Jell}' J. Pook si-,
er hl A-pressen
Nord-Norge
at
han
husker
øvelsen
Alloy
Expre~s.
- ~l var forl~gt l Tromsø,
SIer han..
.
Han o blIr sJokkert nar han hører at .det spekuleres"j, ~t, et fly':
fra hans, skva~ron skal ha kollIdert med et
passasjerfly
Norge .den 11..",.
mars 198.2.
. ...
i."

Gun-Ulmer.
Vi var en
profesj onell
N A T O - s k vadron som holdt
oss til reglene.
En pilot i min
skvadron
som
hadde brutt disse reglene, ville
blitt kastet ut av
skvadronen
hevderPooIi.·<~'
-:-Dette 'ei'påstander fm.·fantasiland." '-, .
P09k flyr ikke
. jagerfly le,ngeq
~enef1dagmst11IktørpåenHar-'

i

"

_

- ~ngen av V.fu:efly var ~nnblanh:;~~s~~~~~n~kke
~ldlIgere ~ar
,det .samme, ~ntall~t
det- lVl,ha~de
n?e.nkollISJO~,'fastslar
Pook.
fly .!P~o tIlb*etIl.
Storbntanm,L
som;V1hadde.medtil No(ge\;'>gen.

Britisk krigshelt

_

Dett-e' sk-dd e; I· l N - B N K
J'
:,'I,e

ner-simuliltor.
.
-,
krigshelt,
etter e~
a ,for
ha fløyet
19 an.
Je~
J. Pook
øvrig britisk
grepsoppdrag unoer Falklandskri"..
Han ble skutt. ned, den 30., -TEKST ANOER$ gPDAHL
~.lvf'en 1J(J~s~~flyte.kniker;e 'på mai '1.982, under et angr!:;ppå en ~.
.',.,
c .:
c';;,,,
-.:";-'Bardufoss'~ler
qe.,har ~;fett'~et
heJi~opterbas.evestf9rbyeIi.Stan{_B~,~",FlyhIS!onke~,!:og:Wl~~I;øeskad.d Harr:rer41Y.1 ;en,hCjngar::-,":, ley: Pooks;fly bletruffet;og.misk'!-ptel!1Ulf L~~stuvbl~,er en)~n_ Jegva~;~? :a~ _:t(>:,I'hghb_cRnt~
..Aet-ra,skt drivstoffet.', Pook :sa:tte, ,~albn~e bak,~akenhl
at regjeIilanders, sa Je? vIUe visst om no_· flyet ned i' det iskalde Vannet 45~,.~n~genna bpp~eVner en ny gran'l: .engelske milesl}nna hangarsJGpet skingskomrmsJon. Han?ar en been av fly~ne vare bl~ skadet.
,_Pook Sier at som fllght c9mm3A- , Hermes. Et Sea King-heli~opter
grunne~og klar,oppfatmng av hva
d~r var han nestkommanderende kom seinere og plukkeLhilm opp. som skJedde medLN-BNK og de
pa skvadronen, etter· Peter, Squire, Den eneste skaden Pook hadde
15 l!\enneskene som omkom.
,
som var Wing ~ommander.
'pådratt
seg, var en stiv nakke.
BI~ for' bit har han gransket de
,~ ~ag er SqUlresjef for hele det / A-pressen i Nord-Norge har og- teknIske funnene og skapt et bilde
bnhske Luftforsvaret.'
så vært i kontakt med andre pilo- av ~et han mener ermest s~n~
ter s~m var tilknyttet No, l. Sqa- synlIg 0J? hv~ som kan ha skjedd
Hadde ansvaret
dron l Tromsø. De har ikke ønsket med og l Twm Ott~ren over Omgang utenf?r qamvlk. , .
'
Jerry J. Pook sier han hadde an- å kommentere Mehamn-ulykken,
svaret for å sette opp flyrutene for det skadde Bardufoss-flyet eller . Basert pa .bIlder, tekmske rapskvadronen under øvelsen.
påstandene om de britiske, rip'era" 'porter, redmngsr~pporter, vitn~.,..
'sjonenei Finnmark;'
",: ' -avhør
og granskingene a!)1yder
'- Ingen av våre flybleskadc<
,
anders.opdah/@nord/ys.no
han ~ølgende som det eneste sanno
gjentar han, før han spØr hvor
tor,, kristdffersen@fdno
synlIge hendelsesforlØpet:
~.,
ulykken skjedde:
Den brå svingen

4N-B~K,
Il. mars klokken
13.24:
Kaptein Hovring og styrmann,
Breines aner, fred og ingen fare
framme i cockpiten da det plutselig smeller. Flyet gjør en voldsom
krengning mot, sør. En av passasjerene slår hodet mot noe skarpt.

