katolske Majestet hjemme
i Madrid hendte det som regel at bud-
bringerne forsvant underveis. I beste
fall brukte de en måned på å tilbake-
lcgge en strekning som flyene idag til-
bakelegger på et par timers tid. Men
ennå hurtigere enn flyene går meidin-
gene som tikkes frem over de samme
stiekningene av innfødte radiotele-
grafister i lar,,e hytter og skur i skog-
kanten ved de provis'oriske flyplas-
sene.

To timer ettcrr at Stinson-flyet med
.Iuan Vilas og Mriller hadde forlatt
Craca de Deus, Iå det et dossier på
skrivepulten foran Oberst Rodriguez
i Roncador/Xingu-prosjektets kontor
i Rio.

Kaptein Olvira leste dokumentet
over skulderen på obersten.

-- Nå igjen, mumlet han"

Rodriguez nikket.
-- I)enne gang gir vi oss ikke før

vi har fått tak i både ham og de fol-
kene som står bak ham, sa han. -
Han må være kommet inrr på falslt
pass, men papirene han viste frem
ved Graca de Deus lød på navnet
Mriller. Papirene er selvsagt falske.

- Hva med flyveren, Juan Vilas?

- Han må ha latt seg lure av Pa-
pirene, Når kontrollen ved Craza de
Deus lar seg føre bak lyset kan vi
ikke klandre Vilas for om han også
blir tatt ved nesen. Vilas har sikkert
ikke ment å være med på noe nlovlig.
Han er taxiflyver, og han rrå selv-
sagt leve.

- Men denne Mtiller kan ha fortalr
ham den gJamle ieksen at han er fors-
ker, og ileke har andre hensikter enn

Rodriguez avbrøt han med en er-
geriig håndbevegelse. - Vilas vet li-
ke !å godt som De at vi ikkc vil ha

fremmede inn i Matto Grosso, og i et
hvert faII ikke eventyrere som Mtil-
ler. Vi ønsker ikke at indianerne skal
stifte bekjenlskap med vår egen sivi-
lisasjons utskudd. Vi har forbudt våre
egne å løsne skudd moi indianerne,
selv om de blir angrepet. Hvert skudd
som blir avfyrt av en llvit mann be-
tyr ti år tapt for den sak vi arbeider
for. Det hjelper oss ikke om vi åpner
landet ved flyenes hjelp hvis vi ikke
samlidig påser at folkene som bor der
kan Ieve sitt liv uforstYrret.

Kaptein Orvilla svarte ihke. Han
hadde hørt denne leksen liundrevis av

ganger, og han hadde selv gjentatt
den like ofte overfor sine egne under-
ordnede.

Han kastet ennå et blikk På Pdpiret
foran seg:
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<Enrico Mriller, nasjonalitet antage-
lig tysk. Fast bopel antagelig Tanger.
Arrestert første gang Manaos, 14l4
1939 for våpensmugling. Annen gang
Sao Paolo 20/3 1946 for å være i be-
siddelse av narkotika i store meng-
der. Utvist fra Brasil den . . . .>

- Undres på hva han har fore den-
ne gangen? st'u"rte han og så opp.

- Jeg vet ikke. Gull, kanskje, eller
diamanter, eller hvasomhelst. Han
kjenner dette landet bedre e4pr De og
jeg til sammen. Han kan ha kommet
over skatter som vi andre ikke en
gang har anelse om. Han skaffer seg
alltid en eller annen godtroende per-
son i et eller annet land til å finan-
siere seg, og hvis han finner det han
leter etter kan vi i beste fall risik.ere
at vi får en invasjon av eventyrere
av samme sorten.

- Hva har De tenkt å gjøre med
saken?

- Jeg går ut fra at de mellemlan-
der på Xingu-plassen, og jeg har gitt
ordre til at MiiIIer skal arresteres oin-
gående, Det gjør meg vondt for Vilas.
Han er en redelig mann, og vi skyl-
der ham bare takk for hans innsats
for oss.

Mannen i kontrolltårnet på Xingu
flyplass senket kikkerten.

- Stinson på flottører, sa han og
nikket. - Det er Vilas.

- Men hvorfor snudde han plutse-
lig vestover? Det ligner ikke Vilas
å fly i siksak innover jungelen!

- Han kan ha fått et tipp om ar-
restordren på Miiller.

- Vilas har ikke radio, og om han
hadde det ville han ikke gi seg til å
avlytfe våre kodemeldinger. Bortsett
fra at han aldri ville motsette seg at
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direktivene fra Rodriguez ble etter-
kommet. Vilas er ingen kjeltring.

- Mtiller kan ha snappet opp mel-
dingen, eller han kan ha fått en mis-
fanke om at han skulle arresteres. Og
så har han overtalt Vilas til å fort-
sette.

De sto og stirret etter flyet som
forsvant i horisonten. Mannen med
kikkerlen ristet på hodet. : Jeg liker
ikke dette her, mumlet han. - Jeg
sender rapport tilbake til Graca de
o"j 

T 
a"t *ed 6n sans.

Klokken var blitt over tolv da Juan
Vilas kastet et blikk på bensinmåle-
ren og slo over på reservetanken.

- Nå må vi snart finne dette vass-
draget vårt, sefror Mtiller, sa han uten
å flytte blikket. - Vi kan holde oss
på vingene en knapp time til.

Mtiller rynket pannen. 
- Det er

kanskje best vi snur nordover en tan-
ke, sa han, - mot Calopalo. Det er
flere elver deroppe.

- Det vet jeg. Men det vil føre
oss langt ut av kurs. Jeg trodde De
hadde liten tid.

- Det stemmer, men vi skal jo ikke
ta noen sjanser.

Svaret kom hurtig, Iitt for hurtig
for Juan Vilas. Han snudde seg og
stirret inn i de grå, uttrykksløse øy-
nene. Plutselig la han flyet over i en
krapp sving. Han hadde plutselig for-
stått to ting. At han hadde fløyet for
Ienge vestover, i tiltro til at de skulle
rekke frem til vassdraget Miiller had-
de snakket om, dernest forsto han at
det ikke var fordi han hadde hastverk
Mtiller ikke hadde villet gå ned ved
Xingu.

Mriller flyttet btikket sitt. Han lenet
seg tilbake og grep kartskissen som
lå i ryggen på setet hans. I det sam-

me la Juan Vilas merke til en ting
han ikke hadde lagt merke til før.
Noe under Mtillers brystlomme bulet
ut ved den brå bevegelsen, noe som
hadde en mistenkelig likhet med et
pistolskjefte som stakk opp fra et
slingsby-hylster.

En skulle ha lisens for å bære sky-
tevåpen i Matto Grosso. Og hvis en
hadde lisens behøvde en ikke bære
dem i slingsby-hylstre under arm-
hulenl

m
Et kappløp med tiden.

Vilas tok kartet lempelig fra Miiller
og la det i fanget sitt. - Calopalo,
mumlet han. - La oss håpe vi rekker
frem før motoren beg,ynner å hoste.

Han drosslet motoren ned for å

minske forbruket. Etterpå skjøv han
solbrillene opp i pannen og bøyde seg
mot sidevinduet. Urskogen bølget
uavbrutt under dem. Et irrgrønt tep-
pe, uten en flekk som kunne bety en
lysning eller en stripe som kunne be-
ty en elv eller en bekk,

Han var godt kjent i Camayura-
Iandet. Det hadde rast en skogbrann
der for mindre enn et halvt år siden,
og jungelen hadde vel neppe klart å
dekke de brente områdene på så kort
tid. Han rettet ennå et blikk på kar-
tet og kontrollerte kursen sin på kom-
passet.

- Hold utkikk på Deres side, sa
han til Miiller. - Hvis De ser svart-
brun skogbunn så gi meg beskjed.
Området er tredve kilometer langt,
og når vi er kommet forbi det har vi
en halv times flyvning frem til elv
med rolig vann.

Miiller nikket, Det gikk et Dervøst

drag over ansiktet hans. Juan Vilas
konstaterte i all stillhet at mannen
måtte være redd.

Minuttene gikk. Motoren brumrnet
jevnt og regelmessig, men Juan mer-
ket seg at temperaturmåleren var gått
opp en halv strek. Motoren var mo-
den for femti-timers-overhaling, og
Juan Vilas var fullt klar over det,
Det kunne veere en antydning til; en
fortetning i et oljerør som var skyld
i temperaturstigningen, og det behøv-
de ikke å bety fare, men Juan likte
det ikke. Han burde ha tatt over-
halingen, selv om dette var den sist'e

turen han skulle fly med det gamle
Stinson-flyet. Han drosslet motoren
ennå lengre ned, Fartsmåleren viste
120 kilometer i timen.

Mtiller skottet engstelig bort på

ham, men Juan besvarte ikke blikket.
Det slo ham forøvrig at en mann som
hadde chartret et fly for å settes av
mutters alene midt inne i Matto Gros-
so, for å oppholde seg i jungelen en
bel uke alene, og så bli hentet en
uke etterpå, at en slik .mann ellers
ikke måtte være skvetten av seg.

Juan hadde tatt et overblikk over det
utstyret Miiller førte med seg, et lite
posetelt, moskitonett, hermetikk, klor-
t'abletter for rensing av drikkevann
og andre småting som gjør det mu-
lig å friste tilværelsen alene i jun-
gelen. Hvis en er kjent i jungelen
og forstår å innrette seg. Det kunne
ikke være tvil om at denne mannen
var kjent her i distriktet, og at han
visste hvilken risiko det var forbun-
det med å ferdes her. Allikevel var
det tydelig at han var redd for en
liten nedstyrtning . . . .

Juan skiftet blikket' vekselvis fra
rnstrumentborilet til landskapet frem-
for seg og under seg. Hvis han ikke



Irkk øye på det iandemerke han søk-
te etter jnnen et kvarter, ville det
begynne å bli prekærl. Han lot flyet
stige så meget den begrensede notor'-
kraften tillot. Han viile ha høyde å
cii på hvis det først skulle gå galt.

* Her! ropte Miiller plutselig og
pekte ut.

Juan fulgte blikkel hans. En liten
lysning kom til syne i det grønne tep-
pet. En Calopale-landsby sannsynlig-
vis. FIan satte kursen mot iysningen
for å se om det kunne være vann I
nærheten, nok vann til å gå ned På,
og nok vann tii å starte fra.

Miiller ropte et eller annet til ham,
men han hørte det ikke. Han sYntes
plutselig han dro kjensel på stedet.
Ilan hadde vært her før, han hadde
tløyet over denne landsbyen den gan'
gen han hadde kartlagt det avsvidde
området. Hvis han ikke husket feil
skulle han ikke være mange minut-
tene borte fra det nå. Hvis han ikke
husket feii! Han kastet et biikk på

kartet, men han visste at det var få-
fengt" Det fantes ikke et påiitelig
kart over Matto Grosso-området,
bortsett fra den stripen Xingu-ekspe-
disjonen hadde kartlagt fra fIY.

