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SÅDAN FØLES DET AT ...

 V 
i flyver op i 14 kilometers højde. På 
vej op presser, presser, presser pilo-
ten flyveren ved at sætte hastigheden 
op. Vi er ti personer, der skal prø-

ve at være vægtløse, hjulpet af russiske spe-
cialstyrker. Vi er lettet i et Ilyushin 76 fly fra 
Zhukovsky Air Base i Rusland. Det er et af ver-
dens største fly, en tung og tyk cargo-maski-
ne, der kan åbne en stor luge bagtil, som man 
ser i James Bond. Den skal bruges som flugt-
vej, hvis noget går galt. Jeg har faldskærm på 
ryggen og sort flight suit på, en slags kedel-
dragt med en masse lynlåse, fyldt op med pla-
sticposer. Just in case, man bliver syg. Og så 
styrtdykker vi. Vi accelererer med 9,8 meter 
pr. sekund i anden. Det svarer til at flyve med 
samme fart som tyngdekraften – eller 1 G. Når 
det sker, ophæves tyngdekraften. Vi falder fra 
14 til 6 kilometers højde på 30-40 sekunder. 
Pludselig letter mine ben og mine arme og 
min krop. Som om jeg har fået usynlige snore 
i, der trækker mig op. Jeg går fra 80 kg til at 

veje ingenting. ”Woooooooohh,” råber jeg. Vi 
letter alle sammen og svæver rundt. Jeg begyn-
der at dreje ufrivilligt rundt i luften. Hænger 
bare og føler mig hjælpeløs. De russiske eli-
tesoldater har fødderne bundet til gulvet, så 
de hjælper os. Jeg laver piruetter og kolbøtter. 
Jeg spiller volleyball med de andre: Vi tager 
en person, krøller ham sammen, kaster ham 
op og slår ham af sted. Jeg prøver også at være 
bold. ”I’m cooooming! Catch me,” råber vi. En 
iraner har taget et tæppe med, han leger fly-
vende tæppe. Jeg leger Superman. Russerne 
holder mig, jeg strækker hænderne frem, 

og så kaster de mig, pffff, og jeg ryger gen-
nem flyet. Der er altid nogle af mændene, der 
tror, de kan det hele. Men i et vægtløst miljø 
kan hovedet ikke altid følge med, balancevæ-
sken ryger rundt og forvirrer sanserne. Du bli-
ver søsyg og kaster op. Hvis ikke vi havde pla-
sticposer med i vores dragter, ville opkastet 
flyve rundt i rummet. Når flyet er dykket til 
seks kilometers højde, vender det og begyn-
der opstigningen igen. I den situation virker 
tyngdekraften dobbelt, du bliver dobbelt så 
tung. Hvis du hænger oppe under loftet, skal 
du passe på, at der ikke ligger nogen nede på 
madrassen, for du kommer susende med en 
vægt på måske 150 kg. Klask! 5-10 sekunder 
før flyet vender, lyder der en høj alarmklok-
ke. Så skal jeg love for, at man stopper med at 
være volleyball. Det er ned på gulvet i en fart. 
Vi lander efter 10-12 fald og opstigninger på 
halvanden time. Jeg er træt, gennemsvedt og 
meget lykkelig.

FORTALT TIL HAKON MOSBECH

”En iraner har taget 
et tæppe med, 

han leger fl yvende 
tæppe. Jeg leger 

Superman. Russerne 
holder mig.”
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En dag på kontoret hos Per Wimmer.
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