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Hegazkina Altsasuko biltegi batean aurkitu zuten. Argazkian, joan den asteburuan, artean motorrik eta hegalik gabe. IÑIGO URIZ / ARGAZKI PRESS

Gasteizko Heraclio Fournier Aeroklubeko kideek Bigarren Mundu Gerran erabilitako Auster markako MK-IV
hegazkina aurkitu dute Altsasun gordeta; erosi eta lehengoratu egin nahi dute, berriro aireratzeko moduan jartzeko.

Normandiatik Gasteizera,
Altsasutik barna
Alberto Barandiaran Altsasu

A

ltsasuko biltegi batean zegoen. Gomazko
eskularruez betetako
kartoizko fardelen artean, eta segurtasunezko kutxa
metalikoen atzean. Hezetasunaren marka agerian zuen pareta
baten kontra jarrita, bi leihoren
azpian. Isilik eta lasai. Desegina.
Motorra erauzita zeukan, eta motorra bera desegina, pieza guztiak
sakabanatuta. Hegalak, luze zabal lurrean jarriak, poliespanezko pieza batzuen gainean babestuta eta hautsez beteta. Gurpil
bat, erabat hondatuta. Marrazki
bizidunetako bizitzarik gabeko
aparailu horietako bat ematen
zuen, salbatzailearen zain.
Hor aurkitu zuten Gasteizko
Heraclio Fournier aureoklubeko
kideek, agiritegi zaharretako
ohar guztiak azkenean deskodetu

zituztenean. Hor eman zuen 21
urte, Carlos Eugi pilotuak hor
utzi zuenetik. Joan den igandeaz
geroztik, Gasteizen dago. Martxan jarri nahi dute berriro. Marrazki bizidunetako aparailu zaharrekin gertatzen den bezala,
pieza guztiak bere tokian jarri eta
kontaktuari eman eta aireportu
bateko pistan abiadura hartu eta
gero aireratu nahi dute berriro.
Orduan, berriro hegazkin bat
izango da. Normandiako eta Afrikako Iparraldeko eta Siziliako
kanpainetan parte hartu zuten
hegazkin horietako bat, berriro.
Berriro, Auster MK-IV bat. EC
AJR. Eco Charly Alfa Juliette Romeo, zehatz izatekotan.
Taylorcraften hegazkin arinak
Abia gaitezen hasieratik. 1936. urtean, Taylorcraft Corporation enpresa estatubatuarrak turismorako hegazkin arinak egiteari

ekin zion. Nazioarteko abiazio
arautegi orokorra onartzearekin
batera, Europako eta AEBetako
aberatsen artean hegazkin txikiak erosteko luxua zabaldu zen
hegaldi txikiak egiteko, eta arrakasta ikusirik, konpainiak beste
enpresa bat zabaldu zuen Ingalaterran, Auster markako hegazkinak bertan egiteko. Egurrezko

RAF britainiarrak mila
hegazkin baino
gehiago erabili zituen,
behaketarako
egitura zuten, gainean oihala, motor txikia.
1939an, Britainia Handiko haize armadak, RAF famatuak, 24
hegazkin erosi zituen, eta behaketarako erabili zituen. Emaitzekin
gustura geratu, eta beste ehun hegazkin eskatu zituen. Auster MK-

I horiekin eskuadroi bat osatu
zuen 1942an. Ondoren, beste bertsio batzuk etorri ziren. Lehen hirurak motorragatik bereizten ziren. MK-IV modeloko 254 hegazkin egin zituzten, hirugarren bidaiariarentzako tokiarekin. Auster MK-V, berriz, ikusgaitasunik
gabeko egoeretan erabiltzeko
prestatu zuten. Mila hegazkin baino gehiago egin zituzten denera,
eta hemeretzi eskuadroi britainiar baliatu ziren hegazkin horietaz. Kanadako eta Herbehereetako armadetan ere erabili zituzten.
Hegazkinak bereziki famatu zituzten Normandiako lurreratzean. Pedro Gorospe Gasteizko aeroklubeko kideak azaldu duenez,
ia radarraren lana egiten zuten.
«Zaintza sistemak artean ez ziren
oso baliagarriak, eta 1944an, RAFek koadrila bat osatu zuen airetik tropen mugimenduak ikuskatzeko. Kosta parean 40 bat hegaz-

