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Fors ide:
ltawkcr Dant orp 11./1./1 klar til al bli ve sat i val/del F a .l"læ/le,I'lede f p/i l.uftmannestauon Kobenhavn. To oj/inorel' rimper jllanen for dag ens øvelse mens f ire
»vadeguster« Vt'tlter !' cl ordre u t al haf.:..I'ejlyef Ild.

Tite lblad :
t.eimant .IO/XC'II Ahi llfer i !lei f/kel JJ.M.lI ove/' Grøntand. J perioden /Y32·j Y3H g(,flfl e"~/i!l"te Flyvevæsenet i samarbejde nu-d Geo dæ tisk Institut CII sys tematisk
F~ vvnillgt'l'1l (, ji m'g ik i 4 () (}(} fIl e/er,I' 'wjde, s å hestl'lningen i de åbne cockpits loh en hl.'lytielig risiko JiJI"
j i" j iY,I'lIiflger.

fotog ra.ft'l'ill/o!, aj' store områder al" i.HU Ostgmn lw ul.

Bags ide :
PRY·5A Ca lil lifl a j;J/()grt~/i.'n-'1 ,I'hist i /(61) ·(' rJ H' . l>efle}ly, /,-853, ex. FM 53. val' blandt de seks Cam linaer der tilgilc Flyvevæse net i 1947. Det /ik hnlKt'rC' tjenestetid
rn d /loKe! muh" dansk marinefly. L-S53 totalhavarerede i decemb er I l)fJ 9, hvorved slyrmande/l omkom,

INDLEDNI NG
Hi sto rien om dan sk murin efl yvning ind eholder ingen blodige kampcpi sod er, ikk e desto m ind re ligger der me gen dra matik i det s ud vikling . Fra en ub etydel ig e ks istens i 1914 lykked es det i løb et a f I. ver de ns krig Mar inens F lyvevæsen
at etab le re regelmæssig lu ftpatrulje ring so m et vigtigt led i det maritime neutralitersfo rsvar . der ho ldt Dan m ark ud en fo r
krige n. Materiel let blev ko nstrue ret og bygget på O rlogsvær fte t, der her yd ed e e n fre m rage nde ind sats. l løb et af
1920 ' erne udvik led e Mar inen et taktisk sama rbej de mell em dets skibe og luftfa rtøj er, der og så invol ver ed e ja gerfly.
M en e fte r e n »g u lda lder« , de r stra kte sig fra slut ninge n a f I92 0 'erne ti l midten af I93 0' erne, forf aldt M arin en s Flyv evæ sen mater ielt , så ledes at det , i ligh ed med Hæ ren s Flyvertropper, be fandt sig i en po liti sk bestemt m ag tesløs he d
overfør det tysk e overfa ld i april 1940. l løbet af I93 0'erne havd e Flyvevæse net imid ler tid gennem sin assi stan ce ved
videns kabe lige ekspe d itioner bidraget til sikringe n af dan sk ove rhøj hed ove r G rø nland, en virkso m he d der efter 2 .
ve rde nskrig blev genoptage t med stor kraft . Og i e fterkrigstidens op bygn ing a f dansk luftfo rs var bidrog Soværnct på
linie med Hæren , ind til de to væ rns flyvestyrker i 1950 blev foren et i Flyvevåbne t.
I begyndelsen af I96 0' erne indfø rtes skibs ba se rede helikopter e til fiskeriover vågni ng og re dningstjeneste . Disse helikopt er e blev bemand et med søoffic erer og ellerh ånde n ud vik led es, atte r, et taktisk samarbej de m ellem skibe og fly. Det
har ført til indkøb af egentlige fl åde he likop tere . og ge netable ring e n a f en sø værnsunderlag t Flyvetj en este .
Skrift et er ud gi vet i forbindel se med O r!ogs m usee ts sær udstilling om Ma rinens Flyvevæsen i efterå ret 199 X. Det er
et kortfatret m en rigt illust rere ret rids a f mar inefl yvningen s andel i dansk Il ådchisto ric, med vægt på en tæt sa mme nhæng me llem tek st og bill ed er . Forfatteren , de r i mange år har beskæftiget sig m ed n åd en s historie, har e n baggru nd so m
pilot i Flyvevåbnet, hvo r han g jor de tjeneste fr a 1964 til 1971 , bl.a . i ES K 72 1 og 72 3, de tidlige re I. og 3. Luft fl ot iller.

Udg ive lse n af skr ifte t ha r været muli ggjort af støtte fra 'Iubo rg- Fo ndct, so m hermed takk es.
Run gsted i ok tober 199 8
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l tvnry ' -i l/ m all -Åf/p;, da i vinteren 19/ 0-1I
hk GIIOII/(' /11 0101', Topl/ll,~t;g//( 'd(,1I I'IIr .'Ul k",ll. F~n 't btcv /' I' \'(Irt '( fiX ses lu-r inden
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i da~ 1/I/~lillt'r I',i Te/",id; '\/' I-I'I 'l m l i IId~ j"Xflr.

DEN SP Æ DE BEG YN DELSE
l aug us t 19 10 anmodede Marinem ini steri et det nyst ifted e
Kg!' Acrenautisk e Sels kab om at undersøge , hvorledes
flyveuddannel se a f fl ådens personel kunn e ske. Der var
da kun gåe t se ks 'Ir siden Elleha m mer fore tog sin før ste
»Ilyv n ing« , et hop på 42 meter, så Marineministeriet s initiativ vidner om bet yd e lig fremsynethed, l decem be r
1911 blev to søofficerer og en underbåd smand beo rdr et til
uddan ne lse på en c ivi l flyveskol e på Kløvermar ken .
Ti lsy nsfør en de var en af initiativtage rne til Ae ron a utisk
Se lska b, premi erl øjt nant H.C. Ullitz, de r a lle red e hav de
fået nogcn tlyvcr uddanncl sc under et opho ld i Frankrig.
På Kløvermarken fo reg ik udda nne lse n på det danskkunstruerede og -byggcd c Rc rg & Sto rm monoplan øg på pioncrcn Rob c rt Svendsens b ipla n af He nry Fannan-ty pen .
Begge tlyc nc var c nsæ dc de , eleve rnes fø rste møde med
lufth avet foregi k altså uden instruk tørassistance. Det må
have medført mange nervepirrende situationer, men selv

om begge fly afog til lcd havarier, lorekom der mæ rkel igt
nok inge n alvo rlige ulykke r. l dag forven tes e n tlyvc relev
ikk e at gå solo fø r ha n har ø vet ca. 12 timcr med dobbe ltstyring.
Rob ert Svendse ns fly blev i mar ts 191 2 købt af den tlyvc intcres sc rcdc ge ne ralkons ul Ludvi gsen og skæ nket til
Ma rinen, der dermed fik sit første fly. Det blev døbt, j tr .
Ma rine ns æ ldgam le tradit ion med al navngi ve sine fa rtøjer, navnet blev G l.ENTEN . Begge de o mta lte fly er i øvrigt
bevare t.

l februar 191 3 a nsattes den civ ile »av iatike « Ulrik
Birk som ma rinetl yver og instr uktør. Han stillede sit ege t
Ily, et tosæde t Mau rice Fan na n bip lan ka lde t Ø RNEN, til
rådi gh ed ror undervisningen . Arra ngem ent et vare de dog
ku n ko rt, i okt ober styrtede Ulrik Birek ned. ØRNEN total havarer ede og Birck døde kort e fter a r de kvæstels er han
havde påd rage t sig. Der e fter blev nogle ar e leverne sendt
til Fra nkrig ror at lierdiggøre der es udd annelse. l apri l
19 13 modt og Mar inen to Ir anske to-sæd ede Dø nn er-Leveque fl yvebåd e. der var ind kø bt for 4 3.000 kr., mi dler
der var tilvej ebragt ved en pri vat organiser et indsamling.
Motorerne var 7-e ylindrede ro tere nde Gno me på 80 hk .
Flyve bå dene Ii k navnene M1\1\UEN og TERNEN. Senere blev
navnen e ændre t til Man gen I og 2, og fr emover f ik ingen
a r Mar inen s individuell e fly o ffic ielle navne, kun nu m re.
f lyve bå dene blev insta ller et ved Kløvermar kens NE hj ørne i et telt og en lille han gar. B ådene havde ikk e nog et
ege ntligt hj ul understel men manø vrer edes på j orden med
et a lt age ligt hj ulsæt. Fø r flyvning blev de kørt ud i vande t
til de kunne flyde , hvore fter hj ulen e a fmonteredes . Forhold en e var ikke idee lle, idet gru nden ud fo r Kløver mark en var ret blod, me n ikke desto mindre fortsatte
operatio nerne ved K løverma rken de næste to år.