Han satte snuten nedover og kreiset
lalt over landsbyen. Nakne, blune
skikkelser sprang ut fra de lave hyt-
fene. To mann hadde spent buene
sine og sendte piler opp mot den
frernmede fuglen. Slikt hadde skjedd
før. Et lite Piper Cub-fiy som hadde
vært til kartlegging av Xingu-elvcn
hadde en dag kommet med to Piler
gjennem duken. Flyet hadde gått lavt
over hytfetakene i en CamaYura-
landsby og hadde fløyet rett inn i
en sverm med piler.

Han rettet flyet oPP igjen' FIan

trodde han var sikker i sin sak nå'
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Han la kartet til side og kontrollerte
kursen på kompasset, Et kvarter tll,
så vilie han i alle fall finne det mile-
lange, avsvidde området.

Miilier satt anspent i setet ved si-
den av og stirret stivt fremfor seq

Av og til ropte han et eller annet
uforståelig, men Juan Viias hørte ikke
på ham.

I(varteret gikk. Fremdeles ikke tegn
til landemerket. Juan Vilas rynket
pannen. Han pleide ikke å ta så feil,
men så pleide han heller ikke å la
andre blande seg i navigeringen hans.

Han gjennemgikk i tankene ennå

en gang hvorledes han skulle sette
flyet necl hvis han ikke rakk frem til
vann. Han måtte holde utkikk etter
noe som lignet en iYsning innenfor
en radius av fem kilometer. Så langt
skulle han kunne greie å gli med den

høyden han hadde nå. StuPe ned mot
lysningen, retfe opp like før skogkan-
ten og forsøke å slå begge vingene
av mot et par trestammer før han
skjøt inn i det åpne feltet, Han måtte
sørge for å ha macheter, moskitonett'
en lommeiykt, fYrstikker og det de

knnne fjnne frem av proviant, klar
til å kaste det ut gjennem dør'en i det
øyeblikk de støtte mol den første
hindringen. Så gjaidt det å hoppe et-

ter selv, for det tillelle at flyet skulle
ta fyr. Og det ville være et under
om flyel ikke tok fYr.

- Seflor Miiller, sa han, - forsøk
å pakke sammen det utstyret vi tren-
ger hvis vi biir nødt tii å ta oss frem
gJjennem jungelen. Pakk det sammen

i en bylt, og legg det klart til å kas-
tes ut.

Mtiller svarte ikke. Han satt rrred

oppspilte øyne og pekte fremfor seg.

Juan fulgte retningen av den buttede
pehefingeren med øYnene.

Han pustet lettet ut. En brunsvart
stripe kom til syne i det grønne tep-

pet under dem. Svart skogbunn. Lan-

ge, tynne grønne striPer viste hvor
jungelen hadde begynt å erobre til-
bake det taPte området. Om noen må-

neder ville de svarte flekkene være

forsvunnet igjen, intet kunne holde

denne grønne frodigheten tilbake'

Han så På klokken. Et kvarter
igjen, men han hørte ikke en mislYd

fra motoren. Han kunne velsigne

denne gamle Pratt & Whitney'en' Den

hadde minst tre tusen fiytimer. Hvor
mange timer flYet hadde visste han

ikke. Det måtte være minst tYve år

gammelt. Men både flY og motor 
.

hadde tjent ham tro i to år nå.

Ti minutter. Han så Mriller Pakke
sammen hermetikk og macheter i Po-
seteltet, Mannen var åpenbart nervøs,

men han Pakket fornuftig, skjermet
teltet og moskitonettet mot de skarpe

eggene på machetene. Juan Vilas

strakte den ene hånden bakover og

kjente etter at hans eget utstyr Iå i
lommen på seterYggen. LommelYken,

macheten, klortablettene '

Fem minutter. Fremdeles fløY de

over den svarte stripen. De passerte

den grønne muren som reiste seg bak

stripen akkurat da de fem minutfene

var gått.

Juan Vilas så ennå en gang På uret

sitt og begYnte å regne ut sjansene

deres. Han hadde akkurat kommet til
at sjansene var ytterst små, da moto-

ren begYnte å hoste. Han satte snu-

ten nedover. Miiller bråsnudde og

stirret på ham' Motoren hostet ennå

et par ganger og stoPPet. Juan nik-
ket ettertenksomt, rakte hånden frem

mot instrumenibordet og slo over på

hovedtanken. Etter et par sekunder

tente motoren igjen, slo et par usikre
slag, og brølte oPP.

Juan lenet seg iilbake i setet og

grep fastere tak rundt ratt-spaken.

Nå fløy de på lYkke og fromme. Mo-
toren kunne gå i fem minutter til,
kanskje ,ti. Han forsøkte å regne ut
hvor meget han hadde brukt før han

harlde slått over fra hovedtanken til
reservetanken, men han fant snart ut
at han ikke kunne ha mange dråPene

igjen. Nålen på bensinmåleren danset

opp og ned. Det ble han i alle fall
ikke noe klokere av. Han knyttet hen-

dene rundt sPaken og stirret frem-

for seg.

Minuttene gikk' Mi.iller var blitt
taus nå. Han fomlet av og til med

bylten han hadde gjort klar, men flyi-
tet ikke blikket fra horisonten. De

fikk øye på den tynne, sølvhvite stre-

ken foran seg samtidig, men ingen av

dem lot seg merke med det, Det var
ennå langt frem. Ti minutter kanskje'
eller fem

Den tynne stripen ble bredere, og

nå kunne de skjelne den grønne mu-
ren på den andre siden av bredden'
Elven gikk i en slakk buktning her'

og Juan la flyet svakt over til ven-
stre for å korte avstanden. Han så

på høydemåleren. Den viste 4000 fot'
men den var ikke til å stole På. Juan

bøyde seg mot vinduet for å bestem-

me høyden. Han skulle kunne gli
minst fem kilometer herfra, kanskje

seks .

Plutselig hostet motoren. Juan slo

av tenningen i samme øYeblikk. Nå

fikk det briste eller bære. De få ben-

sindråpene han nå kunne ha igjen
skulle brukes som aller siste reserve'
og hvis han rakk frem til vannet ville
han gjerne ha en liten'skvett igjen

il



til selve landingen. Å lande et sjøfly
uten motor er noe en helst skal
unngå.

Han skjøv spaken langsomt frem-
over og holdt øye med fartsmåleren,
Han måtte såvidt holde flytefart, 70-
B0 kilometer, med en liten m,jrrgin for
å kunne komme over en høyde.

Stripen vokste, Han skulle ha håp
om å rekke frem nå, og hvis det ikke
var altfor mye driv-ved i elven

Snuten hevet seg. Juan skjøv spa-
ken frem igjen. Flyet la seg over på
siden og holdt på å tape farten. Han
skjøv spaken ennå lengre frem. Nå-
len på fartsmåIeren begynte å stige
igjen, men han måtte ha tapt nesten
hundre meters høyde på det øyeblik-
ket han hadde vært uoppmerksom.
Propellen slo maktesløs i luften, og
stillheten i cabin'en var nesten tryk-
kende. Han kunne høre Mriller puste
tungt ved siden av seg.

Trekronene kom nærmere. Nå kun-
ne han skimte omrisset av hvert en-
kelt tre. Om noen få sekunder ville
han sveve rett over dem, Han lenel
seg frem i setet og stirret ned mot
det grønne teppet som kom nærmere
og nærmere. Han var høyden femti
meter over tretoppene nå, og ennå
var det flere hundre meter igjen. Han
slo på tenningen. Motoren hostet et
par ganger, startet, og hostet igjen.
Han stirret stivt på fartsmåleren og
trakk spaken tilbake, Han måtte hol-
de denne høyden i noen sekunder til.
En klynge med palmekroner strøk
forbi vinduene; ikke tyve meter borte.
Motoren hostef ennå en Eang og stop-
pet. Han tok peiling på et søkk i tre-
kr:onene og rettet snuten på fiyet rett
mirt dem. En flokk forskremte fugler
flakset bpp rett foran propellen, hVite
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og blekrøde vinger strøk forbi vin-
duene. En gren slo mot flottørene,
flyet ristet, men det stoppet ikke. Han
hadde følelsen av å synke ned i grønt
dynn, og hørte grener og blad slå
inn mot kropp og vinger'. Nål

Han inntok uvilkårlig krasj-stillin-
gen, men i neste øyeblikk så han den
søIvblanke flaten foran seg. Han had-
de en brøkdel av et sekund å flate
uf på. Nålen på fartsmåleren sank.
Flottørene tok vannet, hoppet klar
igjen, og satte seg for godt. Vann-
spruten slo opp langs skroget. Snuten
bikket nedover et øyeblikk, men Juan
rykket spaken tilbake. Det holdt. Ha-
len ble tvunget ned igjen. Flyet seilte
et stykke til bortover flaten, så sank
flottørene et par tommer ned, og flyet
ble liggende og drive.

I\/
Angrepet.

Juan Vilas snudde seg mot Mriller
og smilte. Miiller svarte med et tomt
blikk. Han satt fremdeles og tviholdt
på bylten med utstyret.

- Vel, Seflor Miiller, sa Juan.-Nå
skal vi til å fylle bensin igjen. Jeg
går ut på flottøren. Vær så snill og
rekk meg de fulle kannene etterhvert
som jeg sier fra.

Ti minutter etterpå var de i full
gang med bensinfyllingen. Flyet drev
langsomt over mot den andre elve-
bredden. Skrikende fugler fløy lavr
over hodene deres. En alligator stakk
hodet opp fra det grønne vannet, blun-
ket dovent med øynene et par ganger,
og dukket igjen.

- Ennå en kanne! ropte Juan Vilas.
Han gikk tilbake mot døråpningen og

tok imot t1'veliterkannen som Miiller
rakte ham.

i dette øyeblikket kom pilereEnet.
Ingen av dem rakk å se hvor det kom
fra. Ingen av dem hadde holdt øYe

ned bredden som kom nærmere og
niermere. Pilene slo inn i duken. i
cowiingen, i flottørene.

Og to piler traff Juan Vilas'. Den

ene trengte gjennem overarmen og

ble stående med pilespissen klar av
huden på den andre siden. Den andre
traff underarmen, Den sylskarpe bam-
bus-spissen flenget opp kjøttet inn til
benet, lra albuen halveis ned mot
håndleddet.

