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Lige fra min første dag i det, der i dag er Flyvevåb-

net, har jeg samlet fotos, skrivelser og andet relevant 
og derved skabt mig en samling af dejlige og infor-

mative minder om et godt og spændende liv. Ved 

forskellige lejligheder er der personer, som har set 

dette materiale, og enkelte fotos er anvendt i bøger. I 
sommeren 2013 fik jeg besøg af L. Søe-Jensen fra 

Flyvevåbnets Historiske Samling (FLYHIS). Han 

lånte forskelligt materiale og udtrykte stor begej-
string for indholdet af mine album. I maj 2014 fik 

jeg så besøg af Bent Aalbæk-Nielsen, som er redak-

tør ved FLYHIS. Resultatet af dette besøg blev, at 
han lånte alle min fotoalbum med henblik på scan-

ning m.m. Det var for mig lidt overraskende, at det 

også blev foreslået, at mange af mine billeder m.m. 

bedst kunne præsenteres i en bog, hvor jeg fortalte 
om min tid i Flyvevåbnet. Det er en tanke, som ikke 

tidligere er faldet mig ind, men i løbet af den gode 

samtale, vi havde, stod det mig klart, at jeg repræ-
senterer en gruppe af personer, som ikke særlig ofte 

bliver hørt. Bortset fra mine første år som aktiv pilot 

har jeg været i administrative funktioner, som jo ikke 

har været ønskejob for de fleste piloter. Jeg har det 
meste af tiden været det, som med et engelsk ord 

rammende betegnes som desk pilot. 

  Det er imidlertid ï efter min opfattelse ï nßd-
vendigt, at der er et velfungerende system, som på 

bedste måde kan skabe det nødvendige grundlag for, 

at Flyvevåbnets opgaver kan blive løst på bedste må-
de. Og et sådant system kræver mange personer, som 

ikke nødvendigvis er piloter; men en vis del må selv-

følgelig  have den nødvendige flyvemæssige bag-

grund. 
I den tid, der er gået fra den spæde begyndelse 

i slutningen af 1940ôerne og til nu, er der sket en 

meget stor udvikling indenfor personel-, uddannelses
- og teknikområdet. Da min tjeneste i Fyvevåbnet 

har medført, at jeg i tidens løb har været involveret i 

og været med til at gennemføre rigtig mange af de 
store forandringer, der er sket, så sagde jeg ja til at 

forsøge at skrive lidt om, hvordan jeg har oplevet alt 

dette. 

Det er nødvendigt for mig at sige, at selv om 
jeg har en del materiale til at understøtte min fortæl-

ling, så er der alligevel meget, som kun kan hentes i 

hukommelsen, og det kan visse steder være lidt van-
skeligt at få kronologien helt korrekt, og måske van-

skeligt at huske ï jeg er alligevel blevet 87, inden 

denne beskrivelse er påbegyndt. 
Efterhånden som jeg arbejdede mig igennem 

de mange òafsnitò i mit liv, dukkede mere og mere 

op. Det var både store og små begivenheder, og ofte 

må man stille sig selv spørgsmålet, om det nu også 
kan have læserens interesse. Alt det, jeg har medta-

get, har selvfølgelig haft en betydning for mig, og 

meget er medtaget, ikke på grund af dets almene vig-
tighed, men fordi jeg synes, a det har været med til at 

beskrive, hvordan virkeligheden var dengang. Der er 

i beretningen kun blevet plads til nogle få bemærk-

ninger om mit familieliv, specielt når det har været 
tjenstlige forhold, der har haft en væsentlig indfly-

delse på det. 

Specielt FLYHIS har udgivet en del bøger om 
mange forskellige ting i Flyvevåbnets historie, og 

her må jeg fremføre de mange glimrende bøger, som 

Hans A. Schrøder har skrevet. Her er utroligt mange 
fakta om Flyvev¬bnet, og ikke mindst bogen òDansk 

MilitÞrflyvnings Kulturhistorieò (udgivet af Flyve-

våbnets Bibliotek) giver en god analyse af udviklin-

gen. Det, jeg har forsøgt at få frem i denne bog, er 
nogle af de faktorer og begivenheder, som ikke er 

almindeligt bekendte, men som jeg har vurderet som 

væsentlige, små brikker i udviklingen.  
 

 

 

Forord  
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Da jeg blev født den 15. november 1926 i den 

lille by Glumsø (mellem Ringsted og Næstved), lå 
det ikke i kortene, at jeg skulle vokse op til at blive 

ònoget i Forsvaretò. Min far var tßmrer- og snedker-

mester, og min mor kom fra en af de største gårde i 

byen. Mine forældre havde købt en grund af min 
morfar, og her havde de bygget et ret stort hus med 

kælder, stue og 1. sal. Men det manglede de facilite-

ter, som vi i dag anser for selvfølgelige: Vand ind-
lagt, centralvarme og et toilet, men der var et lokum i 

kælderen.  Huset lå lige ved siden af jernbanestatio-

nen. Der var sket det uheldige for min morfar, at da 

jernbanen blev anlagt, kom den til at gå lige igennem 
hans marker, således at den firelængede gård lå på 

den ene side af jernbanen, og størstedelen af agerjor-

den lå på den anden side. Det betød, at alle afgrøder 
skulle hentes med hestevogn ad en lang vej og gen-

nem en viadukt.  

Min farfar var også tømrer. De var flyttet til 
Glumsø fra en lille by på Stevns og etablerede sig i 

et lille husmandssted. Han var en herlig type, som 

man godt kunne skrive en lille bog om, men her vil 

jeg blot nævne, at han i mange år var formand for 
Glumsø Husmandsforening, var den egentlige stifter 

af Glumsø Brugsforening og havde flere andre til-

lidshverv. 
Jeg fik aldrig nogen søskende, men har egent-

lig aldrig tænkt over, at jeg var enebarn. I kraft af, at 

vi havde en tømmer-

plads, hvor der i tidens 
løb blev bygget en del 

lagerbygninger, så var 

det et herligt sted at lege 
for drenge, og jeg sav-

nede aldrig selskab. By-

en havde en gammel 
skole, som jeg gik i, og 

jeg nåede lige at komme 

i 5. klasse, inden jeg  

blev flyttet til Glumsø 
Mellem- og Realskole, hvor jeg fik min realeksamen 

i 1942. Det sidste år jeg gik der, blev gymnastiksal 

og halvdelen af skolegården beslaglagt af tyske sol-
dater, så vi havde til daglig de hestetrukne prærie-

vogne stående. 

Uden for skoletid gik meget af tiden med akti-
viteter i Glumsø Idræts Forening. Om sommeren var 

det primært håndbold, og da der blev bygget et nyt 

sportsanlæg, snusede jeg også lidt til atletik, men det 

blev ikke til så meget. Gymnastik optog også en  

 
masse tid flere aftener om ugen. Og dengang da jeg 

var barn, var det altid rigtig vinter ï eller sådan hu-

skes det i hvert fald. Der var en meget fin kælkebak-
ke, som endte nede på søen, som altid (!) var tilfros-

set. Og der kunne man løbe på skøjter, ofte på stør-

stedelen af søen. Da der blev sparet meget i mit 
hjem, så husker jeg, at de første år måtte jeg nøjes 

med at forsøge at spænde skøjterne fast på gummi-

støvler, og det var ikke vejen frem til at blive en god 

skøjteløber. Men så fik jeg rigtige fedtlæderstøvler, 
og så gik det meget bedre. Skisport dyrkede vi også. 

Jeg havde selvfølgelig selv fremstillet mine ski på 

min fars værksted, som fyldte hele husets kælder. De 
første ski var af fyrretræ og var rimeligt gode, men 

efter nogle år fik jeg lavet et par nye af asketræ, og 

de var rigtig gode, så gode at jeg havde dem med på 
en tur til Norge i januar 1947. Da var det virkelig 

hård vinter, 

masser af is 

i Kattegat 
og i Øre-

sund. Oslo-

båden kun-
ne ikke 

komme 

igennem til 

København, 
så passage-

rerne blev 

sat af i Hel-
singør og 

måtte derfra 

med tog.  

Afsnit 1 

 Barndom ï ungdom 

Et meget tidligt billede fra 
tømmerpladsen bag huset. 

Mit barndomshjem 

 
På skitur til Geilo i Norge i januar 47. 

   Det er mine hjemmelavede ski af 

asketræ, der bruges. 
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På den tid var det ikke så almindeligt at give 
udtryk for følelser, i hvert fald ikke i mit hjem. Jeg 

har ikke nogen rigtig fornemmelse af eller erindring 

om, at der blev krammet eller lignende; men allige-

vel har jeg en erindring om en god barndom, fyldt 
med gode kammerater, leg og sport. 

 

Høng Studenterkursus, 1942 -44 

 

Det var ikke almindeligt, at unge mennesker fik en 

studentereksamen dengang. Jeg kendte i hvert fald 
ingen i Glumsø, som havde fået denne fine eksamen. 

Men mine forældre havde udviklet den ambition, at 

jeg skulle være ingeniør, og det blev derfor også min 

ambition. Om det var, fordi jeg var ret god til at teg-
ne eller bygge flotte modeller efter tegninger i Fami-

lie Journalen, ved jeg ikke. Jeg byggede mange mo-

deller, bl.a. var jeg omkring 1940 i gang med at byg-
ge en fregat. Jeg husker, at vi havde besøg af min 

mors kusine, som var gift med Erik Bertelsen, der i 

1939 havde skrevet sangen òBlÞsten g¬r frisk over 
Limfjordens vandeò (hvilket jeg dengang ikke anede 

noget om). Min mor må have været klar over dette 

og fik ham til at skrive i min poesibog (sådan noget 

havde drenge også dengang), og det blev til følgen-
de: 

 At bygge fregatter er ikke let, 

 Men at prøve sig frem, er et menneskes ret! 
 

Men uanset hvad motivet var for beslutningen 

om, at jeg skulle have en studenter-eksamen, så blev 

jeg meldt ind på Høng Studenterkursus. Her kunne 
man få en studentereksamen på to år, og det sparede 

jo en hel del penge. I august 1942 pakkede jeg så 

mine ting i cykeltaskerne og startede af sted mod 
Høng. Min mor fulgte mig til Sorø, og så sagde vi 

farvel der. Det var en kostskole, og mine forældre 

havde ventet, at jeg skulle bo på skolen. Da jeg an-
kom, fik jeg at vide, at jeg skulle bo i en villa, hvor 

der boede to andre elever. Det var et rigtig godt sted, 

jeg kom til at bo de næste to år. Mon ikke jeg var 

det, man kalder òet guds ord fra landetò, da jeg an-
kom til skolen som 15-årig uden meget kendskab til, 

hvad der skete i de voksnes 

verden. Det faktum, at det 
var et 2-årigt kursus medfør-

te, at en del af eleverne var 

noget ældre, end jeg var, og 
mange havde været ude i 

arbejdslivet for at tjene til at 

gå på kursus, og den erfaring 

om voksenlivet, som de hav-
de, var fjernt fra, hvad jeg 

havde oplevet. Jeg ved ikke 

om jeg har været specielt 
kvik til at lære, men det gik 

ret hurtigt med at falde til. 

Jeg klarede det hele og fik min studentereksamen på 
de to år, men det må også siges, at der var en stor 

procentdel, som ikke kunne gennemføre uddannel-

sen.  

En studentereksamen er jo adgangskortet til de 
videregående uddannelser, bl a. ingeniørstudiet. Men 

så enkelt var det jo ikke ï og er det vel stadig ikke. 

Det var ikke nok at have en studentereksamen. Det, 
der står på bundlinien af eksamensbeviset, skal være 

stort nok til, at man kan komme ind på den uddan-

nelse, man ønsker. Selv om mit eksamensresultat 
efter forholdene var rimeligt godt, så var det ikke 

godt nok til at starte på Polyteknisk Læreanstalt. Nu 

skal man også være opmærksom på, at elever på et 

studenterkursus skulle op til eksamen i hvert eneste 
fag og hver eneste side, vi havde pløjet os igennem 

med større eller mindre flid, og det er altså noget af 

en udfordring, og derfor er det ret naturligt, at det 
samlede resultat ikke når op på de store højder. 

 

S¬ fulgte et par fjumre¬réé 

 

Men livet skulle gå videre, og så måtte jeg jo prøve 

at komme ind på det ønskede studie på en anden må-

de. Og løsningen lå lige for: På Polyteknisk Lærean-
stalt var der oprettet et forberedelseskursus, hvor 

man i de nødvendige fag kunne få forbedret sine ka-

rakterer. Og det lød jo til at være pærelet ï jeg kend-
te jo det hele i forvejen. Jeg kom til København og 

fik et lille værelse i et pensionat lige i nærheden af 

Forum.  

Kort fortalt må jeg nok tilstå, at det ikke gik 
som planlagt. Flere ting spillede ind her: Jeg brugte 

nok tiden lidt ukoncentreret og var vel ikke specielt 

målrettet. Dette kan i nogen grad tilskrives, at jeg 
kun var 17 år, da jeg fik min studentereksamen; men 

også det faktum, at det var krigens sidste år, spillede 

nok ind.  

Student. 
(Det m¬ vÞre min 

fars smoking, jeg 

har lånt) 

70 ¬r senere.  
   To jubilarer fra ¬rgang 1944, fotograferet d. 13. 

september 2014 på trappen til Høng Gymnasium. 

Til venstre Arne Rasmussen og til højre Niels Hed-

ager Sßrensen. I midten rektor Birger Jensen.ò 
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Da jeg startede på Høng Studenterkursus, var 
der to politiske ungdomsforeninger, og jeg meldte 

mig ind i Venstres Ungdom. Hvis man spørger mig 

om, hvorfor det blev VU og ikke Konservativ Ung-

dom, så er svaret meget let: VU kom først! I 1943 
havde jeg deltaget i et VU-sommerkursus på 

òBrejdablikò nÞr Vejen og her f¬et nogle gode ven-

ner. Dette førte til, at jeg ofte mødte op i VU sekreta-
riatet på Vester Voldgade, og her blev jeg lidt invol-

veret i arbejdet med det illegale blad òBudstikkenò. 

Desværre skete der det, at tyskerne opdagede dette 
og rykkede ind på sekretariatet. Så da jeg en morgen 

dukkede op, blev døren åbnet, og jeg blev hevet in-

denfor til afhøring . Det varede det meste af dagen 

og endte med, at jeg blev ført ned i en bil af et par 
danskere i tysk uniform. Her sad jeg så i en rum tid, 

hvorefter der skete det, at de sagde til mig, at nu 

kunne jeg godt gå. Der var ingen forklaring, og jeg 
spurgte ikke, men skyndte mig hjem til pensionatet, 

pakkede min cykel for at finde et andet sted at bo. 



9 

Mit liv i Forsvaret startede den 13. maj 1947, hvor 

jeg mødte op på Svanemøllens Kaserne i Ryvangen. 

Det var mit eget ønske at blive indkaldt til Ingeniør-

tropperne, og det må jeg, formentlig ved sessionen, 
have givet udtryk for, idet det af et kort fra Krigsmi-

nisteriet, dateret 23. november 1946 fremg¬r òI An-

ledning af Deres Andragende meddeler Krigsmini-
steriet, at De vil blive indkaldt til Uddannelse ved 2ô 

Pionerbataillon, København Ø fra den 13/5 1947 at 

regneò. 
Grunden til, at jeg gerne ville aftjene min vær-

nepligt ved Ingeniørtropperne, var, at det kunne være 

en mulig måde at opnå en uddannelse til ingeniør. 

Det havde jeg på en ret ukoncentreret måde forsøgt 
at opnå mulighed for i de første år efter min studen-

tereksamen. Med nutidens sprog vil man nok sige, at 

jeg havde praktiseret òfjumre¬rò ï et begreb, man 
ikke kendte i 1946-47. 

Den første uddannelse, rekrutuddannelsen, 

foregik i 5. Ingeniørkompagni i tiden 13/5 ï 4/9 
1947. Det var selvfßlgelig en periode med en h¬rd 

uddannelse og disciplin, sådan som det nu var i Hæ-

ren dengang. Den første måned måtte vi ikke forlade 

kasernen, men det gik udmærket ï vi fik alligevel så 
lille en òlßnò, at der ikke var meget at g¬ i byen for. 

Vores kompagnichef var en af de modstands-

folk, som med baggrund i frihedskampen havde fået 
en kort militær uddannelse og derefter var blevet 

udnævnt til officer. Vores chef var oberstløjtnant 

Wagner, som under besættelsen var kendt som 

òGeneral Johansenò. S¬ vidt vi rekrutter kunne be-
dømme, var han en god chef, men i praksis var det jo 

næstkommanderende, premierløjtnant von Huth 

Schmidt, som reelt styrede kompagniet. Men vi re-
krutter havde jo ikke den store føling med nogen af 

befalingsmændene, dertil var der for stor formel af-

stand, ikke alene til de faste befalingsmænd, men 
også til de værnepligtige befalingsmænd. 

Vi var indkvarteret i kasernebygninger bygget 

i mursten (senere prøvede vi også træbarakker). Men 

der var ikke indbygget varmeanlæg eller varmt vand; 
kun på samlingsstuerne var der kakkelovne, men én 

gang om ugen blev vi ført til varmt brusebad! Vi 

boede på stuer med ca. 20 mand, og vi sov i køjesen-
ge. Der var et højt, men smalt skab til hver enkelt til 

opbevaring af uniform og udrustning. Civilt tøj måtte 

vi jo ikke gå i!! 
Lægetjenesten havde jeg heldigvis kun kon-

takt med en enkelt gang. Det var, da vi alle skulle 

gennem en eller anden kontrol og samtidig have ta-

get blodprøve. Det foregik udendørs; vi stod i en 
lang række og defilerede forbi lægen, som skulle 

tage blodprøven. Uheldigvis var han dybt involveret 

i en samtale med en anden person, samtidig med at 

han havde en tændt cigar i munden. Han havde der-

for lidt svært ved at ramme en blodåre, så han rodede 
en del rundt med kanylen, inden han fik noget i den. 

Men jeg endte op med et blåt mærke, som gik næ-

sten fra håndledet til øverst på armen. Men dengang 
afholdt man sig fra et klage, og et blåt mærke varer 

heller ikke evigt!! 

Vi blev på normal vis oplært i de grundlæg-
gende militære færdigheder, men oven i disse fik vi 

megen interessant undervisning i de specielle opga-

ver, som ingeniørsoldater skal udføre. Det drejede 

sig om brobygning i større eller mindre format, brug 
af sprængstoffer, minering og minerydning og meget 

andet. Det var rigtig spændende og var et godt kryd-

deri oven på de almindelige soldateropgaver, som vi 
selvfølgelig også fik vores del af. 

I slutningen af rekrutperioden blev der udtaget 

elever til befalingsmandsskolen (kornet og korpora-
ler). En del meldte sig frivilligt, andre blev mere el-

ler mindre tvunget på skolen. Mit mål var at komme 

videre i systemet, så jeg meldte mig frivilligt. Havde 

jeg ikke gjort det frivilligt, var jeg nok blevet udtaget 
alligevel, ikke mindst fordi jeg havde en studenterek-

samen. 

 

Ingeniørtroppernes Befalingsmandsskole (IBS), 

Ryvangen. 4/9 1947 ï 27/4 1948. 

 

Den 4/9 1948 startede jeg på IBS som kornetelev. 
Uddannelsen var af lidt længere varighed end i andre 

dele af Hæren, så den første måneds tid overlappede 

vi med det foregående elevhold. Derfor var der ikke 
plads på selve skolen. Vi blev indkvarteret midlerti-

digt i et par store lokaler i øverste etage af et stort 

motorværksted. Det var rimeligt acceptabelt, og tæn-
ke på at klage gjorde man ikke dengang. Det var der-

for et stort fremskridt, da vi kunne rykke over i sko-

lens træbarakker, hvor der var stuer af en god stan-

dard og kun 5-6 personer pr. rum. 