Organisator isk var Flyvevæ senet underl agt chefen for
Flåd ens Stab, og i apr il 191 4 overtog prem ierløj tnant A .
Hocck, de r eft er Bircks ned styrt ning havde væ ret cn tu r i
Fra nkri g, Icdclscn af marin efl yvningen .
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fly veb åd M .-IA GEN p<i slæb. IJt' f o b<',W:'/lI i//~'\' lIIe(II('I1/11/ ('r si d-

der side om side.

VERD ENSKRIG EN 1<) 14-1 R
Ved udbruddet af verde nsk rige n i aug ust 1914 råde de
Marinen ove r et land /ly, T ERNE N, der ellerhånden var ud tjent, samt de to flyveb åde, og fem flyvere var udda nnet.
Allerede inden kr igsudbrudd et va r ma n imi d le rtid gået i
gang med øve lse r a f opera tiv ka rak ter. l for året 1914
fulgte en af flyveb ådene så ledes ubå dene un der et tre
uger s togt i de da nske farva nde . Og skønt alt materiel
var an skaffe t for pri vate midl er, havde Marinen mat cri elmæss igt ikke ligget på den lade side. Kort etter for årstogtet tog Orl ogsværftet fat på at forb ed re Do nnet- Levequ c typ en . Mangen 2 f ik nye fors tæ rkede bæreplan er
med en a nde n profil og stø rre spændvidde. Prø vefl yv6

Donnet-Leveque .f1yve/uidell Maa ge n 2 ej ia IJlllh)'Klling på Orlog n 'll'1jie/ i
/ 9/4. Spændviddell h/ CI' .fin '{1~e/ O~ p/lIl1stiwrl/c .fim/oh/el . nesuden a d«
dråtwfonnede s il/~f(\'(I('/"(' erstattet med re ktang uta re. l september 1915 w/g ik
MIlIl~('1I 2 af Vtyv evæsenets (;('11<'," /<' c/kr ut være fatdet nedfra <'II br o på L'!ltmarines tasionen. mell resterne M el' bevaret.

rungerne viste , at både flyveegens kabe r og nyttelast var
forbcd ret bel ydeli gt og i aug ust 1914 kunn e væ rfts ingeniø r 11.1' Christe nsen og underkon strukt ør N.K . Nielse n
på O rlogsværftet fre m lægge et yde rst lovende proj ek t til
e n ny flyveb åd med sa mme vinge ko nstruktion men med
en slankc rc sk rog for m. h vor pi lot og observatør sad i
tand em . Da ve rde nskrigen satte en stopper for ind køb af
materi el fra de kr igsforend e lande, va r Orlogsværfte t således vel forb eredt til al fo rsyn e Marin en med fly af en
typ e, der egnede sig lil den farva ndsovcrv ågning , der
blev sikri ngss ty rkens boved op gave.

Maag{'n 3, dcnforste Ov-flyvebåd. Rogslort't tyder på. at den raterende
nic-moto r er (I.'mmdig slidt.

Orlogsv ærftets tegning o/ SO hk O V:/1Yl'l.'håd 1C) 14. I ji) rhol" til M{Ul}.Wn 2 ses
det, al .wl l't'/ .\·krog ,\'OIn haleparti er helt nyt.

(;1l0~

Den 22 . a ug ust 1914 gav Mar ineministeri el Orl ogsvæ rftet bemyndi gelse til at bygge det omtalte projekt.
Skroget, der i de frans ke flyveb åde var af ikke-vandfast
kryd sfiner, blev a f både værftet bygget so lidt af mahogni
på kravel, og ved prø vefl yvningen 2. ju leda g v iste den
nye flyveb åd, Maagen 3, sig at væ re de fran ske både
overl egen på alle punkte r. Med sa mme motor, den 80 hk
G no me, var hastigheden fo røge t med 12 km/t , stigetiden
til 1000 meler var ned sat fra 16 t il 9 minutter og startegenska berne var langt bedre . Frem til 19 17 bygged e
Or logsvæftct i alt otte så kaldte OV-llyvebåde af denn e
7

ty pe, nogl e af dem med dan s k-byggede Gnome mo torer,
som væ r ftet fra juni 191 5 fre mstillede fem af.

Fire Ol' flyvebåde ca. Jl}/ 5. [via S. Lal/h)

All er ed e dagen efte r kr igsu d bru dde t kunne Marinens
Ove rkommand o be ordre da gli g luftrek ogn oseering i Sunde t, hvor der i de n syd lige del fnregik en del tys k
flådeakt ivitet i forb ind else med min e lægning. Det var og så bete gn en de for den interess e b ieisen viste Flyvcvæsenet, at fl ådech e fen, vicead m ira l Ko foed- Ha nse n, me d
si n sta bsc he f ka ptajn Wcn ck , den 13 . april 191 5 i fu ld
un iform lod sig flyve ud til stan de rskibe t i Leskadre i
Sundet i to flyveb åde for at foretage inspektion.

8

Kor t e fter, den 20 a pril 191 5, var arbejdet på en ny flyvebådssta tio n på et opfyldt area l ost fo r Ny ho lm så vidt
frems kredet, at flyvebåd en e kun ne forlægges hert il. Her
var der anlagt en cemente ret ram pe , der rakte så langt ud
i vandet. at flyene kun ne flyd e. I for bindelse med ove rflyt ningen blev Flyvevæsenet lagt ind under Underva ndsbåds- og Flyvebaadsafdeli ngen, der havde til hu se i den
udran gered e kryd ser I h ' K IA
Den 27. j uli 191 5 omkom premierlojtnan t lI oeek ved e n
ned styrtni ng. Ha n e fter fulgtes so m led er afpremierlojtnant
F.W. II Laub, der ligesom Hoeek havde væ ret blandt de tre
torsic tlyverelever. På det tidsp unkt råde de Flyvevæ senet
udover Lau b ku n over en fuldt udd an net flyver. To elever
havde netop påb egyndt fl yver udda nnelse. men de fik fø rst
cer tifi kat i foråret 1916. Ved udgangen a f delle år var det
dog lykkedes at læ rd igudda nne yderligere to flyvere , mens
fem elever var under uddannelse . Samtidig var seks flyvebåde i drift og yderl ige re fem var und er bygning på Orlogsvæ rn et. Behovet for soofficerer til be manding af de op mod
70 skibe i sikri ngsstyrke n var stort, me n ved og så al tage
reser veoffi cerer ind ti l flyver udda nne lse. lykkedes det ved
udgange n af 19 17 at oge Flyvevæsenets styrke til ti flyvere .
Der var nu 12 flyvebåd e i drift.
I slutningen af 191 6 lykked es det Flyvevæ se net at erhverve fe m 100 hk Gn ome monosoupapc mot orer fra
Vickers i Eng land. En OV-fl yveb åd med større planarea l
og kra n ige re struktur, der var beregne t til 100 hk mo to re r,
var da a lle rede ko nstru eret. De n havde, i modsæ tning ti l
80 hk båd ene, der var ubevæ bnede, ho lde re til fir e ni kg
bom ber og e n a ffut age ti l et bevægeligt o bservator-betjent
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/(JO ·hk OV·h tid . Den btev levere ijuni ! /)/ fJ og vnr

.\'0111

denenes te uti.'·Zl'rt 't med (' 1/ st'k\'-cyli m/n'f Mercedes rækkemotor. (via S Ltllth)
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8 mm rekylgevær. Af denn e type blev fr em til 1918 bygget ialt li, nogle med 100 bk Curtiss motorer, hvoraf der
blev indk øbt fem , og en enk elt med en 100 hk Mereedes
motor der var taget fra et ilandd revet tysk pont on fly. De
hidtil nævn te Ov-flyvcb ådc kom i 1921, da Flyvevæsenet
indforte typebetegnelser, til at hedde F.13. 11 og F.13. III, i
191 8 byggedes yderlige re to typer Ov-Ilyveb åde, se nere
benæ vnt F. R.IV og F A.V. E R IV var en forstø rret type
med 200 hk Curtiss motor. Af den blev der ku n bygget to,
og på gru nd a f stæ rke moto rrystelser blev de næsten ikke
bru gt. F B.V var en skolebåd med dobbelt slyring og en
100 hk Curtiss motor, af de n blev de r bygget tre. lait blev
der bygget nogle og tyve Ov-I lyveb åde, det nøja gtige antal lader sig ikke opgøre, da de sa mme flynumre, bådene
hed alle Maagen efterfulgt af et nummer, af og til blev
anvendt flere gange.
Mens flyve bådene fra Flyve bådss tat ion Københ avn
(fra 1950 kaldet Margrethehol m) let kunne overvåge
minespærringerne i Øresund, kneb det med at nå dem i
Store Bælt, I 19 16 an lagde Ma rine n der for e n flyveb ådssta tion på Fynss iden af Bæ ltet ved Slipshavn med slæbested og hangar. Det er betegn ende for den ringe tillid,
som man bavde til motorernes driftsikkerb ed, at forl æg nin ger me llem København og Slipsbavn altid foregik enten nord eller syd om Sjælla nd, aldr ig den di rekte vej
tvæ rs over.
I feb ruar 1917 leverede Orlogsværftet en ko pi af et
ilanddrevet tysk pontonfly af typen Friedriehshafen F E
29 med 120 bk 6-cylindrel Argus motor. Den blev bygget

