
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Kaptajn H.C. Galle 

 
 
Flyvevåbnet - og før det Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen - har gennem 

årene rummet mange personligheder og blandt dem en del særlige personligheder. En af 

dem var kaptajn H.C. Galle. 

 Det skal bemærkes, at den tidligere rang som ”kaptajn” i dag svarer til rangen som 

”major”. 

 Kaptajn Galle var frygtet som befalingshavende og -  af de fleste -  respekteret som 

officer. Respekten skyldtes ikke mindst, at Galle var en af de meget få, som åbent og ær-

ligt turde give udtryk for, hvad han mente, at man havde som opgaver og pligter som offi-

cer, soldat og menneske. 

 Da Galle i 1952 blev optaget som officer i Flyvevåbnet, havde han allerede en lang 

og meget uortodoks militær løbebane bag sig. 

 Efter en henvendelse fra Flyvevåbnets Historiske Samling til kaptajn Galles søn,  

Niels Galle, har denne oplyst følgende om faderens noget specielle karriere: 

 

 H.C. Galle startede sin militære løbebane på Rytteriets Kornetskole i 1924-25. 

 Derefter gennemgik han Hærens Officersskole og Artilleriets Kornetskole, og der 

blev desuden tid til en militær topografuddannelse. 

 Gjorde tjeneste som PL i Kyst-  og Feltartilleriet og som NK på Flakfortet. 

 Som ung PL forlod han i 1933 det danske forsvar,  utilfreds med den danske for-

svarspolitik, for at træde i fransk tjeneste. Et behov for topograf-uddannede officerer 

til hjælp ved opmåling og kortlægning af de franske kolonier var udslagsgivende for 

valget af fransk tjeneste. 

 Under sin tid i fransk tjeneste søgte han også ind i den franske Fremmedlegion, 

hvor han opnåede rang af LT og gjorde tjeneste i knap 9 år. 

 Efter endt tjeneste i Fremmedlegionen blev han KN i De Fri Franske Styrker under 

general De Gaulle i 1942-46. 

 I den forbindelse blev han tilknyttet den 8. Britiske Armé, under ledelse af general 

Montgomery, som sammen med de franske tropper deltog i krigen i Nordafrika. 

 Efter krigen var han en tid civil; men - som sønnen udtrykker det -  skæbnens uran-

sagelige veje førte ham atter tilbage til det danske forsvar, denne gang i det nyop-

rettede danske flyvevåben. 

 Inden sin tiltrædelse som chef for Bunkereskadrille 1137 i 1959, gjorde han tjeneste 

som militær  FN-observatør i Libanon i 6 måneder. 



For sin tid i fransk tjeneste blev kaptajn Galle tildelt følgende ordener og hæderstegn: 

F.Æ.L. 5  Æreslegionen, ridder 

F.M.C.   Kolonial Medalje 

F.Kr.M.M.  Mindemedalje for Krigen 1939-45 (Bronze) 

F.C.C.V.  Croix du Combattant volontaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ved sin tiltræden som chef for Bunkereskadrillen i 1959 ønskede kaptajn Galle at 

gøre sine holdninger til det militære liv klar for alle, og han udfærdigede derfor en skrivel-

se, som han gav overskriften 

 

TIL ORIENTERING FOR NYANKOMNE 

 

Ordret gengivet og med kaptajnens understregninger hedder det heri: 

 

1. Jeg, KN H.C. Galle, chef for BK ESK (Bunkereskadrille, red. bem.) 1137, giver herved i 
korte træk utvetydig til den nyankomne et forhåndsindtryk af mine synspunkter som mi-  
litær chef og menneske.  

2.  Det er naturligt, at en soldat, når han erfarer, han skal skifte enhed, er interesseret i at 
vide lidt om chefen for den nye enhed.  

3.  Rygterne går forud og giver som regel et forvansket indtryk og i hvert fald overdrevet 
billede af manden.  

4.  I dette tilfælde har rygtet i hvert fald på eet punkt talt sandt, når det har oplyst, at jeg er 
100% soldat med mange års erfaring i såvel geled- felt- som stabstjeneste.  

