
 
 

Val Eggers (EGE) døde i 2015. Fra dødsboet har FLYHIS modtaget en del effekter,  
herunder to beretninger om livet i ESK 730 i begyndelsen af 1960-erne. Beretningerne 
har Eggers skrevet på opfordring i forbindelse med 730-jubilæer i hhv. 1978 og 2013. 
De fortæller om en hverdag med dramatik, festligheder - og indbyrdes ESK rivalisering. 
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A Close Call 
 
I tiden 1961 – 1963 var jeg chef for ESK 730, som netop i 1961 havde 
udskiftet Goggoen (F-84) med F-100, men endnu ikke var operativ på den 
nye type jagerbombefly. 
 
Det var gode år for 730. Vi arbejdede hårdt på at blive top operationelle og 
vandt samtlige konkurrencer (bl.a. våbenkonkurrencen Aim High) 
efterladende bl.a. 725 og 727 i støvet bag os. Samtidig holdt vi et højt 
flyvesikkerhedsniveau; vi mistede ingen fly eller piloter. Men ulykkeligvis 
mistede en af vores meget kompetente klarmeldere livet ved en meningsløs 
ulykke, som hverken han eller eskadrillen havde nogen skyld i. 
 
Vi havde imidlertid nogle close calls. En af disse hændelser skete i 
forbindelse med våbenøvelser på Rømø Range.  
 



 
 

MAN (også kaldet Mambo) og jeg var på rangen for at udføre 
standardoperationen, dvs. bombning, rocketry og skydning. Alt gik som 
sædvanligt; også fårene vandrede som de plejede væk fra målene, når de 
hørte, at vi skiftede omdrejninger og pattern!  
 
På hjemvejen cruisede vi i ca. 2000’ med 92% RPM, og lige øst for 
Skærbæk meldte MAN, der fløj som to’er, at han havde Overheat Warning 
på (i F-100 var der et Fire Warning Light, som dækkede motoren ned til 
turbinen og et Overheat Warning Light, der dækkede efterbrænder 
området).  
 
Vi trak op i 3-4000’ for at omsætte fart til højde – just in case. Samtidigt 
droppede jeg ned ved siden af MAN for at checke, om der var synlige tegn 
på problemer i efterbrænder området, mens vi reducerede RPM. Derpå gav 
jeg MAN besked om at droppe vingtankene (275 gls.) for at kunne reducere 
RPM yderligere. 
 
Der skete så noget interessant. Vingtankene rullede ud til og over 
vingtipperne, lå så et øjeblik oven på vingerne inden de blæste bagud og 
ned, (Senere på dagen kørte jeg ud til området, hvor tankene faldt, og 
konstaterede, at de ikke havde gjort skade.) 
 
Vi fortsatte mod SKP og forberedte os på landing mod øst. MAN var naturligt 
nok lidt bekymret, men han holdt ud, satte gear og flaps ud, mens vi fløj 
stejlere ned end sædvanligt. På finalen kunne jeg se, at fuselagen omkring 
efterbrænderen begyndte at skifte farve, dvs. blev blålig, men på det 
tidspunkt var der ikke mere at gøre, så jeg holdt tand for tunge, og MAN 
landede elegant. 
 
Ved inspektion af flyet viste det sig, at en såkaldt ”Pigtail” (en af en kreds af 
brændstofrør, der fødte efterbrænderen, og hvori brændstoffet stod under 
højt tryk uanset om efterbrænderen var i brug eller ej) var revnet og 
brændstof sprøjtede derfor ud i efterbrænder området, hvor det blev 
antændt og skabte overophedning.  
 
Summa summarum: Takket være en cool pilot sparede vi Flyvevåbnet for 
tab af 1 stk. F-100.  
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Valdemar Kay Henrik Eggers (EGE) 
(1929-2015) 

 
Militær uddannelse og tjenesteforløb, startede i Søværnet og blev overflyttet 
til Flyvevåbnet i 1950.  
 
1948  Forskole til Elementærkursus 
1949  Elementærkursus 
1949-  Officerskursus 
1950  Jydske flyverafdeling 
1951  Eskadrille 724 
1951  Flyvevåbnets Officersskole 
1952  Eskadrille 723 
1952  Flyvevåbnets jagerkursus 
1953  Flyvevåbnets jagerkursus (kommandør) 
1953  Vestre Flyvebasiskommando 
1954  Flyverstaben 
1955  Foto flighten (kommandør) 
1957  Foto flighten (chef) 

 
 
1958  Forsvarsstaben 
1961  Flyvestation Karup 
1961  Eskadrille 730 (chef) 
1963  Flyvevåbnets Officersskole 
  Flyvevåbnets Specialskole 
1966  Flyvestation Ålborg  
1966  Flyvestation Ålborg Operationsafdeling (leder) 
1969  Forsvarsakademiet 
1971  US Air Force Academy (ms. Command & Staff) 
1973  Flyvestation Skrydstrup (chef) 
1975  Forsvarsstaben Personelforvaltning (chef) 
1977  Afgået fra Flyvevåbnet 
1977-1997 Direktør for Statens Luftfartsvæsen 
1997-2002 Formand div. EU-kommissioner vedr. eur. flytrafiksystemer 
 
Karriereforløb FLV 
 



 
 

1950  Flyverløjtnant-2 
1952  Flyverløjtnant-1 
1954  Kaptajnløjtnant 
1957  Kaptajn 
1962  Major 
1966  Oberstløjtnant 
1973  Oberst 
 
Dekorationer 
 
Hans Majestæt Kongens ærestegn for officerer af Flyvevåbnet (Guldvingen) 
Kommandør af Dannebrog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