IO

for at sammenl igne flyvebådene med ponton fly. Pont onflyet viste sig at væ re lidt langsommere og have ring ere
stigeev ne end 100-b k flyvebådene, men sødygtigheden
var bed re. Flyet fik kun ko rt levetid, det lotalhavarerede
unde r bugseri ng allerede i okto ber sa rurne år. Skøn t forsøget havde vis t, at Ov-tlyvcb ådenc var fuldt på højd e
med ud viklin gen i udlan det, må forsøg et væ re faldet ud til
pont on typens ford el. For i åre ne 1918-19 byggede Orlogsvær fl et fire pont onfl y. hydro plane r som de også kaldtes, af ege n kon struktion, se nere benævnt I I. B. l. Og fre mover blev pontonfly den foretrukn e typ e til luftrekogn oscering. Il. B.l fik i begyndelsen 160 hk Curtiss moto rer,
men de viste sig meget upålidelige så senere erstattedes
de med 160 hk vandko lede seks -ey lindre de rækkemoto rer
af Orlogs værftets ege n konstru ktio n. Disse, såkaldte 160
hk Ov-motorcr, viste sig sæ rde les vellyk kede og drifts ikre, de forblev i tj eneste indtil 1931 . Det blev dog den eneste flym otor Orlogsvæft et se lv ko nstruerede, og den sidste der blev fremst illet i Danmark.
1 marts 1918 aflustes F. W.H. Laub af premi erl øjt nant,
senere ko mmandør, Asger Gra ndjean so m leder af Flyvevæsenet. Grandjean var en af de flyver e der havde fået
certifikat i foråret 191 6, og bortse t fra nogle få udkom manderin ger med flådens skibe , beklædte han denn e stilling ind til han afgik i slutninge n af 1941 . Samtidig med
chefskiftet tilkommanderedes mar ine ingeniør M.P. Eski ldsen Luft marinen sammen med tre ma skinmestre.
Flyvninge n var nemlig på det tidspunkt præget af mange
havarier især som følge af upåli deli ge ude nlandske motorer, så det stod klart, al der mått e opbygges e n fastere tck-

nc, Und er ingeniør Es kildse ns lede lse lykkedes det al m
Flyve væse nets tekni sk e tjene ste sat i syste m. Nu blev der
fastla gt gang tide r og eftersynsintervaller. og af besætnin gslogboger fra period en frem går det, at men s man i
I') 17 i op mod ti pr ocent af flyvningerne kom ud for
driftsfors tyr relser der foranlediged e ruti nemæ ssige sikkerhedslnndinger, farlige nø dlan din ger e ller ligefr em ha var ier, hørt e sådanne forstyrrelser fra begyndel sen af
In O' ern e ti l sj æ ldenhe derne .

/6 0 hk (J V flOl/ f(Jl/lllllskin e 1917, sen ere /J(,IUl' I'nf

opri l1 deJiy,('

nwtcninstattation.

tt.n .t.

Iler tegnet fileri dell

('II s-cytindrct Curtiss. SOIll vis te .I'iy, temmeliK

upå/idelig SCl/aL' menteredes Or/og\'Væ/;ef.l' veltykkede c-cyttndrcdc række/I/ot or lI( egell knnstruktion.

l løbet af krigen havde Orlogs værftet trod s store vanske lighede r Ionn åe t at dække llyvevæsenets mareri e lbohov. V ærft et havde i den forbindel se opbygget en betyd elig eks pertise i se lvstæ ndig flyvemaskinekonstruktion .
O rlog sværfte ts fa g lige dy gti g hed havde de sude n vis t sig
at ræ kke ti l såve l reparat ion som nytre mstill ing af motorer, og sama rbej det me llem væ rft et og Flyvevæse net havde væ ret forbi lled ligt , Me n initi ativet blev ikk e væ rdsat
efter fortj eneste . De man ge havari er i de sidste krigsår
havde kostet ad skil lige men nesk e liv. Det foranled ige de i
som me re n I') I X Rigsd agen ti l at nedsætte et ud valg, hvis
betænkn ing i I I , trod s kratl ig afst a ndtagen fra dets få
m ilitæ rsa gk yndi ge medl emmer, resu lter ed e i at inde nlan dsk flykonstrukti on ophø rte.

n

nisk organi sat ion , der ved hj æ lp af ve luddanned e spee ialister kunne vare tage daglige e nersy n a f mate rie llet . Ingeniør Eskildsen havd e Ira undervandsb ådene tilbundsgående kendsk ab til ved lige ho ldelse og drift af netop forbrænd ingsmotorer, fl ådens øvri ge skibe var jo dam pd rev-

II

,\'Om Or log \'I'a'IP l't loverede 11I1der I. I·/'/"Iil'nl·krig. Til I'emlre Il. 1/. I nr . 24 til/wjre 80 hk O vfly vebåd nr. 4. Nr . 24 hI!'I'
II)IN og totalhava rerede i lIl' ril 1919. j olo!'t må antages Ilt væn: taget i for året 191ii. Hcmærk lof tskonstruk tionens Iimlnn!Jjælka. de j;,,·.~It' t~rsjn lir,
i Danmark. Et Kodt eheft/fI'" fl å den innovative ånd der 1)I'lIxc'de Orlog sværftet .

I ler

.\'(' .1' dl!

lo selvstændige FvAOII.\'l r llkf ioner

tewret i okt.
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M ELL EM K R IGST ID EN FR EM TI L 1935
Rigsdagens beslutning o m at stop pe indenlandsk Ilykon struktion fik nu ikke umiddelbart nogen hetydning for
Flyvevæsenet. for me d afs lutningen af verdenskrigen
blev store mængder Ily matericl tilgængeligt til meget lave prise r. Og nu kunne man ret te opmærksomhede n mod
mere e ivilt betoned e opgaver. I maj 191 9 modtog Mari nen således fem Friedrichs hafc n F.F. 49 pon tonfly, der
var hekos tet af Ministeriet for Offentli ge Arbejder, Il er
ønskede man neml ig at under søge muli ghederne Ior lu ftpostbefordring. og med di sse fly, se nere betegnet 11. 13 .11 ,
indledte s i j uni sa nune år en forsøgsper iode med dagli g
post fly vning mellem Kob en havn og Stege. Når man
valgte Stege skyldtes de t, at den ne by ellers var den sidste i lamlet der modtog kobe nhav nerposten. Forsoget
strakte sig over 61 dage , og kun lo tu re målte afl yses på
g rund af vej ret, et ganske tilfredsstillende res ultat. Det
blev sagt, at folk i Dragør sti llede de res ure efter postflyveren! Forsøget blev dog ikke gentaget, og H.B.lI'ern e,
der i 1922 suppleredes med yde rlige re to, ble v frem ti l
1926 anve ndt til fi skeri inspektion, minee ft ersøgning.
målslæbni ng og sko lellyvni ng . I 1920 gennem forte to af
» Frcderikshavncrnc« desuden Flyvevæsenets første togt
ti l udland et, det g ik til Felixstove i England. Marchhastighed en var 100 km/t og de loggede flyvetider siger ikke s:! lidt om de vanskeligheder der dengan g var forbun det med langd istaneeflyvn ing: Udtur 13. j uli. Sam let Ilyvetid 12 tim er 15 m in. med overnat ning i Tcxc l i Hol land, - hård ves tlig ku ling. Hj emtur 25 . j uli, direkte til

Fl'ietll' ic/i.\'li f!/C'1I F. F A CJ

1'1/1'

(h'/l jiu',,'!!, Pr/y!,!' Martnen IIIotIlo g

Det 1o-.wl'liede pOl/ fOl!I!Y m l' Il dl'fy r et lII('d

hCl'æhllc .\' med

f"

('11

220 hk

Henz

t:/;('I' krigen.

motor. d l" kunn«

dn je!igl /l/{/skillf!,f' Wl'l' . '(J'Pt'lI Ildgik i 192fJ.