Han grep rundt dørhåndtaket. Der

sortnet for øynene hans. Blodet veltet
i strømmer ut fra det dYPe såret' En
prikkende fornemmelse forplantet seg

fra de to sårene opp gjennem armen

og fikk hjertet hans til å slå som en

damphammer. Sansene begynte å siø-

ves, - Curare, tenkte han, - giftige
piler. Curare kan ikke drepe et men'
neske, den lammer forbigående. HoId
deg fast .

Vannet begynte Plutselig å koke
rundt flottørene. I løpet av et sekund
var pirhana'ene kommet til. En sølv-
pil skjøt opp av vannet og falt til-
bake med et plask. En til. Et par syl-
skarpe kjever snappet etter støvle-
skaftet hans. Solen spilte i de sølv-

blanke kroPPene som hoPPet oPP og

ned i vannflaten, med kjever som gikk
i halve kroppens lengde. Han kjente
et stikk i leggen, og sendte i tankene
en inderlig takk til Oberst Rodriguez
og den forterpede leksen hans: <Vass

aldri ut i en elv uten lærstøvler' Hai
du et sår så ia ikke en dråPe blod
komme i vannet. Pirhana-svermene
skreller kjøttet av skjelettet ditr på

under et minutt

Han krammet neven så hårdt rundt
dørhåndtaket at da Miiller trakk ham

inn i cabinen måtte han slite ham løs

med inakt.
Han ble lagt ned på førersetef' Føt-

tene hans stakk ut gjenem døråpnrn'
gen. Det siste han husket før han svi-

met av var skuddene som runget i
trommehinnene, den syrlige kruttrø-
ken og heten fra stikkflammt'ne lnens

Miiller tømte magasinet på 3ut''nrat-
pisfolen sin mot de svarte rrkTgtJenc

som beveget seg i villnisset inne på

bredden,

Klokken 9.05 anropte en Convair fra
Pan American Airways kontrolltårnet
i Manaos og meldte at de hadde ob-

servert et havarert fly midt i løpet

til en av bielvene til Tapajos. Det var
vanskelig å si om det var et sjøflY

eller om det hadde hjulunderstell. Fly'
kroppen lå i vannskorpen' og den ene

vingespissen lå under vann. Meldin-
gen ble sendt videre fra Manaos til
alle flyplasser langs den 1500 kilonte-
ter lange stripen som sorterte ulder
Roncador-Xingu.

Klokken 10 samme formiddag ble

Kaptein Larry Braun hentet i Oberst

Rodriguez' bil og kjørt til oberstens

kontor.

- Braun, sa Rodriguez, - 
jeg har

et oppdrag til Dem.

- Takk som bYr, men jeg er char-

tret av Standard Oil fra mandag av,

og dessuten trodde jeg at . . .

- At vi har flY og folk nok selv'
Alt det der kan vi snakke om en an-

nen gang, Når kan De starte?

- Jeg er klar, men hva med olje-

selskaPet?
Rodriguez tenkte seg om. - Det -er

fredag idag, sa han, - og De skulle
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fint rekke å være tilbake til mandag.
Det gjelder Deres gode venn Juan
Vilas. Han er i vanskeligheter'.

Larry Braun rynket pannerr. Rodri-
guez fortsatte, 

- 
han var chartret av

en eventyrer som egentlig burde ha
sittet bak lås og slå i Sao Paulo. I
øyebiikket sitter de begge to 

- 
hvis

de er i live 
- 

til halsen i vann oppe
ved Calopale. Oppdraget går ut på
å unnsette Vilas og arrestere passa-
sjeren. Det er denne skal jeg si
delikate kombinasjonen som gjør at
jeg ikke kan rekvirere et av ekspedi-
sjonens fly.

- Jeg har aidri drevet i politi-faget
før, Oberst Rodriguez, men selvsagt
skal jeg fly opp og trekke Juan Vilas
opp av gjØrmen.

- Kaptein Orvila blir med Dern,
han ordner opp med denne passa-
sjeren.

Larry Braun tenkte seg om et øye-
blikk. 

- 
En ting til, Oberst Rodriguez,

sa han, 
- 

jeg flyr på hjul. Hva med
landingsplass?

Navigatøren på Convair-flyet
som oppdaget Vilas's fly var ontenk-
som nok til å ta et luftfoto. Hvilket
han forøvrig ikke hadde lov til, men
i dette tilfelle er vi takknemlig for at
han forbrøt seg. Bildet viser at det
ligger en tørr sandstripe et par kilo-
meters vei fra det stedet hvor flyet
er havarert. Stripen er omtrent to
hundre meter lang, og ser ganske jevn
ut. De har en Mooney. De kan starte
og lande på et frimerke. De får med
en gummibåt, og resten overlater vi
til Dem og Kaptein Orvila.

Braun nikket. Rodriguez så på klok-
ken. 

- 
Hvis De er startklar, Kaptein

Braun, skulle Dere kunne være på
vingene klokken 12.00.

Juan Vilas våknet ved at han k3en.
te flyet bevege seg. Han slo opp øy-
nene og skimtet den skaldete issen
tii Nfiiller utenfor vinduet. Miiller
rumsterte med et ellel annet ute på
en av flottørene. Strandbredden var
lengre borte nå, såvidt han kunne se

lå de midt i elveløpet. Flyet hadde
krenget over til siden, og vannet
skvulpef frem og tilbake over gulvet
i kabinen. Han forsøkte å reise seg.
men kroppen hans kjentes ut som om
den var lammet. Den høyre armen
hans val følelsesløs. I{an kjente pres-
set fra et torniquet som var surret
stramt r undt overarmen hans.

Miiller klatret inn døråpningen. Hau
kastet et likegyldig blikk på Vilas,
satte seg i et av baksetene og tørret
svetten av pannen,

- 
Det han eventuelt har gjort for

å redde livet mitt, tenkte Jr"ran, 
- 

har
han ikke gjort av velvilje, men fordi
han må ha nin hjelp til å komme
bort herfra.

Det lot til at Mtiller hadde lesr tan-
kene hans. 

- 
Vi må se å få Dem på

benene igjen, murnlet han, 
- 

så vi
kan komme oss vekk herfra.

Juan nikket.

- Jeg har ikke sett på sårene De-
res ennår men jeg tror det var Curare
på disse pilene. Jeg har dyttet salt i
sårene og slengt i Dem alt jeg hadde
av motgift rnot slangebit og annet
svineri.

Han stirret inn mot strandbredderr
og fortsatte, - 

jeg fikk staket oss
vekk fra bredden. Fant en lang barn-
bus-stokk. Vi står midt utpå nå, og
er sunket. Det er heldigvis grunt
vann her.

- 
Sunket? Juan reiste hodet.

- 
Ja, disse jevlene traff de tynne

blikk-flottørene Deres med pilene sine,

De slår gjennem en tommetYkk Plan'
ke på tredve meter, så det er ikke
rart at aluminitrms-blikket ble gjen-

nemhullet.
Mens han snakket hadde han Pak-

ket opp noen bandasjer og en liten
flaske jodbensin fra en medisinkasse
han hadde blant utstYret sitt. Fra

brystlommen tok han frem et kapslet
glass og satte det fra seg På setet'

- 
Jeg var heldig, sa han, - 

fant
disse på en drivende tømmerstokk.

Juan så på glasset. Det vrimlet med
røde maur derinne. De var nesten en

tomme lange, med kraftige klør' Han

så spørrende på Miiller.

- Vent og se, sa Miiller. - En kart

lære litt av hvert av disse svartin-
gene også. Han trakk frem en flaske
whisky.

- 
Hør her, fortsatte han. - Der

er mulig dette kommer til å gjør'e

vondt, og jeg vil ikke ha noe trøbirel
med Dem mens jeg driver og do ito-
rerer. Svelg en slnrk av dette, ng leclg

Dem tilbake og døs av.

Juan Vilas adlød. Han ble liggende
og døse mens Miilier tok seg av så-

rene hans'. Han kunne ikke la være
å føle respekt for denne hardkokfe,
hensynsløse nlannen. Miiller måtte ha

Ievet mange år i jungelen. Han var
en mann som visste hva han gjorde.
De btrttede fingrene hans arbeidet
med en presisjon og en fasthet som

mange leger kunne misunne ham. Han
vasket sårene med jodbensin og

slakket på det stramme torniquet'et.
Juan kjente blodstrømmen vende til-
bake i den lamme armen. Mtiller ven-
tet et øyeblikk.

- 
Det er stoppet, brummet han'

- De hadde flaks. Den ene Pilen la-
get et fint snitt i pulsåren Deres.

Han satt plulselig med en liten

nebbetang i hånden. Juan kjente den

igjen. Den kom fra hans egen verk-
tøykasse.

- Hold fast nå, sa Mtilier. Han greP

tak i pilespissen med tangen, og trakk
restcn av pilen gjennem overarmen.
En tykk blodstrøm veltet ut av såret.

Men Jttan Vilas så den ikke. Han

svimet av.
Da han våknet igjen var overarmen

haus bandasjert. Miiller hadde vasket
flengen i underarmen omhyggelig, og

holdt nå de to hudlaPPede sammen

med fingrene. Han løsnet kapslen på

medisinglasset på setet, og trakk frem

en av de røde, lange maurene.

- 
Se her, sa han. - 

Dette hal jeg

Itert av en jivaro-medisinmann.

Han holdt matlren over hudfoldene'

Juan kjente et kraftig stikk da mau-

ren huqget klørne sine inn i huden' I
samme øyeblikk kneP Mtiller hodet

av mauren med neglene sine. De to
klørne satt som en pinsett over hud'
flengen.

- 
Disse klørne holder huden til så-

ret er grodd, sa Mtiller og trakk frem

enda en maur. Han gjentok operasjo'
nen til hele hudflengen var laPPet

sanmen med en rad med sYlskarPe

sterke klør. Etterpå la han en stram

bandasje over flengen.
Etter en halvtime løsnet han På

torniquet'et igjen. Juan Vila'; kjentt-'

ennå en gang den lamme armen våk-

ne til liv, og nå meldte smertene seg

for alvor. Han døset av igjen, og v'ik'
net ikke før det var blitt mørkt'

- 
Hvorledes føles det? spurte Miil'

ler, tnen det lå ikke noen deltagelse

i stemmen hans.

- 
Bedre, mumlet Juan. Han følte at

vannet skvalpet rundt føttene, men

han var for utmattet til å forandre

stillinq.
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--De svarte jævlene er kommet iil-
bake, sa Mtiller. Det kom et par styk-
ker av dem i en uthulet trestamme
forbi her isted. Forsøkte å velte flyet.
De havnet hos pirhana'ene.

- Skjøt De? spurte Juan.

- Selvfølgelig skjøt jeg. Det var
skuddene som vekket Dem, antar jeg.

Juan forsøkte å reise seg i setet.