Afsnit 2   

Ingeniørregimentet, 1947-1949 

  Motorværkstedet, hvor vi var indkvarteret øverst 



10 

Uddannelsen var meget spændende og omfat-

tende og af høj karat. Vi lærte meget nyt, men und-
gik selvfølgelig ikke de almindelige militære uddan-

nelser tilføjet læren om at lede mindre grupper. Men 

denne del af uddannelsen indeholdt også det, som 
gamle soldater omtaler som òrßvtureò. S¬danne ture 

kan godt være et helvede at komme igennem, men 

bagefter er det dem, man husker bedst, og som bliver 

til de sjove minder fra soldatertiden!! 
Lige ved siden af skolen lå en pistolskydeba-

ne, som tyskerne under besættelsen benyttede som 

henrettelsesplads. De tre træpæle stod der på det 
tidspunkt stadig, men de er nu erstattet af afstøbnin-

ger. Det daglige nærvær af denne historiske plads 

gav helt naturligt anledning til, at vi ofte tænkte til-

bage på besættelsen, som vi alle havde oplevet på 
forskellige måder for ganske få år siden. Området er 

i dag en del af Mindelunden. 

 

 Tjeneste som kornet, 27/4 1948 ï 6/1 1948. 

 

Skolen sluttede med udnævnelse til kornet. 
Gradstegnet for en kornet var en lille trefløjet stjerne 

i sølvlignende metal på skulderstroppen, samt mulig-

heden for at anlægge kasket! Vi nyudnævnte blev 

derefter fordelt enten til et kompagni med soldater, 
der var ½-gamle i tjenesten, eller til et kompagni, 

som modtog nye rekrutter. Mit nye tjenested blev 2. 

Ingeniørkompagni, som var et kompagni med 
ògamleò soldater. Det var ogs¬ et kompagni med en 

ældre chef, en forhenværende modstandsmand, 

oberstløjtnant af Reserven O. Mandrup-Poulsen. Han 
var et ualmindelig rart menneske og, efter befalings-

mændenes målestok, måske lidt for rar. Vi syntes i 

hvert fald, at han ikke havde behøvet at undskylde 

overfor kompagniet, da det på helt normal vis havde 
vÞret udsat for en h¬rd ßvelse (òrßvturò). 

Det var i starten lidt af en udfordring for en 

kornet uden erfaring at skulle takle disse erfarne, 
sammentømrede soldater. Problemet mødte jeg alle-

rede den første morgen, hvor jeg skulle på stuein-

spektion. Her forventes forskellige militære aktioner, 

bl. a. i form af stueformandens kommando: òStuen 
retò. Her viste det sig, at de havde bestemt sig til at 

se, om de kunne tage fusen på den nye kornet.  Hvad 

gør man så??  Dette var ikke en situation, vi havde 
lært noget om på skolen. Når jeg tænker tilbage på 

situationen, ved jeg ikke, hvordan jeg fik inspiration 

til at gribe sagen an på en rimelig pædagogisk måde. 

Efter få sekunders tøven bad jeg dem lukke døren, 
og derefter redegjorde jeg for min situation ï og for 

deres ï og påpegede, at hvis dette blev drevet for 

vidt, så var det mig, der havde alle muligheder for at 
gøre livet surt for dem i form af indberetninger m.m. 

Vi blev hurtigt enige om, at det bedste for alle parter 

var, at de fulgte de spilleregler, der nu engang gjaldt 

for dem, og at jeg så i øvrigt skulle behandle dem 
ordentligt. Det virkede sguô!! ï og det blev en præg-

tig gruppe soldater, som udførte alle de opgaver, de 

blev sat til, med en ildhu, som nogle gange kunne 
overraske. 

Vores dagligdag bestod i fortsat øvelse af alle 

de specialer, som ingeniørsoldaterne efterhånden 
havde fået lært. Men vi blev også brugt til forskellige 

civile opgaver, hvor det, vi udførte for det civile 

samfund, faktisk var værdifulde øvelser for os. Som 

eksempler kan nÞvnes, at vi med brug af òarvedeò 
tyske pontoner byggede dommerflåder til brug ved 

rostævner på Bagsværd sø. Vi ledte med minesøgere 

efter forsagere på skydebanen på Amager Fælled, og 
det samme gjorde vi ude ved Roskilde Fjord. Her 

havde nogle drenge fundet nogle sprængfarlige efter-

ladenskaber fra nogle sprængninger, som tyskerne i 
sin tid havde foretaget. Desværre havde drengene 

hamret på disse farlige stumper, og en eksplosion 

havde såret en af drengene. Vi tilbragte flere dage 

derude, og hver eftermiddag blev dagens fund 
sprængt. Vi fortsatte, indtil vi kunne erklære området 

for sikkert. En anden tilsvarende opgave husker jeg 

tydeligt. Ingeniørregimentet var bedt om at komme 
ned til Næstved for at rydde Garderhusarregiments 

(GHR) skydebane for forsagere, Det blev min opga-

Skolens barakker, hvor der var både teorilokaler og 
indkvartering m.m. 

Pistolskydebanen med de tre træpæle. 
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ve sammen med tre soldater at gennemføre denne 
rydning. På vejen derned kørte vi en lille omvej og 

kørte ind til mine forældre i Glumsø, hvor vi fik en 

kop kaffe. Vi var en afslappet flok, som havde en 

opgave at udføre. Og måske var disciplinen ikke som 
den, de kendte i GHR. Det fik jeg at vide senere, da 

jeg på Flyveskolen kom på flyvehold med sekond-

løjtnant Højvang Nielsen fra GHR. Han huskede os 
og vores minerydnings-besøg, og han fortalte, at 

man havde været lidt chokeret over vores afslappede 

disciplin. Men vi havde en opgave, og den var blevet 
løst uden nogen problemer! 

Tiden for hjemsendelse af de ògamleò soldater 

nærmede sig, og det normale ville have været, at jeg 

ville blive udnævnt til sekondløjtnant. Men det skete 
bare ikke for os to kornetter i dette kompagni. En del 

år senere, da jeg var sagsbehandler i Forsvarsmini-

steriets 2. kontor, var jeg i en funktion, hvor jeg i et 
skab bag mig havde en række ringbind med duelig-

hedsbedømmelser. Her fandt jeg min egen, og nu 

kunne jeg læse, at grunden til, at vi ikke var blevet 
udnævnt efter de normale 6 måneder, udelukkende 

var, at det var vurderet, at vi manglede den erfaring, 

som man mente det gav at uddanne rekrutter!!  Som 

om behandling af ògamleò soldater ikke b¬de var 
krævende og gav en masse erfaring! 

Herefter kom jeg til et nyt kompagni og var 

med til at modtage og uddanne nye rekrutter. Det var 
selvfølgelig en helt anderledes hverdag end at have 

med ògamleò soldater at gßre. Men min tid med at 

uddanne rekrutter blev kortvarig, idet der var sket 

noget, som på afgørende vis ændrede mit liv. En dag 
havde jeg på bagsiden af Berlingske Tidende set en 

notits om, at der endnu var mulighed for at søge op-

tagelse på Flyveskolen til en uddannelse, der startede 

i begyndelsen af januar 1949. Det tiltalte mig, og jeg 
sagde til mig selv: òHvorfor ikke prßve?ò. Jeg sßgte 

derfor, og har senere læst, at der var ca. 700 ansøge-

re, hvoraf ca. halvdelen blev udtaget og kaldt til op-
tagelsesprøver. Disse prøver var, og er stadig, meget 

omfattende og grundige. Her husker jeg en lidt spe-

ciel del af prøven, idet vi alle blev fotograferet helt 
nøgne lige forfra og fra siden ï af nogle kvindelige 

fotografer. Dette var vist nok til et eller andet pro-

jekt, som egentlig ikke havde noget med optagelse til 

flyveruddannelse at gøre. Men kort fortalt, så var jeg 
så heldig at bestå optagelsesprøverne. Vi var i alt 55, 

der den 7. januar 1949 skulle begynde uddannelsen i 

Værløselejren. 
 Efter at have modtaget beskeden om, at jeg 

skulle begynde flyveruddannelsen, var der på Svane-

møllens Kaserne et par løjtnanter, som fortalte, at jeg 
nok snart kom tilbage. De sagde, at det at lære at 

flyve på en ujævn flyveplads som den på Avnø var 

meget svært, for de havde selv prøvet det og var af-

gået fra uddannelsen. Heldigvis dækkede dette nok 
mere over en vis misundelse og forsøg på at undgå 

en sandfærdig beretning om deres egne evner ï det 

viste sig heldigvis, at jeg ikke kom tilbage til Svane-
møllens Kaserne, samt at der sandelig ikke var noget 

i vejen med flyvepladsen.          

 

Efter at have gennemgået alle optagelsesprøverne til 
flyveruddannelsen, var der ikke andet at gøre end at 

vente på at høre resultatet. Det var heldigvis positivt, 

og det betød, at jeg skulle møde i Værløselejren d. 7. 
januar 1949. Hvordan min begejstring kom til udtryk 

dengang, husker jeg ikke. Derimod husker jeg, at jeg 

fik en lidt flov start på det, der skulle blive mit liv 

indtil udgangen af november 1986. 
 Mit kompagni skulle sørge for transport fra 

Svanemøllens kaserne til Værløselejren, og der blev 

stillet en bil til rådighed for min transport. Desværre 
var chaufføren ikke orienteret godt nok om vejen til 

Værløselejren, og jeg selv havde ikke noget lokal-

kendskab til denne del af Københavns omegn. Resul-
tatet var, at jeg kom for sent! Alle de øvrige var stil-

let op, og en velkomsttale var i gang!! En meget dum 

og uheldig begyndelse for en ògammelò soldat, der 

oven i købet havde en befalingsmandsgrad. 
  

 

Forskolen, Værløselejren 7/1 ï 5/3 1949. 

 

Holdet, der mødte, var en blandet skare. Der var 5 

premierløjtnanter fra hæren, 8 kornetter og 5 kornet-
elever, alt anført i Kundgørelse for Hæren A. 1-

1949. Fra hÞren var der ogs¬ 8 sekondlßjtnanter og 3 

oversergenter. Desuden var der 2 søløjtnanter af 1. 
grad og nogle enkelte andre befalingsmænd fra Sø-

værnet, samt alle dem, der kom direkte fra det civile 

liv. Disse òcivileò blev ansat i SßvÞrnet, hvor man 
havde en betegnelse òflyverkadetaspirantò. 

 Forskolen i Værløselejren havde orlogskaptajn 

P. Zigler som chef. Det var primært et teoretisk kur-

sus, hvor vi blev indført i en masse basale fag, som 
var nødvendige for den videre praktiske uddannelse. 

Som faste lærere havde vi to piloter: premierløjtnan-

terne Willumsen og Gedsø samt to ingeniører og en 
meteorolog. På grund af den store gradsspredning og 

den for den tid karakteristiske formelle afstand mel-

Afsnit 3   

Flyveskolen 1949 ï 1950 
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lem de forskellige personelgrupper, så var der mange 
barrierer, der skulle overskrides, for at vi kunne blive 

til den homogene masse, vi senere udviklede os til. 

Reglerne for, hvor man kunne indtage sine måltider 

og tilbringe fritiden, var vel nok den væsentligste 
hindring for at udvikle det nødvendige sammenhold. 

Det var således, at de, der havde en officersgrad, 

havde officersmessen som deres holdepunkt, kornet-
ter og oversergenter havde en anden messe, og flyve-

kadetaspiranterne var henvist til kostforplejningen. 

Men alligevel lykkedes det at få banket en masse 
teori ind i hovederne på os, og vi fik også nogenlun-

de overvundet gradsforskellene. Allerede på dette 

tidspunkt mener jeg, at der afgik nogle få fra uddan-

nelsen, og 5. marts 1949 var vi 51, der blev flyttet til 
Avnø for at fortsætte den egentlige flyveruddannel-

se.  

 

Elementærkursus 1949-I,  

Luftmarinestation Avnø,  

5/3 ï 5/7 1949 
 

Vores chef var or-

logskaptajn H. We-

stenholz; næstkom-
manderende kap-

tajn Meincke og 

flere af vores in-
struktører var pilo-

ter, som havde del-

taget i 2. verdens-

krig og bl.a. fløjet 
Spitfire under Sla-

get om England. 

Min instruktør var 
flyverløjtnant A. 

Bøge, og det lyk-

kedes ham at få 

lært mig det nødvendige, således at han d. 27. april 
1949 mente, at jeg var klar til, at nÞstkommanderen-

de kunne foretage den obligatoriske kontrolflyvning, 

inden en elev blev sendt af sted på sin første solo-

flyvning. Kontrollen blev klaret, og lige efter starte-
de jeg så på min første flyvning helt alene. Min fly-

vetid med instruktør inden første solo udgjorde 14 

timer og 50 minut-
ter, hvilket vistnok 

er nogenlunde gen-

nemsnittet før 1. 

solo.  Det er for 
enhver pilot et 

stort øjeblik, og 

efter 25 minutters 
flyvning landede 

jeg igen og fik, 

som traditionen 

bød, en buket 
markblomster, el-

ler hvad det nu var, 

man kunne plukke 
i april måned. 
 

 

  

Uddannelsen foregik primært på det danskbyggede 

træningsfly KZ-IIT, men desuden lærte vi også at 
flyve den lukkede 4-personers KZ-VII. (Mere om 

Hovedbygningen på Luftmarinestation Avnø. 

Den nybyggede elevmesse. Elevbarakkerne i nærheden af hangarerne. 

Efter min første solo. 
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disse to fly er fortalt i afsnittet om min tid som flyve-

instruktør).  

 Holdet på 51 elever var opdelt i to hold, såle-

des at det ene havde teori om formiddagen, medens 
det andet havde flyvning. Lærerne i teori var hen-

holdsvis vores instruktører eller civile eksperter 

(ingenißrer eller meteorolog), som blev hentet p¬ 
Skovlunde flyveplads med KZ-VII. Egentlig elemen-

tær militæruddannelse var der ikke meget tid til, selv 

om det jo nok havde været på sin plads, at flyverka-

detaspiranterne havde fået lidt mere og solidere al-
mindelig militær ballast! 

 Hver instruktør var normalt tildelt fire elever, 

og det var reglen, at det var den samme instruktør, vi 
fløj med; men af og til måtte en anden instruktør 

overtage, hvis den faste var forhindret. For dem, der 

skulle flyve, startede det med, at vi samledes i et lo-
kale i hangarområdet, smukt linet op bag hver vores 

instruktør. Her blev dagens lektion gennemgået, 

hvorefter vi begav os ud til de ventende maskiner, 

som teknikerne havde trukket ud foran de to hanga-

rer. De, der ikke skulle flyve første pas, samledes 
ude på pladsen ved det specielle landingsmærke, der 

var udformet som et stort T, hvor den lodrette linje i 

Tôet angav vindretningen. KZ-II var et åbent fly, 
absolut uden nogen form for bekvemmeligheder, så i 

vintertiden var det nødvendigt med en meget varm 

flyverdragt og tilhørende støvler. 
 Vi blev også ramt af et par alvorlige havarier. 

Det første skete på en navigations-flyvning, hvor 

eleverne, som fløj solo, skulle mellemlande på Skov-

lunde flyveplads. En elev (mineunderkvartermester 
Boyhus) ramte under anflyvning en højspændings-

mast, og en ledning savede sig ind i højderoret, hvor-

efter maskinen faldt til jorden. Boyhus nåede at 
kravle ud, inden maskinen gik i brand og totalt ud-

brændte. Boyhus slap med nogle rifter på den ene 

hånd. Den næste ulykke skete på Avnø, hvor to ele-

ver kolliderede i 100 meters højde under indflyvning 
til landing. KZ-IIôeren fik ßdelagt den ene vinge og 

styrtede i fjorden. Føreren blev reddet af en hurtiggå-

ende motorbåd. Han havde fået kraniebrud og en 
brækket arm. Den anden maskine, en KZ-VII, fik 

ved sammenstødet blokeret side- og højderor, men 

det lykkedes eleven at nødlande på en mark tæt ved 
Avnø.   

  Uddannelsen p¬ Avnß sluttede for os den 3. 

juli 1949, men nu var de 51 elever, der startede, ble-

Fra en instruktion før flyvning, Instruktørerne er PL 
Schaumburg (i alm. uniform) og  FL Bøge. Alle ele-

verne er iklædt vinterflyvedragt. 

   P¬ billedet t.h. er eleverne efter endt instruktion 

p¬ vej ud til KZ IIôerne. T.v. i billedet ses fundamen-
tet til det gamle tårn, hvor bl.a. meteorologerne 

havde til huse. 

 
Motorlære foregik på en gammel Stiglitz, som ikke 

kunne flyve, - - - 

 
- - -  og øvelse i blindflyvning blev givet i en linktræ-

ner, som var anbragt i et lokale i hovedbygningen. 
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vet reduceret til 31, som den følgende dag meldte sig 

til videre uddannelse på Overgangskursus (Harvard-

skolen) i Karup.  
 

Ved afgangen fra Avnø havde jeg opnået i alt 39:55 

timer på KZ-II og 16:35 timer på KZ-VII.    

 

Overgangskursus 1949-II, Karup,  

5/7 1949 ï 7/1 1950. 

 
Næste og sidste (troede vi) skridt på vejen til 

den eftertragtede flyvervinge var uddannelse 

på det noget større og mere avancerede Har-
vard træningsfly. Chef for Flyveskolens 

Overgangskursus var orlogskaptajn K. v. Wy-

lich-Muxoll. Min instruktør blev premierløjt-
nant Reimer, som var en herlig og munter 

person, som jeg senere gjorde tjeneste sam-

men med som flyveinstruktør på Avnø. Han 

gav mig den første lektion d. 6. juli 1949. 
Harvardôen var  p¬ mange m¬der helt ander-

ledes end KZ-II. Her sad eleven/piloten i for-

reste sæde, og der var radiokommunikation 
mellem instruktør og elev, og der var et luk-

ket cockpit! 

   Den 27. juli 1949 blev jeg meldt klar til min 

første solo på Harvard, og skolechefen foretog den 

nødvendige kontrolflyvning for at sikre og sige god 
for, at eleven var klar til solo. Men forinden man 

blev sluppet løs, skulle der underskrives et 

òSolocertifikatò af s¬vel elev som skolechef.  

De 31 elever, der afsluttede  uddannelsen på Avnø. Det kan bemærkes, at flyverkadetaspiranterne nu havde 
fået tildelt en jakkeuniform med en tynd guldstribe som gradstegn samt en flot kasket med hvidt sommerbe-

træk. 

Harvard 
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Uddannelsen på Overgangskursus varede til udgan-
gen af december, og på den tid opnåede jeg 125:15 

timer på Harvard. Uddannelsen omfattede alt, hvad 

der var nødvendigt på den tid: navigationsflyvning, 

blindflyvning, ZZ-landinger, kunstflyvning og for-
mationsflyvning. Og som vi var vant til, gik tiden 

med teori den ene halvdel af dagen og flyvning den 

anden halvdel. Men på grund af den øde placering 
midt p¬ heden, s¬ havde vi ogs¬ nogle òfrivilligeò 

undervisningstimer et par aftener om ugen. Der var 

en aften med sang, og det var ganske rart at lære 
nogle sange, som måske var lidt anderledes end dem, 

vi af og til sang ved festlige lejligheder i officers-

messen. Der blev også arrangeret danseundervisning, 

som var ganske morsomt, selv om vi manglede nogle 
damer som partnere. Om grunden til, at danseunder-

visning var indført, har noget at gøre med, at danse-

læreren efter timen med os fortsatte med øvrige offi-
cerer med damer, er jo ren spekulation!    

 Da vi nærmede os afslutningen på år 1949, 

havde vi en forventning om, at vi, som de to foregå-
ende hold ville modtage vores flyvervinger og blive 

udnævnt til militærflyvere m.m. Det var derfor med 

stor skuffelse og forundring, at vi kort forinden af-

slutningen af uddannelsen på Harvard fik at vide, at 
òé.vi skulle gennemg¬ en ny uddannelse, kaldet 

FortsÞttelseskursusò, som startede i VÞrlßselejren d. 