kin jartzen zituzten, eta oso arina
denez, 40 km/h abiaduran ibil zitekeen. Haizea ibiliz gero, 20 km/h
abiadura da, ia geldirik beraz. Eta
pilotuek lehen eskuko informazioa ematen zuten ikusten ari zirenari buruz».
Gerra amaituta, honelako
berrogei bat hegazkin geratu
ziren. Eta Gasteizko aeroklubak
bat erosi zuen 1955ean. Bertan
izan zen 1977 arte, Carlos Eugi
pilotu nafarrak erosi zuen arte.
Eugik hamar urtez erabili zuen
hegazkina, besteak beste argazkiak egiteko, eta 1988an Felipe
Lezea enpresa gizon altsasuarrak bertan zeukan txabiske
batean utzi zuen, konponketa
baten zain.
Joan den larunbatean, hara
joan ziren Gasteizko hegazkinzale koadrila. Bilaketa luze baten
azken ekitaldia zen, Gorospek
azaldu duenez. «Gu aeroklubean
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sartu ginenean, artxibo zaharrak
begiratzen hasi ginen, klubean
izaniko hegazkinen historia
jakin nahi genuelako. Bagenekien hegazkina Normandiako
lurreratzean izan zela, uste dugu
Indotxinako gerran ere izan zela,
baina zalantzak ditugu; baina
1977an saldu zutenetik, haren
arrastoa galdu egin genuen.
Paper zaharren artean, alabaina,
transferentzia baten oharra aurkitu genuen. Haritik tiraka hasi,
eta Altsasuraino iritsi ginen».
Eta han, iparreko argia ematen
zion bi leiho zabalen azpian, kartoizko kutxen artean eta motorra
eta hegalak erauzita topatu zutenean, berreskuratzeko erabakia
hartu zuten berehala.
Oso modelo gutxi martxan
Erraza izan ez bada ere, azkenean
Carlos Eugi hegazkinaren jabearekin akordioa lortu eta EC AJR
emaitzan lortu zuten, aparailua
berriro hegan hasteko moduko
baldintzetan jartzeko konpromisoarekin. «Akordioa kostata
lortu dugu», dio Gorospek, «jabeak asko estimatzen zuelako
hegazkina, baina konpromiso
morala lortu dugu, nolabait esatearren». Larunbatean, behin
baimen eta paper ofizial guztiak
beteta, kamioia eraman zuten
lekualdatzea gauzatzeko.
Auster MK-IV modeloko oso
hegazkin gutxi daude gaur egun
hegan egiteko moduan, baina
Gasteizko taldeak ez du dudarik:
egin daiteke. Horretarako ia dena
egin beharko dute berriz. Motorraren pieza guztiak frogatu
behar dituzte berriro, eta jada egiten ez direnak haiek egin. Hegan
egiteko tresnek, berez, funtzionatu beharko lukete, elektronikarik
batere ez dagoelako. Anemometroa, barometroa, altimetroa…
denak airearen presioarekin ibiltzen diren tresnak dira. «Tresna
guztiak ondo kalibratu beharko
ditugu, baina berez, orain erabiltzen direnak duela 50 urte erabiltzen ziren berdinak dira».
Zailena egitura izango da. Metalezko hodi batzuk kenduta, hegazkina zurez eginda dago. Beraz,
oihal guztia kendu, eta zati guztiak banan-banan aztertu beharko dira berriz, eta aldatu behar direnak aldatu. Ondoren, karga frogak egin beharko dituzte, eta gero
hegaldi frogak. Horretarako dituzte jatorrizko planoak. Wright
anaien antzera, 30-40 metroko aireratzeak egin beharko dituzte lehen hegaldiekin pentsatzen hasi
baino lehenago.
Hiru edo lau urte beharko dituztela uste dute. Eta 80.000 euro
inguru. Horretarako, proiekturen batekin lotu nahi dute zaharberritzea, eta, hiru urte barru, hegazkina ibili zen ingururen batera eraman berriro. EC AJRren
itzulera izango litzateke. Normandiara? Zergatik ez?