Koben havn. 7 timer 35 min.. storm fra vest.
I 1921 indfø rte Flyvev æsenet som nævnt egne typebetegnelser. De bes tod at to bøg stave r og et romertal, der
betegnede typen efterfulgt af et nummer for det indiv iduelle Ily. Det første hogstav var F for flyveb åde, I I for hydroplaner og L for landflyvemaski ner. det andet bogstav
var H for bipla ner, M for monoplaner.
OV-flyvebåde ne var nu dels foræ ldede dels ved at være udslidte, de sids te udgik a f tj enesten 1921 , og i so mmeren 1919 ind købte Marin en et to-sædet Han sa-B randenbu rg W, 29 pontonmono plan. Med det so m mode l
byggede O rlogsværftet fr em ti l 1927 ialt 15 Ily, der under betegnelsen II.M.l gjo rde tjenes te fre m til 193 1.
» Brandcnburgerne« blev udrustet med de forn ævnte 160
13

ven dige rese rvede le og fo rsynin ger. Herved sparedes
megen flyvetid, der for var gåe t til at flyve mellem
basis og øvelsesom råde. l de første år fungered e opmålin gsskib et W ILLEM OES som luftd epot skib. senere
inspektion sskibet ilESKYTT EREN.
I perioden 1922-25 foreto g H.M .I' ern e adskillige
togter til ud landet, del s for at træ ne mandskabet men
også for at hente inspiration og nytænkning til gavn

for det fo rtsatte arb ejde med at udvik le og forbedre
Flyvevæsenet. I 1922 besøgte tre H.M .I' c re Rott erdam, hvor der va r e n stor luft fa rtsudstill ing. i 192 3
g ik tur en til Sve rige og Fin land med fem Ily og i
1924 besøgte e n g ruppe på tre Ily de belg iske ma ritime flyvestyrke r i Oste nde. I 1925 aflagd e en luft gr uppe på tre Ily besøg i Pole n og samme år ll øj tre
N i I1l1/1sa B randl!llhll rg 11./Lf.l o/Jsli/lC'IIJii ru {{e\'ejelllillfaf/)},al' J-I jJli F~l 'l'('hddss la li(/JI
Ily helt til Barcelo na via Cherbo urg , S ids tnæ vnte tur
Kohcnhavn ,I"(IIIIIIH'H'II 1925. (UI"IOgSIII IIS('('1)
strakte sig ove r i alt (,000 km . Et af Ilyene havde rahk Ov-mo torc r, Iudfø rel sen af H.M .l' c rnc va r et betyd ed io, s,l ma n kunne holde sig i kontakt med Køb en havn.
ligt fremsk ridt. av flyveb ådenes ma rc hha sti ghed lå vel
ikke meget over SO km/t , H.M .I klarede 140 km/t.
I efterå ret 1921 blev pan serskibene O I.FI.RT FI sen ER og
I'l.lll. l' S KI' AM modifi ceret således at de fremov er kun ne
med føre et H.M.I Ily. Krigstid ens sikkert oft e mono tone
patrulj evirk som hed blev nu allost af aktivt takti sk samarbejd e med flådens skibe. Unde r øvel sern e blev Ilyene sendt
ud for at ob servere og markere neddykk ede und ervand sbåde eller angive banerne for afskudte tor pedoer, så sk ibene kunne drej e af i tide . Fra 1924 indgik der i de årlige
sommereskadrer et luft depotskib. hvor luftgruppens persoKy.I'fjiw,I'\!{//'sskil Jt'( l'f:tlU< SI\/U M II/ cd skibsbaseret HM.!.
nel kunn e und erbringes. og som kunne medbringe de nød14

H ansa /lrtl/lllf'lIhurX IJ.M .I

III·,

25 hl('\' l everet i

IIIl~i 11)22. 1)11 1/.,\1.1 (11J('lI ll dXi!;

i 193(kH var der kuntofly / illmg('. res1e/l "or lo ra llllll 'fl n 'r el. (O rlOgSIIIII SI'I'I)
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disse Ily, i begyndelsen Ib Hær en s
ekserce r plads ved Aved øre, side n
fra Kastrup hvorfra flyveskol en i
1926 flytt ede til Luftmar inestati on
Ringsted . Avro 504 K, der havde de
ve lke ndte rot er ende 100 hk G no me
mot orer , blev i 192 5-28 g radv ist
e rsta tte t med, e lle r ombygget til ,
Avro 504N , stadig ben æ vnt L.Il .I,
der havde fas te 180 hk A rm stre ng
S idde ley Lynx stjerne mo to re r og
forstærk et und er stel. 504N var desuden udstyr et sålede s at der kunne
øves blindflyvnin g .
Skønt for svar sloven af 1922
ind eb ar e n svække lse a f Mar inen
so m helh ed, va r den til fordel for
Fly vebådssl lllioll Kulienhavn i begyndelsen al" 11)2(} '/'rtl/'. Afde man g e hllJlgllrC'f" er kun II, l'ed Re/ . .'hale ve].
Flyvevæ sen et der her for første
og Ci. midi i hille'del . bevaret i da g . (Or/ ogs mus t't't)
ga ng næ vnt es som e n bestanddel af
Under krige n havde a l flyveruddannel se foreg ået med
Marinen . Det var et sto rt fremskridt, 101' indtil da havde
sø fly, men efter krigsa fslutningen sendtes fire unge søo fdet kun eks istere t som et und er ordnet led i fl ådcorgaficer er til Eng land 101' at ge nne mgå en fuld stændig
nisation cn . Loven indeholdt dog intet nærmere 0111 væseuddann el se efter det så ka ldte Gesport-system. Dett e sy net s placering, så Jo rst åre t e fter, den 15. septem be r 192 3,
ste m, der i udbygget form stadig bruges, ind ebar an venoprettedes Ma rinen s F lyvevæsen so m se lvstæ ndig enhed
del se a f land fly til eleme ntæ rtræ n ing . med stor vægt på
med eget bud get. A sger Gra ndjea n. der var ava nce ret til
kaptajn , udnæ vnt es til che f og var nu direkte underl agt
kuns tflyv n ing og spin. Sys temet blev indført i flyvcvæ scnet , så i 1921 indkøbtes i Eng land fem bru gte Avro 504K
Marinem in isteriet. med kommandomyndigh ed og ansvar
for den militære, tekn iske og adm inistrati ve virksomhed .
træningsfl y med hjulund er stel . i Flyvevæsene t ben ævnt
L.Il. 1. Sa nune år påb egyndtes flyveruddannel sen med
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.d o h1~1' varmer 1//Olor erl/ (' op
L ldim"I";IIl·.~ I"';(j 1/ R ing~/('d sidst i
IY](}'('I"1/('. Det llIt'r /l/C.\(e. nr. I IO, hi(' l' hY~t'l på Or/ OgW Il1;1'1 i IY] 7 .wm

To L B./

V .V. 50. Lk l lldgi k i juni 1936 IIIl 'd enflyvvtid på 99 7,i'I1l'/' OK 35 min. OK blev
" /,,na K/Hil/I'1'('1 på Quinti LYIIl'I(l' , EJ;('/' krigen M e l' det gl 'IWphYJ.:Kl'1 og 01'('1"l/raKt 'l

tit

Tl Ij /III .WlIIIS(,(' I ,

Allerede i 1918 havde kommandor Wenek påvist det
nød vendi ge i at have »lu flj ugcre« hl.a. til beskytte lse af
rekognosceringsflyene und er udførelsen af deres opgaver.
Orlogsværftet udarbej dede da el proj ekt ti l en to- sædet
flyveb ådsjager bevæ bne t med lo mask ingeværer. l lovcdvæg len var lagt på sto r fart og gode stigccgenskaber. og
med en 160 hk Benz motor var topfarten beregnet til 155
km/t. Projektet kom dog ikke til udførelse, da krigserfaringerne entyd igt viste. at land baserede jagermask iner var overlegne overfor so lly.

,V- '

Or/ og \"l"ll'r/it'/s projekt f ra 19 / 8 li/ ('II 1M) hk .llY I ,,'hlld~iaK ('/" /)('11 bie l' dOK ikk,'
hyJ.ZKl'I. /wilkcI RI 'I 'e/,1/(' flok i kk l' har b('k1oKI'I. Del ,i/m" f'Ockpih 1'/lIca illg
/llIIidc/dh"/'1 Jimm propdll'II ser ikk" rar Ild!
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Hawker Dan kok 11.11. I" ,.. / 58 i IlIjien over Sj æ l/m ltl.
Dette JIy 1/11\'(/1' Orl0K.I'l'fl'/j;eI.l' byggenummer 54. og
varførste gang ; lutten den 5. 1101'1.'", /)('1' /9 2 7. Sidste
j lywling :'i. j uni JIJ3fi gik fr a Ring.I'/t'd fil Kastrup.
hvorefter nr. / S8 bI('v opmagasineret på Quinti t.ynette 11It'" en samlet } 1)'I'C..' lid pli 704 tilller og 5 minutt er.

lifter krigelI ble . . }1)'1'1g f!1I0l'byggl'f w'd FAIT på Vær·
løw. Det har siden vært'! m/slil/t't på Tojhusmusect.