9 januar 1950. 
 I skrivende stund (juli 2014), hvor jeg omtaler 

vores forventning om at få vingen efter gennemgang 

af Overgangskursus, må jeg erkende, at vores for-

ventning burde have været erstattet af en bedre ori-
entering om, hvad der egentlig stod i Kundgørelse 

for Hæren nr. A.75 af 27/9 1948. I dette opslag står 

helt klart i punkt 5 følgende: 
ò5.   Efter tilfredsstillende Gennem-

gang af Elementærkursus 1949 I fort-

sættes uddannelsen på et Overgangs-
kursus af 6 Maaneders Varighed. Ef-

ter afslutningen af dette Kursus følger 

en ca. 3 Maaneders supplerende Ud-

dannelse, hvorefter alle egnede Elever 
af lavere grad end Sekondløjtnant ud-

nævnes til Sekondløjtnant eller Fly-

verlßjtnant II af Reservenò. 
  

Der var derfor ingen formel grund til, at vi 

følte skuffelse, men det må nok også indrømmes, at 
læsning af og kendskab til Kundgørelser ikke lige-

frem var noget, der lå os elever på sinde. Men kur-

susledelsen burde måske nok have været lidt mere 

omhyggelig med orientering om netop en sådan be-
stemmelse. Som eksempel på de følelser, der her-

skede på dette tidspunkt, kan citeres fra det 

òjulehÞfteò, der var fremstillet til julefesten i offi-
cersmessen p¬ Karup. Heri var bl.a. et òdigtò som 

havde titlen òSßrgespillet OK-49-IIò, hvor de to sid-

ste vers lyder som følger: 
 
Vi sled og slæbte som gale, 
Og når humøret vilde dale, 
Så tænkte vi på dette: 
Vi vingen får når det er forbi.  
Og straks vore skridt blev lette, 
thi fart det kunne vi liô. 
 
 
Snart på Karup vi er færdig, 
og som sagt .. til vingen værdig. 
Men nu er der ingen, 
Der vil give os vingen, 
Hvorfor?.. vi spørger bare,  
vil man os for vingen narre!! 
 

Dette sørgespil er jo et godt eksempel på, at 

man på den tid nok ikke gik så meget op i at sørge 
for den nødvendige kommunikation til de underlig-

gende niveauer. Men vi elever kunne selvfølgelig 

også selv have gjort noget for at få denne viden.  
 

Fortsættelseskursus 1950-I, Værløselejren,  

7/1 ï 15/4 1950 

   

Denne nye uddannelse var en blanding af teori og 
flyvning, hvor vi skulle lære at flyve 2-motores fly af 

typen Airspeed Oxford.   

Airspeed Oxford -  udefra og indeni. 
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Set i bakspejlet, var det måske en rigtig god tilføjel-
se, specielt for de elever, der var kommet direkte fra 

det civile liv, og som faktisk ikke havde modtaget ret 

megen uddannelsen i at være befalingsmand. Efter 

afslutning af kursus ville alle jo få en officersgrad, 
og det betyder, at der forventes et vist niveau inden-

for ledelse, som i al almindelighed er forventet af en 

officer, og selv en fremragende pilot har jo ikke nød-
vendigvis også medfødte lederegenskaber (selv om 

der nok har været en del med den opfattelse!!) 

 
Chef for Fortsættelseskursus var kaptajn Danielsen, 

som havde en række lærere til sin  rådighed. Det dre-

jede sig om følgende fag og lærere:  

 
Lufttaktik:    Kaptajnløjtnant K. Jørgensen,  

Luftværnsartilleri:  Kaptajnløjtnant Jessen, 

Søkrigslære:   Kaptajnløjtnant Heisterbeg- 
    Andersen, 

Psykologi:   Premierløjtnant Falk-Petersen, 

Luftkrigslære:  Kaptajnløjtnant H. G. P. Jensen, 
Landkrigslære:  Kaptajn Grüner, 

Tjenesteforhold:  Korpsofficiant Larsen og 

Engelsk:   Adjunkt Rosnæs. 

    
 Uddannelsen p¬ Oxford foregik ved 3. eskadrille, 

som havde kaptajn Poul Sæbye  som chef. Denne del 

af eskadrillens opgaver blev kaldt for ò3. Eskadrilles 
OXFORD-KURSUSò. Vores instruktßrer var lidt 

ældre piloter, som gjorde tjeneste i Værløselejren (af 

min logbog fremgår Stilling, Tonnesen, Willumsen, 

Horskjær og Holst-Sørensen). Også her måtte der 
underskrives et sÞrligt òsolocertifikatò, n¬r eskadril-

lechefen havde foretaget en kontrolflyvning med 

eleven. For mit vedkommende skete det efter 3½ 

times flyvning og en kontrolflyvning, som varede 10 
minutter. 

 

Den 15. april 1950 nåede vi endelig vores 
mål og fik vores flyvervinger og udnævnelser til en 

officersgrad. Min grad blev løjtnant af reserven i 

Hærens Flyvertropper, og flyverkadetterne blev ud-
nævnt til flyverløjtnanter af 2. grad i Søværnets Fly-

vevæsen.     

 
 

 

Efter òOxford-kursetò var der 26 mand tilbage, 
som omsider fik overrakt den eftertragtede flyver-

vinge. 
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 Efter at have mod-
taget vores flyver-

vinger d. 15. april 

1950 blev vi for-
delt til de to Spitfi-

re eskadriller, 4. 

Eskadrille i Værlø-

se og 5. Eskadrille 
i Karup, og nogle 

få kom til  3. Eska-

drille i København. 
Min nye enhed 

blev 5. Eskadrille i 

Karup, hvor jeg 
startede den17. 

april sammen med 

10 andre fra vores 

hold.  Ifølge mine stampapirer var jeg sat i nummer 
ved Jyske Flyverafdeling fra d. 16. april, men ifølge 

min logbog tilgik jeg 5. Eskadrille den 17. april, så 

også dengang var der tid til bare en enkelt dag til at 
flytte teltpælene.  

 Det var kaptajn A. H. Jørgensen, der var chef 

for eskadrillen og hans næstkom-manderende var 

premierløjtnant Niels Holst-Sørensen. 
 Det var med stor forventning, at vi nu stod 

overfor at skulle flyve Spitfire, som vel nok var det 

mest berømte fly fra 2. verdenskrig. Selv om de før-
ste helt nye jetjagere af typen Gloster Meteor Mk. IV 

var ankommet til Danmark i sidste halvdel af 1949, 

så betragtede vi stadig Spitfire som et af de bedste 
jagerfly i tjeneste rundt omkring i verden. 

Nu havde vi nye piloter den udfordring, at der 

ikke i Danmark var nogen eksemplarer af en 2-sædet 

udgave af Spitfire. Det første, vi skulle lære til fin-
gerspidserne, var òPilot notesò, som man vel kan 

kalde en brugsanvisning for at flyve maskinen. Det 

var et lille hæfte, som man hurtigt kunne gennemgå 
og lære. Dernæst blev vi gjort helt fortrolige med 

cockpit og alle de nødvendige instrumenter og hånd-

tag. Vi demonstrerede med bind for øjnene, at vi vid-
ste, hvor alting var. Til forskel fra tidligere typer, vi 

havde fløjet, så havde flyet en meget lang næse, som 

var nødvendig for at give plads til den store motor på 

ca. 1600 HK. Men denne lange næse ødelagde udsy-
net, hvis man kom ind til landing i en lige anflyv-

ning. Derfor startede vi med at flyve Harvard fra 

bagsædet og øve den nødvendige specielle indflyv-
ning til landingsbanen i en kurve, som først endte 

lige før landingsstedet. Allerede dagen efter vores 

møde ved eska-
drillen begyndte 

vi med at øve bag-

sÞdelandingerò 
med Harvard og 

med eskadrillens 

chef eller næst-

kommanderende i 
forsædet. Efter 

nogle få dage kom 

så dagen, hvor den 
første flyvning 

med Spitfire skul-

le finde sted.  
 Min første 

start blev noget af 

en mærkelig, og 

ikke særlig flatterende, oplevelse. Efter starten skulle 
understellet trækkes op. Det skete med et håndtag, 

som var monteret i højre side af cockpittet. For at 

betjene det, skulle man skifte venstre hånd fra gas-
håndtag til styrepind og højre hånd fra styrepind til 

understelshåndtag. På denne start skete der det, at 

når jeg slap gashåndtaget for at skifte over til det 

andet h¬ndtag, s¬ gik ògassenò fra motoren, og s¬ 
måtte der jo skiftes hænder tilbage igen for at få den 

nødvendige kraft. Mens jeg fjumrede med dette pro-

blem, kneb det lidt med at holde kursen ligefrem. 
Det viste sig, at jeg ikke havde strammet skruen, der 

holdt gashåndtaget, tilstrækkeligt, og inden jeg hav-

de fået korrigeret dette, var min kurs ca. 90 grader 
vinkelret på den retning jeg var startet i. Nu, i år 

2014, har jeg fundet ud af, at jeg ikke er den eneste, 

der har lavet en sådan start. Da jeg mødtes med re-

daktør Bent Aalbæk-Nielsen i forsommeren 2014, 
hvor starten til denne bog blev foreslået, fortalte jeg 

ham om episoden. Det undrede mig, at han hørte på 

det med et skævt smil. Forklaringen var, at han netop 
havde læst og skrevet om et lignende tilfælde i den 

bog, der var ved at blive færdiggjort om min hold-

kammerat NIK (oberst Niels Lund), som har beskre-
vet fuldstændig det samme om hans start. NIK var 

kommet til 4. Eskadrille i Værløselejren. Selv om jeg 

i flere år gjorde tjeneste i SHAPE (Belgien) sammen 

med NIK, og der ved mange selskabelige lejligheder 
var udvekslet mange gamle flyverhistorier (som jo 

blev bedre og bedre for hver gang, de blev fortalt), så 

har ingen af os fundet anledning til at fortælle netop 
denne historie.   

 Den daglige tjeneste i eskadrillen var primært 

Afsnit 4   

5. Eskadrille (Spitfire), Karup    

16/4 ï 31/7 1950 
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flyvning. Der kunne godt være 2-3 flyvninger på 
samme dag. Vi øvede alle de forskellige discipliner, 

som er nødvendige for at blive en god kamppilot. 

Det var kunstflyvning, formationsflyvning, luft-

kampøvelser, blindflyvning, d.v.s. flyvning i tætte 
skyer, højdeflyvning og lavflyvning. 

 Højdeflyvning prøvede vi et par gange. Selv 

om vi havde en kraftig motor, så tog det nogen tid at 
nå op i de højder, vi skulle. Den første var til 20.000 

fod og den næste til 30.000. Her måtte vi bruge ilt 

for at kunne operere i denne højde. Det modsatte var 
jo lavflyvning. Det er en 

disciplin, som en pilot og-

så skal kunne.  Det havde 

man jo set et eksempel på i 
RAFôs bombardement af 

Shellhuset og det store 

angreb med Lancasters 
mod tre dæmninger i 

Tyskland. Flyveregler i 

luftrummet over Danmark 
satte nogle grænser for, 

hvor lavt man måtte flyve 

(selv om det nok m¬ ind-

rømmes, at vi i de første år 
nok har overtrådt disse 

regler lidt for ofte). Men vi 

var så heldige, at der var et 
meget stort område i Thy, 

hvor vi kunne praktisere 

rigtig effektiv lavflyvning. 

Der var desværre kun en 
enkelt lektion sat af til 

denne øvelse, men at have 

en hel time sat af til, at 
man var beordret til at fly-

ve i en højde af få meter over landskabet, var ren 

fornøjelse. Noget sådant kunne sikkert ikke gennem-
føres her i 2000-tallet, bl.a. på grund af de mange 

sommerhuse og det faktum, at flyvning i dag er no-

get helt andet end i 1950ôerne. 

 Spitfiren havde 20 mm kanoner indbygget i 
vingerne, og dem fik vi selvfølgelig også mulighed 

for at prøve med skarp ammunition. Vi skød mod 
store skiver, der var opsat på stranden ved Nyminde-

gab eller Oksbøl. Det var fascinerende at mærke ry-

stelserne i flyet, når kanonerne blev affyret, samt 

følge nedslagene i eller ved skiverne. Nu skulle man 
ikke blive alt for fascineret af dette, men sørge for at 

afbryde såvel skydning som dykningen mod målet 

tide. Som eksempel kan nævnes, at min holdkamme-
rat H.C. Halken trak alt for sent op efter sin skyd-

ning, hvilket bevirkede, at hans fly blev ramt af op-

springere fra målområdet, og nogle ramte de to køle-
aggregater, som sad på 

undersiden af Spitfiren. 

Dette bevirkede, at køle-

væsken sivede ud, og det 
medførte, at motoren ikke 

fik den nødvendige køling 

og derfor ville blive over-
ophedet på ret kort tid. 

Halken nåede heldigvis 

lige netop tilbage til Ka-
rup!! 

 Det var også muligt 

at ophænge små bomber 

under vingerne og så bru-
ge Spitfiren til dyk-

bombning. Det foregik i 

et stejlt dyk mod målet. 
Vi kunne øve dette mod et 

mål opstillet inde på Ka-

rups område. Det vigtig-

ste under en sådan opera-
tion var at frigøre bomben 

i den rigtige højde og der-

efter øjeblikkeligt tage 
flyet ud af dykket, for 

med den fart, vi dykkede med, var der behov for en 

vis højde for at få rettet op. Jeg oplevede at se et me-
get alvorligt ònÞr-misò en dag, hvor jeg var placeret 

i nærheden af målet. En af piloterne var så tæt som 

 

Skiven efterses for træffere. 

 
LT(R) A.V.Rasmussen og FL.2(R) K. Skydsbjerg ved 

bombemålet, der var opstillet inde på flyvestationens 

område. 
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nogle få meter over jorden i bunden af den opret-
ning, han havde startet alt for sent. Heldigvis slap vi 

alle med skrækken. 

 Det må ikke glemmes, at vi i eskadrillen også 

dyrkede megen udendørs sport i form af fodbold og 
orienteringsløb. Med premierløjtnant Holst-Sørensen 

som næstkommanderende var det noget, der blev 

lagt stor vÞgt p¬!! Holst var i 1940ôerne verdens 
hurtigste løber på distancerne 400 og 800 m og hav-

de vundet mange guld-, sølv- og bronzemedaljer. 

Det førte dog ikke til, at nogen af os blev særligt 
skrappe til idræt. 

 Som nævnt tidligere var de første jetjagere af 

typen Gloster Meteor Mk. IV og Mk. VII ankommet 

til Danmark. De var blevet tildelt Søværnets 3. Luft-
flotille, som var hjemmehørende på Luftmarinestati-

onen i København, hvorfra de fløj med Catalina og 

Sea Otter. De nye Meteor jagere blev stationeret på 
Karup, hvorfra man trænede nogle af de lidt ældre 

piloter. Disse nye jagere skulle medvirke ved en fly-

veopvisning den 4. maj 1950 ved Langelinie i Kø-
benhavn, hvor man festligholdt 5-året for befrielsen. 

I alt 3 Meteorer fløj i lav højde forbi tilskuerne ved 

Langelinie. Herefter fløj kaptajnløjtnant Friis-

Sørensen rygflyvning i ca. 10 meters højde forbi til-
skuerne. På den 3. flyvning ramte han et par skibs-

master i lystbådehavnen og mistede kontrollen med 

flyet, som styrtede ned på fodboldbanen på Holmen. 
Piloten blev dræbt, men heldigvis blev ikke andre 

ramt. På Karup havde vi flere gange set Friis-

Sørensen øve sig i denne specielle form for flyvning 

ind over startbanerne. Samme morgen havde vi spist 
morgenmad sammen med Friis-Sørensen i Officers-

messen. Jeg fløj den morgen en øvelsesflyvning 

(blindflyvning) med Spitfire, og om eftermiddagen 

var vi 5, der fløj en Oxford til Værløse, men jeg hu-
sker ikke hvorfor. Det var en meget trist dag, som 

det altid er, når en af flyverkammeraterne omkom-

mer, og dette var det første havari med en af vores 

nye jetjagere. 
 Tiden fløj af sted, og i juli 1950 kom der så 

befaling om, at en del unge piloter skulle flyttes til 

Flyveskolen for at virke som flyveinstruktører, idet 
der nu skulle uddannes en del flere piloter end tidli-

gere. Den 31. juli 1950 afgik jeg derfor fra 5. Eska-

drille for at melde mig på Flyveskolen den følgende 
dag. Min flytning foregik med en Spitfire, som skul-

le afleveres i Værløse. Her må jeg tilstå, at jeg benyt-

tede denne sidste flyvning med Spitfire til at vise 

mine forældre, hvordan sådan en maskine så ud. Så 
jeg lagde ruten ned over Sydsjælland, hvor mine for-

ældre boede i stationsbyen Glumsø. Lige syd for by-

en ligger en sø, som jeg fløj forholdsvis lavt hen-
over, inden jeg trak lidt op ind over mine forældres 

hus. Jeg er ikke sikker på, at de var særligt begejstre-

de for denne demonstration. Og der var i hvert fald 
tre andre borgere i byen, som var utilfredse. De hav-

de ringet til den lokale betjent og klaget, og de havde 

oven i købet været i stand til at oplyse ham om ma-

skinens nummer (det var for øvrigt nr. 411). Han 
kontaktede mine forældre om sagen og bad dem sige 

til mig, at det skulle jeg altså ikke gøre mere!! ï og 

mere skete der så ikke. Det var aldeles ukorrekt at 
flyve på denne måde, og det er vel også et eksempel 

på den lidt slappe flyvedisciplin vi (måske ikke al-

le?) havde på den tid. Dette var vel en af årsagerne 

til, at der på den tid skete en del ulykker, og årsag til, 
at man hentede den engelske Air Vice Marshall  

Saunders til Danmark for at få strammet op på bl.a. 

flyvedisciplin.      

 

Afsnit 5  

Instruktør på Flyveskolen, Avnø  

30/7 1950 ï 26/11 1951  
 
  

 

 

Instruktørkursus.  
Det, at man er en færdiguddannet pilot, er i sig selv 

ikke tilstrækkeligt til at begynde at lære andre at fly-

ve. Det kræver en særlig uddannelse i adskillige fag, 

og derfor var der blevet etableret et instruktørkursus 
for os 8 piloter, som kom fra henholdsvis Sjælland-

ske og Jydske Flyverafdeling samt fra Søværnets 

Flyvevæsen. Men vi kom alle fra det samme  

 
flyvehold, EK-49-I. Vi blev indkvarteret i et lille 

gammelt hus lige uden for hovedvagten. Det var et 

rigtig hyggeligt sted og udmærket indrettet, og vi var 

nu medlemmer af officersmessen, hvor vi spiste rig-
tig godt og blev godt serviceret af nogle flinke meni-

ge messemænd.  
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Vi fløj med KZ-II og KZ-VII, der var de typer, som 
vi selv havde lært at flyve, da vi var elever. Men 

skolen havde endvidere, i tidsrummet fra 22/4 1950 

og til dagen før vi ankom, fået leveret 10 helt nye 

træningsfly af typen Chipmunk, som derfor også 
indgik i vores program. Vores uddannelse til flyvein-

struktør var slut med udgangen af august, og den 4. 

september 1950 havde jeg min første dag som in-
struktør, hvor jeg, ifølge min logbog, havde fem ele-

ver oppe for deres første lektion. 

    P¬ instruktßrkursus havde jeg desvÞrre et havari 
med en KZ-II. Det skete d. 8/8 1950, hvor jeg solo 

var oppe for at øve forskellige discipliner med en KZ

-II, bl.a rygflyvning. KZ-IIôeren er ikke udstyret med 

en særlig karburator for denne omvendte flyvestil-
ling, så hvis man beholder stillingen lidt for længe, 

begynder motoren at sætte ud; evt. går den helt i stå. 

Det skete selvfølgelig, og så sidder man der og kig-
ger på en propel, der ikke drejer rundt. Der er des-

værre ingen selvstarter, så det, man lærer eleverne, 

er, at man ved at dykke meget stejlt kan få så meget 
lufttryk på propellen, at motoren sætter i gang igen. 