- Den skytingen kommer det ikke
noe godt ut av, sa han. - Jeg har
lovet Rodriguez at jeg . . .

- TiI helvete med Rodriguez, svar-
te Miiller.

v
Til unnsetning.

Larry Braun mellemlandet på Ara-
garcos klokken fire, og var på vin-
gene igjen et kvarter etterpå. To ti-
mer etter nådde de frem til elven, og
etter å ha kretset over den i et kvar-
ter, fikk de øye på flyet. Braun gikk
ned til femti meters høyde, fløy et
par ganger over den sandstripen som
var anvist på luft-fotografiet, og gikk
inn for landing.

- Vi kommer vel antagelig til å
tilbringe natten her, sa han til Kap-
tein Orvila da han løste ut understell
og flaps.

=_ Neppe, mumlet Orvila, Han had-
de blikket sitt festet til en klynge
med kanoer, uthulte trestammer, som
var samlet på den andre siden av
bredden.

Sandstripen var ujevn. Vannet skyl-
let inn over den mange steder, og
grunnen var Iøs og fast om hverandre.
Sølespruten slo opp under skrog og
vinger da flyet satte seg, og propel-
len pisket vann og sand opp til en
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gulbrun sky. Larry Braun lot flyet
løpe farfen av seg, så snudde han og
kjørte tilbake igjen, fant en stripe som
var jevnere og fastere og kjørte frem
og tilbake langs denne stripen to gan-
ger f.ør han stoppet.

- Klar til å ta av igjen, sa han og
tente en sigarett. Han kastet et blikk
på bensinmåleren. - Vi har nok tii
to og en halv times flyvning, mumlet
han. - Jeg hadde håpet å kunne lek-
ke Rio das Mortes eller Kulueme.
Med to pasasjerer til ombord skal jeg
være glad hvis vi rekker frem ril
Xingu.

Orvila svarte ikke. Han speidet over
mot de lange, svarte skyggene som
beveget seg frem og tilbake langs den
andre elvebredden i tussmørket. De
kunne ikke se det havarerte flyet,
men Orvila regnet med at det ville
ta et par timer å padle en gummibåt
frem til det. Og et par timer tilbake.
Han sendte en vennlig tanke til
Oberst Rodriguez og hans forutseen-
het da han hadde beordret den lange,
T-formete kassen pakket inn sammen
med gummibåten.

- Kaptein Braun, sa han, - 
jeg

har en tilståelse å komme med. Jeg
har belemret flyet Deres med tyve
kilo ekstra bagasje uten å si noe om
det.

Larry Braun sendte ham et spør:-

rende blikk. - Hva er det for noe?
spurte han.

- En påhengsmotor, svarte Orvila.
Han stirret ut i halvmørket en stund
før han fortsatte. - Jeg tror vi kom-
mer til å få god bruk for den, Hvjs
Vilas og Miiller er i live, og det er de

etter all sannsynlighet, er det på høv
tid vi får dem bort fra det havarerte
flyet.

Han skjøv plexiglass-ruten til side.

Opp fra den mørke urskogen steg en

monoton, .syngende lYd.

- Jlemmsne, sa Kaptein Orvila.

- Trommene går.

De ventet til mørkets frembrudd før
de bar gummibåten ned til vannet. De

måtte vasse over en renhe før de

rakk frem til bredden, Rennen var
nesten tyve meter bred, og de gikk
i vann til livet.

- Her gjelder det ikke å ha sår
på kroppen, s'a Kaptein Orvila. En
dråpe blod i vannet her, og rennen
er full av pirhana'er på noen få se-

kunder,

- Dette med pirhana'ene vil jeg se

før jeg tror det, svarte Larry Braun'

- La oss håpe De sIiPPer, mumlet
Orvila. Han ble aldri helt klok På
denne robuste amerikaneren. Han
visste at Braun hadde forlatt en god

stilling i Condor Air Lines for å be-
gynne med charter.flYvning for seg

selv. Han hadde tydeligvis en kull'
sviertro på de store mulighetene her
i dette nye, uendelig store landet,
men det var like tydetig at han helst
unngikk å sette sin fot ned på jordetr
i det samme landet. LarrY Braun så

alt fra luften, og den tiden han ikke
satt ved spaken mente han var bort-
kastet tid.

De pumpet båten oPP og sPente fast
påhengsmotoren. Månen . var ikke
kommet opp ennå, og de bleke, funk-
lende stjernene kastet bare et spar-
somt lys over det dystre landskapet.
Orvila bestemte seg for å bruke På-
hengsmotoren til de var kommet tre-
fire hundre meter fra. flyet, og drive
resten av veien med strømmen.

- Det er alltid en fordel å komme
ubemerket, sa han sakte. - I mørket
vet man aldri hvem som er venn eller
fiende.

De oppdaget flYet etter å ha kjørt
nedover elven i ti minutter. Den ene

vingen stakk ned i vannet med vinge-
spissen, men det meste av skroget
var klar av vannskorPen. En kjølig
aftenbris kruset vannflaten, og Larrl'
Braun merket seg automatisk vindret-
ning og beregnet vindstyrken. Flyve-
ren i ham fornektet seg aldri uanseli
hvor han befant seg'

Orvila stoppet motoren og begge la
seg ned i bunnen av båten' Av og tii
stakk Orvila hodet oPP for å orien'
tere seg, og et Par ganger brukte han

padleåren for å sikre seg at de dret
rett på flYet.

- Kanoene holder seg lil bredden

foreløbig, hvisket han' - De venter
antagelig til månen kommer oPP før

de angriper flYet.

- Og hvorfor tror De at de vil gå

til angrep På flYet?

- Fordi de mener at det er €n ond

ånd, den hvite manns onde ånd. Og

dessuten holder jeg det for mulig ar

en eller annen har løsnet skudd mot

dem.

Braun svarte ikke.

- Jeg kan ikke tYde trommene de-

res, fortsatte Orvila, - men jeg har

hørt dem før når de varslet fare' og

jeg syntes jeg kjente tonene igjen'

Vannet skvulpet rundt gummibåten'

Trommene var tydeligere nå, og et

blekt lysskjær over trekronene fortal-
te at månen ville lyse opp landskapet

om ikke så lenge. Da de kom nær-

mere flyet hørte de ' stemmer innefra

kabinen, en matt, trett stemne' og en
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skingrende høy diskant. En eller an-
nen inne i kabinen Iot raseriet få
fritt løp.

Orvila ia fingeren på leppen. De
drev inn under den skrå vingen, og
Larry Braun rakte en hånd ut og grep
tak i flottørfestet. Vinduet ved siden
av førersetet var åpent. Braun kjente
igjen Juan Vilas's rolige stemme, men
han kjente ikke den høye stemmen
som svarte ham.

. det kan vaere at duren
kom fra et fly som skulle unnsette
oss, og del kan veere at De synes det
er i orden. Men jeg har betalt Dem
forskudd for en tur, og jeg skal sørge
for at turen blir gjennemført. Vi har
verktøy ombord her. I morgentidlig
skal jeg selv tette lekkasjen i flottø-
rene og pumpe vannet ut av dem , .

-- Med hva?

- Med hjulpumpen Deres. Jeg har
regnet ut hvorledes det skal gjøres.
Her er drivtømmer nok i elven til å

retteopp...

- Sefror Miiller, hvis flyet vi hørte
var sendt ut etter oss, hvilkel jeg
tror, vil våre venner være på pletten
her i morgentidlig lenge før De er
halvveis med arbeidet.

- Hvilke venner? Jeg har ingen
venner her i landet, og hvis noen
nærmer seg dette flyet imorgen, om
det er svarte eller hvite, skal jeg se

tilatde,.
Han fikk ikke fullført setningen.

Den kraftige lyskjeglen fra en lomme-
lykt blendet ham. Fra vinduet kom
Orvilas rolige stemme, - Enrico Miil-
ler! Jeg har en revolver rettet mot
Dem. Opp med hendene! De er arre-
st'ert.

- HøIlig folk disse syd-amerika-
nerne, mumlet Larry Braun. - I Sta-

1E

tene ville vr ha sagt det på en helt
annen måte.

Han klatret inn døråpningen og ret-
tet lommelykten sin inn i kabinen,

- All right, Juan, def er her vi skif-
ter fly!

De måtte bære Juan Vilas ned i
gummibåten. Mtiller fulgte med, mot-
villig. Han mumlet et eller annet
uforståelig da han satte seg foran i
båten.

Orvila startet påhengsmotoren.

- Legg dere ned i båten! ropte han.

- Kanoene er på vei hitover!
Fossen sto om baugen på det kium-

pete fartøyet. Orvila styrte inn mot
bredden og fulgte landskyggen opp
mot sqndstripen der flyet sto. Han
pustet lettet ut da de Ia inn til bred-
den et kvarter senere.

- Gudskjelov, mumlet han. - En
eneste pil i denne luftblæren av. en
båt hadde vært nok.

De bar Juan Vilas mellem seg frem
mot flyet. De var kommet frem til
den dype rennen da Orvila plutselig
bråstoppet. Han rettet lommelykten
mot skogkanten. Lyskjeglen streife[
flyet. Et par svarte skygger forsvant
inn i villnisset" Orvila slukket lykten
igjen.

- Hvor mange var det av dem?
spurte Braun.

- Jeg så bare to, men det var sik-
kert flere, svarte Orvila. - Kom, vi
går videre.

De kom frem til rennen. - Hold
bandasjene i været, Vilas, formante
Orvila da de vasset ut i det svarte,
grumsete vannet.

Mriller ble stående og nøle på den
andre siden. De hørte ham banne og

sverge. 
- Gå på, sa Orvila, 

- han
kommer nok etter når han ser vi an-
dre er kommet trygt over.

De tyve skrittene føltes som to hun-
dre. De fortsatte frem til flyet uten
å stoppe, og satte Juan Vilas ned på
sanden. Miiller sto fremdeles på den
andre siden av rennen. Han lyste med
lommelykten for å finne den grunneste
delen av rennen, og de kunne høre
de saftiqe edene hans helt bort til
flyet.

Lyskjeglen fra Miillers lommelykt
streifet skogkanten. En mørk skygge
hoppet til side. En annen fulgte etter.
Det skarpe, hvite lyset spillet i glin-
sende, nakne overkropper.

Månen var kommet frem, og den
undersetsige skikkelsen til Mi.iller ieg-
net seg mot det bleke lysskjeeret. Han
var kommet et par skritt ut i rennen.
De så ham stikke hånden inn under
.skjorten og trekke frem en tung auto-
matpistol.

- 
Stopp! ropte Orvila. - 

Ikke skyt!
En rødgul stikkfiamme slo ut av

munningen på våpenet. Men bare 6n.