Behovet for marinej agertly blev yderlige re aktualise ret da den ame rikanske gene ra l Mitchell i 192 1
de monstrerede, at selv ve lpansrede slagsk ibe kunne
sæ nkes a f luftbomber. De t blev derfor beslu tte t at udvid e
Flyvevæsenet med en afde ling mod ern e j agcrtl y. Valget
fa ldt på en æ ndret udgave af de n engelske dag- og natjage r Il awkcr Woodcock Mk.lI , der netop var kom met i
tje neste ved R.A.F., da Flyvevæsenet best ilte tre tl y og
licensrettigheder i 1925. Ti l for ske l fra Woodcocks 9cylindredc Jupiter mot or fik de dan sk c Ily, kaldet Da nkok L. B.II, 14-cylindr edc A rm streng Sidde ley Jagu ar
mo torer på 38 5 hk og der blev installeret luftsække i
ba gkroppe n. Kon struktionsæ nd ringer ne udf ørtes af

IS

Hawk ers nyudnæ vnt e che fk ons truktør
Sidney C am m, der se ne re kom til at stå
for mange fremrageude jage rIly, fra
Hurricanc til Huntcr. De tre engelsk.
byggede Ily anko m i 192 6 og i løbet a f
de følgende to år afleverede O rlogsvæ rfte t ialt 12 dan skb yggede Ily. Da nkok' crnc ble v sta tio ne re t på a rtille riets
tidligere øvelsesplads ved Ringsted nu
Luftmarinestati on Ringsted, hvortil
også flyveskolen blev forl agt. .Iagc rn e ind gi k fra 12 .
oktobe r 1926 i en nyopretted e 2 . Lufttlotill e und er solojtnant E.A ..Icnsen . Det ska l her bem ærkes, at Hæ rens
Flyvertropper måtte ve nte yde rlige re ti år for de fik en
eskadril le med modern e jager tly! Søfl yenc blev nu for merct i I. lu ft flotille under kaptajn 1'. Sch cibel med ba si s
på Luft mari nestation Købe nhav n. Med Dankok 'en f ik
Flyvcvæsc ne t for første gang et he lt moderne Ily, og med
det fulg te en del nyc aspe kter af flyvernæssig og teknisk
art. Flyene var indrettet til sædcfa ldskærnc, der her kom
i bru g for før ste gang i Da nmark, og da top højden takket
være mot orens ko mpressor va r ove r SOOO meter havd e
tl ycn e iltud styr og e lek tri sk opvarmning for gevæ rer og

flyvern es hænder og rød der. Dankoken var popu lær
blandt dem der fløj den, den var stabil og havde glim-

rende start- og landingsegenskaber.
Da nkok -jagerne deltog oft e i kon kurr encer, del s lu r at
dem on strere lu r off ent ligheden hvad de kunne pr æstere,
men og så lur a l afprø ve materiel let under e kstreme Iorhold . Så ledes sat te sø loj mant, se nere ge neral, Eri k
Rasm usse n i 192 7 ska nd inav isk højderekord med 883 0
meler ved cl int ernationalt stæ vne i Kastru p og i 193 l
van dt han »N ord iska Flyga rpoka lcn« ved et flyvestæ vne i
Stoc kho lm .

Ik lfl' !}(Jr,ræt (~r dl(/i'"ji!/' 2. 1. I~Nl(l fillt' . ka/I/lljll l ojfl/ al/( E.A. Jensen, kaldd
»Chancy«. [ctun sin [)(/ lIk(}k ~iaK{-'r, IIIII ,I-Ir er e,. nok !wdr(' end mang e ord ånden
indrnfor l-lyvevæsenet i sl l/llIi llgc n aj'1 920 't'J'!It'. Maler id/el vur 111/ IOjJ-mo-

dcrne.

og /h' I'SOI /Cl/d vur veltrænet og klJlIl pc'lc'flf. ilesværre jill".\·\I(/fldt E .A .

.tensen i marts I V.W unde r en natf lyvning med t'f1 If. /lI. /f {Iver Østersoen.

Tre Dank ok-j ag ere pli Barkaby ved Stockholm i /9 3 1, Nr. /55 (26) btevflojet
AIl}jf'sl.'n. nf', 154 (25) a./siJ/ojflofl l 1:S. Pn j} , nr. 1M

4 ar l illaia.\".I'i.l'lenl HL

(24) (~( .WJ/ojrn {m l Erik. Rasmussen. da her btev IIIII/llller I OK derm ed \'III/dl
F I'I,t'r/,olw len i / . No rdisko l 'oka(jlY?,lIillgclI.
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Eller at 2. Lullfloti lle va r blevet fu ldt udru stet med tid ssv arende fly, va r tiden inde til
udskiftni ng a f de e fte rhå nde n fo ræ lde de og
udslidte II.M . l' c rc. Eft er noje und er søgelse
s luttede Flyvevæse net i I nx ko nt rakt med
I le inkel Flugzeu gb au om leverin g af se ks
I I.E.X pont on fly og licen s til bygning altypen.
Nu måtte Tyskland på det tid spu nkt ikke bygge militærfly, så I I.E.X var an gi veli gt kon st ru e ret som po st fly, men det lod sig uden
vans ke lighed modificer e til et særdeles ve leg net tresæd et militærfly med fast fremadrettet

,,
r

maskingevær, drej eligt observato rgevær. fast
radi oudstyr og holder e ti l otte 12,5 kg bomber.
I 1936 fik det desuden installeret anlæg ti l udlægning a f røgslør, såk a ldt kun stig tåge , til sløring a f
overflad eskibe. Flyet , der blev be næ vnt H.M .II , fik ligesom Dan kok j agerne en 14-eyl indret Ja gu ar mo to r, der
do g her var noget kraftigere , 420 hk der se ne re øge des til
4 60 hk . Hidtil havd e alle Flyvevæ sen el s Ily hall træ stel
men H.M . II va r bygget over et svejset stålrorsstel. og
v iste sig da også al væ re et meget robu st fly, der f ik e n
usædvanli gt lan g levet id. »l Icinklcrnc« var stadig i tj eneste i 1940 . Udov er de se ks tysk -bygged e fly modtog Flyvevæse net Ib Or logsv æ rfte t 16 II.M .II' ere, nem lig fem i
192 9, to i 1930 , se ks i 1931 og endel ig tre, der leve red es
i 1938, e ller at ma n i 1936-37 forgæve s havde søg t at finde en afløser. I for hold til I1.M .1 var mar chha stigh ed en
steg e t fra 140 til 170 km/t og rækk evid den g ik fra 525 km
o p til hele 1100 km . Da man i 1929 ville gentage
20

Under isvinteren N]I) ud/ink FI.FW!'Il'.\'e/U.'f IfIlmg t' [orsynings- og post ,Rvvninger mellem orme. I-I CI' ses to HM.II p /J dvn liU;'OSflt' Nyhorg fjord.
l'ontoncrnc var attræ. og/iII' tIl lIlinds ke sliddet btev tie J i ll '.\'fll' l'kt'l med metalski nl/er 1'11 undersiden.

II.M .I' ernes 6000 lan ge togt til Spa nien, løb alle tre
II.M. II fly ikke desto mi ndre tør for brændstof og mått e
nødlande på det først e ben til Holl and! Det lykkedes do g
at ge nne m føre togt et og på ve rdensudstill ingen i Bareel ona det år rep ræsent ered es Marinen , udo ver de tre
I1 .M .I I' er e, af artilleriski be t N IELS JUEL . Il .Mf l ' crcn s
kra ftige konstrukt ion gjorde det muli gt at starte og lande
på is, og fra 1929 blev de under isvintre brugt til postflyvni ng, isrekog nosccring og hjælpeaktion er ti l ind efro sne skibe og øer,

,

Heinkel Il. E.R. /f ,M.1I i lidte". 1/('1' ses Iyile ligt./ lyel.\' IJI' wdmiflg: etjil.\"t.!i"/'ll uu/n'ltl'1 og et skyt tebetjent R III/Il IIUI.I'kingC'Wl' f'. Ved siden afradiotel egrafisten ses den
propeldrevne gellera/or, der leverede s/mm til radioudstyret.
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fredelige midle r, b idrog til at besk ytt e dan sk te rritiori a h-et, et b idrag, der skalrede væse net en betyd elig po lit isk
good- w ill. J alt udfø rte Flyvevæsen et ove r 1000 flyvetimer på Grø nland i pe rioden 1932-38.

/.

Gren tandske Handets GUSTA I' /JOLM (I~ fl. M.I/ nI', 8 7 dd!(I~ i LIII/ge Knckx
dopcdilion i / 1)32, l i er sidder skibettast i isen udfor OSlgl'iJIIland,

Efter at Norge i 193 1 havde okkuperet et område i Østg roula nd. f ik en dan sk e ksped itionsindsats i G rø nland hoj
prio ritet. I 1932 blev tre l l.Mill-udrustcdc eksped itionsskibe se ndt til Grø nland. Et til Knud Rasm usse ns 7.
Th uleekspedi tion. og to til Lau ge Kocks treårseks pedition til No rdo stg rø nland . Trod s de vanskelige for bo ld
ge nne mførtes begge ekspeditione rne med held, og frem
til 1938 va r der hvert år en e ller fle re II. M.II ' crc på G rønla nd . Il er genne mførtes , i sama rhejedc med Geo dæ tisk
Institu t, e n systematisk luftfotog rafering af store områder
fra 4000 meters højde ti l brug ved korttegning. O ve rfo r
omve rde ne n markerede ek sped itione rne til G rø nlands
østkyst klart, at områ de t var en de l af det dan ske rige.
M an kan uden ove rdrive lse sige, at Flyvevæsen et her, ved
22

Pli (; n Jfl /mul opererede /J,/l.I.ll'c""c (~/ic /IIcd ckspcditionsskitscnc ,\'0 /1/ cflcslc
base, Ha ('1' nr, 8 7 sat i vandet i en w/ge jin' al jiwc !age isrekognonscenng.
Overs iden afvingerne og s krogs iderne er Illa/et mde Ji!/'al /elle e./ ler.wJgning
cl cvcntnctt forulyk ketfly.

ar

I foråret J93 8 anskaffe des en stor to-motors flyveb åd
på kna p ti tons specie lt til anve ndels e på Grøn landse kspcd itioncr, Flyve båden, en Dotnier Wal fra J934, havde
tid ligere befløjet Sy dat lanten for Lufthansa. Den fik , ød over bete gnelsen F. M.I, navnet P ERSSlJA K .