Det forsøgte jeg, men det virkede ikke, og så er der 

jo ikke anden løsning end at finde en passende mark 

at lande på. Det gjorde jeg så, men desværre var der 
en lille grøft lige før denne mark, som jeg ikke nåede 

helt frem til, så resultatet var, at da hjulene ramte 

grøften, drejede maskinen lige 180 grader rundt og 
stoppede. Selv slap jeg med en lille skramme på den 

ene albue ï det var straks værre med maskinen. Jeg 

blev, efter at være bragt tilbage til luftmarinestatio-

nen, sat til at ringe til vores chef, orlogskaptajn We-
stenholz, som var i København, og orientere ham om 

det lille uheld. Det var en klam oplevelse at skulle 

oplyse om, hvilken skade der var sket: understellet 
ødelagt, en vinge 

knækket, propel be-

skadiget, motoren 
fyldt med jord og 

halepartiet også 

stærkt beskadiget. 

Det var KZ-II nr. 
109, det var g¬et ud 

over, men den blev 

repareret og kom 
tilbage igen, men 

ikke før september 

det følgende år, 
hvorefter jeg mange 

gange fløj i den igen 

med elever. Det mo-

rede nemlig skolens 
næstkommanderen-

de at tildele mig nr. 

109, n¬r vi skulle 
flyve med elever. 

Men andre er slup-

pet bedre fra at dykke motoren til start. I 2014 finder 
jeg et vers i en sang, skrevet ved en fest for vores 

elevhold i 1949. Heri hedder det: 

  Når NIK får motorstop, 

  Han taber ikke modet, 
   Men dykker i galop, 

  S¬ h¬ret ryôr af hovedet. 

Det var altså min holdkammerat  NIK, den senere 
oberst N. Lund, der som elev med succes fulgte det, 

han havde lært i teorien. Set i bagklogskabens klare 

lys må jeg nok indrømme, at min flyvehøjde sikkert 
ikke har været tilstrækkelig til at forsøge et dyk, 

samt ï tror jeg ï hvis jeg med det samme havde sat 

næsen imod Avnø, så havde jeg kunnet nå at svæve 

tilbage til flyvepladsen. Ak ja, men det kan man jo 
ikke bruge til noget nu.      

 

Flyveinstruktør.  
  

Et nyt hold flyverelever var mødt på Avnø, medens 

vi sluttede vores instruktøruddannelse. Det var sam-
mensat nogenlunde, ligesom mit eget hold havde 

været: der var nogle premierløjtnanter og andre befa-

lingsmænd samt en hel del lige fra det civile liv med 

grad af flyvekadetaspiranter (flasp).  
 Det hold, jeg fik tildelt, bestod af en premier-

lßjtnant og tre flaspôer. Den 4. september 1950 var 

min første dag som instruktør. Om formiddagen fløj 
jeg med 5 elever og om eftermiddagen igen med 3. 

Det var spændende for en ung løjtnant af reserven, at 

jeg bl.a. skulle uddanne en officer med højere grad, 

men det gav slet ikke anledning til spændinger. Den 
første elev, jeg fløj med var premierløjtnant S. O. 

Nielsen (senere oberst og chef for Flyverhjemme-

værnet 1977 ï 84). Da jeg i november 1986 fyldte 60 
og dermed skulle 

forlade Flyvevåb-

net, fik jeg en me-
get speciel hilsen 

fra S. O. Nielsen. 

Det var en fotoko-

pi af hans logbog, 
hvor denne, hans 

første flyvning, er 

anført, samt et bil-
lede af den KZ-II, 

vi fløj med den 

dag (nr. 104). Som 
det ses på billedet, 

blev maskinen star-

tet, ved at man 

med et kraftigt ryk 
i propellen fik mo-

toren i gang. 
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Ud over S.O. havde jeg tre flyverkadetaspiran-
ter som elever: 

Donald Testrup, som senere blev oberstløjtnant og 

chef for Flyveskolen,  

 Peter Borgnæs, som også blev i Flyvevåbnet, hvor 
han blev major og fløj helikopter m.m. i Eskadrille 

722 (jeg husker, at jeg ved et instruktørmøde om ele-

verne betegnede ham som òen sympatisk bisseò, og 
det var positivt ment!), og  

 Roed, som desværre ikke kunne gennemføre ud-

dannelsen. Mange år senere traf jeg ham som auto-
forhandler i Skovlunde. Han havde fået civilt flyver-

certifikat og havde købt en af de udfasede KZ-IIôere. 

 

Det vil her være på sin plads med en kort omtale af 
KZ-II, dette udmærkede lille træningsfly, som jeg 

har fløjet rigtig mange timer med. 

 Det var bygget af den danske fabrik Kramme 
og Zeuthen, som allerede i 1937 havde bygget et lille 

fly, som blev kaldt KZ-1. Det forsvandt sporløst un-

der krigen. Da Danmark efter afslutningen af 2. ver-
denskrig havde brug for et fly til at uddanne militære 

piloter, var Kramme og Zeuthen i stand til hurtigt at 

levere et sådant fly. Det var et udmærket fly, men 

efter nutidens målestok meget primitivt. Det havde 
fast understel og to åbne cockpit. Det tekniske udstyr 

var minimalt, men for en nybegynder var det ret 

overskueligt at blive fortrolig med instrumenter og 
håndtag. Motoren var på 144 HK, men det var allige-

vel nok til at give en marchfart på 190 km/t og op til 

220 km/t, hvis det blev presset. Der var plads til 100 

liter benzin, som var nok til at flyve 3 timer og 20 
minutter, så man kunne flyve med 4 elever en for-

middag eller eftermiddag uden at skulle afbryde for 

at tanke. Kommunikationen mellem instruktør og 
elev kunne være fremstillet af Storm P. Der var mon-

teret en lille gummitragt lige foran hver af piloterne. 

Talen blev så transporteret igennem en gummislange 
til det andet cockpit, og her var det forbundet med 

den læderhjelm, man var nødt til at have på. Det er 

jo meget langt fra at kunne kaldes en effektiv form 

for kommunikation, men nu, så mange år senere, har 
jeg kun erindring om, at det gik meget godt alligevel. 

Det må dog nok siges, at det af og til kunne være lidt 

spændende ï eller rettere lidt nervepirrende ï fordi 
man som instruktør (som altid sad i forreste cockpit), 

var nødt til at give eleven nogen selvtillid, ved at 

man, f. eks. under indflyvning til landing og under 

selve landingen, sad med begge hænder synlige for 
eleven. Men hvis landingen forløb mindre heldigt 

med store hop (òhßnsò) p¬ en meter eller mere, s¬ 

skulle man godt nok være hurtig og få hænderne ned 
på gashåndtag og styrepind for at redde situationen ï 

og flyvemaskinen! Flyveegenskaberne var rigtig go-

de. Man kunne udføre alle standardformer for kunst-
flyvning, og det lærte eleverne inden for de ca. 50 

timer, som kursus varede. At foretage spin med den 

var heller ikke noget problem. Den skulle dog be-

handles lidt håndfast for at få den til at gå ind i et 
spin, men det var meget let at få den ud af et spin, 

idet man efter et par omgange bare kunne slippe sty-

regrejerne, s¬ stoppede spinôet. 
 Til instruktørernes store glæde fik Flyveskolen 

i løbet af 1950 tildelt en enkelt Harvard. Formålet 

var vist nok, at der skulle foretages G-prøver af ele-
verne. Det skete ved, at vi foretog nogle kraftige ma-

nøvrer startende med et dyk og derefter kraftig stig-

ning som i begyndelsen af et loop og derefter fortsat-

te med kraftigt drej. Under hele denne manøvre var 
det så elevens opgave at aflæse en G-måler og for-

tælle instruktøren, hvad han så. Når vi foretog disse 

manøvrer, så løb blodet jo fra hovedet, og det ned-
satte synsevnen. Det forudsattes så, at vi instruktører 

havde så meget træning, at vi kunne se hele tiden! ï 

og heldigvis er det sådan, at i det øjeblik man stop-

per manøvren, så strømmer blodet tilbage, og alt er 
helt normalt igen. Vi fløj da en del G-prøver med 

elever, men vi brugte Harvarden lige så meget til at 

flyve for at vedligeholde vores personlige træning i 
denne mere avancerede maskine.   

 Med udgangen af november 1950 afsluttede 

dette hold deres uddannelse, og nu skete der noget 
helt nyt, idet det blev det første hold danske elever, 

der skulle fortsætte deres uddannelse i USA. Der var 

sket det, at i forbindelse med, at Danmark blev med-

lem af NATO ved organisationens oprettelse 4. april 
1949, havde Danmark opn¬et en aftale om, at pilot-

træning blev en del af den amerikanske våbenhjælp. 

Dette hold rejste derfor til videre uddannelse i USA, 
og en af de nye instruktører, løjtnant A. H. Dolleris, 

rejste med dem for at virke som medinstruktør.   

 

Flyvevåbnet oprettes 1.  oktober 1950. 

 

I den tid, hvor vi havde været på instruktørkursus, 

var der på højeste niveau foregået en masse forhand-
linger om ændringer i Forsvarets struktur. Hvor me-

get der egentlig stod i aviserne om de mange speku-

lationer og personelproblemer m.m., som dette med-
førte, har jeg ikke megen erindring om. For os unge 

piloter var der egentlig nok i det daglige arbejde, og KZ-II  
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den megen snak om, hvem der skulle have fremtidi-
ge topposter, interesserede vel ikke særlig meget ï vi 

kendte jo ikke meget til disse - i vores øjne - ældre 

officerer. Men i løbet sommeren blev der udsendt de 

fornødne meddelelser om, hvordan Forsvarets ord-
ning skulle være fra 1. oktober 1950. Helt overordnet 

så blev Krigsministeriet og Marineministeriet slået 

sammen til Forsvarsministeriet, og Flyvevåbnet blev 
oprettet som selvstændigt værn på linie med Hæren 

og Søværnet. I praksis betød dette for det nye Flyve-

våben, at vi skulle til at vænne os til en masse nye 
betegnelser for de forskellige elementer i organisati-

onen. Vi fik nu òflyvestationerò, og eskadrillerne og 

luftflotillerne fik nye numre som et led i et system, 

der var indført af NATO. Det mest spændende var 
vel nok, hvem der blev den første chef for Flyvevåb-

net. Man valgte at kalde generalmajor Christian 

Førslev hjem fra stillingen som militær- og flyverat-
tache i Washington, en stilling han havde tiltrådt i 

1946. Han blev udnÞvnt til generallßjtnant og skulle 

nu sørge for, at det kommende samspil mellem de 
ældste flyverofficerer fra Hæren og Søværnet kunne 

gå op i en højere enhed. Det mener jeg lykkedes ret 

godt for ham. Der var alligevel en del problemer, 

men de ligger lidt uden for min historie, så dem 
springer jeg over.  

 

Kort ophold ved Eskadrille 723, Karup (Meteor). 

 

 Der skulle uddannes nye piloter til de nye Me-

teor jetjagere, og jeg var blandt dem, der pr. 15. ja-

nuar 1951 blev beordret til tjeneste i Eskadrille 723 i 
Karup. Nu skulle jeg igen til at lære en hel masse 

nyt, og i februar fik jeg den første lektion i den to-

sædede Meteor Mk. 7. Min historie om min tid ved 
Eskadrille 723 vil jeg gøre meget kort. Det blev me-

get hurtigt klart for mig, at jeg vist ikke var den fødte 

jetpilot, og jeg følte mig ikke særlig tryg ved denne 
nye form for flyvning, slet ikke i sammenligning 

med, hvad jeg havde følt, da jeg fløj Spitfire, og hel-

ler ikke den gode fornemmelse, jeg havde som flyve-

instruktør. Som konsekvens heraf traf jeg en beslut-
ning og søgte om at komme tilbage til Flyveskolen. 

Instruktørerne i Eskadrille 723 har helt sikkert været 
enige med mig, og min ansøgning blev imødekom-

met, således at jeg igen kunne melde mig til tjeneste 

ved Flyveskolen d. 7 marts 1951.  

 
Det er min faste overbevisning, at for mig har dette 

betydet et vendepunkt i min karriere i Flyvevåbnet. 

For mig var det i realiteten her, at grunden til den 
udvikling og tjeneste, jeg derefter har været så heldig 

at være en del af, blev lagt.  

 

Tilbage på Flyveskolen, 7/3 ï 26/11 1951. 

 

Den 6. marts fløj Freddy Birkelund mig tilbage til 

Avnø i en Oxford, og allerede den følgende dag fløj 
jeg både formiddag og eftermiddag med elever i den 

gode KZ-II. Hidtil havde jeg primært været tildelt 

KZ-II, men Flyveskolen havde, som tidligere nævnt, 
i eftersommeren 1950 modtaget 10 nye træningsfly 

af typen De Havilland Chipmunk. Den havde jeg 

fløjet med, allerede medens vi var på instruktørkur-
sus, men hidtil havde jeg ikke fløjet med den som 

instruktør; men i den resterende tid af min tjeneste 

som instruktør fløj jeg lige meget med de to typer. 

 Det må siges at være en kæmpeforandring bå-
de for instruktør og elev at gå fra KZ-II til Chip-

munk. Den havde et lukket cockpit, den havde radio, 

hvorfor man havde bedre kommunikation med ele-
ven, og man havde forbindelse til flyvelederen i tår-

net. Og eleven fløj den fra forreste sæde, som også 

skulle benyttes, når man fløj solo. For eleven betød 

det, at han ikke skulle sidde og kigge på instruktø-
rens nakke, men kunne koncentrere sig om hele hori-

sonten. De første 10 Chipmunk, vi havde fået, havde 

et lille handicap. Det var vanskeligt for en uøvet at få 
den ud af et spin! Derfor fik eleverne ikke lov til at 

øve denne disciplin, når de var solo, men de fik det 

demonstreret af en instruktør. De senere Chipmunks, 
som ankom til Flyveskolen i 1952-53, havde et bre-

dere sideror, og det skulle have klaret problemet med 

spin.  

 Tiden gik stille og roligt. Elever, der havde 
passeret den første fase, blev sendt videre til uddan-

Meteor Mk. 7 Chipmunk 
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nelse i USA, og nye ankom, og vi startede forfra. 
Der var selvfølgelig forskellige former for adspredel-

ser, der brød den daglige trommerum, for eksempel 

en Sankt Hans fest. Her opførte primært eleverne 

nogle små forestillinger, og vi festede, som man nu 
gjorde dengang. Det var ikke alle instruktører, der 

havde deres hustruer eller kærester boende nær 

Avnø, men dengang havde man en fleksibel opfattel-
se af forskellige regler. Man kunne f. eks foretage en 

øvelsesflyvning med KZ-VII til Fyn eller Jylland, 

lande på en mark og samle en hustru op. Det gik næ-
sten altid godt! ï men ved en enkelt lejlighed var 

piloten så uheldig, at noget pigtråd lavede en flænge 

i det lærred, som KZ-VII var beklædt med. Det blev 

klaret ved, at der blev sendt en anden KZ-VII af sted 
med en tekniker, der medførte de nødvendige lappe-

sager, og så blev den sag ordnet.   

 I 1951 modtog Flyvevåbnet de første af et 
stort antal F-84 Thunderjet, som blev leveret af USA 

under det program, som hed MAP = Military Assi-

stance Program. Dette berørte jo ikke os på Flyve-
skolen direkte, men nogle af os fik lejlighed til at få 

et særligt adgangskort til den højtidelighed, der blev 

afholdt i Kastrup d. 28 august 1951. Det var chefen 

for NATOôs Europakommando, General Eisenho-
wer, der foretog overrækkelsen. Til stede var for-

svarsministeren, forsvarschefen, chefen for Flyve-

våbnet og mange andre særligt indbudte. Specielt var 
indbudt de tre piloter, der havde været i USA for at 

blive omskolet til F-84: kaptajnløjtnant Niels Holst-

Sørensen og flyverløjtnanterne F. Kofoed og S. 

Thorkildsen. Fra Avnø var vi nogle få, som fløj til 
Kastrup med Chipmunk.  

 

 

  
 

 

 
 

 
 

Generalerne 

Eisenhover 

og Førslev 
taler med de 

tre danske 

piloter. 

Musikkorpset passerer den amerikanske fane foran 
de seks første F-84E, som den 28. august 1951 blev 

overdraget til Danmark. 

General Eisenhover og den danske forsvarschef, 
admiral Quistgaard. 

Efter selve pa-
raden var der 

opvisning med 

F-84 af det 

amerikanske 
hold òThe 

Skyblazersò 
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 Efter oprettelsen af Flyvevåbnet var vi jo ivri-
ge efter at få vores helt egen uniform, og i løbet af 

sommeren 1951 fik vi så mulighed for at få en sådan. 

De første havde guldstriber, ligesom der var på Sø-

værnets uniformer. For at vi kunne være helt sikre 
på, at det var Flyvevåbnet, var der anbragt en lille 

guldvinge over striberne på samme sted, som den 

øverste guldsnor på Søværnets uniform har en rund 
sløjfe. Det er interessant at notere sig, at skuespille-

ren Poul Reichardt i filmen òMßd mig p¬ Cassiope-

iaò fra 4/10 -1951 var iklædt en flyveruniform, som 
var meget tæt på den, der blev vores uniform. Hel-

digvis blev det ret hurtigt besluttet, at guldstriberne 

skulle udskiftes med striber af samme slags som 

Royal Air Force benyttede; men vi beholdt den lille 
flyvervinge på ærmet.  

 I begyndelsen af 1951 var det blevet besluttet, 

at Flyvevåbnet skulle oprette sin egen officersskole. 
Et væsentligt krav var, at ansøgerne havde en mate-

matisk studentereksamen og en tid som operativ pi-

lot, hvilket i praksis udelukkede, at piloter fra mit 
flyvehold kunne søge. Men det viste sig, at det kun 

var meget få blandt dem, som opfyldte tidskravene, 

der havde en studentereksamen. Der blev derfor fra 

april 1951 åbnet mulighed for, at ansøgere uden stu-
dentereksamen kunne supplere deres kundskaber ved 

at følge nogle kurser lokalt, som skulle bringe dem 

op på studentereksamens niveau i visse fag. Men det 
skulle ske på en sådan måde, at deres daglige tjene-

ste ikke blev berørt. På Avnø var der derfor et lille 

antal af instruktørerne, som hver morgen meget tid-
ligt (undervisningen var fra 05:45 til 07:45!) blev 

kørt til nogle timers undervisning på Vordingborg 

Seminarium. Den 15. november 1951 startede den 

første officersklasse i Rungsted med 14 elever.  
 Dette antal var desværre ikke tilstrækkeligt til 

at dække det fremtidige behov for linjeofficerer, så 

Flyverkommandoen måtte foretage sig noget ekstra-
ordinært i den anledning ï og dette beskrives i næste 

afsnit!      

 Rygter, ï det var på grund af et rygte, at jeg 
blev elev på den første klasse på Flyvevåbnets nye 

officersskole! I ordbogen forklares rygte med 

òforlydende, snak, sladderò. Det er derfor vigtigt, at 

man får klarhed over, hvad det, man har hørt, i reali-
teten dækker over. 

 Vi vidste jo, at 14 af vores flyverkammerater 

var startet på Officersskolen d. 15. november 1951. 
Jeg tror, at det var den 25. november, at vi på Avnø 

hørte et rygte om, at to fra mit flyvehold, Thor Lar-

sen og Eggers, var blevet tilbudt at starte som elever 
på den igangværende klasse på Officersskolen. Det 

gav anledning til 

megen undren og 

snak, og jeg prø-
vede derfor at få 

noget mere kon-

kret at vide. Jeg 
ringede til Flyver-

kommandoen på 

Flyvestation Vær-
løse, hvor jeg 

kom til at tale 

med kaptajn Stil-

ling. Først spurgte 
jeg, om rygtet var 

i overensstem-

melse med sand-
heden. Da det 

blev bekræftet,  

spurgte jeg: òEr det p¬ grund af, at de p¬gÞldende 
har studentereksamen?ò Da det ogs¬ blev bekrÞftet, 

meddelte jeg, at jeg også havde matematisk studen-

tereksamen, og at to mere på mit hold også havde en 

sådan eksamen. Kaptajn Stilling spurgte derefter, om 
jeg da var interesseret i at blive optaget på skolen, og 

det kunne jeg selvfølgelig sige et stort JA til. Det 

tyggede Stilling lidt på og sluttede med at sige, at jeg 
skulle høre nærmere.  