Det rungende skuddet ble fulgt av
hvinet fra en sverm med piler. Mtil-
ler skrek som et vilt dyr. Orvila løp
ned til rennen og lyste fremfor seg

med lykten. Det glitret i sølvblanke
kropper som hoppet opp og ned i
lyskjeglen, vannet i rennen kokte.
Mi.iller løp et par skritt frem gjennem
strømhvirvlene, så skrek han ennå en
gang og stupte fremover. En etter en

fløt pilene opp fra det mørke vannet.
Pirhana-svermen trakk ut igjen mot
elven.

Orvila løp tilbake til flyet. Braun
hadde lagt Vilas i baksetet og satt
selv i førersetet. - Start opp! ropte

Orvila og kastet seg inn i setet ved
siden av,

Braun trykkel på selvstarterknap-
pen. Et hvitt lys flammet opp over
instrumentbrettet. Så ble det stum-
mende mørkt. Det ble dødsstille et
øyeblikk inne i cabinen. Larry Braun
kvalte en ed.

- 
Vel, sa han, - det var det. Jeg

har ikke strøm.

VI

Siste etappe.

De ble sittende en stund i cabinen
oq vente. Del var Orvila som brøt
tausheten.

- 
Jeg lror ikke de kommer tilbake,

sa han. - Det er Calopale-indianere,
De ville antagelig ikke ha rørt noen
av oss hvis ikke Miiller hadde skutt.
Nå er de sannsynligvis stukket av,

- De har i alle fall rørt flyet, sa

Braun og lyste over glass-skårene som
lå under vingen. -- Knust linser og
lamper og hele stasen. Det er grun-
nen til kortslutningen.

Han lyste videre rundt skrog og
vin g;er.

- 
De har denget løs på understel-

let også, og slått store bulker i bun-
nen av stroget. Det skal være spen-
nende og se hvorledes fiYet ter seg

hvrs vi får det på vingene.

Orvila foretok seg plutselig noe
uventet. Han begynte å le. Braun
snudde seg mot ham.

- 
Faen også! Jeg ser ikke det

humoristiske i dette, Kaptein Orvila.

- 
Unnskyld meg, KaPtein Braun'

Men De forstår . . . disse menneskene

'l'

/

'l

I
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er bare store barn. EI grande pajare

. den store fuglen, de tror at den

store fuglen legger egg som andre

fugler, og hvis de kan skaffe seg et

egg kan de selv ruge ut en fugl av

samme sorten.

Braun bante igjen. - Det ville være

første gang i historien at en Mooney
Mark 22 verper et egg, sa han og sat-

te seg inn i førersetet igjen. Han prø-

vet høyderor og balanseror, og skjøv
spaken ut til siden. Etterpå gikk han

ut og kontrollerte rorstillingen'
'- Vel, sa han, er i aile

fall i orden, iater det til, og dette med

det elektriske anlegget får vi rette på

imorgentidlig.

- Jeg er redd det kan bli for sent,

sa Orvila.

- Hva mener De med det?

Orvila løftet hånden i været. -F{ør,
trommene går, og nå går de På denne

siden av elven.

De ble stående et øyeblikk og lytte'
Trommene kom nærmere.

- Juan! ropte Larry Braun' - BøY

deg frem og forsøk å rekke tennings-

nøklen og gassen. Jeg skal forsøke

håndstart. Orvila, sett Dem inn og

Iukk døren!

Han løP frem til ProPellen'

- Brutt! ropte han.

- Bruttl svarte Juan Vilas.

Braun sveivet propellen rundt et par

omdreninger.

- Kontaktl

- Kontakt!

Motpren startet På den førsfe tør-

nen. Braun løp rundt vingen og klat-
ret inn i førersetet. Orvila stakk hån-

den ut gjennem det åpne sidevinduet
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og rettet lommelykten sin mot sand-

stripen foran dem.

Braun tråkket bremsene inn og ruste

opp motoren' Flykroppen skalv under

vibrasjonene, Plutseliq slapp Braun

bremsene, ftyet skjøt fremover, hum-

pet over ujevnhetene og slingret hver
gang et av hjulene skar ned i løs

sand. Farten øket, hjulene slo lettere

mot grunnen. Braun h-otdt flYet På

bakken like til han var kommet tYve

meter fra elvebredden, så trakk han

spaken til seg' LYcoming-motoren
brøIte opp da flyet lettet og skar ut

over den sølvglitrende flaten' '

LYs På instrumentbrettet' sa

Braun,

Orvila rettet iykten mot tallskivene
på instrumentbrettet.

- OljetrYkk O.K,, mumlet Braun'

- men vi må gjette oss til om hju-

lene går inn eller ikke. Kontroll-lam-
pen lyser ikke enten det er slik eller
slik.

Han ventet til høYdemåleren viste

3000 fot, så rettet han oPP flYet og

justerte gasshåndtaket. FartsrnåIeren

viste 230 km. i timen'

- Hold øYe med nålen, Juan, sa

Braun, - Når jeg trekker inn hjulene

skal måleren vise nøyaktig 265 km' i

timen, hverken mere eller mindre'

Hvis det holder stikk så er hjulene
på plass.

Braun bøYde seg frem og lYttet in-

tenst etter den svake surringen fra

den hydrauliske understellspumpen'
Orvila og Juan Vilas stirret på farts-

måIeren.

- 255, sa Juan.

LarrY Braun rettet seg oPP i setet

igjen. - Vel, da sitter det ene hjulet
i ialsen, der hvor disse vennene våre

ventet egget skulle komme ut. Får
håpe at det ikke setter seg fast. Det
er ikke moro å lande på ett hjul i
mørket.

Han 3takk hånden i lommen på
cabin-døren og trakk frem et kart.

- Saken er så enkel som den kan
bli, fortsatte han, - Vi har såvidt
bensin til å rekke frem til Xingu. Det-
te med hjulet var en strek i regnin-
gen, men vi har hjelp av en svak
halevind, den kommer inn ca. 30 gra-
der på kursen vår. Vindstyrken skulle
være 5. Vi har ikke radio, ikke lan-
dingslys, og ikke annet å navigere
etter enn magnet-kompasset. Mellem
oss og Xingu har vi bare urskog.
Treffer vi ikke plassen er vi solgt.
De få landemerkene vi har underveis
er det ikke mulig å se i dette mørket.
Synes du ikke dette høres greit ut,
.iuan?

Juan Vilas svarte ikke. Overarmen
hans var hovnet oppi den kjentes ut
som den var glødende. Hjertet slo
som en damphammer. Han var begynt
å døse av igjen.

Orvila snudde seg og lyste mot
Vilas med lykten,

- Svært så enkelt, Kaptein Braun,
sa Orvila. - Og i tillegg har vi en
mann ombord som må til til lege så

snart som mulig.
Braun brettet ut kartel og la en lin-

jal over den strekningen de skulle fly.
Han noterte ned distanse og hastighet
og foretok utregningene i margen.
Etterpå så han på uret. Han snudde
seg mot Orvila.

- Hvis kursen er riktig, og avdrif-
ten er riktig beregnet, skal vi være
over Xingu om to timer og tre-og-tyve
minutter. Jeg kalkulerer med en feil-

regning på ti kilometer, eller godt og
vel to minutter. Jeg har bensin for to
og en halv times flyvning. Jeg kan
tillate meg å fly forbi Xingu i to mi-
nutter, og siden fly tilbake i to t-i

kilometerlange sik-sakstriper, Hvis vi
ikke har oppdaget plassen innen da,

har vi ennå et par minutter å gå på.

- Og så?

- Og så kan vi bare beklage at vi
ikke har fallskjermer ombord.

Orviia nikket.

- Skjebnetimen slår altså kI. 0.23,

sa han,

De fløy videre i taushet. Orvila ret-
tet av og til lykten mot instrument-
brettet for at Braun kunne kontrollere
tallskivene. Juan lå tilbakelenet i se-

tet. Hver gang flyet duvet i ujevne
luftlag, stønnet han av smerte.

Klokken nærmet seg midnatt.

- Synd med denne fyren, hva val
det han het nå, var det MriIIer? sa

Braun plutselig.
Orvila ristet på hodet. - Jeg ei'

ikke enig med Dem, Kaptein Brauri.
Pirhana'ene kunne ha truffet et uhel-
digere valg.

Braun svarte ikke.

- Folk som Miiller river ned det vi
andre setter vårt liv inn på å bYgge
opp, forfsatte Orvila. - Dette landet
er et rikt land, men vi har ikke rett
til å utrydde den innfødte befolkning
for å utnytte disse rikdommene. \/ed
flyenes hjelp skal vi åpne landet og
gjøre det bedre og rikere for alle,
men vi trenger ikke hjelp fra sam-
vittighetsløse eventyrere som Mtiller.

Larry Braun nikket. Det gikk noen
minutter.

- Der! til venstre! sa Orvila Plut-
selig.
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Braun fulgte retningen av pekefin-

geren hans. En svart, buktende stripe

strakte seg gjennem urskogen i svns-

randen.

Ingen av clem hadde lagt merke til
at Juan Vilas hadde reist seg i bak-

setet. - LarrY, sa han, - to streker

til høyre. Du treffer elven ved mi'
sjonen. Det er en liten lysning drr'
Den er vanskelig å få øYe På, me'l

hvis du går ned over tretoPPene

Han pustet tungt og la seg tilbake
i setet igjen. Braun la flyet forsiktig
over mens Orvila lyste på kompasset'

Minuttene gikk.

Klokken var 20 minutter over ett

da Braun skjøv sPaken frem. FlYet

satte nesen nedover. Månen spillet
over trekronene som kom nærmere og

nærmere.

Juan! roPte Braun Plutselig'

- Jeg ser den, lYsningen. Hva nå?

- FIy i rett vinkel På bukten som

skjærer ut syd for lysningen. 12 kilo-
meter frem Jrtan Vilas stønnet

ordene frem.

Flyet stuPte ned mot trekronene'
Braun flatet ut og la flYet over i en

krapp høYresving da han strøk over

lysningen. Et minutt gikk, ennå et mi-

nutt. Så ble nattehimlen kløvet av en

lysende, illrød striPe. En rakett!

- Gudskjelov, mumlet Orvila' - De

sover i alle fall ikke På Xingu. De

må ha tent den raketten et Par se-

kunder etter at de hørte motorduren'

Et båt flammet oPP i mørket under

dem. Braun droslet ned motoren og

kretset over den mørke plassen' Ennå

ett bål flammet opp, og så ett. Trian-
gelen viste innflyvning og lengden på

rullebanen.

oo

-- Vel, sa Braun og løste ut flaPs

o1; understell, - 
nå sPørs det bare

om vi skal lancle på ett eller to hjul'

De srirret spent ned mot det første

flammende bålet. Flyet strøk så lavt
over det at flammene slikket opp mot

dem. Braun flatet ut. Han tviholdt i
spaken og ventet På den første kon-

takten med bakken.