- _. . ..

"

-.

"'o

o.

..• r Oo'

.-

Dornter JVa l F.AU P u/'SSUAJ.: l'ur l.'lI/lt'/II/C'/aUIYI'e/uii/ med (O 550 hk RM IY motorer. Besætningen bestod norma lt affire I1Il11ul. I som m erelI J938 Mel' f'HHSSUAJ.: brug'
fifl h il/K" Koch ek.\l'edil;oll OVCI" Pearytand i Nordustgrønd. Iler ses den klal" fil a f lette mod Kill'::.'> Buy på ""i l,\·h(' r g (,lI. der var ekspeditionens base. Wa! 'CII nåede
kun de nne ene Grentandsekspediuon. den h/el' ode/agt ved sabotag eakttonen den 22. II()I'C' IIIIII'I' /1)43. (1'1'11 11. Vatcnsiner)
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H.M .II kunne so m nævnt ud styres med ott e små bomber,
men den var pr imært be regnet til o pg aver af defensiv natu r. Flyvevæsenet havd e imi d lertid ge nne m en lang å rrækk e hall ønske om at an skaffe Ily af m er e offensiv karakter, bombe- og torpedotly. I 192 6 ha vde ma n væ re t så
vid t, at der hos Supe rm arine i Engla nd blev besti lt en
tre -m otors fl yveb åd, de r kunne med fore to tor pedoer .
Flyet ble v bygget, de t fi k navnet Na no k, FB.V II, men da
det trods m an ge modi fi kationer ikke lyk kedes at
det
til at opfy lde de strenge kon traktbetinge lser , b lev modtage lse næ gt et , I beg yndel sen af 1930 ' e rne var ud viklingen indenfor flymotorer imidlert id nået så vidt , at e nmo tor s torpedo Ily kunne komme på tale, og i 193 1 lykke de s det Flyvevæsenets chef, kom ma ndorkaptaj n A.
G ra njea n. at
Marine m inisteriets ti lla de lse ti l at bestille to torpedo Ily. Den va lgte type, Il awke r Dan torp
H.RUI , va r e n vi de reu dvik ling af R.A .F.s standa rd
mell emdist an ce bombefly side n 192 5, Hawk er l lorsley.
Typen, der o prinde lig t havd e væ ret en ren trækonst rukt io n m ed va ndkø let række motor. blev nu bygget so m stålrørsko nstru ktion. og det havd e med e n luft køl et Annstro ng Siddeley Leopard s tj erne mo to r på 840 hk vi st s ig
at ha ve fremrage nd e egenskaber. år de r kun blev bes ti lt
to Ily, hang det sa m me n m ed. at man var klar ove r, at torpe dokast fra Ily langt fra var problemfrit, og at der m åtte
påreg nes en fo rsøgsnekke over ad sk il lige årf or at overvinde de tekni s ke van skelig hede r det måtte indeb æ re .
Flye ne va r, lige som I I.M.lI , ind rettet til en besætn ing på
tre mand, flyver, geværskyt te og radi ot elegrafist. De var
bevæbnet med et fast og et bevægeli gt ma skingevæ r og

m
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ttawker !Jal/torp 1I .H.III /ul/'

IIctO/J S/lIfl Jie(

sin

IO/per/o 1I1II/{'1"

Hra m.\'/u('.n 'ig If)J .J. O hs('f'l'tl(or ef! og /('it-grajhlt'lI

t"

e velseskast i

;',/g(',. spændt ji)r'"h(, f,

kunne enten m ed fore 12, 5 kg bom ber ell er e n 45 em torped o. De blev leveret med både hjul- og pontonunderste l, me n kom, udo ver leve ringsll yvningen der forgik i
februa r 1933, mesten ud elukk ende til at Ilyve m ed ponton er. Indt il decem ber 1939 udgj orde de to Ily en sæ rl ig
e nhe d. 9 . lu ftg rupp e. men derefter indgik de i I. LuftflotilIe . I ko ntra kten ind g ik ret til at licensbygg e IO Ily,
men de t blev ik ke aktue lt. Gansk e so m forud se t g ik der

m

lang tid, før det lykkedes at
luft torpedoerne til al lobc
rigti gt efte r kastet. Under de fø rste fo rsøg med spids næsede d ummier. kastet med me llem 100 og 125 km/t fra 6
meter s højde, sprang to rpedoen op af va ndet og gik derefte r i bund, Først i 1936 lykkedes det med en but næset
torpedo , kastet med IS5 km/t fra en hojd e på 20 meter,
at opnå tilfr edsstillen de resu ltater. På det tidspunkt var
der imid ler tid ikke penge til nyan skaffel ser af torpedoIly. Med Dan torpen havde Flyvevæse net oms ide r fået
Ily, der kunn e nå Færøe rne og Island. I 1934 ge nnemlorte en af dem et togt til Tver å på Færøern e men s den
anden året e fter blev udsendt på et togt til Grønland for
at und sætt e nogle fangs tfolk der var kommet i vanske ligheder. Da Ilyet nåede Island, var fangst folken e imidlertid blevet reddet af et ski b, så Dant orpen blev beordret
hjem . Dantorp var velflyvende og de n viste sig vele gnet
til at løse sine opgaver, men motorern e vold te en del
kvaler, og Ilyet var noget mere beko stel igt i drift og vedligeholdelse end Flyvev æsenets andre type r lxi den tid .
Flyve pladsen i Rin gsted var lille og omg ivet af høje
begræn sn inger, træ er og telefonpæle, så den var langtfra
ideel til clementær sko lellyvning . Efter nogle uheld, de r
måtte tilskrives de dårlige be flyvnin gsforh old. blev der i
1930 ned lagt forbud mod skøleflyvning her. Året efter
blev flyveskolen flyttet til en ny luftm arinestation på
halvøen Avnø, der for eløbi g blev lej el for en periode på
IO år. Til supplement og hen ad vejen erstatning fo r de
gamle Avro 504 (L.B.!), hvis konstruk tion gik tilbage ti l
191 3, blev der i 1932 indkø bt to mo derne Avro Tutor

Teoriundervisning på J. /~/;mllril/{'.~ ttlljo" I h '/w sommt'rt'1I / 938. instruktoren er
materielmester Victo r Petersen og læ"g~1 tilhojro i .wmlll/l·nm!l orm ses soloj''''lIf, sr nerr Kt'lIf'rtI/, K.R . Ramh(',J{. I baxg rulldt'tI 10 Tutor L.B .IY.

skolefly (L. E3. IV) med 2 15 hk Arrn ston g Siddeley Lynx
stjernemotore r. l 1934 blev der ind købt endnu el Ily a f
denne type . Det blev leveret ubeklædt til Orlogsvær ftet,
der frem til 1937 bygg ede yde rligere tre L.B. IV. Fra
1936 og til besætt elsen var Avro Tutor Flyvevæsenets
standardtræne r.
Forsvarsloven af 1932 medfø rte ingen større ændringer
for Flyvevæsenets ved kom mende . Det blev nu fastlagt at
væsenet, forud en skolefly og lu ftfartøj er til særlige formål skulle bestå af to luftfl otiller. en med »luftj agcrc« og
en med rekognosce ringsfly, hver med (mindst) ni Ily.
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i law ker Nimrod L.B.V nr. / 71 W / I" en (~l de lo engelskbyggt'de Nimrods. Den btev levere i j anuar 1934 og
Jh!i sidste gall g den 8. apl'il l fJ4fJ /lied Erik !?a.\'/I/lISs('1I
ved pinden.