 Den følgende formiddag nåede jeg at flyve 

med 3 elever i Chipmunk. Da jeg fløj med den tredje 
elev, fik jeg over radioen at vide, at jeg skulle lande, 

og at grunden 

var, at der var 

kommet besked 
om, at jeg næste 

morgen skulle 

stille på Offi-
cersskolen i 

Rungsted. Min 

elev fik altså 
ikke hele sin lek-

tion, men han fik 

til gengæld en 

kort omgang 
kunstflyvning, 

for sådan en 

meddelelse skul-
le da markeres.  

  

 

Afsnit 6   

Flyvevåbnets Officersskole, Rungsted, FLOS 1951/52 

 
Hotel Rungsted Kyst, der husede Flyvevåbnets første officersskole 
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 Det viste sig, at Fly-
verkommandoen efter min 

forespørgsel havde hen-

vendt sig til de elever fra 

mit hold, som havde stu-
dentereksamen, og spurgt, 

om de ønskede optagelse. 

Endvidere havde man også 
spurgt en fra flyveholdet 

efter mit (EK-49-II) om det 

samme, så resultatet var, at 
om formiddagen den 27. 

november 1951 var vi fem 

nye elever, der meldte sig 

på skolen. 
  Vi mßdte de 14 oprindelige elever ved fro-

kostbordet. De var noget overraskede, og enkelte gav 

udtryk for lidt irritation over, at de havde været nødt 
til at bruge så megen tid på de særlige kursus, de 

havde skullet gennemgå sideløbende med deres tje-

neste. Det er da til at forstå denne frustration, men på 
den anden side må det jo ikke glemmes, at de havde 

fået den uddannelse, de manglede, medens vi havde 

opnået det ved at tage studentereksamen, før vi be-

gyndte ved militæret. Men problemet blev løst meget 
fint: Vi fem nye blev hver idømt en bøde på en kasse 

øl og en flaske Cognac, og det blev Flemming Kofo-

ed, som var bestyrer af denne bøde. Når der ved et 
måltid eller en lille fest var behov for det, så meddel-

te Kofoed, hvem der ògavò ßl eller cognac. Det var 

et fint system, og der var da på den måde drikkevarer 

til rådighed i en rimelig tid. 
 Den nye officersskole var blevet etableret i 

Hotel Rungsted Kyst. I en artikel i Billed-Bladet fra 

d. 20. maj 1952 kan man læse, at så 
sent som 5. oktober 1951 vidste 

man endnu ikke, hvor skolen skulle 

placeres. Set med vore øjne var det-
te hotel en rigtig god placering af 

denne uddannelse. 

Der var gode spise- og op-

holdsstuer og værelser nok til os alle 

sammen. I kælderen var der 
et lokale, som lige netop var 

stort nok til at placere de nød-

vendige borde og stole til ele-

verne. Det blev ganske vist 
lidt trangt, da vi, de sidste 

fem ankomne, også skulle 

være der; men det gik. Skole-
stuen havde en dør, der førte 

lige ud til stranden ved Øre-

sund, så bedre kunne det ikke 
blive. 

Denne første officersklasse 

blev gennemført med en va-

righed på ca. 8 måneder. Sammenlignet med tilsva-
rende uddannelser i Hæren og Søværnet, var dette 

meget kort tid, men det var nßdvendigt, fordi der var 

et meget presserende behov ved de operative enhe-
der for at få linjeofficerer ud til ledende funktioner.  

Skolens chef blev ooberstløjtnant Westenholz, 

som vi jo alle kendte fra Flyveskolen. Næstkomman-
derende var kaptajn H. G. P. Jensen. Til at stå for 

den militære uddannelse var der kaptajnløjtnant 

Holm, og som leder af den administrative del havde 

Westenholz fået kaptajnløjtnant Eigild Larsen med 
fra Flyveskolen. Generelt må det siges, at ledelse og 

elever på forhånd kendte hinanden ret godt.  

Vores lærere kom fra alle tre værn, og de var 
alle store specialister i de fag, de underviste i. Men 

fordi man er specialist, medfører det ikke nødvendig-

vis, at man har medfødte evner som lærer. Men vi fik 

lært alt det, vi skulle. Vi havde også civile lærere, 
bl.a. i matematik og engelsk. Vores lærerinde i en-

gelsk var meget optaget af, at nogle af os havde haft 

lejlighed til at gennemgå kurser el-
ler andet i engelsktalende områder, 

og de havde derfor en vis øvelse i at 

tale engelsk. Og det syntes hun var 
spændende, så en stor del af under-

visningstiden foregik som samtaler 

med elever, der allerede var godt 

bevandrede i engelsk. Vi var nogle 

Vi spiste godt p¬ òhotelletò. Det sßrgede eje-
ren, direktør Bang Andersen for. 

Træning/uddannelse i kommando-
føring. 

NK, KN H.G.P. Jensen undervi-
ser. Eleven er Lt Amled. 

Vi var også på skydebanen en en-
kelt gang. 
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stykker, som ikke var særlig gode 
til engelsk, så i stedet for at vi fik 

lært noget, så havde vi nogle fre-

delige timer. Da jeg nogle år se-

nere skulle til tjeneste i Canada, 
tænkte jeg tilbage på dette med 

en vis ærgrelse ï men heldigvis 

så lykkedes det mig hurtigt at 
blive ret god til engelsk.  

Da vi nåede hen mod jul, 

kom kaptajnløjtnant Eigild Larsen 
ned til os fem, som var ankommet 

senere. Det var pludselig gået op 

for skolen, at vi formelt ikke var 

elever på skolen, for vi havde jo ikke sendt ansøg-
ning ind. Derfor havde skolekontoret udarbejdet an-

søgninger fra os, som vi bare skulle skrive under, så 

ville de blive behandlet, anbefalet og sendt til For-
svarsministeriet. Derfor kan man i Kundgørelse for 

Forsvaret, A.112-1951 se, at de første 14 elever er 

òtilladt at indtræde i flyvevåbnets officersskole, klas-
se 1951/52ò, og derefter i en kundgørelse fra begyn-

delsen af 1952, A.17-1952, blev vi fem ònyeò s¬ og-

så tilladt at indtræde i klassen. Så var formalia i or-

den!  
Ud over den teoretiske undervisning og under-

visning i militære færdigheder, specielt kommando-

føring, så havde vi også danseundervisning under 
ledelse af en balletmester fra Det Kgl. Teater. Det 

foregik på Hørsholm Hotel, hvor vi øvede meget 

forskelligt fra Lancier til Scottish (det sidste husker 

jeg kun, fordi det stod i Billed-Bladet). Men det var 
rigtig morsomt, også selv om vi ikke havde damer at 

danse med. Min dansepartner var A. Bøje Jensen, og 

vi fik vist nok en pæn karakter til afdansningsprø-
ven. 

Offi-

cersskolen, 
eller rettere det 

tidligere hotel, 

havde også en 

badebro lige 
ud for det sted, 

hvor vi holdt 

pauser mellem 
de forskellige 

undervisnings-

timer. Den 
trængte imid-

lertid til repara-

tion, og gen-

nem det, der 
vist i dag kal-

des òOld boys 

nettetò, kom 
der en deling 

soldater fra 

Ingenißrregimentet ud og òßvede 
sig i brobygning!!ò ï og vi fik en 

god og sikker badebro. 

Eksamenstid er altid noget, der 

lægger et pres på deltagerne, 
men det kom vi heldigvis igen-

nem alle sammen uden nogen 

problemer. Men nu skete der 
noget, som er unikt for vores 

hold. Det er reglen, at eksa-

mensresultatet danner grundlag 
for det, der kaldes den militære 

rækkefølge, således at den, der 

består som nr. 1, kommer først i 

rækkefølgen. Men for vores holds vedkommende var 
der stadig i Flyverkommandoen en forestilling om, at 

de, der havde mest flyvererfaring, skulle have en 

fortrinsstilling. Det betød, at indrangeringen skete 
indenfor de flyvehold, vi kom fra, så vi vidste på 

forhånd, hvem der ville komme øverst, og at de fem 

sidst ankomne ville blive placeret sidst. Det er jo 
interessant at bemærke, at Val Eggers, som bestod 

som nr. 1 og senere fik Kongens Æresvinge, blev 

indrangeret som nr. 15. Sådanne krumspring er, så 

vidt jeg ved, ikke gentaget siden.     
Vi må have afsluttet eksamen i alle fag tidligt, 

for allerede d. 2/7 1952 har òHans MajestÞt Kongen 

resolveretò, at vi fra ò17/7 1952 udnÞvnes til flyver-
lßjtnanter af 1. grad i flyvev¬bnetò. Efter s¬dan en 

udnævnelse skal man til audiens for at takke for ud-

nævnelsen. Det kunne ikke arrangeres før den 27/10 

1952, hvor Kong Frederik tog imod hele holdet 
(minus to, som var p¬ kursus i USA) samt skoleche-

fen oberstløjtnant Westenholz. Det skete om aftenen 

på Amalienborg, og jeg husker, at majestætens tale 
selvfølgelig var 

en lykønsk-

ning, men kort 
fortalt, var der 

også en løftet 

pegefinger om, 

at vi skulle 
overholde alle 

regler for flyv-

ning, så man 
undgik de 

mange ulyk-

ker. Derefter 
gik vi på Hvi-

ids Vinstue for 

at sunde os 

oven på den 
lille opsang!     

Sct. Hansaften havde vi besøg af Ka-
ren Blixen fra Rungstedlund.  

  Westenholz var i familie med hende. 

 
Hele holdet efter den afsluttende eksamen. Forreste række fra venstre: 

Folmer Hansen, Svend Thorkildsen, Bent Amled, Høj-Hansen, Djørup, 

Mørch Sørensen, Thor Larsen, Eggers, Bendix. 

Bageste række fra venstre: Termøhlen, Th. Petersen, Fl. Kofod-Jensen, 
Skydsbjerg, Sejr, Fl. Koch-Pedersen, Borreby, Jeppesen, A.V. Rasmus-

sen, A. Bøye Jensen. 
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 Efter udnævnelsen til 

òflyverlßjtnanter af 1. grad i 

Flyvev¬bnetéò fra den 17/7 
at regne blev vi fordelt til 

Flyvevåbnets forskellige en-

heder. Da jeg tidligere havde 

søgt væk fra operativ jetflyv-
ning, var det helt klart, at jeg 

derfor ikke skulle til en ope-

rativ eskadrille.  
 I forbindelse med den 

nye forsvarsordning, hvor 

bl.a. Flyvevåbnet var blevet opret-
tet, var der også sket andre ændrin-

ger. En af dem var, at Søværnets 

Fjernkendingsskole på Holmen var blevet ændret til 

òForsvaretsò Fjernkendingsskole, og derfor var der 
et ønske om, at den del af skolens arbejde, som 

handlede om flykending, skulle ledes af en person 

fra Flyvevåbnet. Da jeg i kraft af min interesse for 
dette emne allerede havde virket som lærer i flyken-

ding på Flyveskolen, så faldt valget naturligt på mig. 

Jeg blev derfor sat til tjeneste på Flyvestation Kø-

benhavn med henblik på, at jeg også skulle være le-
der af undervisning m.v. i flykending på Forsvarets 

Fjernkendingsskole. Det betød, at jeg kunne fortsæt-

te med at flyve lidt Oxford, som foregik fra flyvesta-
tionens hangarer i den sydlige del af Kastrup luft-

havn, og at jeg kunne passe 

nogle vagttjenester på flyve-
stationen, som kun lå et sten-

kast fra Holmen. Men i reali-

teten blev størstedelen af min 

tid brugt på Fjernkendings-
skolen.  

 Fjernkendingsskolen 

havde til huse i en pragtfuld 
gammel bygning inde midt i 

Holmens område. Der var 

kontorer, undervisningsloka-
ler, en lille biograf, og på 1. 

sal var der et modelværk-

sted. Her havde to meget 

dygtige modelsnedkere nok 
at gøre med at bygge nogle 

pragtfulde modeller af nogle 

af flådens gamle sejlskibe. 
Det var en fornøjelse at be-

søge dem og følge deres ar-

bejde.  

 Chefen for skolen var 

kommandørkaptajn Steen 
Steensen, som også var leder 

af skibs-kending. Flykending 

havde været varetaget af en 

orlogskaptajn. Hver afdeling 
havde en kontorassistent, og 

jeg havde det store held, at 

der i afdelingen for flyken-
ding var en civil lærer, W. 

Poulsen, som simpelthen 

vidste alt om emnet, og som var 
en ildsjæl i sin gerning og meget 

afholdt af alle eleverne. 

På den tid var flykending noget, som mange 

militære funktioner havde stort behov for at have et 
solidt kendskab til, således at de med sikkerhed kun-

ne skelne ven fra fjende. Det drejede sig om kamppi-

loter, luftværnsartillerister til lands eller på skibe og 
ikke mindst de mange personer i Luftmeldekorpset, 

der var en meget vigtig del af det kontrol- og vars-

lingssystem, der var blevet opbygget. Det var sko-

lens opgave at uddanne instruktører, som på det lo-
kale plan kunne uddanne de mange, som i deres 

funktion skulle have et godt kendskab til fjernken-

ding. Udover at vi på skolen udførte undervisning, så 
var det også vores opgave at udarbejde forskellige 

former for undervisnings-

materiel. Vi fik fremstillet 
en bog i pocket book-

format med alle de fly, der 

var aktuelle, og producere-

de mange forskellige tryk-
sager til undervisnings-

brug. Et godt undervis-

ningsmiddel var modeller 
af fly, som kunne bruges til 

at fremstille skyggebille-

der, der viste flyet fra alle 
mulige vinkler. Med hjælp 

fra vores lokale model-

værksted fik vi fremstillet 

nøjagtige modeller af de 
fly, personellet kunne blive 

udsat for i det virkelige liv. 

Disse modeller blev brugt 
til fremstilling af støbefor-

me, og så blev der masse-
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Forsvarets Fjernkendingsskole. 

 
Fjernkendingsskolen leverede undervisnings-

materiale til flykending  til hele forsvaret, 

bl.a. de støbte flymodeller, som her ses i kas-

sevis 
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produceret flymodeller i letmetal. Der blev også pro-
duceret praktiske kasser, som kunne indeholde alle 

de modeller, en instruktør havde brug for. I vore da-

ge kunne man have klaret alt dette med nogle pro-

grammer til computeren!! 
 Tjenesten ved Flyvestation København gav en 

god mulighed for at flyve en del med Oxford. En del 

var transportopgaver, men jeg fik også mulighed for 
at flyve nogle ture til gavn for Fjernkendingsskolen. 

Det var specielt nogle flyvninger, hvor skibsafdelin-

gen havde brug for at få nogle fotografier af nyere 
danske eller udenlandske orlogsfartøjer. Der var en 

flyvning til Bornholm, som fik et lidt specielt forløb. 

Jeg skulle hente en canadisk flyverlæge, som havde 

været på (privat) besøg hos Flyvevåbnets stabslæge i 
dennes sommerhus på Bornholm. Jeg havde en tek-

niker med, og vi ventede i lufthavnen i Rønne. Da 

vores passager ankom til flyvepladsen, skulle vi star-
te flyets motorer op. Det var ikke avancerede moto-

rer, så start forgik ved, at teknikeren gik op på vin-

gen med et specielt starthåndtag, hvormed han kunne 
lave de nødvendige omdrejninger på motoren, såle-

des at tænding i cylindrene kunne opnås; men så ske-

te der det, at håndtaget knækkede!! ï og et reserve-

håndtag fandtes ikke. Nu kom der nerver på, for vo-
res flyvning var beregnet sådan, at vi skulle have 

ankomst i Kastrup i rimelig tid, før canadierens fly 

skulle afgå. Det var selvfølgelig i en weekend, men 
det lykkedes teknikeren at få lokaliseret en smed i 

Rønne, komme ind til ham i taxa med stumperne og 

få dem svejset, og så tilbage til lufthavnen. Håndta-

get holdt, motorerne blev startet, men vi havde mi-
stet meget tid. Når man i et militærfly skulle fra 

Rønne til Kastrup, var man jo nødt til at respektere 

svensk luftrum, men jeg må indrømme, at jeg tjente 
nogle kostbare minutter ved at følge en ret direkte 

kurs, som bevirkede, at jeg fløj ind over Falsterboka-

nalen. Vi fløj så stærkt, som en gammel Oxford nu 
kan presses til, og landede på Kastrup, hvor en bil 

ventede for at bringe vores passager til den civile 

afgangshal. Han nåede sit fly, men det var en speciel 

oplevelse. Når man nu, 60 år senere, studerer sin 
logbog, fremgår det 

visse steder, at man 

dengang kunne fore-
tage transportflyvnin-

ger af personer, som 

ikke klokkeklart kun-
ne betegnes som 

tjenstlige flyvninger. 

Men den slags skete 

alts¬ òi gamle dageò.  
 Medens jeg 

gjorde tjeneste på 

Fjernkendingsskolen, 
indtraf nogle hændel-

ser, som havde lidt 

med vores arbejde at gøre. Den 5 marts 1953 landede 
en polsk jager af typen MiG-15 i Rønne lufthavn. 

Piloten var under en patruljeflyvning, hvor han var 

leder, pludselig dykket væk fra de tre andre fly og 

havde sat kursen mod Rønne, hvor kan landede kort 
efter. De tre andre fly var blevet beordret til at skyde 

ham ned, men det nåede de ikke. Det var en kæmpe-

sensation, fordi MiG-15 på den tid var et meget 
avanceret, russiskbygget jagerfly, som var frygtet 

under Koreakrigen 1950-53. Det polske fly blev der-

for strengt bevogtet, skilt ad og transporteret til Fly-
vestation Værløse, hvor det blev minutiøst gennem-

gået af danske og andre specialister fra NATO, spe-

cielt USA. Alt var meget hemmeligt, og der slap ik-

ke mange oplysninger ud. 
 Og så, to uger senere, gentager det sig. Endnu 

en MiG-15 flygter fra Polen den 20. maj 1953. Men 

piloten tager i sin iver fejl af flyvepladsen i Rønne 
og lander i stedet på Almegaards Kasernes øvelses-

plads. Det lykkedes for mig og instruktør Poulsen at 

komme med en Catalina fra Flyvestation København 
til Rønne, og vi var ude ved den polske MiG-15 

samme dag. Der var selvfølgelig en meget effektiv 

sikkerhed, fotoforbud m.m. Men vi fik set flyet på 

nært hold og observeret flere interessante ting. Man 
var så nervøse for, at der kunne slippe noget ud, at 

både Poulsen og jeg selv fik besøg af Forsvarets Ef-

terretningstjeneste nogle få dage senere og udspurgt, 
især om vi havde taget billeder af flyet. Det benægte-

de vi selvfølgelig. I dag kan man på  internettet 

ògoogleò disse begivenheder og se en masse af de 

òhemmeligeò billeder. Her m¬ s¬ tilfßjes, at en tredje 
MiG-15 flygtede fra Polen til Rønne lufthavn den 25 

september 1953. 

 
Jeg vil gerne her fremhæve, at Flyvevåbnets 

Historiske Samling har været i stand til at bytte sig 

til en MiG-15 fra Polen, og at dette fly nu er blevet 
restaureret af en del af de meget ivrige og dygtige 

ældre teknikere m.fl., som på så fremragende vis har 

restaureret mange af de fly, der nu er udstillet på 

Flyvevåbenmuseet i Stauning. Denne MiG-15 er nu 
en tro kopi af den 

første, der landede i 

Rønne den 5/3 
1953. 

 Men som det 

går i Militæret ï 
pludselig skal man 

til anden tjeneste, 

så med udgangen af 

oktober 1953 var 
det farvel til Flyve-

station København 

og Fjernkendings-
skolen.              