De kjente det nesten ikke' Nese-

hjuiet støtte lett mot rullebanen, og

etterpå satte flYet seg ned På bak-

hjulene, rullet bortover mot kontroll-
tårnet og stoppet da Braun tråkket
inn bremsene.

- 
Det er godt å ha to hjul å bretn-

se på, sa han og slo av tenningen'

En offiser kom Iøpende bort til fly-
et. - 

Braun? sPurte han da døren ble

åpnet.

- Stemmer, Vilas, Orvila og Braun'

- 
Hva med arrestanten, Mtilier?

- Det skal vi forklare senere, sa

Orvila. - 
HjelP oss med å bære Vilas

inn i vaktrummet' Han trenger peni-

cilin.

De satt i kontrolltårnet og snakket

under det sparsomme lyset fra en tak-
lampe. Det var ikke overflod av IYs

på Xingu flyplass. Oljen til diesel-

aqregatet måtte fraktes med fly åtte

httndre kilometer'
'- Rodriguez kvitterte f or rappor-

ten, sa telegrafisten' - Han beklaget
at Kaptein Vilas tapte flYet sitt. Han

nevnte ikke noe om Miiller.

- Jeg skal hente et nYtt imorgen,

svarte Juan Vilas borte fra en sofa

i hjørnet. - Og dessuten har jeg ikke

tapt det gamle Stinson-flyet. Hvis ikke
indianerne har ødelagt det fullstendig
skal jeg fly opp og bjerge det en
gang i neste uke. \ri har ikke råd å

tape brukbare fly i dette landet, Ia
han ti].

Telegrafisten så skiftesvis fra Larry

tsraun til Juan Vilas. Viias lå ined
haivt lukkede øyne på sofaen. Braun
satt og røkte en sigarett ved bordet
og studerte kartet foran seg.

Ikke flyvere heller, sa tele-
glafisten. 

- 
I et hvert fall ikke slike

som dere, senores.

SLTJTT

-o-
HAR DU LEST 

i
de tidligere nummerne av LUFTENS HELTER? Vi kan ennå skaffe: 

I
1. Oberstens dødsflyvning. 2. Duell i luften. 3. Først over Atlanteren. 

I
4. De flyvende tigrene. 5. Lydmurens forbannelse. 6. Orkan på rute 

I
423. 7. På dødens vinger. B. I kamp med døden på B8o nord. 9. Høk 

I
over høk. 10. Ett fly savnet. 11. Høyt spill. 12' Operasjon <Tiger>. 

I
13. Nattens bytte. 14. Hopp - eller dø! 15. Det store oppdraget' 

I
Hvis din bladforhandler ikke har de nummerne du ønsker så skriv til I
oss og legg ved penger i frimerker. Adressen er: LUFTENS HELTER, 

IBladkompaniet A,/S, Storgt. 31. Oslo. ,

Mooney M-20,'ftyet som Larry Braun fløy da han reddet Juan Vilas
ut av Matto Grasso iungelen.
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LUF-r?os-r - -

VINNEREN AV 1. TREKNING

OM (GRATIS FLYTUR> BLE:

KNUT NORDBY, Olav Enge'

brektsons Alle 41, Trondheim'

?t

HVA KOSTER ET JET-

PASSASJERFLY?

Douglas' nye jet-passasjerfly DC-8

vil komme På omtrent 39 280 000 kr'

t+

NY ENGELSK JAGER
De engelske Avro fabrikkene bYg-

ger nå en nY iager som skal love

godt. Den har iått betegnelsen CF'105

og er et delta-(trekant)vinget' alt-

værs jagerfly med stor rekkevidde'

Flyet er utstYrt med to Oranda PS 13

turboietmotorer og vil ventelig kunne

oppnå en fart omkring Mach 2 {2400

km/t ved havets overflate)' '

PrototYPen av CF-105 vil fly innen

et år.

RUSSISK HELIKOPTER-REKORD?

Moskva melder at den russiske fIY-

veren Rafail KaPrilYan har nådd en

høyde På 6 017.5 meter med et en-

motors helikopter med to tonns last'

Resultatet blir forelagt F'A'I' til god-

kjennelse som verdensrekord'
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6? PST, MENNESKELIG

Av alle ulYkker i det amerikanske

flyvåpen ifjor ble 67 pst' tillagt den

menneskeiige faktor; (flyver eller me-

kanikers feil)'

KJEKKE BIER

En svetm med bier skaPte forvik-

linger da et Vickers Viscount forleden

skulle overleveres Central Africa Air-
ways. Biene hadde slått seg ned i den

ene motoren og lot seg ikke fordrive'

ikke engang da motoren ble kjørt med

fullt omdreiningstall, eller da maski-

nen ble tatt opp i 5000 meters høyde'

Aviivning, l. eks. ved kvelning' var

lite prakiisk fordi man da hadde måt-

tet åemontere en del av vingen for

å få fjernet de døde skrottene fra mo-

toren. I skrivende stund er problemet

ennu uløst.

H-BOMBE FRA B-52

Den første vannstoffbombe som el-

sluppet fra fly eksploderte over Bikini

øyene i mai. Bomben ble sluPPet ar'

en B-52.

FRANKRIKES NYESTE

Første lrinn av prøveilyvningen av

Marcel Dassault M'D' 550 Mirage er

gjennomiørt. Mirage er drevet av to
Dassault Viper turboietmotorer' men

den får nå i tillegg en kraftig S'E'P'R'

JP-4 rakett i forbindelse med prøve-

ilyvningens 2. trinn - llyvning i høye

supersoniske hastigheter'

Marcel Dassault er IorøvriE mannen
som også har konstllert jageren Su-
per Mystere, det eneste serieprodu-
serfe europeiske fly som flyr hurti-
gere enn lyden i vannrett flukt.

Fabrikantene mener at denne støvsu-
geren vil spare jetmotorindustrien for
miliioner i vedlikeholdsutgifter. Den
er montert på en iastebii og suger
lett til seg løse bolter, muttere og an-
dre småting som ofte er årsak til store
skader på jetflyene. Denne støvsuge-
ren bruker iike meget strøm som 1200
av den typen som brukes i hjemmene.

Flere og ilere bileiere benytter
seg av luftfergene over den Bri-
tiske Kanal, og de private sel-
skapene som driver denne fer-
getrafikken tjener gode penger

- særlig i ferietiden. Luitveien
er raskere og mer lettvint enn
sjøveien. Og den er ikke særlig
mye dyrere. Til denne trafikken
blir vesenttig benyttet Bristol
Freigther-fly, som avbildet her.

ti

14 lly om dagen.
I 1955 ble det produsert

fly i U.S.A. Det er 1431

1954.
-r4

4820 sivile
mer enn i

TRAFIKKFLYVER-UTDANNELSEN
KOSTER 150 OOO KRONER

Det engelske flyselskapet B.O.A.C,
regner at det tar tre år og koster om-
kring 150 000 kroner å trene opp en
allerede utdannet militærflyver til å
bli kvalifisert trafikkflyver (co-pilot).
En times trening i luften med instruk-
tøt og under full kontroll skal alene
koste over 6 000 kroner.

Store besparelser kan imidlertid
gjøres ved å anvende en såkalt <Si-
mulator> - en trokopi cockpit med
alie instrumenter. Den simulerer til
og med motorduren. Simulatoren gir
eleven helt realistisk trening på bak-
ken, men koster i anskaffelse 2 mil-
lioner kroner. Dertil kommer at man
bør ha en Simulator for h'ver flytype
som skal innøves.

FLYPLASSENE KAN STøVSUGES
En kjempemessig stØvsuger som

skal være den største som noengang
er laget for flyplasser, er blitt lagel
i De Folente Stater av Hoffman Ma-
chinery Company sorn har demon-
strert den på Friendship International
Airport ved Baltimore i Maryland.
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Sensasionen
STARFIGHTER

o

I tiilegg til de opplysninger om

Starlighter som er gitt På side 34

(Månedens FIY) vil vi her kommen-

tere nærmere noen av de tingene

som gjør dette tlYet så bemerkel-

sesverdig.

Da Lockheeds Stallightel fol kot't

tid siden ble demonstrett {ot' pt'esset't

ble en av flyhistotieus best bevat'te

hemmelighetel'sluppet ut' At t'nau et'

ovet'tasket over deuue jageren er

ikke så rart for flyet betyt et så stot't

fremskritt at det et et sPørsmål om

ikke dette blit det siste bemannete
jagerfly. Starfightel et' nemlig så ut-

oit t"t ot matr må regrrå med at det

vi1 kunne g.iøre tjeneste helt flem til
1q60-62. Og innen den tid blir an-

tageligvis all jagerflyvning, ihveltfall
i forsvarsøyemed, ovetlatt fietnstyrtc
prosjektiler.

Det foteliggel intet om akkulat
hvot fort Starfighter kan flY men

man regner med at det med letthet

vil kunne slå den nåværende hastig-

hetsrekorden På 1822 km/t, satt av

Fairey Delta ll fol en tid siden' Eks-

pertene antYder at Mach 2 et sann-

synlie. Starfightet flyt forøvrig like
fort under stigning som i vannrett

flukt.

Hvordan er dette mulig?
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Hva er det så som skillet' dette

flyet ut fla dc siste jagerflyene vi

kjenner"/
For' å begytrtre med rnotoren' Ge-

rret'al Electric J-79 et en av de ktaf-
tigste i vetden og utvikler eu skyve-

kraft på opp imot 7 000 kg. Samtidig

er flyets vekt næt' det halve av kon-

kurretende flys. Av aller støtste be-

tydning et ogs€r luftinntakenes kon-

struksjon, som forøvl'ig stadig er

hemmelieholdt. J-79 mototen med

ettetbrenner utvikler', nåt flyet flyr
for {ullt, halvparten av ktaften på

samme måte sclm en ramjetmotor -
den komPrimerte luften som ledes

inn i mototen blit yttetligete kompri-
mert gjennom den sterke iuftmot-
standen sorn flyet er utsatt for un-

der ftyvning i så stor fatt.

Vingene på Statfightel' er de tyn-
neste som noensinne har væft art-

vendt. De et faktsik så skarPe at de

må dekkes til når flvet står på bak-

ken av hensyrt til tlekatriketene. Vin-
gcn går forøvrig iklie gjennom fly-
llroppen men er festet hver for seg

til sidene av llyet' Dette gir mer
plass inne i den lynne kroPPen'

Vingene hat c11ers en 10 graders

negativ V-{otm som git' flyet større

stabilitet og be dre manøvrerbarhet.
På {orkanfer-r av vinRen er det spe-

sielle flaps som både kan bremse
flyets fart under lalnditrg og gi flyet
bedre .-1øft- ttnder statt.

