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POSTHISTORIE

Flykatastrofen i Gambia 1937

Af Torben Mehl 

Den tyske luftpostrute til Syd-
amerika blev etableret af Deuts-
che Lufthansa i 1934. I begyndel-
sen fløj Lufthansa hver 14. dag 
fra Stuttgart, men allerede fra 
juli 1935 afgik flyveren ugentlig 
hver torsdag. Ruten var fra start 
en stor kommerciel succes for ty-
skerne, og i april 1936 blev ruten 
flyttet fra Stuttgart til den me-
get større lufthavn i Frankfurt 
(Main). Befordringstiden var på 
dette tidspunkt nede på 48 timer 
fra Frankfurt til Natal i Brasili-
en, hvilket var meget hurtigere 

end Zeppelin-flyvningerne, der 
tog over 70 timer. Foruden at 
Lufthansa var hurtige, så var de 
også ganske pålidelige. Indtil 
marts 1937 havde de ikke aflyst 
en eneste flyvning, og de var kun 
ramt af ganske få forsinkelser.

Lufthansas flyvning nr. 225 
over Sydatlanten startede fra 
Frankfurt den 11. marts 1937. 
Ruten var på dette tidspunkt 
Frankfurt-Marseille-Sevilla-Las 
Palmas-Bathurst, derfra med Ka-
tapultskib over Sydatlanten og 
igen videre med fly til Natal og 
Rio de Janeiro. Afgangen foregik 
som planlagt, og kl. 04:53 forlod 

flyvemaskinen Breslau (Heinkel 
He-111 C-05 / D-AQUA) lufthav-
nen i Frankfurt. Breslau skulle 
foretage den første del af flyvnin-
gen til Las Palmas, hvor den lan-
dede kl. 21:27 – alt efter planen.

Efter ca. en halv times ophold 
i Las Palmas blev de medbragte 
postsække (med post til vest-
afrikanske og sydamerikanske 
lande) overført til flyvemaskinen 
Rostock (Heinkel He-111 V2 / 
D-ALIX). Rostock skulle flyve 
den næste del af distancen fra 
Las Palmas til Bathurst i Gam-
bia. Ombord på Rostock var 
luftkaptajn Alfred Viereck, 1. 

Fig. 1 - Luftpostbrev afsendt fra Horsens den 9. marts 1937 til Rio de Janeiro i Brasilien. Befordret med 
flyvemaskinen Rostock der styrtede ned i Gambiafloden natten mellem den 11. og 12. marts
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pilot Richard Rebentrost, navi-
gatør Kurt Bickner samt passa-
geren Hans Hermann fra rederi-
et DDG Hansa.

Ud for Gambias kyst lå kata-
pultskibet Ostmark forankret 
ved den lille ø St. Mary. Herfra 
kunne skibets projektører diri-
gere indkomne fly mod den pri-
mitive landingsplads Jeshwang. 
Kl. 02:47 fik radiooperatøren 
ombord på Ostmark kontakt 
med Rostock, og kontakten mel-
lem fly og skib blev bevaret indtil 
kl. 03:41, hvor de både kunne 
se og høre Rostock. Fra skibet 
blev det observeret, at Rostock 
foretog 3 rundflyvninger over 
landingspladsen, hvorefter den 

drejede mod øst og lyden fra fly-
ets motorer falmede ud. Ingen 
nødsignaler blev udsendt, og 
personellet ombord på Ostmark 
antog, at Rostock var landet sik-
kert i Jeshwang.

Men inde på land sad Luft-
hansas ansvarlige på landings-
pladsen Jeshwang, og han så 
aldrig Rostock lande. Kl. 06:30 
kontaktede han derfor Ostmark 
for at efterlyse flyvemaskinen. 
Radiooperatøren forsøgte for-
gæves at kalde Rostock, og en 
mindre båd blev sat i vandet 
for at søge efter det forsvundne 
fly i havet og floden omkring 
Jeshwang. Samtidig blev vand-
flyveren Mistral (Dornier Do 

10 Wal / D-AKYM) katapultet 
fra Ostmark for at lede efter 
Rostock fra luften. Lige før kl. 10 
observerede Mistral vragdele og 
postsække flydende rundt nær 
Dog Island i Gambiafloden, 10 
kilometer sydøst for landings-
pladsen.

I løbet af dagen den 12. marts 
fandt eftersøgningsholdet 24 
postsække, 30 pakker og masser 
af vragdele. Postsækkene havde 
en høj prioritet for Lufthansas 
ansvarlige i Gambia. Den fund-
ne post, der udgjorde ca. 90% af 
den oprindelige post, blev derfor 
hurtigt bragt ombord på Ost-
mark. Uheldigvis fandt man al-
drig nogen af de 4 personer om-
bord på Rostock. Deres skæbne 
forbliver uvis, og man kan kun 
gætte på Gambias farligste rov-
dyr: Nilkrokodillen.

Kl. 01:00 den 13. marts satte 
katapultskibet Ostmark kurs 
mod Brasilien. Ombord på Ost-
mark blev posten tørret og sor-
teret, inden den blev stemplet 
”ACCIDENT D’AVIATION”. Po-
sten blev derefter bragt ombord 
på vandflyveren Mistral, der kl. 
16:43 blev katapultet afsted mod 
den brasilianske kyst.

Til trods for at man ifølge 
officielle kilder reddede 90% af 
posten, så er det yderst sjældent, 
at vi ser breve fra denne flyvning. 
Til dato har British Aerophila-
telic Federation kun registreret 
3 forsendelser: 2 tyske og 1 bel-
gisk. Denne kan jeg så supplere 
med det i artiklen afbillede brev 
fra Horsens til Rio de Janeiro.

Denne sørgelige episode æn-
drede ikke noget for Lufthansas 
efterfølgende flyvninger til Syd-
amerika, og de fortsatte således 
med en afgang hver uge indtil 
krigsudbruddet i 1939.

Fig. 2 - Flyvemaskinen Rostock (Heinkel He-111 V2 / D-ALIX)

Fig. 3 - Katapultskibet Ostmark

Fig. 4 - Vandflyveren Mistral 
(Dornier Do 10 Wal / D-AKYM)


