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Ha´ en god dag nyt Maj 2020

Orkan og flystyrt i Hong Kong
En farlig hjemrejse

REJSEOPLEVELSER Hong Kong august 99

Efter en Kinarundrejse, startende i Moskva på den trans mongolske jernbane, 
var vi endt i Hong Kong. Vi skulle med fly til Moskva / København (Aeroflot)

Der var orkanvarsel, så vi valgte at tage med lokalbussen til lufthavnen 4 timer 
i god tid, men allerede da var skiltene, der hænger over gaderne, begyndt at 
drysse ned i hovederne på os.

Vi kom sikkert til lufthavnen og checkede in som sædvanlig og bordede til nor-
mal tid, selv om vi kunne se orkanen rase.

Vi taxiede til startbanen, men da vi blev nr. 3 i køen, var orkanen så voldsom, at 
flyets vinger bogstavelig talt baskede og vi var rædselsslagne. Lufthavnen blev 
lukket og vi blev placeret i en kæmpe hall, med et enormt panoramavindue, 
hvor vi kunne observere naturens rasen.

Broerne til lufthavnsøen var lukkede, så vi ventede på bus, for at blive placeret 
på hotel og mens vi ventede, kom et koreansk fly over hovedet på os, rullede 
rundt og landede på ryggen i en regn af gnister og endte i et kæmpe bål. Avi-
serne skrev dagen efter at koreanske piloter var kendt for at tage chancer.

Omkring kl. 01 blev vi kørt til et LUX LUX hotel og da vi havde fået vores værel-
ser blev vi ledt til natmad i den kinesiske restaurant. Sammen med de få andre 
vesterlændinge blev vi plukket ud og placeret i den vestlige restaurant til den 
mest overdådige natmad, jeg nogensinde har oplevet ( Champagne østers ka-
viar - - - ) Desværre ikke så længe, vi havde fået at vide at vi skulle nå et fly kl. 
08, så det var om at få sovet 

Næste morgen kom vi ikke af sted til tiden og afgang blev rutens sædvanlige kl. 
19. Vi så de sørgelige rester af flyet, da vi startede.

Vi kom godt til Moskva og blev indespærret på et ”grænsehotel”, (vi ville ikke 
betale visa) indtil flyet til København afgik. 

Af Asbjørn Jensen HC  Greve  