MiG-15 landingen på Bornholm den 5. marts 1953. 
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 Beslutningen om, at jeg skulle til tjeneste i 
Forsvarsministeriet, må være sket i stor hast, da skri-

velsen fra ministeriet er dateret 30/10 1953, og heri 

st¬r:  òéat flyverlßjtnant af 1. grad A. V. Rasmussen 
ved flyverkommandoen fra den 1/11 1953 at regne 

skal forrette tjeneste i flyverstaben med henblik på 

tjeneste i forsvarsministeriet fra den 2/1 1954 at reg-

ne og indtil videreò. (Den 28/12 1953 sender For-
svarsministeriet en skrivelse og retter datoen fra 2/1 

til 1. februar 1954, hvilket gav mig i alt 3 måneder til 

at lære bare lidt om stabsarbejde).  
Det er svært at huske, hvilke følelser det udlø-

ste, da jeg fik at vide, at mit næste job ville blive i 

Forsvarsministeriet. Men jeg er sikker på, at ingen af 
mine holdkammerater fra Officersskolen misundte 

mig!! Indtil 1950 havde der været et Krigsministeri-

um og et Marineministerium, og det betød i praksis, 

at alt vedrørende Hæren, inklusive Hærens Flyver-
tropper var blevet varetaget af Krigsministeriet, og 

Marineministeriet varetog Søværnet, inkl. Søværnets 

Flyvevæsen. Men disse to ministerier var i 1950 ble-
vet samlet i et nyt ministerium, Forsvarsministeriet. 

Dette var samtidig med, at Flyvevåbnet blev oprettet 

som selvstændigt våben, ved at Hærens Flyvertrop-

per og Søværnets Flyvevæsen blev samlet til et nyt, 
selvstændigt værn. 

Flyvev¬bnet havde i begyndelsen af 1950ôerne 

kßbt den store ejendom òHenriksholmò i VedbÞk og 
begyndte at indrette den til nyt hovedkvarter. Da jeg 

blev beordret til tjene-

ste i Flyverstaben fra 
1/11 1953, var man 

endnu ikke færdig 

med bygning af de 

sidebygninger, som 
var nødvendige. Man 

havde derfor lejet 

enkelte villaer i Ved-
bæk til at huse de 

afdelinger, der endnu 

ikke var plads til. Per-
sonelafdelingen, som 

jeg skulle til oplæring 

i, var placeret i òVilla 

Tertiaò p¬ Olgasvej i 
Vedbæk. Når vi skul-

le til frokost i offi-

cersmessen, måtte vi 
spadsere hen til Hen-

riksholm.  

 Flyvevåbnet havde problemer med at bemande 
chefstillinger og ledende stabsstillinger med perso-

nel, der havde de nødvendige stabsuddannelser eller 

erfaringer fra arbejde i stabe. Der var, før jeg blev 
beordret til FMN, allerede en officer fra Flyvevåbnet 

tjenstgørende i FMN 1. kontor (planlægning) og des-

uden en officer i 4. kontor. (materiel). Nu var tiden 

kommet til, at ministeriet ønskede, at Flyvevåbnet 
også udfyldte en plads i dets 2. kontor, som beskæf-

tigede sig med òPersonel og uddannelseò. Det vil 

være en kæmpeoverdrivelse at sige, at jeg blev udta-
get, fordi jeg havde den rette uddannelse. Det var 

derfor, at FMN havde bestemt, at jeg skulle til Fly-

verstaben i en kortere tid for at give mig en lille 
smule ballast, inden jeg skulle starte i Forsvarsmini-

steriet. 

 Den 1. februar 1957 meldte jeg mig så til tje-

neste i Forsvarsministeriet, og en helt ny verden åb-
nede sig for mig. Det gik meget hurtigt op for mig, at 

jeg nu var i et òvÞrnsfÞllesò omr¬de, samt at de offi-

cerer, jeg kom til at gøre tjeneste sammen med, alle 
havde en grundlæggende officersskole på tre år bag 

sig, samt at flere allerede havde gennemgået en 

stabsuddannelse (generalstabskursus). Det er jo for-

ståeligt, at de nok så med en vis skepsis på en ny 
medarbejder, der òkunò havde gennemg¬et en lyn-

hurtig officersskole på ca. otte måneder, og som hav-

de en stabserfaring næsten lig NUL. Men jeg må 
sige, at jeg blev godt modtaget og behandlet rigtig 

godt og fair og fik 

god vejledning, og 
jeg tror også, at jeg 

var rimeligt hurtig 

til at lære det nød-

vendige.  
 Den første 

tid i ministeriet var 

jeg tildelt et skri-
vebord i et lille 

kontor med udsigt 

til en af ministeri-
ets baggårde. Kon-

toret delte jeg med 

kaptajnløjtnant N. 

A. Rye-Andersen, 
der var adjudant 

for forsvarsmini-

steren, som var 
Rasmus Hansen 

(ogs¬ kendt som 
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Henriksholm, efter at tilbygningerne til venstre og højre for 
hovedbygningen var færdige. Til venstre ses en kort glas-

gang, som førte til P-afdelingen, og til højre glasgangen, som 

førte til bl.a. M-afdelingen. 
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òRasmus Jetò, fordi han i regeringen Hans Hedtoft 
var med til at købe de første jetfly til Danmark). Mi-

nisteren så jeg ikke meget til, men hørte en masse 

spændende ï og sjove - ting om ham gennem Rye-

Andersen, som var en prægtig ven med god humor 
(vi mßdtes mange gange i ¬rene, der fulgte, og han 

sluttede som general og Chef for BALTAP). Men 

det krævede absolut en stærk personlighed at være så 
tæt på forsvarsministeren, som en adjudant er, og en 

sådan person var Rye-Andersen. Her kan jeg ikke 

lade være med at citere en lille smule fra en rubrik i 
(tror jeg) Berlingske Tidende med titlen ò Ugens 

PortrÞtò. Her st¬r bl.a.: òRasmus Hansen hører ikke 

til dem, der har nemt ved at blive afholdt, og det skal 

siges til hans ros, at han fornemmelig heller aldrig 
har gjort forsøg derpå. Derfor er hans forhold til 

selv de nære medarbejdere i Ministeriet aldrig bedre 

end korrektéò. Artiklen indeholder mange flere bar-
ske udtalelser, som jeg skal undlade her, men det er 

helt klart, at der skulle en mand af Rye-Andersens 

støbning til at klare et sådant job. 
 Til gengÞld s¬ jeg tit departementschefen, 

Erik Lindgren, idet indgangen til mit/vores kontor 

var gennem det kontor, hvor departementschefens 

sekretær sad og vogtede over adgangen til ham. Erik 
Lindgren forlod Forsvarsministeriet med udgangen 

af 1954, og da havde jeg fået et nyt kontor et andet 

sted. (Hans datter, Malin Lindgren, var en kendt 
journalist og forfatter, og vi blev begge en del år 

senere medlemmer af undervisningsminister Ritt 

Bjerregaards òSektorr¬d for de videreg¬ende ud-

dannelser ï og et andet medlem, udpeget af Ritt 
Bjerregaard, var den senere meget òberßmteò Amdi 

Petersen.)    

 Der var utroligt meget nyt at lære. Ikke mindst 
effektiv sagsbehandling, d.v.s. at finde alt relevant 

om en sag, skrive et sagsnotat herom og komme med 

forslag til løsning, således at den chef, som skulle 
underskrive sagen, havde et solidt grundlag, når han 

underskrev. I vore dage ville man nok kunne finde 

det meste frem via computeren, men dengang var det 

anderledes. En omtale af, hvordan det skete, kan må-
ske være nødvendig for at forstå den udvikling, 

 der er sket siden dengang. 

  Enhver skrivelse, der ankom til kontoret, blev 
naturligvis journaliseret. Derefter blev den gennem-

gået af en meget grundig, ældre kontorassistent, som 

via et kæmpekartotek kontrollerede alle de navne, 
der var nævnt i den omhandlede skrivelse.  Dette 

kartotek indeholdt henvisninger til alt, hvor den på-

gældende person havde været omtalt tidligere. Her 

må nævnes, at der i kartoteket var nogle specielle 
markeringer, som kunne henvise til personfølsomme 

sager. Selv på den tid, 10 år efter afslutningen af be-

sættelsen, var der ting, man skulle have med i be-
tragtning ved stillingtagen til særlige ting. F. eks. 

kan det nævnes, at det stadig kunne have betydning,  

Et vigtigt led i den indledende sagsbehandling var en 
grundig navnekontrol. 

Dernæst fandt arkivaren andre relevante sager 

Der blev dikteret til stenografering 

Det endelige forslag til svarskrivelse blev renskre-
vet i skrivestuen, hvoraf en del ses her. 
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hvis en person stod omtalt i det s¬kaldte òBovrupò 
kartotek, som var en afskrift af medlemskartoteket 

for DNSAP, som var udkommet  i bogform i tiden 

efter befrielsen. Men at være nævnt i dette kartotek, 

betød jo ikke nødvendigvis, at der så ikke var mulig-
hed for, at sagen måske havde andre indfaldsvinkler. 

Der var en del officerer i kartoteket. En af dem, pre-

mierløjtnant Schjødt-Eriksen, var anført med et med-
lemskab i 1940 på fem måneder. Han blev under 

besÞttelsen en del af den illegale òlille generalstabò 

og sluttede sin karriere som oberst i hæren (udnævnt 
1956), og han blev ridder af 1. grad af Dannebrog. 

Så oplysninger om, at en person var nævnt i dette 

kartotek, skulle behandles med forsigtighed. 

 Når sagen derefter havnede hos sagsbehandle-
ren, var der derfor eventuelle bemærkninger, som 

skulle trækkes frem, og den var bilagt nødvendige 

referencer, og oftest var der også vedlagt en lignende 
sag, s¬ledes at man havde et òfortilfÞldeò, hvilket 

var uhyre nyttigt. Så kunne man gå i gang med sags-

behandlingen/vurderingen, og det skulle nedfældes i 
et notat, og forslag til svarskrivelse skulle udfærdi-

ges. Dette kunne man jo gøre ved håndskrevne nota-

ter m.m., men i Forsvarsministeriet var man mere 

moderne. Vi havde en stor skrivestue, og hver sags-
behandler havde en òskrivedameò, som specielt 

skrev for ham. Men nu skulle jeg til at lære noget 

nyt, for disse skrivedamer var alle perfekte i steno-
grafi, udover at de var lynhurtige på skrivemaskinen. 

En ting er at kunne stenografere, noget andet er, at 

den, der dikterer det, der skal skrives, også skal lære 

at gøre dette, for der er jo ikke sparet noget ved, at 
man først selv skriver det, der skal dikteres!! Men 

også dette kan man lære, således at når man havde 

sat sig ind i sagen og vidste, hvad man ville ende op 
med, så var det bare at kalde på stenografen og så ud 

fra ganske få notater diktere sine beslutninger. Nu 

m¬ ogs¬ tilfßjes, at vores òskrivedamerò var fanta-
stisk dygtige, og de skulle ikke have særlige infor-

mationer om, hvordan skrivelserne skulle sættes op, 

det kunne de bare!!  

         Det kan synes at vÞre en lang beskrivelse om 
noget ganske almindeligt, men det var virkelig nye 

tider og fremskridt, som en ung, uerfaren flyverløjt-

nant af 1. grad skulle vænne sig til i 1954. 
 

En anden ting, som man også skulle vænne sig 

til, var, at selv om jeg kom fra Flyvevåbnet, så var 
jeg ikke Flyvevåbnets forlængede arm, når sager fra 

Flyverkommandoen skulle behandles. Man kunne 

godt af og til få den fornemmelse, at dette forvente-

des, og det var vist en udbredt holdning i værnenes 
ledelser, at det var sådan. En af mine kollegaer fra 

Hæren har fortalt, at han ved afgangen til Forsvars-

ministeriet fik den let skjulte advarsel: òé..husk, at 
du skal tilbage til HÞrenò.  Det vigtige i dette pro-

blem er, at man selvfølgelig skal være loyal overfor 

det arbejdssted, man nu har. Hvis en sag fra ens eget 
værn ikke var godt nok begrundet eller belyst eller 

måske ikke var helt i overensstemmelse med Forsva-

rets generelle bestemmelser, så måtte dette jo frem i 

sagsbehandlingen, og dette kunne selvfølgelig ofte 
klares med telefonsamtaler, men det må indrømmes, 

at der var tilfælde, hvor det var vanskeligt, og det 

kunne godt opfattes som manglende forståelse for, at 
den udsendte officer ikke var loyal nok overfor sit 

værn!! Dette var noget, som de fleste sagsbehandlere 

oplevede, men det blev heldigvis ikke et problem; 
jeg vil dog ikke udelukke, at enkelte chefer huskede 

sådanne sager i meget lang tid!! 

 En af de sager, som havde betydning for Fly-

vevåbnets fremtidige virke, drejede sig om at få 
overført et antal reserveofficerer fra Hæren. I Flyve-

våbnet var man i fuld gang med opbygningen af 

Kontrol- og Varslingstjenesten, og det krævede en 
del ledere, som skulle have specielle uddannelser på 

radarsystemer m.m. I ministeriet fik man gennemført 

forhandlinger med Hærkommandoen, og der blev 
opnået enighed om, at man ville tillade 17 løjtnanter 

af reserven at søge forsættelse til Flyvevåbnet, hvor 

de blev lovet fast ansættelse, muligheder for gode 

specialuddannelser og gode forfremmelsesmulighe-
der. Der blev overført i alt 18, idet Flyvevåbnet efter 

særlig forhandling fik en ekstra. Det var et godt ar-

rangement for alle parter, og de fleste af de overførte 
steg hurtigt i graderne og blev majorer. En del blev 

chefer for de radarstationer, der blev bygget rundt 

omkring i landet. Det var gode stillinger, som de hel-

dige beklædte i mange år og opnåede en god status i 
de lokale samfund.          

 Det var 2. kt., som stod for arbejdet med alle 

de kongelige udnævnelser. Efter indstillinger fra 
værnskommandoerne, og efter nødvendig sagsbe-

handling, blev der på et stort dobbeltark i A-4 format 

udarbejdet en s¬kaldt òForestillingò til majestÞten 
med de nødvendige begrundelser. Samtidig blev der 

udfærdiget flotte ansættelsesbreve for de enkelte per-

soner. Da jeg var i FMN, havde vi en ældre kaptajn-

løjtnant af specialgruppen, som mestrede en rigtig 
flot håndskrift, så han udfyldte alle de nødvendige 

rubrikker i ansættelsesbrevene med smuk håndskrift. 

Dernæst sendtes det hele videre til forsvarsministe-
ren, som underskrev, inden det hele blev bragt til 

Amalienborg, eller hvor nu majestæten befandt sig 

på det pågældende tidspunkt. 
 I Forsvarsministeriet var det almindeligt, at 

sagsbehandlere med grad af kaptajnløjtnant blev ud-

nævnt til fuldmægtig. Dette gav de pågældende en 

lønmæssig fordel. Jeg afslog at blive udnævnt ï det 
ville nemlig medføre, at jeg ville miste mit faste fly-

vertillæg på kr. 450 om måneden, og det var allige-

vel mere end lønfremgangen til fuldmægtig!! 
 Det er også værd at nævne, at vores arbejde 

generelt var præget af, at det meste var personelføl-
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somme sager på en eller anden måde, så der var ikke 
meget, man kunne tale om med venner uden for mi-

nisteriet. 

 Mulighederne for at komme til at flyve var 

meget begrænsede, men det lykkedes mig i både 
1955 og 1956 at blive stillet til òr¬dighed for flyver-

kommandoen, med tjeneste ved flyvestation VAN-

DEL for ßjeò. Opgaven var at vÞre slÞbepilot med 
en KZ VII under danmarksmesterskaberne i svæve-

flyvning de to år. Det krævede selvfølgelig lidt fra-

vær fra ministeriet forud for mesterskaberne, for jeg  
skulle fßrst have òautorisation som fßrer af slÞbefly 

under flyslÞb af svÞveplanerò ( Flyverkommando-

befaling A 77 af 11. jul 1955). Begge perioder var 

rigtig spændende, og det gav en masse god erfaring. 
Når de daglige konkurrenceflyvninger skulle starte, 

så gjaldt det om, at de konkurrerende svævefly blev 

trukket op til starthøjden, hvorefter piloten i svæve-
flyet kunne frigøre sig fra wiren. Wiren skulle deref-

ter droppes på pladsen og landing foretages lynhur-

tigt, således at det næste svæveplan kunne komme 
op, o.s.v.,  o.s.v.  Det skete, at et svævefly landede 

ret langt væk fra Vandel. Så blev der normalt sendt 

en transportvogn af sted for at hente det. Men det 

skete af og til, at der ikke var nok transportkapacitet, 
og at det derfor ikke var muligt at nå at få svæveflyet 

tilbage til næste dags start. Derfor blev slæbepiloten 

ved en del lejligheder spurgt, om det var muligt at 
hente det strandede svævefly med KZ VII. Det kræ-

vede selvfølgelig, at den mark, som svæveflyet hav-

de valgt at lande p¬, var af en s¬dan art, at KZ VIIôe-

ren kunne lande, og især, at startforholdene var så-
danne, at man kunne komme i luften med et svæve-

plan p¬ slÞb. Jeg husker enkelte meget òinter-

essanteò starter, hvor det var nßdvendigt at forkorte 
slæbetovet, og hvor der også af og til stod nogle ge-

nerende træer i startretningen. Men heldigvis lykke-

des det hver gang. 
Medens jeg var i Forsvarsministeriet, lykkedes det 

mig på en eller anden måde at blive deltager i nogle 

interessante rejser til udlandet: 

¶ Deltog i en flyvning til Paris og Chatereaux i 

Frankrig. Til Paris havde vi officerer med, der tidli-

gere havde gennemgået NATO Defence College 
(Tidligere elever kaldes òAncienò, og s¬danne invi-

teres hvert år til at deltage i et særligt Ancien-møde), 

og  besøget i Chatereaux gjaldt  afhentning af  diver-
se materiel fra det store NATO-depot. 

¶ 11.-13. oktober 1954 deltog jeg sammen med 

oberstløjtnanterne P. Zigler og T.H.K.Wichmann og 

kaptajn A.K.Hovgaard i et besøg på den amerikan-

ske base i Furstenfeldbruck i Tyskland. Formålet var 

at blive orienteret om de træningsmuligheder, der var 
til rådighed for de lande, som modtog støtte under 

det amerikanske MDAP  (Military Defence Assistan-

ce Program). Rejsen blev gennemført i en USAF C-
47 Dakota. 

¶ I 1955 og i 1956 var jeg også med som deltager i 

en lille delegation, der fløj til England for at overvæ-

re det kæmpestore Airshow og udstilling på Farnbo-

rough. Efter besøget i 1955 skrev jeg en længere arti-
kel om det i den publikation, som Flyvevåbnet udgav 

dengang under navnet òLuftmilitÞre Meddelelserò. 
Og også enkelte dage blev det muligt for mig at tage 

til Værløse og flyve lidt med Harvard eller Chip-
munk, men der var godt nok længe imellem sådanne 

dage!! 
 

Tiden for, at jeg skulle afgå fra tjeneste i Forsvarsmi-

nisteriet og de særlige forhold i forbindelse hermed, 

har jeg valgt at beskrive i næste afsnit. 
De tre år, jeg tilbragte i ministeriet, var i enhver 

henseende meget positive, og jeg lærte en masse, 

som helt klart erstattede den formelle stabsuddannel-

se, jeg aldrig fik mulighed for at få. Noget meget 
vigtigt var at lære at arbejde sammen med kolleger 

fra de øvrige værn, og de venskaber, man knyttede i 

den periode, kunne man i årene fremover drage stor 
nytte af. For som Rye-Andersen så fint udtrykte det: 

òDe fugle, der har fløjet rundt i ministeriet, falder 

aldrig helt til jorden!ò 

Min fortælling om denne del af mit liv starter egent-

lig på den sidste arbejdsdag før jul i Forsvarsministe-

riets 2. kontor. Det var dagen for julefrokosten, og 
jeg stod for arrangementet. Midt på formiddagen 

blev jeg kaldt ind til kontorchefen, OL Thorsen 

(HRN). Han sad med en skrivelse, som samme dag 

skulle sendes til Flyverkommandoen, og heri stod: 

òKaptajnlßjtnant A. V. Rasmussen beordres til tjene-

ste i Canada som dansk forbindelsesofficer ved 

RCAF fra den 15 marts 1957 at regneò. 
 