5.  Jeg er en myndig chef, der med fasthed forlanger, at enhver gør sin pligt som soldat og 
efter evne gør sit yderste for at løse de ham pålagte opgaver på bedste måde.  

 
6.  Jeg tåler ingen slendrian i tjenesten, og det gælder både små og store opgaver.  

7.  Lad mig med det samme give Dem et tips om, hvordan De under alle forhold vil gøre 
det rigtige, og hvornår De samtidig vil komme på bølgelængde med mig.  



7.  Bliv mandfolk:  
Ved et mandfolk forstår jeg ikke en af svulmende bryder eller bokser der kan slå "på tæven". 
Nej, et mandfolk er skabt af viljen der skaber karakteren og styrken. Et mandfolk kan godt 
være en lille forsagt og spinkel fyr, der takket være sin viljestyrke og stærke sind, er i stand 
til at modstå lidelser og strabadser, og i krig overvinder sin frygt og udviser mod og ofte 
dødsforagt. Besættelsestidens mange heroiske ofre og soldaters heltemodige indsats giver 
beviset.  

9.  Men et rigtigt mandfolks handlinger giver sig ikke kun udslag i det fysiske, men langt 
mere i det psykiske.  
Et mandfolk er ærekær, han stræber efter at ligge foran.  
 -       -          er en god kammerat, høflig og korrekt.  
 -       -          hjælper de svage.  
 -       -          sætter en ære i at se godt ud i sin uniform, han vil være fiks og tiltrække piger.  
 -       -         drikker ikke mere, end han kan tåle.  
 -       -          foragter den af "øller" lallende soldat, der med opknappet uniform vralter rundt i 
     danselokalet på jagt efter en pige. Hvilken sød pige vil ikke med foragt afvise en 
     sådan sølle fyr.  
 -       -          har moralen i orden.  
 -       -    er ren med sin person, påklædning og skab.  
     Og sidst men ikke mindst:  
 -       -          er loyal og pålidelig og ærlig.  
De af dem, der endnu ikke er mandfolk i den forstand som angivet, vil jeg anbefale, at stræ-
be sig herpå.  

10.  Er De mandfolk, og derfor automatisk en god soldat, så skal De også have al den frihed, 
og alle de goder, som det nu er muligt at give Dem.  
 

11.  Bag min militære myndige fasthed kommer et godt mandfolkehjerte med fuld forståelse 
for soldatens problemer. Fortjener han i en vanskelig situation min hjælp og støtte, så vil  

han få den fuldt ud.  

12.  Jeg har som chef straffemyndighed. - Lad det straks være sagt, at jeg ikke holder af at 
straffe, - kun griber til den mig givne magt, når det (er) absolut nødvendigt.  

13.  Følgende forseelser vil automatisk medføre straf:  
   (a)    Forseelser efter mil. Straffelov § 63, som siger:  
 "Den som forsætlig eller uagtsomt undlader at efterkomme en ham efter reglementet, 
 særlig forskrift eller tjenesteforholdets natur påhvilende pligt, straffes med arrest eller 
 fængsel i indtil 4 måneder.  

 Er pligtforsømmelsen særlig grov, har den medført stor skade eller fare, eller har en 
 befalingsmand derved i høj grad svigtet overfor de krav, der efter hans stilling må stil
 les til ham kan straffen stige til fængsel i l år, i krigstid 3 år,"  
 
 (b)   Forseelser efter mil straffelov § 47, som siger:  

 "Den, der i ord eller gerning viser respektstridig opførsel overfor en foranstående eller 
 vagt, straffes med arrest eller fængsel i indtil 4 måneder. Under skærpede omstændig
 heder kan straffen stige til fængsel i 6 måneder. Som skærpende omstændigheder be
 tragtes navnlig, at respektstridigheden er udvist i eller i anledning af tjenesten, overfor 
 en foresat, i flere militæres overværelse, eller på offentlig sted".  
 
 (c)   Overtrædelse af hastighedsbestemmelserne for motorkøretøjer på flyvestation 
 Karup, jvfr. FSN's tj. bestemmelser TJ-3.  