stort fre ms kr idt i forho ld til Danko k' ens maksimale 235 km/t . So m noget nyt va r Nimrod 'en udstyret med tovejs rad iotele foni. hvilk et gav bedre
muligheder at lede og koord inere indsatsen. Og Sti havde den hjul brem ser!
Bevæbnin gen bestod opri nde ligt af to
7.7 mm Vickers maskingeværer, men
fra 1935 ers tattedes de af Dansk Riffel
Syndikats 8 mm geværer.
Flyvevæsenet modtog to enge lskbyggcde Ily i januar 1934 og de n sidste af de
IO L.B. V, so m blev bygget på Orlogsvær net, leveredes i novem ber 1935.
I begyndelsen af 1930 ' ern e var udviklingen løbet fr a
Da nkok' er nc, med hju lunder stel ku nne selv det tunge
torpedofl y Dantorp Ilyve bur tige re. Og i 1933 lykkedes
det Grandjean at opnå bevillinger til indk øb og lieensbyg ning a f 12 jager Ily af typen Ilawker Nim rod Mk. \1 ,
i Danmark be nævnt L.Il. Y. Nim rod var tlådcudgaven af
R.A.E s standa rdjager s ide n 193 1, Hawker Fury, De danske tly havde natu rligvis ikke udstyr til landi ng på hanga rskibe, men var e llers magen til Flec t Air An ns Nimrods. Stellet va r en nittet stålrørskonstruktion fo rsynet
med en 12 cylindret væs kekø let Roll s Roycc Kcstrc l
rækkemo tor på 535 hk. Tophas tighede n var 320 km/t. et
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Tre 111I1I1\(,1" Nimrad L.B. V underfardiggørclse pti OrJOg.\'II((,lj(l!( i 1935. la/I
nåede Or/ ogsl'a!ljfer.fra / 914 Iii 1937 al hyggl' t.)2'pv. I/I'(m~r d(' HH leveredes

til FIYI'C' I'({'.H'lw t.

»Nimrødderne« deltog, ligesom Dan kok 'crn c havde
gjo rt, i mange flyvestævner. Første gang pub likum stiftede bekendtska b med den nye j ager var ved et stor t flyvestævne i Kastrup i juli 1934. I ler demo nstrerede søloj nant T.S. Prip kunstflyvnin g. Måneden efte r var en ubeklædt Nimrod udsti llet på Flyvevæsenets stand i Forum
under en inter natio nal flyveud sti lling. I marts 1935 sat te
daværende søløj tnant S.E.ll . Grø nbec k da nsk højd erekord med 10.500 meter. I maj 1936 deltog kapt ajnløjtnant Erik Rasmussen i Nordiska Pokalflygning, der afsluttedes i Stockho lm med indvielse af Bromm a lufthavn, ng i j uli deltog søløj tnant Pontopp idan i et flyvestævne i Malmø.
Nimrod'ens stør re landin gshastighed gjorde, at man
ikke i længden kunne tolerere de mangelful de indflyvningsforhold i Ringsted . I 1936 køb te Flyvevæsenet derfor Avnøgaard og gik i gang med at udbygge Lullmarinestation Avnø med bl.a. en ny hangar, »Jagcrhangaren«, og
en to-etagers muret administrations-, messe- og belægningsbygnin g. I maj 1937 var arbejdet så vidt frem skredet, at 2. Luft flotille kunn e forl ægges hertil , hvoreller
Lullmarin estation Ringsted blev nedlagt.
Nirnrod' cn var natur ligvis først og frem mest et j agerfly,
men i sin iver efter at kunn e optræde offensivt, udrustede
Flyvevæsenet den med ho ldere til fire 12,5 kg bomher. I
september 1936 udførte tre II.I3.V ' cre 36 angreb på det
udrangerede panser skih OI.F ERT FJ SCJIER, uden at det dog
lykkedes at tilføje skihet noge n større skade r. I årene
1937 og 38 afholdte s bomb eøve lser på Fanø . Her gik en

Luftmar inestation AVnI' / 936. Til venstre »jagn lumgarl'n« under bygning. i
'mJ:Krtmcll'lI en telthungar {Besso nneau-hunguren], der var flyttet til Avnø /ru
Luftmannestation Ringsted. I fo rgrunden Si'S til \ '('lIStn' tre Hawker Nimrods.
til højre (' II Avra Tutor.

imrod tabt da en bo mbe ramte propellen der splintredes, hvore fter motoren rysted e løs. Sø løjtnant Pontoppidan reddede sig i faldsk æ rm. Årsageri til uheldet viste
sig at være, at flyet, de r under de 60 grade rs dykangreb
der øvedes kom op på 40 0 km/t, havde en tendens til at
skride ud, ellersom halefi nnen var »vinklet« til pro pel slipstrømmen ved normal fart. Som »j agerbomber«, et
udtr yk der først kom i hæ vd under 2. verdenskrig, var
taktikken den, at op til tre n y angreb samtidigt, således at
man fik fo rdelen afkoncentration , Også i den rene jagerrolle kom man frem til koncentrered e angreb, der ofte
blev øvet mod l f.M. lf n y. Tre ny eller grupper på hver to
n y angr eb efter et stej lt dyk målet hhv. fra oven, lige bagfra og fra neden, i næ vnte rækkefø lge. 1 vinteren 1939-40
forsøgte man med held at operere Nimrødderne på ski.
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Nimro d var popu lær blandt flyvern e, men skønt Kcstrc l
mot oren i det store og he le var driftsikker, kræ ved e den
en ben syn sfuld behand ling. Hyvcvæscnct fand t at den
kræ ved e for meget e ftersy n, og man sy ntes at ga ngt ide n

for visse kompon e nter, bl. a . hoved- og plejl stang slej er,
va r for lav. Mo tore rne g ik 4 00 tim er mell em hoved ert ersy nene og kræ ved e ind imellem e t »top- cltcrsy n« ved
300 tim er.

Luttmannestatton A vno sommere n 1938. Nimrod I..n. V nI', / 75. der pii dl'ljiJregåendt' hill c'dt' sta dig 1'1' sfJ /n /lJ/)(!/, er
i hruru: og g n llU/e nuancer. NI'. /7 5 h/CI' leveret i ul/ gu sl j 93 5 SOIll del//iws/e I..n.V /lied /0\ 1/1/11 mask ingevær er.

11//

blevet ell/lll1l/flad rned a/i ,tlskd ig lim/i/nlt'

MOD 2. VERD ENSKRI G
Fra m idte n af 1930 ' ern e forårsaged e den o prustning
Tysk lan d havde ind ledt efter nazisternes magtovert agelse
i 1933 en oge t de stab ilisering af den pol itiske situa tio n i
Europa. Sa mtid ig bevi rkede den flyve lekniske ud vikl ing
en stæ rkt øget bet ydning afbegreb et luft magt i forh o ld til
såv e l so- so m lan dmagr. l forbindel se med fo rha nd linge rne om forsvarsloven af 1937 blev der da også i 1936 a f de
kon ser vati ve fr emsat forslag om en for dob ling af Mari nens j agersty rke til to luftflotiller. Derud over skitserede
Flyvevæsenet e n udvidel se med en bombefl otil le. a ltså til
en styrke på ialt fire flotiller. Men der man glede po lit isk
vilje til styrke lse af det dan ske fo rsvar, så skont Forsvarsloven af 1937 inde ho ldt en beskeden forø gel se af Flyvevæsene ts nyan skaffe lsesbudget. fastholdtes 1932 lovens
ramme r på to Luftflotiller. en med va ndbaserede rek ognoscerings fly og e n med lan dbase red e jagerfl y.
Me n skont Nimrod-jageren bet egnede et høj dep un kt i
ud viklingen af b ipla nsjageren . va r de n un der det acce lererende vå benkapløb hastigt i fær d med at blive d istan ceret af en ny ja gertype. monoplanjageren med optrækkeli gt und erste l. En type, der gan ske vist ikke var så manøvred ygtig som biplane rne . men som havde langt storre fartpotentie l. I j uli 1937 forl ød det så lede s, at Messerse hm itt Bf 109 8 , som tyskern e benyttede i Spa nien. un der va nd ret fly vn ing kunn e nå op på 47 0 km/t. Del var
20 km!t over Nimrod 'ens mak si male hast igh ed under
dy k! Så da de t førnæv nte spørgsmål om a fløsning af

Fokker

n. .\:\'/ 111'. 42 på hC"\'''R på 1. I~ftm ar;",·xta ';on Al'Iw .

