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överleva en sådan här krasch.
- J ag mår bra nu. förutom de

här skärsåren i ansiktet. Det ar
för att jag har fätt så bra behand·
ling här på sjukhuset och iambu·
Jansen,

- Klart alt jag har lite ont i
ryggen och ska röntgas, men jag
har al!tid haft lite dålig r)'r;g så
det kan ju vara det också, ilv,
slutar J ,aroy Månsson.

ANDHEAS PE1TEHSSON

------
Lal'oy Månsson klarade sig undan störtniJJgen med lät
~reskadorihuvudeL

slog runt och blev hggande med
förarhytten neråt.

- Jag blev fastklämd och av
någon anledning verkade nöd·
sändaren ha slagits ur funktion.
Glassplilter från rutorna skar
upp ansiktet en del, menjag kun
de 0rja gräva mig ut ur planeL

sägerLaro): Månsson.

- Överlevt? Så farligt var väl
inte det, skraltår Laroy Mans·
son. på frågan hur det känn:> att

över till reservtanken märker jag
att propellern stannar, berättar
Månsson.

- Ett tidigare experiment hade
gått alldeles utmärkt men då i en
högre hastighet.

- EfLersom jag var på endast
500 meters höjd kunde jag inte
dyka för att få igång propellern
igen, förklarar !\-1ånsson.

Planet slår runt

- Jag märkte hur det stod till
och försökte gå ner på ett flygs
tråk för jOl'dbl'uksplan nära Seb·
barp.

--Hade jag haft 30 meter tilJ j

Ilöjd kundejag ha klarat det. Nu
måstejag försöka landa i en vete
åker inte långt därif! an.

Vetet st{)P!1~de. planet, som

hjälpa ho-nom så blödde han
kraftigt från huvudet men kunde
tala klart. Han klagade på ont i
ryggen och ett revben som värk
te.
n __ ' _

- Avsikten med den här test
flygningen var att se hur mycket
bränsle det går att ta ut ur hu
vudtanken på experimentflygp
lanet, som är konstruerat av Bo
Pettersson, förklarar Laroy
Månsson.

- Vi höll på med den testningen
för att göra en flyghandbok över
det provexemplaret. '

Ex'peri~entct går ut på atttömma huvudtanken för att se
dan koppla över tiU planets
reservtank.

- Precis när motorn börjar gå

ner i varv och ja.g skall koppla

meters krypande resa sig'
upp ur veteåkem och kalla
på hjälp.

I gar eftermiddag vid 14-tiden
störtade planet vid Allan Anders
sons gård vid vägen mellan Hög
seröd och Sebbarp. Det lilla pla
net försvann så gott som helt i
den höga grödan.

Duns

- Min mor tyckte att hon hörde'
en duns vid 14-tiden, säger J ~n
Erik Andersson som var en av de

som upptäckte planet. Hon trod
de att det int.e var något eft~r50m
inget syntes.

- Det var far som såg honom
först vid sjutiden, då han hade
rest på pig. När vi kom för att

\·ar eJl
Et

- Hade jag bara haft 30
meter till i höjd så borde
jag kunnat landa på flygs
tråket i Sebbarp, säger La
roy Månsson.

I går eftermiddag stör
tade hans experimentplan
under en testflygning strax
söder om Hörby. Planet
gjorde en buklandning i en
veteåker. Den högar grö
dan stoppade planet som
sedan slog runt.

- Jag blev fastklämd i
planets förarhytt och fick
gräva mig ut med ett par
stänger. berättar Laro.v
Månsson. Han kunde se
dan efter fem timmars grä
vande och flera hundra
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