14.   Disciplin. Dette forkætrede og ofte misforståede begreb er alle underkastet.  
Uden disciplin kan man ikke kommandere eller lede samlede masser, og det gælder under 
alle forhold, også i det civile liv.  
Disciplinen alle der lever i et samfund underkastes. Lige fra skolen til lærerpladserne, til vo-
res daglige færden i by og på land er vi underkastet disciplinens love og regler.  
Indenfor forsvaret er det endnu mere påkrævet, thi i krig står menneskeliv og værdier og i 
sidste instans landets frihed i fare, hvis blot en enkelt på en vigtig post svigter.  
Derfor trænes vi som soldater gennem vor daglige færden gennem små daglige pligter op til 
at blive disciplinerede, og kun ved fuldt ud at underkaste sig givne bestemmelser og love er 
man disciplineret.  



15.  Det ligger mig stærkt på sinde at skabe så gode forhold for soldaten som forholdene til-
lader, dels fordi jeg kan lide soldater, de er jo en væsentlige bestanddel af den gerning, som 
jeg har valgt og holder af, og dels fordi man simpelthen opnår mere af den tilfredse og vel 
underbragte soldat.  

16.   Konklusion:  
 l.  Bliv mandfolk  
  2. Gør jeres pligt under alle forhold  
 3. Og lev op til FSN's motto: "SYNGULI PRO TOTO" d.v.s. "den enkelte for helhe-
den".  
 
SLUT  

H.C. Galle  
eskadrillechef  

 
 
Kaptajn Galles søn, Niels, skriver i en tilføjelse til sin beretning om faderens militære 

løbebane følgende: 

 

Tiden i Bunkereskadrillen var ikke altid lige nem hverken for min far, for de foresatte 

og befalingsmændene eller for de menige. Min far havde kun én tanke, og det var at 

oplære sine soldater i krigens håndværk, hvilket krævede mandfolk og en realistisk 

indstilling. 

 

Og Niels Galle beretter om eskadrillens desværre ukendte poet, der havde begået 

et lille digt om kaptajnen, som viser, at han dog også til en vis grad var afholdt. 

Begivenheden, der førte til udfærdigelsen af digtet, var en natøvelse, hvor aktivite-

terne i forbindelse med en fremrykning mod fjenden ikke ligefrem gik efter kaptaj-

nens hoved. Som ”belønning” fik de en hård stroppetur hjem til flyvestationen. 

 

Og det medførte dette lille digt: 

 
Chefen er GAL’ og NK er RAA 

Og vi er kun de små, 

Men hvis vi i krigen måtte gå. 

Da vil vi ej svigte Galle og Raae. 

 

Det skal føjes til, at Raae var eskadrillens NK, flyverløjtnant Poul Raae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KN H.C. Galle med KMD C. Beskows ved dennes besøg på Karup 18/5 1954 



 

En anden tid 

Når man hører eller læser om kaptajn Galle og om hans holdninger til det at være 

soldat, er det vigtigt at huske på, at hans mange år som soldat var i en helt anden 

tid end den, vi kender i dag. 

 Han oplevede 1930’erne med kommunismen i Sovjetunionen og nazismen i 

Tyskland - to antidemokratiske systemer, som stod i skærende modsætning til, 

hvordan det store flertal ønskede at leve i Danmark og i mange andre lande.  

 Som soldat oplevede han Anden Verdenskrig på en helt anderledes barsk må-

de end de fleste andre danskere. 

 Efter krigen så og forstod han den alvorlige trussel mod Danmark, som Den 

Kolde Krig indebar. Og han følte det ansvar, han havde påtaget sig som officer til 

modvirke denne trussel i en tid, da hele ånden i Forsvaret og dermed også i Flyve-

våbnet var præget af, at krig var en betydeligt mere tænkelig tilstand, end den er i 

dag 

        

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Aalbæk-Nielsen 

”Selv en hærdet krigsveteran forbliver ej usårlig” 
(H.C. Galle) 