Gasteizko Aeroklubeko kideek hegazkinaren jatorrizko planoak eta hegaldien liburua lortu dituzte. ALBERTO BARANDIARAN

G Ezaugarriak
pModeloa. Auster MK- IV.
pZertarako erabili zen? Behaketarako hegazkin arina.
pMotorra: Lycoming O-290-3
130 CVkoa.
pGehienezko abiadura:
209Km/h.
pAutonomia: 400 kilometro.
pPisua: 840 k.
pZabalera: 10,97 m.
pLuzera: 6,83 m.
pAltuera: 2,44m.
pHegalen zabalera: 15,51m2.

Carlos Eugi 1Pilotua

«Pirinioen gainean ibili naiz hegazkin
honekin, 4.000 metrotan, beraz»
A.B. Altsasu
Carlos Eugi pilotu profesionala
da. 1977an, Auster MK-IV hegazkina erosi zion Gasteizko Areoklubari, eta 1988 arte argazkiak
ateratzeko eta katastroko lanak
egiteko erabili zuen, Nafarroa
osoan. Zalantza handiak izan
omen ditu hegazkina uzteko,
baina itxaropena dauka egunen
batean berriro harekin hegan
egin ahal izango duela. Dioenez,
segurua da.
1977an erosi zenuenean, lanerako
erabili zenuen hegazkina. Nolako
erabilera eman zenion?
Batez ere, airetik argazkiak ateratzeko erabili nuen. Aeronorte
izeneko enpresa osatu nuen, eta
Nafarroa ia osoari argazkiak
atera genizkion. Argazki sorta
horretatik, esaterako, Nafarroa
airetik izeneko bilduma atera

ALBERTO BARANDIARAN

zen, gero hainbat aldiz argitaratu
dena. Nafarroako Gobernuaren
kanpainak ziren, edo enpresa pribatuek eskatutakoak.
Zer-nolako hegazkina da? Hegan
egiteko erraza?
Oso hegazkin klasikoa da. Patina
isatsean dauka; hau da, atzetik
gidatzen da, eta horrek zailxeago

egiten du aireratzea eta lurreratzea; baina gero, airean, errazagoa da erabiltzen. 50 km/h abiaduran eraman daiteke, ia-ia
geldirik, beraz.
Eta urrun bidaia daiteke?
Ni Pirinioen gainean ibili naiz,
3.000 eta 4.000 metroko altueran,
beraz. Bost bat orduko autono-

mia dauka, gutxi gorabehera, eta
nahiz eta 160 km/h abiadura
baino ez duen hartzen, hegazkin
segurua da, erraza.
1988 arte martxan ibili zen. Zergatik
gelditu zenuen?
1988ko azaroan azterketa handi
bat egin behar nion. Motorra ere
berrikusi beharra zegoen, eta
ezin nuen. Felipe Lezea altsasuarrak hegazkin bat egin zuenean,
hona ekarri genuen, Altsasuko
biltegi honetara, aeroklubean ez
genuelako tokirik.
Eta,orain?
Orain, Gasteizko hauek martxan
jarri nahi dute. Egin dezakete,
denbora eta dirua baino ez dute
behar.
Zer sentitzen duzu?
Pena pixka bat, egia esanda.
Baina martxan jartzen dutenean
ibiltzen utziko didatela pentsatzen dut.