Dette kom som en meget stor og glædelig overra-

skelse. Ingen i 2. kt. ï og heller ikke min gode ven i 

Flyverkommandoen, major Lannøe ï havde på noget 
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tidspunkt antydet noget om denne mulighed. Senere 
fik jeg at vide, at Flyverkommandoen i en skrivelse 

af 29/11 1956, klassificeret FORTROLIGT  P, havde 

indstillet om dette. Selv om det principielt burde ha-

ve været min opgave at behandle en sag om personel 
fra Flyvevåbnet, så var denne sag fuldstændig mør-

kelagt for mig, indtil min kontorchef meddelte mig 

beslutningen. Dette viser også, hvor alvorligt sagsbe-
handlere/chefer i 2. kontor behandlede personsager!   

 Det er vel ikke nødvendigt at sige, at det blev 

en herlig julefrokost.   
 

Men en sådan tjenesteændring, med forholdsvis kort 

varsel, satte fart i nogle helt personlige planer, som 

nu skulle gennemføres på meget kort tid. Situationen 
var den, at jeg i begyndelsen af 1956 endelig havde 

fået taget mig sammen til at søge skilsmisse og var 

blevet skilt ret hurtigt. Men der kan jo hurtigt ske 
noget, og jeg havde været så heldig at træffe en ung 

sygeplejeelev, Edel, og vi blev hurtigt enige om, at 

vi ønskede at få et liv sammen. Vi havde ingen hast, 
men blev alligevel ringforlovet den 15/12 1956. Men 

den nye stilling i Canada lagde et alvorligt pres på 

os, for hvad skulle vi nu gøre. Vi var imidlertid så 

sikre på hinanden, at vi besluttede, at Edel skulle 
stoppe sin uddannelse, at vi skulle giftes og rejse 

sammen til Canada og her starte vores liv langt fra 

eventuelle efterdønninger fra mit tidligere ægteskab.  
 

Nu gik alt meget 

stærkt, og vi blev 

gift den 16. febru-
ar 1957, og den 3. 

marts gik rejsen 

via Gedser til 
Bremerhaven og 

derfra med skib 

til New York og 
videre pr. fly til 

Winnipeg i Cana-

da. 

 
 

Danske piloter var siden begyndelsen af 1951 blevet 

uddannet i USA, vistnok gratis under det amerikan-

ske våbenhjælpprogram, og jeg havde været flyvein-
struktør for det første hold, som blev sendt til USA. 

Men fra 1954 blev uddannelsen af vores piloter og 

navigatører flyttet til Canada.  
 I 1953-54 havde Canada startet uddannelse af 

piloter og navigatører fra NATO-landene under be-

tegnelsen òNATO Aircrew Training in Canadaò.  
Uddannelsen var gratis, og den blev betragtet som 

Canadas tilskud til NATO, som den 4. april 1949 var 

blevet dannet af 10 europæiske stater samt USA og 

Canada. Canada havde både erfaring og uddannel-
sesfaciliteter fra den omfattende pilot- og navigatør-

uddannelse, som Canada havde gennemført for de 

allierede under 2. verdenskrig. Denne uddannelse er 
kendt som òBritish Commonwealth Air Training 

Planò, og der blev uddannet ca. 130.000 under denne 

plan. Mange af uddannelsesstederne blev lukket ned 
efter afslutningen af krigen, men i begyndelsen af 

1950ôerne blev et antal af dem reetableret for at 

modtage elever fra NATO-landene. Der blev ikke 

etableret særlige uddannelser for de udefra kommen-
de elever, idet de blev indpasset i det eksisterende 

uddannelsesmønster, som RCAF brugte til at træne 

deres egne piloter efter. Den gratis uddannelse op-
hørte i 1959, og det blev markeret ved en stor parade 

i Winnipeg den 19. juli 1958. Dette betød ikke, at 

uddannelse af elever fra NATO-landene dermed slut-
tede, men det betød, at uddannelsen fortsatte efter 

særlige aftaler med de enkelte lande. Så vidt jeg hu-

sker, var der tale om, at Danmark symbolsk betalte 

5000 canadiske dollars pr. elev. (Dette blev Þndret 
igen i begyndelsen af 1960ôerne, men nu til et vÞ-

sentligt højere og mere realistisk beløb.   

 
Jeg erindrer ikke, at der forelå en egentlig stillings-

beskrivelse for funktionen som forbindelsesofficer, 

men som navnet angiver, var opgaven at skabe og 

vedligeholde den nødvendige kontakt m.m. mellem 
RCAF (d.v.s. de forskellige skoler og stabe), det 

danske flyvevåben (d.v.s. FLK og Træningskom-

mandoen (TRK)), og vigtigst af alt, sørge for en god 
kontakt med de mange danske elever (en overgang 

ca. 120), som var fordelt over det meget store land, 

som Canada jo er. 
 Forbindelsesofficeren var tildelt kontor i 

RCAF Training Command, som var placeret i en del 

af den internationale lufthavn i Winnipeg, Manitoba. 

Eleverne gennemgik de forskellige faser af deres 
uddannelse på nogle af de otte baser, som RCAF 

brugte til uddannelsen. 

 Klimaet i Canada er ret forskelligt afhængigt 
af, om man bor ved østkysten, inde midt i landet på 

prærien, eller man bor i den vestlige del med de me-

get store bjergområder, Rocky Mountains. I prærie-
området, hvor vi boede, var det typisk fastlandskli-

ma. Vinteren var streng ï og lang, med temperaturer 

nede på omkring minus 30 grader Celsius hver nat, 

men om dagen var det kun minus 10 ï 15 grader, så 
det var ikke så galt. En af de vintre, vi oplevede, 

havde mere end 100 dage i træk, hvor temperaturen 

ikke kom over frysepunktet. Det kunne i ekstreme 
tilfælde, især hvis det også blæste kraftigt, bevirke, 

at flyvning blev indstillet. I Winnipeg havde vi en 

På billedet fra vores bryllup den 16/2 1957 kan det 
ses, at jeg bar en helt ny uniform med tre brede stri-

ber, der viste den midlertidige grad af kaptajn, som 

jeg først var berettiget til i Canada. 



34 

øst-vestgående hovedga-
de, Portage Avenue. Når 

vinden en bidende frost-

dag susede ned igennem 

Portage Ave til det sted, 
hvor den krydsede Main 

Street, fik man så ver-

dens koldeste gadehjør-
ne. Forår og efterår var 

overstået på et par uger. Sommeren var god og varm, 

og næsten hver aften blev der bygget kraftige torden-
byger op. 

 Alle elever fra NATO-landene startede på 

RCAF Stn. LONDON, Ontario, med gennemgang af 

en sprogskole. Her tilbragte eleverne minimum tre 
uger til at opnå et tilfredsstillende kendskab til og 

brug af det engelske sprog. Det var heldigvis en ho-

vedregel, at danske elever var klar til videre uddan-
nelse efter tre uger. Men der var mange, specielt fra 

de sydeuropæiske NATO lande, som måtte bruge 

mange gange tre uger for at komme videre. 
 Næste trin på uddannelsen var Primary Flying 

Training School (PFTS), som var placeret på RCAF 

Stn. CENTRALIA i Ontario. Her fløj man med 

Chipmunk, og da de danske elever havde fløjet med 

denne type på den danske flyveskole på Avnø, så 
gav opholdet her ikke anledning til væsentlige pro-

blemer. Man kan sige, at den gode danske forbere-

delse var med til at give dem en værdifuld indføring 

til at gennemgå uddannelse i de nye omgivelser og et 
godt grundlag forbedring af deres sprogkundskaber, 

som især var meget væsentligt for den videre uddan-

nelse.  
 Fra Chipmunk gik uddannelsen videre på den 

gode, gamle Harvard, som vi ï lidt ældre piloter ï 

var blevet uddannet på i Danmark. Uddannelsen på 
Harvard fandt sted på en af følgende RCAF statio-

ner:  

 RCAF Stn. Penhold, Alberta, 

 RCAF Stn. Claresholm, Alberta (lukket igen 
 1958) og 

 RCAF Stn. Moose Jaw, Saskatchewan. 

 
Når Harvard-fasen var vel overstået, fortsatte uddan-

nelsen på jetflyet T-33 på en af følgende RCAF stati-

oner, som alle var placeret i Manitoba i en afstand af 
op til 100 km fra Winnipeg: 

 RCAF Stn. Gimli, 

 RCAF Stn. Macdonald (lukket igen 1959) og 

 RCAF Stn. Portage la Prairie. 
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Der er ingen tvivl om, at 

genåbningen af en del af 

de lukkede flyvestatio-

ner, som havde været 
meget aktive under 2. 

verdenskrig, betød rigtig 

meget for lokalsamfun-
dene. Da det allerede i 

1958 og 1959 blev fun-

det nødvendigt at ned-
lægge enkelte baser igen, 

skabte det helt naturligt 

store lokalpolitiske pro-

blemer, idet det bevirke-
de større arbejdsløshed i disse områder.    

 Forbindelsesofficerens daglige arbejde bestod 

af administrative opgaver, såsom nødvendig korre-
spondance til FLK og TRK, og det var let at over-

komme. Det vigtigste var forbindelsen til de danske 

elever. Canada er, set med dansk målestok, et land 
med store afstande, men stort set kom jeg rundt til 

alle baserne hver 4. eller 5. uge.  Det foregik med en 

af RCAFôs  2-motorede C-45 Beechcraft, stillet til 

rådighed af RCAF Stn. 
Winnipeg, inkl. en pilot. 

Vi startede fra Winni-

peg en mandag morgen. 
Turen til Harvard-

stationerne ude vestpå 

ved foden af Rocky 

Mountains gik normalt  
først til Penhold, hvor 

flyvetiden var ca. 4½ 

time. Derfra til Clares-
holm, som òkunò var 2 

timers flyvning fra Pen-

hold. På hjemturen var 
der stop i Moose Jaw, 

og i løbet af fredagen var vi tilbage i Winnipeg.  

 Et besøg startede altid med, at jeg hilste på 

stationschefen, og derefter blev der holdt møder med 
de forskellige holds chefer og instruktører, hvor jeg 

blev orienteret om status for hver enkelt elevs frem-

skridt. Derefter mødtes jeg under afslappede former 
med eleverne, normalt om aftenen. En praktisk, men 

ikke officiel opgave blev også løst ved disse møder 

med elverne. De havde jo ret til at indkøbe cigaretter 
uden afgifter, og det administrative bøvl, det ville 

have været for hver enkelt elev, blev løst, ved at for-

bindelsesofficeren modtog deres bestillinger, samle-

de dem og fik varerne bestilt og leveret i Winnipeg, 
hvor jeg afhentede dem. De blev derefter pakket om 

og blev medbragt i flyet, når jeg aflagde baserne be-

søg. En sådan opgave ville aldrig være at finde i en 
stillingsbeskrivelse!! 

De to baser i Ontario blev besøgt på lignende måde. 

Her var der 5½ - 6½ 
timers flyvning fra 

Winnipeg til Centralia. 

Turen gik ind over de 

store søer Lake Supe-
rior og Lake Huron, 

hvor vi næsten berørte 

grænsen til USA ved 
Sault Ste. Marie. På 

denne tur var det nød-

vendigt med et stop 
ved Port Arthur 

(Thunder-bay) for at f¬ 

tanket op.  

  
Når eleverne nåede til den sidste fase i uddannelsen, 

jetflyvning med T-33 (fremragende træningsversion 

af F-80 Shooting Star), kom de til en af de tre baser 
ònÞrò Winnipeg. Her var det nemmere at besßge 

dem. Til transport brugte jeg normalt min egen bil. 

Det var først i slutningen af min tjeneste i Canada, at 
det gik op for mig, at jeg da ikke selv burde betale 

for disse transporter. En anmodning om at kunne 

beregne kilometergodtgørelse for sådanne ture blev 

også behandlet af For-
svarsministeriet med det 

resultat, at kilometer-

godtgørelse trådte i kraft 
fra den dato, min afløser 

tiltrådte tjeneste. Men 

det var da var en slags 

godt resultat ï for dem, 
der kom efter mig! Ved 

samme lejlighed gjorde 

jeg opmærksom på den 
udvikling, der var sket 

de seneste år med hen-

syn til leveomkostnin-
ger. Også dette tog man 

op til vurdering, og det 

medførte en  del forbed-

ringer i de  forskellige tillæg ï alt sammen også med 
virkning fra min afløsers tiltræden!! 

 Sidste fase af uddannelsen i Canada sluttede 

altid med en Wing-parade, hvor det ofte var en offi-
cer med en høj grad eller position, der var inviteret 

til at forestå overrækkelsen af den eftertragtede fly-

vervinge og evt. andre trofæer. I min tid som forbin-
delsesofficer havde der endnu ikke været inviteret en 

dansk officer til denne ceremoni, så derfor var det 

med stor tilfredshed, at det lykkedes at få vores fly-

verattaché i Washington, oberstløjtnant Wichmann, 
inviteret til at foretage denne overrækkelse, da et 

hold bestående af syv NATO elever samt tre canadi-

ske elever afsluttede deres uddannelse. Efter paraden 
var der altid en middag i officersmessen, og som 

forbindelsesofficer var Edel og jeg altid placeret ved 

Officielt RCAF-billede, der viser flyverelever med de-
res nationale flag. 

   BemÞrk, at billedet er med det gamle canadiske 

flag. 

RCAF C-45 Beechcraft.         
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hovedbordet. Edel, som var nogenlunde jævnaldren-
de med eleverne, ville hellere have siddet sammen 

med dem, og det havde nok også været morsommere 

end ved hovedbordet. 

 Desværre var der også rejser, som faldt uden 
for disse mere rutinemæssige besøg. Det var pri-

mært, når en elev havde nået det punkt, hvor skolen 

bedømte, at han godt nok kunne flyve, men hans 
standard levede ikke op til de forventninger og krav, 

der stilles til en kamppilot. Han blev derfor indstillet 

til et s¬kaldt òCT-boardò (Cease Training = ophßr af 

uddannelsen). Som forbindelsesofficer blev jeg altid 
inviteret til at overvære disse CT-boards. Min stilling 

tillod ikke, at jeg kunne gøre indsigelser eller andet, 

ligesom det også her må nævnes, at forbindelsesoffi-
ceren i realiteten ikke havde myndighed eller kom-

mando over de danske elever. Alligevel tror jeg, at 

tilstedeværelsen af forbindelsesofficeren var en støt-
te for eleven. Ikke mindst bagefter, især 

når beslutningen blev, at den pågælden-

de skulle afgå fra uddannelsen. Det er 

altid ualmindelig hårdt at få meddelelse 
om, at det, der har været en livsdrøm, 

nu er slut, og den bliver jo ikke mindre 

af, at man sidder langt fra hjem og fa-
milie. Ved sådanne lejligheder var det 

(h¬ber jeg) en stor hjÞlp for den p¬gÞl-

dende at kunne få en god lang snak 
med en ældre kollega ï der blev druk-

ket mange kopper kaffe eller chokolade 

og snakket meget. Og så var der selv-

følgelig også de mange praktiske ting, 
som jeg skulle hjælpe til med i form af 

bl.a. hjemrejse. 

 Det kunne ske, at en dansk elev 
fik lidt problemer med politiet, specielt 

i form af nogle overtrædelser af de den-

gang i Canada gældende regler for køb og indtagelse 
af spiritus og øl ï regler, som med danske øjne var 

temmelig uforståelige. De kunne medføre bøder på 

25 ï 50 dollars. Jeg modtog indberetninger om disse 

ting, men må tilstå, at jeg i disse sager anlagde et 
dansk synspunkt på forseelsen, hvorefter jeg arkive-

rede indberetningen lodret i det runde hjørnearkiv. 

Forholdene til disse ting dengang kan bl.a. belyses 
ved et skilt, jeg observerede ved en bar: òIngen ad-

gang for kvinder og indianereò. Det var heller ikke 

almindeligt på den tid, at der kunne sælges vin og 
spiritus på restauranter, men fremskridtet lurede lige 

om hjørnet, idet visse restauranter havde opnået tilla-

delser med en bestemt prøvetid.   

 Ved ulykker, der involverede danske elever, 
måtte der også med meget kort varsel foretages rej-

ser. Heldigvis var jeg kun udsat for et par stykker i 

løbet af de 3½ år, mit ophold i Canada varede. Det 
første var en elev fra Penhold, der kom alvorligt til 

skade i en automobilulykke og blev indlagt på et 

hospital i Calgary. Desværre var der også en ned-
styrtning med en T-33 fra Gimli, hvor eleven blev 

dræbt. Her er der mange administrative problemer, 

som skal løses ud over de helt personlige som for-

bindelser til myndigheder og  familie i Danmark. I et 
sådant tilfælde inddrages både den lokale konsul og 

den danske ambassadør i Ottawa vedrørende hjem-

transport af den afdøde.  
 Som forbindelsesofficer var man jo det centra-

le punkt for henvendelser fra specielt pressen, som 

viste en del interesse for uddannelsen af de danske 

piloter i Canada. Der var besøg fra bl.a. Se og Hør 
og Politiken, og vi havde også besøg af den kendte 

rejseforfatter Hakon Mielche. Året efter besøget hos 

os udgav han en bog: Canada. 
 

Graduation på Portage la Prairie 23. oktober 1959. 
Den danske flyverattaché i Washington, OL Wich-

mann,  overrækker nr. 1 på holdet, en af de danske 

elever, et særligt Schroll of Honor 

 
Hakon Mielches tegning og tekst i vores gæstebog. 
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Politiken skrev 
i en artikel 29. 

maj 1959, at 

forbindelsesof-

ficeren er òde 
unge piloters 

formynder og 

støtte her langt 
fra hjemlan-

detò, og der 

fortsættes 
òmen kaptaj-

nens frue, der 

har vendt tu-

sinder af frika-
deller i sit køk-

ken til de unge, 

som kommer 
på besøg, ved 

at fortælle om, 

at samtalerne 
uomgængeligt 

altid ender i 

flyvningen. 

Somme tider 
snakkes der også 

lidt om fremtid 

og om piger, og 
dersom de unge ï sjældent ï geråder i kærligheds-

vunde, s¬ er det fruens r¬d, de sßgerò.  

 Dette citat fortæller indirekte, hvilken betyd-

ning det har for unge i udlandet, at de har et sted, de 
kan henvende sig. Lige fra starten af vores ophold i 

Canada begyndte vi at invitere elever fra de for-

holdsvis nærliggende jetbaser til middag hos os, hvor 
vi kunne hygge om dem med et rigtig dansk måltid 

mad. Det var, som nævnt ovenfor, specielt frikadel-

ler, der var det store hit, men også rigtig flæskesteg 
med svær kunne vi præstere. Det var nemlig lykke-

des for Edel at lære vores gode slagter at skære svi-

nekßd ud med òhudenò p¬!! Det havde godt nok vÞ-

ret svært for ham at forstå dette ønske. Det var selv-

følgelig primært de hold, som kom og fejrede juleaf-

ten hos os, som nød godt af flæskestegen.  
 Når nu juletiden bliver nævnt, så må det også 

nævnes, at RCAF gav tilladelse til, at en dansk og 

norsk journalist fra CBC kunne besøge de danske ï 

og norske ï elever på nogle af baserne. Her blev op-
taget radiohilsener, som blev udsendt i Danmarks 

Radio sammen med hilsener fra søens folk. Det var 

nogle festlige ture, vi havde med denne opgave, som 
havde stor betydning for eleverne og deres pårørende 

langt borte i Danmark. Enkelte gange har jeg selv 

optaget disse julehilsener og sendt båndene til CBC.  