. ,

Ban begynner. umi\ldelbart åNø
fra'kuttet i, pannen.' ·Pilotene 0PP'dager at kQfitfQllener svekket og
får ikke ?PP nesen på flyet. ,
Det som har' truffet Twin Otte- '
rens llaJeparti er en av to I;Ianier-'
jagere på tokt i Finnmark. Jagerne.
sveiper over Berlevåg da de oppda:ger radaren på fjellet over,byg-da.I)eh'ei1e ay.flygerne;legger seg.;/
..
'. "..
'
.
i.en; ~~å' ~e~s1fesying, -litt se,i»ere- flyhlstpf{irer og Wlderøe-kaptem
gjør .kolllsJonsfly~t .de!?s~e.
V!JLB'rsstuvold.
Det er da den far øye pa LNBNK. I· håp om··å passere under" to flyefi,e,og han ser kondensskyTwin Otterel1 og smelte sammen' en. Samuelsen ser også at flyet stitil ett radarekko legger den ,seg et- ger brått til værs. _ '
ILN-BNK er situasjonen drater det vesle prop~llflYet. Men noe
går gait. Ka!,!skN:ser jagerft.yge- lJlatisk. Styrmannen fOl'klarerpas-'
sasjerene at de prØver å finne ut '
ren at harr,l\;0Puller for fort innpå
hva som har skjedd. Pilotent< er
det vesl€;flyet, så han forsøker}
trolig ikke klar over årsaken til
bremse. Problemet eratbrerilsing
med et Harrier-fly gir umiddelbar
det som nå skjer. De har aldri sett
oppdrift. Jageren er farlig nær jagerflyet. Kollisjonen har ført til
TwinOtteren
"da jagerflygeren 'at tyngdepunktet på det allerede
forsøker å trekke seg opp. Noe på framtunge Widerøe-flyet er flyttet
ytterligere framover. Pilotene
flyet tar i toppen av propellflyets
hale, sideroret blir ~lått ut i fullt med sin bagasje veier litt mer en))
utslag. Sammenstøtet' avgir en sky standardvekten, og det sitter ingen passa~jerer på de to bakerste
av kondens. I båten sin i Tanafjorden står fisker Celuis Samuelsen.
radene i flyet.
Han ser sammenstøtet mellom de
I løpet av de tre neste minuttene
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Tidligere RAF-pilot, Jerry J. Pook, som
opererte LJt,fraTtOrrls-øda Mehamn-'
ulykken skjedde, bekrefter at RAF-fly
opererte i Finnmark, 'rhen.benekter'at
noen av flyene i No.'. Squadronvar
innblpndet i Meh~m'-rr-u.lykken.
•
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TEKST TO(\ KJETIL K!,ISTOFF~R.SEN

Of) ANDERS OPDAHL.

~~
..

Pook var (ln
av pilotene i Royal Air Force sin
No. 1 ,Fighter,Squadn;>Dsom del"
tok under NATO-Øvelsen Alloy
Expre.ss i 1982, da Mehamn':,Ulykken skjedde. Skvadronen·hadde et
detasjement til Langnes lufthavn i·
Tromsø, og had- .
.
de som oppdrag
å fly bakkeoppdrag og taktisk
rekognosering i
lav høyde under
øvelsen.
LAKSELVITROMSØ

- Siokkert

·0

- I Finnmark, mellom Gamvik
og Mehamn,forklarer vi.
.
. - Vi fløy i Finnmark, bekrefter
Pook,
- Det sies at dere hadde en egen
«Border Busters Club~>
for de smi!
fløy på Østsiden av den forbudte
linjen ved 24 'grader østliR lr;ngd e.?
.
, "
- Tull! En slik klubb høres bare
helt barnslig ut,
utbryter Pook,
før hari tørt konstaterer at de
. som hevder dette, har lest for
mange tegneserier , eller sett for
JE-ang~.
Tap.

I

BENEI{·lER
Jerry 1. Pook
. hadde ansvaret
for Harrierflyenes
flyplaner ut fra
Tromsø. Han
benekter at
RAF-fly har'
. kQ/lidert med
LN-BNK; men.
bekrefter at
Harrier-fly fra
tid til annen
opererte
Finnmark.
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FOTO RAF

LN-BNK Her
heves vrakdeler
'<"',av Widerøe<''-.flyet som
stYrtet ved
Mehamn11.
mars 1982, der..
15 mennesker
, omkom.
ARKIVFOTO
BJØRN.HUGO
PEDERSEN

forsøker Hovring og Breirtes å få
kontroll på flyet. Men det er umulig. For hvert minutt som går nærmer flyet seg havoverflaten. Nedstigningen er ikke bratt, men flyet
går forferdelig fort.
'
Nødprosedyrer

Breines griper flygehåndboken og
slår opp på kapittelet om nødprosedyrer. Seinere, da boken blir
funnet av letemannskapene, er
den slått opp på disse sidene. Pilotene ber passasjerene finne fram
redningsvestene. Vestene er emballert i vanntette poser.'
,
Men tiden går fryktelig fort.
Passasjerene rekker aldri å ta de

p~. Plutselig - al-1såtre minuttel
etter gen brå sørlig venstresvingen - korruner sjøen næi:mere i en
forsøk' på ~
forferdelig fap:.
·bremse noen meter over havoverflaten trekker styrmanIl Breines
gasshåndtaket. Han' forsøker å revers~re motoren - til ingen nytte.
LN-BNK går i sjøen."15 mennesker dør momentant.
Gamvik hører førskolelærel
Grete Mortensen den hysteriske
reverseringslyden.
Hun står' i
vindretning og hun ser også flyet~
sammenstøt med havoverflaten.
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