På grttnn av c1e tynne vingene biir
understellct tltrkket opp i {lykroppcn.

Hirlcpaltict pir Starfightel er T-fot-
nrct og blit kalt en *flyvende hale'
ftrrtli dct-r holisontale stabilisatoteu
t'eveget seg i sin helhei som høyde-
1'Ot.

Ellcrs nrå nritrr n1('r'lic st'g tttskyt-
nings-systernt:t. For første gang blir:
stolen med flyveren sktttt ttt nedover.
I den store farten sorn Starlighter
opererel medføre r dette en størrc
sikkerhet for fiyvcrct't iclet faren for
å kollidere med cleler av flyet elter
utskytningen er mindrc.

Når flyvcren trekker i et hår-rd-

tak skjer fø1gcnc1e tirrg l.relt automu-
iisk:
1. Cockpitcn blir netl-trykt og spa-

kcn blil skjøvet fot'ovcr av vcien.

2. Fallskjermens sliulderstropper blir
fcstet til flyveren, benene blit'
trukket opp imot kroppeu av <me-

kaniske stropper. samtidig son.r

klatnper holder anklene på p1ass.

3. Skuddet åptrer luken under tru-
ken og driver stolen ut rett ned'
ovel'.

4. Flyverer-r lrigjøres fra setet og
faliskjermen årpner i en på for-
hånd bestcml høyc1e"

Hva sier så dc som har {løYet

Starfighter. Joe Ozier et en av dem:
..Dtt Lrehøver iklte it vttre noen

srlpermann for å ily cn Stalfighter'
Når clu klatrer inu i etl F-104 er det

sotl å iføre seg en flyclrakt - med

vinger. Av alle flyene ieg hal' I1øyet

er denne {uglen den lcttestc ii ta av

med og den letteste å manøvrere.
Om du ønsket å foreta en 'ro1l'

så kan du titførc c'lettc pralitisk talt
like hultig som cltl gtcicl ir tcnkc
cleg det. Å kiartlc ct pat' tttscn metet

- det et bat'e ii tl'ckkt: til deg spaken!.

Samtidig som pioduksjonen av

F-104A Starfighter grit' sin gang har
det amerikanske fiyvirpctr komme t

med sin før'ste bcstilling fol omkring
110 milliotter kl'ottct', pit en to-seters
vet'sjou a'r {lyet. l)e t får' Lrctcguelsetr

F-10411 og er en .taktisk jagcr- som

både vi1 anvendes som kan"r;rflY og

som opplzerings fly fot' 111'vet'e sont
senete skal be tjene F-1044 .iaget'e.

.tl-

Mennene soil står bak Siarlrghter:
Fra venstre. sjersingeniør undcr prø-
veflyvningen R. L. Thorcn; den forstc
som fløy F-101, provcflYvcren R.
<Fish> Salrnon; o1 forshnings- oq ul-
viklingssjefen C;arence L. (Kellyl
Johnson. .Iohnscn e r forøvril ogs;i
mannen bak bl. a. Shooting Star og
turbopropf!yet Electra.

o'7



-JETSIRøMIIEIIE" I STRATOSTÆ,REII

Av stor betydning for flyvningen er
oppdagelsen i tloposfæren (det la-
vere lag av jordens atmosfær'e hvor
skyene dannes) av den r5pu11s .jet-
strømmen., en stor elv av vind om-
kring hele kloden.

Over den nordiige halvkulen blå-
ser den året rundt fra vest mot øst
mellom 4500 og 12 000 meter til
viers. Farten er mellom 80 og 480
kilometer i timen. Denne luftstrøm-
men har sin årsak i den alminnelige
sirkulasjonen av luften omkring jor-
den og den har innflytelse på været
selv om virkningene ikke er fullt ut-
forsket enda.

Jetstrømmen blir brukt av flyrute-
ne. Ved å utn5,f1s den når flyene
skal dra fra vest til øst får flyene
langt støme fart og den kan spare
meget brensel.

DE SPØR
Vi gjør oppmerksom på at redak-
sjonen ikke kan svare på spørsmål
som nylig er besvart i denne spalte
eller når svar fremkommer annet
sted i bladet.

1. Jeg har hørt at jetflyvere sjel-
den lever lenger enn fire år. Er
det tilfelle? Og om så er, hva er
årsaken til det?

2. Hvis en er utlært bilmekani-
ker, hva kreves da for å bli fly-
mekaniker?

T. W., Tynser st.

SVAR: 1. Jetilyvning medfører
ikke noen ulemper som torkorter
menneskets levetid. 2. Se svar tll
P.J. i LUFTENS HELTER nr. I -1956.

a. Hva slags flytyper er det FIy-
våpnet har stasjonert på SoIa?
b. Er det tilstrekkelig med real-
skoleeksamen for å bli opptatt på
Flyvåpnets flyveskole?

Flyinteressert.

SVAR: a., Av sikkerhetsmessige
Erunner kan det ikke oppgis hvilke
flytyper Flyvåpnet har stasionert
på de lorskjellige ilyplasser. b. Ja,
realskoleeksanen er nok utdan-
nelse.

1. Hva slags metall er Folland
Gnat (Midge) bygd av?
Har det noen spesielle grunner
at vingen på Midge har en svak
vinkel nedover?
Er def samme svakhet på Midge
som på Hawker Hunter, og bry-
te sammen i en skarp sving i
lav høyde, og hva kommer
det av?
Hva vil det si at et modell-fly
er tregt?

Flyinteressert.

,

J.

Med spesiell tillacelse fra Punch.
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,rDen lekker!..
n('slc side)
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.--?

1.

J.

U SVARER
SVAR: l. Hovcdsakelig duralu-

minium, 75 ST. 2. [t høyvinget fly
vil ved store hastiglhctcr bli altfor
stabilt, Midge har svak ncgativ V-
form, for å oppnå størrc manøvrer-
barhet. 3. Såvidt hekjcnt har Haw-
ker Hunter godc <stallr-egenska-
per. At et fly synker igjennom i
en skarp svinq, kommer av at be-
lastningen i svingen blir for stor.
Vlngen som ligger innerst i svin-
gen, steiler iørst. da denne har den
laveste hastigheten. 4. Motsatt av
<barskt>, at det ikke holder mål
generelt.

Ilvor lenge kan et helikopter
holde seg i luften?
Hva heter verdens største fly?
Hvor stor besetning har samrne
flv?

Johan Høidahl.

SVAR: 1. Et helikopters uthol-
denhet er avhengig av vekt og
motor. Sycamore helikopteret har
f. eks. en utholdenhet på ca. 3 ti-
mer, (se s. 34). 2. og 3. Se L.H.
nr. 1 (9) iår.

1, Hvor fort går det raskeste ra-
kettfly.

2. Hvor fort går Norges. raskeste
tlv?

Alvin Danielsen.

SVAR: 1. Det raskeste beman-
nele rakcttfly er Bell X-l som har
grcid 2ti50 km/t (Charles yeager).
2. ca. 1200 km/t (F-86 Sabre og
R.f.-ll4 lhurrrlcrfl.rsh.l

Kan rL'rc sl<,rllc rrrct; opltlysnin-
g(!r ()nt rlr,l r.rrrlr.lskc j.rr1r'rflyet
Tortr,trlo l 7

Hvilkt,rr l,rlrr rkli I,rlll Vlosclrrito-
flycnr ?

\--g

Med spesiell
tillatelse {ra
Punch

Maskin utlører arbeid
for 9000 ingeniører

Lockheed Aircraft Corporatiolr,
som er et av de største amerikanske
selskapene som bygger fly, har fått
to nye -elektrotekniske hjerner-.
Hver av dem kan utføre kalkulerin-
gef som en f.øt trengte 9000 ingeni-
ører til å få ferdig. Sjefen for. avde-
lingen for matematiske analyser,
Frank P. Cozzone forteller at inge-
niører som arbeider ved sitt skrive-
bord etter de gamle metodene kan
trtføre tre matematiske operasjoner
på et minutt når de skal foreta utreg-
ningene, kontrollere dem og skrive
tt resultatet i en forståelig for.m. De
nyeste maskinene kan utføre 27 OOO

beregninger på et minutt. De arbei-
der altså 9000 ganger så hultig som
et menneske.

rr

l

ll

)

1.
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SVAR: 1. Tornado er et ameri-
kansk lett bombeflY (North Ame-
rican, 8-451: 4 General EleclricJ-47
turbojet, ca. 900 km/t, sPenn 27'28
m, lengde 22,56 m, vekt: 37,5 tonn.
2. De Havilland.

-l/-

ENGELSKE JETFLY (iorts.)

Opplysningene står i denne rekke-
følge: Fabrikkens navn, ilYets navn
og betegnelse, motor, iart, vekt.
spenn, långde, høYde, andre oPPl.

AVRO Vulcan 8.1, fire Bristol
Olympus, Mach 0.9-0.95, 68000 kg'
30.1 m, 29.5 m, I m.
ENGLISH ELECTRIC Canberra 8.2'
to Roils-Royce Avon, 1000 km/t'
20 400 kg, 19,5 m, 2O m, 4.74 m,
tre seters lett bomber.
ENGLISH ELECTRIC Canberra 8.6'
to P.olls-RoYce Avon RA 7' 1000

km/t, 20 400 kg, 19.5 m, 20 m, 4'74m.
ENGLISH ELECTRIC Canberra 88'
to Roils-RoYce Avon RA 7' 1030

km/t, 20 400 kq, 19.5 m, 20 m, 4.74
m, fire 20 dller 30 mm kanoner,
HANDLEY PAGE Victor 8.1' fire
Armstrons SiddeleY SaPPhire, nær
Mach I, 83600 kg, 33.5 m, 31'4 m'
8.13 m.
VICKERS Valiant B.l, fire Roils-
Royce Avon, antatt hast. Mach 0,9'
ikke off., 34.8 m, 32'9 m, ikke off.

ANDRE ENGELSKE JETFLY

ARMSTRONG WHITWORTH A.W.
52, eksperimentflY, to Rolls-RoYce
Derwent, 805 km/t, i5 600 kg, 27.4
m, 11.3 m, 4.37 m'
AVRO 707 B, en seters jettrainer'
en Rolls-Royce Derwent, ikke off.'
4100 kq, 10 m, 12.9 m, 3.56 m'
AVRO 7O7 C, to seters jettrainer'
en Rolls-Royce Derwent, ikke off.,
4500 kg, 10.3 m, 12.9 m,3.51 m.
BOULTON PAUL P lllA' eksPeri-
mentfly, en Rolls-RoYce Nene,
Mach 0.98, ikke off., 10.2 m' 7.9 m'
3.8 rn.