 Her vil det så være naturligt at nævne lidt om, 
hvordan man holdt forbindelse til sin familie i Dan-

mark. Man klarede sig med rigtige håndskrevne bre-

ve, og var man heldig, havde man svar indenfor ca. 
14 dage. Der var selvfßlgelig telefon, som kunne 

anvendes. Vi telefonerede én gang i de 3½ år, vi var 

i Canada. Det var for at sige til lykke ved mine svi-
gerforældres sølvbryllup. Vi bestilte samtalen 8 ï 10 

timer i forvejen. Da telefonen så ringede, kunne vi 

følge telefondamerne, som talte sammen for at forbin-

de videre over Halifax, Irland, London til København. 
 Telegrammer kunne selvfølgelig også anven-

des, og det gjorde vi to gange for at fortælle, at vi 

havde fået et par drenge!! 
 Vi havde endvidere en ganske speciel forbin-

delse til Danmark gennem tre ï fire af mine hold-

kammerater fra Flyveskolen. De havde forladt Fly-
vevåbnet efter deres indledende kontrakt på fem år 

og fløj nu som styrmænd på SAS-ruten til Los Ange-

les. Denne rute havde et teknisk stop i Winnipeg, og 

her stod styrmanden af for at få en overnatning på 
hotel og for så flyve videre med næste dags fly.  Vi 

hentede derfor disse gode venner og havde dem 

hjemme til middag. De havde gerne nogle småting 
med fra Danmark, og så fik vi jo nogle friske, danske 

nyheder.  

Typisk arrangeret billede taget af 
SE og HØR, der besøgte RCAF 

Stn. Gimli. 
 Billedet viser òsergent Kir-

kegaard fra Odense, der får en 
hjælpende hånd af kaptajn Arne 

Rasmussen fra Glumsßò. 

Det var oftest en afslappet atmosfære, der kendeteg-
nede mine møder med flyvereleverne. 

Den danske journalist Axel Thøgersen optager jule-
hilsener, som CBC sørgede for kom til udsendelse 

over Danmarks Radio. 
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 Inden dette afsnit sluttes, vil jeg nævne et par 
personer, jeg mødte. Den ene var en Flying Officer, 

der gjorde tjeneste i Training Command. Vi mødtes 

en dag, og han sagde, at han havde et billede af Kø-

benhavn i sin logbog. Da jeg besøgte ham på hans 
kontor, viste det sig, at han havde været pilot på en 

af de RAF Mosquitos, som bombede Shellhuset den 

21. marts 1945. Selve angrebet og de katastrofale 
følger af et i øvrigt fremragende angreb skal ikke 

omtales her. Det, der for mig var interessant, var, at 

det billede, han havde fra angrebet, viste et lille ud-
snit af København med Vesterbrogade. Jeg pegede 

p¬ billedet og fortalte ham, òat d®r stod jeg!!ò ï jeg 

var passager på en linie 6 den dag og stod ved spor-

vognens åbne fordør. Vi hørte motorstøjen fra ma-
skinerne, og vognstyreren sagde: òéde flyver noget 

lavt i dagò. Jeg kiggede op og kunne konstatere, at 

det var engelske maskiner. Så hørte vi bomben ved 
Sdr. Boulevard, og først da kom luftalarmen. Spor-

vognen stoppede, og vi søgte ly i en port ved Saga 

Bio.  
 En anden person, som gjorde stærkt indtryk på 

mig, var Wing Commander Joe McCarty, som var 

chef for flyveskolen på RCAF Stn. Penhold. Han var 

en af de piloter, som i maj 1943 bombede tre store 
dæmninger i Ruhr-distriktet. Dette angreb er der 

skrevet en bog om, og det er filmatiseret, så det fal-

der uden for denne historie. Men han var en gemytlig 
fyr og en meget vellidt chef for flyveskolen på Pen-

hold.  Der var selvfølgelig også forbindelsesofficerer 

fra andre lande, men de havde slået sig ned på andre 

baser.  I 1959 sendte Norge en forbindelsesofficer, 
og vi delte i en periode kontor i Winnipeg. En inte-

ressant udvikling kom i 1958/59, efter at Vesttysk-

land i 1956 var blevet optaget som medlem af NA-
TO. Vesttyskland gik straks i gang med opbygning 

af et forsvar, som indebar at deres flyvevåben skulle 

etableres. Der var jo mange piloter, som havde fløjet 

under 2. verdenskrig. 
De, der ønskede at for-

sætte som militære pilo-

ter, blev meget omhyg-

geligt kontrolleret for 
deres holdninger m.m. 

under deres tid i det 

gamle Luftwaffe. Nogle 
af disse piloter blev ud-

valgt til at komme til 

genoptræning ved 
RCAF. De havde også 

en forbindelsesofficer 

med, som blev statione-

ret på Portage la Prairie. 
Det var major R. 

Cescotti, som blev en rigtig god ven, og som for øv-

rigt senere blev general og chef for AIRBALTAP. 
En interessant, og lidt pinlig hændelse kan nævnes, 

idet der også var en kaptajn som hjælper for forbin-

delsesofficeren. Men han blev efter kort tid returne-
ret til hjemlandet, idet hans fortid tilsyneladende ik-

ke var blevet kontrolleret godt nok!! Men ellers hav-

de det tyske forsvar sørget for en god bemanding af 

deres òForbindelsesstabò, idet Cescotti var tildelt 
fem hjælpere, inkl. en civil regnskabsfører. 

 

Men alt får en ende, så den 1. august 1960 sagde vi 
farvel til Canada. Vi var rejst til Canada som nygifte 

og medbragte kun et par kufferter og en kasse med, 

hvad vi havde af få ejendele. Vi rejste hjem med to 

børn, tolv kufferter og to store containere, som flyt-
tefirmaet byggede til lejligheden. Vi fløj til New 

York, hvor vi ventede i fire døgn inden afgangen 

med Svensk-Amerika Liniens skib Kungsholm. Vi 
var berettiget til første klasse (!!), og vi var det ene-

ste danske par på første klasse. Det blev en skøn tur 

hjem over et stille Atlanterhav. Lørdag den 13. au-
gust 1960 sejlede vi så ï i strålende sol ï ind i Øre-

sund med Kronborg om styrbord. Det er en fanta-

stisk fornemmelse og en skøn oplevelse efter at have 

været væk fra Danmark i 3½ år. Og hele familien 
stod selvfølgelig og ventede, og Edel glædede sig til 

at vise vores to drenge frem ï tænk på, hvordan det 

har været for en ung mor, at der ikke  har været fa-
milie og venner, man har kunnet vise sine guldklum-

per frem til. 

 Som det var skik dengang, stod der ofte ( i 
Berlingske Tidende tror jeg) en notits om ankomst af 

en Amerika båd. I notitsen om Kungsholms ankomst 

var bl.a. nÞvnt: òMajor A. V. Rasmussen vender 

hjem fra studier i Canadaò. Dette var jo en lidt mis-
visende oplysning, men en sådan notits er jo en del 

af tidsbilledet fra dengang.   

 
Fra et af mine besøg hos Wing Commander Joe 

McCarty på Harvardskolen på Penhold. 

Besøg hos den vesttyske 
forbindelsesofficer på Por-

tage la Prairie, major R. 

Cescotti. 
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  De opgaver, som 
denne sektion varetog, 

var, som navnet siger, 

uddannelsesforhold for 
hele Flyvevåbnet. I prin-

cippet alt lige fra uddan-

nelse af nye værnepligti-

ge og frivillige til alle 
forskellige former for 

efter- og videreuddannel-

ser for fast personel. 
En væsentlig opga-

ve var planlægning og 

forvaltning af de mange 
forskellige uddannelser, 

der var mulighed for at få tildelt gennem 

den amerikanske støtte til Danmark. Den-

ne blev formidlet gennem MAAG 
(Military Assistance Advisory Group), 

der var placeret på Østerbrogades kaser-

ne. Samarbejdet med MAAG var ikke nyt 
for mig, idet jeg allerede i min tid i For-

svarsministeriet (1954-57) havde haft en 

del samarbejde med dem. 

Min første tid i funktionen var na-
turligt præget af, at jeg i 3½ år havde været i Canada, 

og derfor var der meget på hjemmefronten, jeg kun 

havde et sporadisk kendskab til. På den tid var kom-
munikation og oplysning om lokal dansk udvikling 

ikke noget, man læste meget om på den anden side 

af Atlanten, så der var meget, der skulle indhentes.  
  Det var for eksempel helt ukendt for mig, at 

der i de sidste ¬r af 1950ôerne var startet en strid om, 

hvad der skulle ske med Hærens NIKE-enheder i 

fremtiden. I korthed kan det belyses ved, at chefen 
for Flyvertaktisk Kommando, general Ramberg, så 

tidligt som i maj 1957 hav-

de rejst spørgsmålet om, 
hvor raketluft-forsvaret 

burde høre hjemme. Men 

chefen for Flyvevåbnet, 
general Tage Andersen, var 

af den opfattelse, at Flyve-

våbnet kun skulle have den 

operationelle kontrol.  Da 
general Ramberg den 1. 

juli 1959 blev chef for Fly-

vevåbnet, ønskede han 
fortsat, at raketluftforsvaret 

blev fuldt integreret i Fly-

vevåbnet. 
Hærens nye enhed for NI-

KE-Hercules raketterne 

var blevet oprettet den 
29/9 1959 p¬ Fort Bliss i 

Texas, og det er vel gan-

ske naturligt, at et sådant 

nyt og meget teknisk 
avanceret våbensystem 

gav Hærens personel en 

vis stolthed og korpsånd. 
Den store forskel mellem 

tradition og uddannelse i 

det gamle værn Hæren og 
bl.a. manglen på tradition 

i det nye flyvevåben førte dengang til 

mange gnidninger og skarpe diskussio-

ner.  
  P¬ et tidspunkt i 1961 gav CH/

FLV besked (ordre) til Personelafdelin-

gen om at udarbejde en analyse af mu-
ligheden for, at FLV kunne overtage 

NIKE-systemet, også selv om der ved 

overførsel til FLV ikke fulgte specialud-

dannet personel fra Hæren med. Det var 
Uddannelsessektionen og Planlægningssektionen, 

som i fællesskab måtte løse denne opgave. Man kan 

vel nok sige, at det lå i luften, hvad resultatet skulle 
vise ï og heldigvis var vi i stand til, på helt ærlig vis, 

at nå frem til, at FLV i givet fald ville kunne skaffe 

personel og få dem uddannet, uden at det fik væsent-
lig indflydelse p¬ FLVôs ßvrige aktiviteter. 

  CH/FLV kunne s¬ledes orientere Forsvarsmi-

nisteriet om, at FLV var klar til at overtage NIKE-

systemet, også selv om ingen af Hærens NIKE-
uddannede skulle ønske at blive overflyttet fra HRN 

til FLV sammen med sy-

stemet.  
Beslutning om overførsel 

af NIKE-Hercules syste-

met fra Hæren til Flyve-
våbnet blev truffet af For-

svarsministeriet den 25/9 

1961, og den formelle 

overførsel til FLV skete 
den 2/7 1962.  

 Forud for den ende-

lige beslutning i septem-
ber 1961 blev der (er usik-

ker på tidspunktet) afholdt 

Afsnit 10 

Chef, Flyverstabens Uddannelsessektion  

1/8 1960 ï 15/7 1965 

General  
Tage Andersen 

General 
Kurt Ramberg 
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en orientering i Avedøre-
lejren for alt personel fra 

10. LuftvÞrnsafdeling 

(NIKE-enheden) om vil-

kår og muligheder for det 
personel, der havde mu-

lighed for at følge med 

systemet til FLV, hvis de 
ønskede det. Det var che-

fen for Planlægningssek-

tionen (daværende major 
K. Bendix) og jeg selv 

som chef for Uddannel-

sessektionen, der stod for 

orienteringen. Der var 
blandt Hærens personel 

nogen undren over, at det 

òkunò var to majorer, 
som havde fuldmagt til at 

forelægge alt vedrørende 

de fremtidige muligheder 
for de forskellige perso-

nelgrupper. Men jeg hu-

sker tydeligt, at vores 

orientering blev meget 
positivt modtaget.  

      Efter vores oriente-

ring, samlede oberst Ene-
voldsen (Hæren) alt det 

tilstedeværende personel 

fra Hæren til en afsluttende orientering (uden repræ-

sentanterne fra FLV), og efter hvad vi bagefter fik at 
vide, var der tale om en òdunderòtale, hvor obersten 

talte om faneflugt og andre grim-

me ting!! Resultatet var, at de, 
der måske havde vaklet lidt om, 

hvilken beslutning 

 de skulle tage, herefter ikke me-
re var i tvivl ï faktisk valgte alle 

at følge med systemet over i 

FLV.  

Nogenlunde på samme tid 
som dette møde i Avedørelejren 

fandt sted, fik CH/FLV underret-

ning om, at  NIKE-enheden hav-
de aftalt et møde med det norske 

luftforsvar om mulighederne for 

noget fælles dansk/norsk raket-
uddannelse. General Ramberg, 

der jo havde det overordnede 

ansvar for luftforsvaret, blev 

meget irriteret over, at man helt 
havde undladt at orientere ham 

om disse planer, og han ønskede 

at have en personlig repræsen-
tant med som observatør på dette 

møde. Desværre var generalen 

først blevet orienteret 
om dette møde samme 

dag, som repræsentan-

terne fra Hærens NIKE-

enhed afsejlede med 
skib til Oslo. Det faldt i 

min lod, at jeg blev ud-

peget som observatør, 
og i løbet af et par timer 

samme eftermiddag blev 

jeg gjort til òekspertò p¬ 
området, og der blev 

købt togbillet til samme 

aften. Vores norske kol-

legaer, som jeg havde 
haft andre møder med 

tidligere, blev underret-

tet om min ankomst. Så 
da jeg næste morgen 

mødte de danske repræ-

sentanter i Luftforsva-
rets Overkommando i 

Oslo, blev de mildt sagt 

meget overraskede. Jeg 

blev naturligvis ikke 
mødt med åbne arme, 

men jeg deltog i mødet 

som observatør, hvilket 
de jo ikke kunne forhin-

dre.  

Da beslutningen om overførsel af NIKE-

systemet til FLV var taget, blev det min sektion, som 
kom til at stå for alt det praktiske, administrative 

arbejde, der var forbundet 

med, at hele NIKE-enheden i 
april 1962 skulle til USA for 

at gennemføre en årlig skyd-

ning med de store raketter. 
Dette kaldes Annual Service 

Practice (ASP), og sådanne 

skydninger kunne på det tids-

punkt kun ske fra McGregor 
Range, der er beliggende lidt 

nord for El Paso i Texas. Det 

praktiske bestod bl.a. i for-
handlinger med MAAG og at 

sørge for transport af alt perso-

nellet til El Paso. Min sektion 
forhandlede med SAS om 

transporten, og SAS var i 

stand til at arrangere en direkte 

flyvning til og fra El Paso med 
en DC-8. Det var første gang, 

jeg skrev under på en kontrakt 

på mere end en million kro-
ner!! Med en sådan ordre fulg-

te en invitation fra SAS til en 

Forberedelser og udstyr skulle være i orden, når man 
rejste ud i verden for Flyvevåbnet. 
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frokost, men for at have rene linier be-
tingede vi os, at også Forsvarsministeri-

et blev inviteret!!  

  Der var plads til, at nogle obser-

vatører fra Flyvevåbnet kunne følge 
med på turen og overvære enhedernes 

skydning med skarpe raketter. Som chef 

for Uddannelsessektionen var jeg blandt 
de udvalgte observatører, og mit ophold 

blev tilrettelagt lidt anderledes end de 

øvrige observatørers. Jeg fik mulighed 
for at få specielle orienteringer om de 

uddannelser for operatører, som gen-

nemførtes på Fort Bliss, ligesom jeg fik 

mulighed for at flyve til Huntsville, 
Alabama, for at blive orienteret om de 

tekniske uddannelser, der foregik på 

Redstone Arsenal. Disse besøg var en 
stor hjælp for mit fremtidige arbejde i sektionen.  

Skydningerne, som også var en operativ prøve 

for enhederne, foregik ude i et enormt øvelsesområ-
de, McGregor Range, som ligger i en god afstand fra 

Fort Bliss. Der var tilskuerpladser for dem, der ikke 

aktivt deltog i dagens skydning, og derfra kunne 

man, bl.a. via højttalere, følge aktiviteterne, se ram-
perne med missilerne blive rejst, følge affyringen og 

se rakettens vej højt op i den blå himmel for til slut 

at ramme målet. 
På grund af min særlige observatørstatus hav-

de jeg et specielt privilegium. Jeg var tildelt en es-

cort-officer og en bil (!), og det havde selvfølgelig 

mange fordele. En morgen, da vi stod i kø for mor-
genmad, kom major Glarborg fra FLV, som var på et 

NIKE officerskursus, hen til mig og fortalte, at han 

var blevet ringet op fra ambassaden i Washington, 
som havde fået et telegram, som havde det glædelige 

budskab, at min kone var nedkommet med en datter, 

en nedkomst vi egentlig havde ventet inden min af-
rejse til USA. Så den morgen havde jeg god brug af 

en lokalkendt officer og en bil, som kunne lægge 

turen om, så vi kunne standse ved en blomsterforret-

ning, s¬ jeg kunne sende en buket via òSig det med 
blomsterò. Den morgen havde jeg oberstlßjtnant 

Holst-Sørensen med som passager, så han måtte ven-

te på, at jeg fik sendt blomster!! 
Vi havde en lidt ubehagelig episode under 

denne ASP. En aften spiste observatørerne middag 

sammen med en del officerer fra NIKE enhederne. 
Snakken kom helt naturligt til at dreje sig om den 

forestående overførsel af NIKE-systemet til FLV, og 

i denne diskussion kommer OL H.G.Hansen, som 

var chef for NIKE-enheden, med en meget nedsæt-
tende bemÞrkning, som jeg husker som òé.skide 

pindholdereéò. Dette satte punktum for den gode 

stemning og for middagen, idet OL Holst-Sørensen 
rejste sig og forlod selskabet, som herefter meget 

hurtigt opløstes.  

 Opholdet på Fort Bliss var selvfølgelig ikke 

tjeneste hele tiden. Der blev arrangeret fodboldkamp 

mellem de danske soldater og et lokalt hold, men det 
mest attraktive var jo nok besøg i den mexicanske 

grænseby Ciudad Juarez, i daglig tale Houarez!. For 

at komme dertil skulle man passere en bro over Rio 

Grande, og så vidt jeg husker kostede det 2 cents for 
at komme til Mexico og 1 cents for at komme tilba-

ge. Det var absolut en syndens by, hvor der var mas-

ser af barer, damer og souvenirforretninger. Man 
burde aldrig medføre flere penge, end man havde råd 

til at miste. Hvis politiet stoppede en for et eller an-

det, blev bøden lig det, man havde på sig. Der var en 

udbredt korruption. Man skulle også passe meget på 
lommetyve. De danske NIKE-folk havde fået en fin 

aftale med en lokal souvenirhandler, Mauricio. Han 

snød ikke med priserne, og hvis man ønskede det, 
kunne han opbevare vores indkøb, til dagen før vi 

afrejste. Så tog man over grænsen med det nøjagtige 

beløb, satte kursen direkte mod hans forretning, be-
talte og så direkte tilbage til en sidste passage af 

òsyndflodenò.   

 

Men arbejdet i Uddannelsessektionen drejede sig jo 
heldigvis også om mange andre forhold omkring 

Flyvevåbnets øvrige personel og deres uddannelse.  

På den tid var uddannelsen af Flyvevåbnets 
mange specialister og teknikere stort set kun fokuse-

ret på deres specialuddannelser. Således var det fak-

tisk kun jordforsvarspersonellet, som kunne få en 
regulær lederuddannelse i form af en sergentskole, 

og det var næsten udelukkende værnepligtigt perso-

nel, som fik denne uddannelse. Det tekniske personel 

fik deres uddannelse på Konstabelskolen, som indtil 
1960 havde navnet Mathskolen. Deres videre karrie-

re var baseret på et system, som tillod, at de efter et 

fastsat tidsrum blev udnævnt til oversergenter, men 
uden at de havde fået en uddannelse, som kunne give 


























































































