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Mayday Kastrup - Vi styrter Frank Belmark Hent PDF Fra nutidens travle og fortættede atmosfære i
afgangshallen i Kastrup føres vi i levende tidsbilleder gennem lufthavnens spændende historie. På nærmeste
hold følger vi fra begyndelsen i 1925 både muntre og alvorlige begivenheder, der præger livet i lufthavnen.
Vi er med både hos piloter og passagerer i flyene og hos flyvelederne på jorden. Når uheldet er ude følges den
dramatiske udvikling trin for trin. Står vi overfor en katastrofe, der ikke kan afværges, eller bliver det en
lykkelig udgang? - Vi følger en verdenspilot, der fejler med sit fly fyldt med passagerer, blandt disse en
svensk arveprins. - Vi følger et russisk flys indflyvning og konstaterer de katastrofale konsekvenser af
misforståelser. - Vi forfærdes, da 8 landskendte fodboldspillere styrter lodret mod jorden. - Vi undrer os over,
hvorledes et stort fly kan forsvinde over København, men glædes ved et utroligt udfald af et spring i
forbindelse med et styrt. Samtidig med beskrivelsen af lufthavnens fantastiske udvikling fra en græsmark til
Danmarks største arbejdsplads og Nordeuropas luftfartscenter hører vi også om pudsigheder og
fortrædeligheder i dagligdagen hos flyvelederne, hvor Frank Belmark i 40 år har haft sit virke.
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