DE IIAVILLAND VamPire T.11' to
seteis jettrainer, en de Havilland
Goblin 3, 865 km/t, 4990 kg, 11.5

m, 10.5 m, 1.87 m, fire 20 mm ka-
noner.
DE HAVILLAND D.H.106, Comet
SRS.1, 36-44 seters PassasjerflY'
fire de Flavilland Ghost 50, 768

kl.r^h, 47 60o kg, 35 m, 28.3 m'
8.71 m.
DE HAVILLAND Comet 2, 44 se'
ters passasjcrfly, fire Rolls-Roycc
Avon 503, 7ri2 kmlt 54 400 kg, 35

m, 29,2 m, 8.71 m.
DE HAVILLAND Comet 3, 58-76
seters passasjerfly, fire Rolls-Royce
Avon 521, Bo5 km/t, 6800o kg' 35

m, 33.9 m, 8.71 m.
DE HAVILLAND Comet 4, 58-76
seters passasjerfly, fire Rolls-Royce
Avon R.A.29, ca. 800 km/t, ca'
68 000 kg, 35 m, 33.9 m, 8.71 m.
ENGLISH ELECTRIC Canberra P.R.
9, rekognoseringsfly, to Roils-Royce
Avon 206, 1030 km/t, ikke off., 21.1
m, 20.3 m, 4.74 m.
FAIREY F.D.2, enseters overlYds-
rekognoseringsfly, en Rolls-Royce
Avon, ca. Mach 1.5, il<ke off.' 8.1

m, 16 m, ikke off.
GLOSTER Meteor T.7, to seters jet-
tlainer, to Roils-Royce Derwent 8,

923 km/t, 6350 kg, 11.3 m, 13.1 m,
4.21 m.
GLOSTER Meteor P.R.10, fotore-
kognoseringsfly, 913 km/t, 6900 kg'
13.1 m, 13.4 m, 4.21 m.
HUNTING PERCML Jet Provost
T.1, to seters jettrainer, en Arm-
strong Siddeley Viper i01 (ASV.S)'
519 km/t, 3000 kg, 10.8 m, 9.7 m,
3.86 m.
SHORT S.8.4 SherPa, ensetets eks-
perimentfly, to Blacl<burn-Turbo-
m6ca Palas, 273 kmtL, 1480 kg, 11.5
m, 9.7 m, 2.75 m.

-)t

I neste nr. f ortsetter vi mecl
svenske jetflY.
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JETFLYENIJ
og

støyproblemet

e

Støyen fra jetmotorene er allerede
blitt et problem - til tross for at dis-
se motorene er langt fra iullt utviklet.
Over hele verden arbeides det imid-
lertid med forskjellige rnetoder å be-
grense støyen på.

Det er menneskene utenfor ilyenc

- i første rekke iolk på og i nær-
heten av flyplassene - støyen ram-
mer, idet passasjerene er godt beskyttet
i isolerte kablner. som er plasert loran
og ved siden av motorene. Støyen er
nemlig på sitt aller verste bak mo-
torene og den har idag praktisk talt
nådd grensen for hva et menneske
kan tåle.

En annen faktor som gjør det nød-
vendig å løse støyproblemet er at en-
kelte lydbølger har samme virkning
pil mctall, som en rekke hurtige slag
fr.r r-'n stor hammer. Dette bidrar til
.i frcnrbringe tretthetsbrudd t flykon-
struklrrrcn.

HVA IiR ARSAKEN TIL STøYEN?
Utsl rotrrn irrrJsgassene fra en jetmotor

har <rn lr,rslir;hct på over 1600 km/t
og er slr,rlil oltltvarmede. Når denne

hete og hurtige gassen treffer den
stillestående og forholdsvis kotde luf-
ten utenfor og skal blande seg med
den vil det oppstå støy. Temperat'ur-
og hastighetsforsk jellen mellom ut-
strømningsgassen og luften utenfor er
størst når flyet står stille på bakken
og føIgelig blir støyen størst akkurat
i den perioden det er mest påkrevet
å begrense den.

IIVOR STOR ER STøYEN?

Mengden av støy blir målt i decibel.
Et vanlig kontor har således en støy-
faktor på omkring 50 decibel. Trafik-
ken i en hovedgate når opp til ca. B0

decibel. Og står man på en flyplass,
50 meter bak et'DC-4 tly idet det tar
av fra plassen, kommer støyfaktoren
opp i 120 decibel.

Grensen ior hva et vanlig menneske
kan tåle av støy er noe omkring 140
decibel ifølge de lorsøkene som er
foretatt.

Støyen fra moderne jettly idag når
like opp under denne grensen-støy-
en fra en Sabre-iet ligger bare 2 de-
cibel fra den uhyggelige l40-grensen
men de nye jetmotorene som er un-
der bygning vil antageligvis frembrin-
ge en støy på 160-200 decibel.

HVORDAN DEMPE STøYEN?

I England og Amerika arbeides det
intenst med å finne effektive metoder
å begrense støyen på. Det å dempe
støyen er i og for seg ikke så van-
skelig. Problemet er å dempe støyen
uten at dette går utover motorenes
yteevne,

Ved de undersøkelser som er fore-
tatt er man kommet til at hvis ut-
strømningsrøret gjøres videre, redu-
seres' støyen. Videre har man funnet



at hvis man lot jetstrømmen passere

etslags gitter i røråpningen så blir
støyen enda mindre. Disse metodene

betyr imidlertid en reduksjon av mo-

torenes effektivitet, hvilket ihvertfall
for jageres vedkommende er mindre
ønskelig.

-4v de tiltak som hittil er trulfet
for å begrense støyen kan nevnes den

form for <skjerming> som bl. a. det
amerikanske flyvåpen benytter seg

av. Her blir anvendt deksler rundt
halerørene under oPPvarmingen av
motorene. Oppvarmingen foregår for-
øvrig på de mest avsidesliggende de-

ler av jetbasene. McDonnel Aircraft
Corporation hvis nYe F-i01 Voodoo
er en av de jagere som bråker aller
mest, bygger spesielle hus for prøvin-
gen av motorene,

Boeing Airplane ComPanY eksPe-
rimenterer med en slags lydpotte som
festes bak utløpet av jetmotoren mens
flyet står på bakken. Apparatet består
av en rekke propellblad i utløpsrøret
på jetmotoren som bryter lydbølgene.
Ingeniørene mener at det er mulig å

minske larmen fra jetflyene, men mo-
torens effektivitet blir også mindre.
Men denne reduksjonen blir ikke mer
enn 1.5 o/o og ingeniørene mener de

skal Iå den under en prosent.

Rolls Royce har to svar til disse
problemene. Det ene er et spesielt lyd-
dempende utstrømningsrør for vanlige
turbojets. Det er rett og slett en bøl'
get forlengelse av det vanlige ut-
strømningsrøret, og krafttapet ved
dette arrangementet er minimalt, Den
andre muligheten er det som kalles
en bypassturbin, Her er det selve kon-
struksjonen som virker lyddempende.
Bare en del av den innsugete luften
går til forbrenningskamrene. Resten
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blir ført i kanaler rundt jetmotoren
og blandet etterpå med de varme ut-
strømningsgassene. Dette virker som

en lyddemper i det det medfører en

raskere blanding med avkjølende luft.

Ingeniørene ved flyfabrikken A. V.
Roe har konstruert en ny type trans-
portabel lyddemPer som man regner

med vil ta knekken På det meste av

den støyen som det klages over når
jetflyene prøvekjører sine motorer.
Apparatet er beregnet til hvilken som

helst jetflytype, men tar i første rek-
ke sikte på de store firemotors bombe-
flyene som har de sterkeste motorer
og er de verste støYProdusenter.

A. V. Roes's støydemPer består av
to svære stålrør som går på en tralle.
Når flyet settes i posisjon, kjøres
trallen inntil slik at gass-strømmen fra
jetmotorenes utblåsingsrør går inn i
stålrørene. Disse er bøyd i den annen

ende slik at gasstrålen avbøyes nitti
grader og går rett til værs. På den må'
ten slynges lyden vertikalt opp i ste-
det for å bli spredt langs bakken.
Samtidig blir den noe dempet før den

slipper ut i fri luft.

Den første av disse transPortable
støydempere vil være ferdig til høs-
ten. Eksperimenter har vist at man
kan regne med ganske gode resulta-
ter. Fordelen ved dette apparatet er
at det kan ta de største motorer. Støy-
demperen er beregnet på prøvekjø-
ring av motorene når flyet står På
bakken. Under selve starten kan det
ikke benyttes, men da flyavgangen
for jetfly skjer uten den vanlige opp-
varming som man har for vanlige fly-
motorer vil det allikevel bety en ve-
sentlig reduksjon av støyen på fly-
plasser som benyttes av jetfly.

Det vil førc fol lanrll ,i <yir inn på
de tekniske dctaljcr i rh.lll lorsknings-
arbeide - m()n slutlrcsrrlt<rtt't av de
undersøkelscr som hittil har funnet
sted, er av stt.rr intlr csst,, rclct man
med de hjclpt.midlcr rrran hittil har
benyttet, har rcdust.r t støyen med
hele 15 dctibcl. I tlt't lavc tone-re-
gist'er nåddr: man helt nt'tl til en re-

duksjon på 20 decibel. Og lorsøkene
i luften har gitt samme resultat som
på bakken.

En annen ting er at hvis man effek-
tivt kan løse problemene i forbindelse
med det vi kaller å <bøye, jetstrøm-
men, for vertikal start og landing, så

er dette også en form for lyddemping
som vi må kunne vente oss meget av.

-o-

Spenning for al le pengene!

Følg med i mesterdetektiven KnutGribbs
fantastiske opplevelser.

DETEKTIVMAGASINET bringer annen-
hver uke en ny bedrift fra Knut Gribbs
eventyrlige og spennende liv, annenhver
uke det beste i Western fortellinger.

DETEKTIVMAGAS lNET er Norges eldste,
beste og billigste kriminalmagasin.

øpkj
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TIDLIGERE UTKOMMET

'1. Oberstens dødsflyvnlng.
2. Duell I luften.
3. Først over Aflanteren.
4. De flygende flgrene.
5. Lydmurens forbannelse,
6. Orkan på rute 42t.
7. På dødens vlnger.
8. t kamp med døden på BB o

nord.
9. Høk og hok.

10. Ett fly savnet.

11. Høyt splll.
12. Operasfon <<Tlgern.
'13. Nattens bytte.
14. Hopp - etter dø I

15. Det stone oppdraget.

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