H.M.II type n va r b levet udskudt, initi erede chefen for
Flyvevæse ne t, kommandør Asger Gra ndjean, i september 1937 e n undersøgelse af, hvorvidt den a f lI æ rens
Flyve rtropper forny lig bestilte Fokk e r D. XXI monop lanj age r kunne egne sig til tjeneste i Flyvevæsenet .
Fokker D. XXI havd e ganske vist fast underste l og topfarten va r kun 460 km !t, men den havde, i mod sætning
til eve ntue lle a ndre ka nd idate r med let rnetal s-monocoqu c flystel. en helt trad itione l opbygni ng med lærr cd sbcklædt stå lro rskrop og træ vin ger. som uden vans kelighed
ville kunn e fre ms tilles på Orlogsværftet, Og der var naturli gvis båd e ø ko no miske og logisti ske fordele ved at
væ lge sa mme type so m Flyvertropperne.
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Det blev dog ved overvejelserne. Marinens ledelse havde
nemlig helt andre tanker om, hvorledes de sparsomme
midler på Flyvevæsenets nybygningskonto skulle anvendes. I stedet for cnsædcde jagere for etrak man i Marinestaben lette bombefly, der kunne angribe overflademål
på soen. Grandjean fremholdt gentagne gange sin opfattelse, »at del enkeltsædede jagerfly med sin overlegne
manovreevne er den vigtigste type i en dansk sømilitær
luftstyrkc«, I dag er det, p å baggrund af erfaringerne fra
2. verdenskrig, velkendt, at besiddelsen af luftherredomrnct nu var blevet en ufravigelig betingelse for genneruforelse af enhver storre krigsoperat ion. og at selv de storstc
og nyeste kapitalskibe her viste sig at være prisgivet uden
luft dækning. S å man må nok give Grandjean ret i hans
opfattelse af prioritetsrækkefølgen. Mcn i januar 1938
forlangte Tyskland uindskrænket ret til al lade krigsskibe
og militærfly passere Øresund, Store- og Lillcbælt i såvel
freds- som krigstid! Og i marts gav det udenrigspolitiske
nævn, ledet af den radikale udenrigsminister P. Munch,
efter for det tyske krav. Dermed var muligheden for et cI~
fcktivt dansk for svar af luftherredømmet i realiteten gået
tabt. For under de omstændigheder ville en troværdig sikring af kongeriget mod uvarslcde angreb fordre tre ting.
For det Iørstc rådighed over et stort antal moderne jagerfly, der kunne sendes i luften med kort varsel. For det
andet et varslingssystem, der dognet rundt kunne overvåge luftrummet. Og for det tredje etablering af et kontrolcenter, der, ud Ib en vurdering af det billede observationerne gav, selvstændigt kunne koordinere ja gernes indsats. Forhandlingerne omkring forsvarsloven havde imid30

lcrtid klart vist, at den politiske vilje ikke rakte til en udvidelse af jagerstyrkerne. Med hensyn til overvågningen
af luft rummet var der ganske vist i \934 blevet oprettet en
frivillig Luftm eldetjeneste. der efterhånden rådede over et
ganske finmasket net af lytteposter. Men udstyret var primitivt, lynetragte afpa p. ingen instrumenter, ingen direkte telefonledninger og del frivillige personel var ulønnet.
Luftmcldcijc nstcn kunne derfo r kun bringes i funktion
under ovcIser.

I'ro/tI'.11' l'fI lil den /ellt' hom /Jer Fuirev -1/34. l den t'1/~d\'1i 1' \ '( '1'.\'; 011 \ '111 ' flyet
k /III />('\'(1'/>11(" nwd ro 7.7 mm 1II{/5kin~(' I 'II'rl''', e/ h t' I ,lt'gt'lig l hl/ g l/(l r l' lI d Ol{ 1'/
./il ,I'I .I;·{'lII l1d l"l' fl eI. I dl/lIsk (i(·1/('.~I (' vur d," imid/a rid p/IIII/tll{ /. III dCl/ j i l.\'ft'jh>mwll't'f/t'tit' ht'l'æhni ng skulle ht'S/II {~r(,1I J O 1Il lllll/ll.l'Åin ÅmlOlI og/in' 8 mm 11/(1skilll{l' l'il'I'f' I'. Denne ildkrt!/i ville havr .1'lI / F I'd i .1'11///1/ til atnedkæmpe hOIll/lcI~v .w m

llcinkd 11 J. der w/r ht'fyddigf /allg l"OlIIlII c'I"('. sIl IlIlidig med al det dl/e
( 'II .lilriig lI/odl'lt/lI d ,,!' ./iw selv h ll"l i~ (' 1(/I1~disl(/lI('e){/gere som Hf
J JO, hvis III WI OI'rt't'I'IIt' må afl(age ,l" Il t 11(/1'1' Wl n ', I/(}~e( ringere. Overfor dC'

hl/ \'(' i'll'l"l'i

lII ods/mu/('l't' Fl.t 't 't'l'lt'.I'ell t'/ kllllnt'/iJI'I'c' llle al 11/01/(', I'(I/'PI'I'! således l'dt'~nt'/

tit t I/ doubkre so m j ager o?, i lil?,!!; vil/t' dets l/1ah iIllIlII'Pt'I 't'/id /I å
tinu-r 11111 '(' r';orl del I'deRlIel ti! ,1"lå e'lI de patruljer.

(/\'('1'

,I"ds

Endel ig fandtes der ingen He lles flyveledelse. Både Mar inen og Ilæ ren betra gtede deres flyvestyrker som undero rdnede våb enart e r på linie med S,,mi nevæsen og arti lleri, s:l e n eventuel koo rdinati on af luftforsvarsindsatsen var hen vist til at fore g å

Pl. værnschefsniveau.
I Eng land havde man lor læn gst indset , hvad
der m åtte fordres for at el ja ge rforsvar kunne funge re. R.Å.F, der side n 191 7 havde været el se lvstæ ndigt værn, tog i 1937 fat på al indf ase ensæded e monopl anjagere. Il er var ma n samtid ig i
færd med al opbyg ge den radarba sered e jage rkontro l, der kom til go d nytt e under S lage t om
Engla nd i 1940, et proj ekt der naturligvis var omgærde t af den dybeste hemm eli ghed sfuldh ed.
M en i Da nmark blev tilvej ebringelsen af et
tro værd igt luft fo rsva r åbenbart bet ragte t som
uove rkommel ig, og ud fra e n log ik, de r i dag synes svæ rt
ge nne mskue lig, gav C he fe n fo r Sø værnsko mman do en .
v icead mira l Hj alm ar Rechnitzer, nu G randj ean or dre til
at und ersøge muli gh ed ern e tor at indk øbe bo mb e lu ftfartøj er. Valget fa ldt på det enge lske Fairey p, 4/34, et let tosæ de t bo mbe Ily med en I()I' denne Ilytype yderst respe ktabel tophastigh ed på 465 km /t. Dett e Ily ko rn a ldrig i
e nge lsk tj eneste, men Fa ircy havde i 1938 ta ge t fat på at
ud vikle det til et to-sædet flådejagerfly. den ve llykkede
Faircy Fulmar. I virkel ighede n repræsent e red e valge t så led es et kom pro m is me lle m Rcc hni tzc rs og G ra ndj ea ns
sy nspunkte r. I ok tob er 1938 afslutte de s en køntrakt med

,.

i

'"

materiel logg ede FlYI'CWL'St'!l Cf i årene / 1)38 og f/)jY
totaltlyvcud (,Jld i fl og l' rI lI j"d e.liJn ').!,l jcll d l' å r . Iler S(,.I" II.M.ll nr. Sf) under
en t's!w d r t'Il I'e!st' i IIUg IJ,\" /931), Uavarende kaprajnfojlnll ll! H enning Valen ti·
m-r meld,,!, sig liljlflgel /1(1 arl illeri ,\'ki/J{'/ Nors J UFr. tworfra billedet IT taget.
De (/'C torpedobåde er al/c aj' O /w iHN-k lasscn . (via li. Vatcutinert
Uanset del jbræhkde

m a l'

laircy fa bri kke n fejr lieen sbygning af 12 fly og i november med Ro lls Roycc for levering af 1(, stk 1030 hk Me rlin II motore r. For O rlog sværftet må det imi dler tid have
ta get tid at omsti lle s ig til den mod erne monocoque-k onstru ktio ncn, de r her var tale o m. Inge n af flye ne, de r
sku lle have hed det L. M.I, nåede at blive fæ rdige, da arbejdet stoppede den 'J, apr il 1940 .
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Marinestaben må dog efterh ånden have set i øjenone. at
Nimrod-jagernes tid defi nitivt var ommc. Som afløser beslnttede man sig for den italienske Macchi M.C. 200, et
enmotors ensledet lavvinget holmetals monoplan med en
tophastighed 1'1\ 500 km!t. Kontrakten for levering af 12
Ily i sommeren 1940 lå klar den 9. april 1940. Den blev
aldrig underskrevet.

to I I.M.II, der havde været brugt plI Grønland, lov til at
beholde deres specielle farveskema. Desuden blev der lejet og indrettet dep loyeringsflyvep ladser. Der blev udlagt
depoter og man øvede Il ittigt deployering og sløring af
Ilyene. Men overfor el uvarslet angreb havde disse initiativer ingen effekt.

•
1939, Nimrods sku/J he.\" Ild tit start. Del IlOjl:' græs (1,,11:,1' IJtI. al del' ('I" (o/c 0 111
NI", J75 har 11 11 fad kokarde på siden
kroppen.

d(!l'llJy(!ri/lg~/1Y I'('plad.l' .

ar

CII

Trods Granjeans nederlag i sagen om prioriteringen af
ensredede jagere, arbejdede Flyvevæsenet i de sidste fredsår loyalt og ihærdigt på at optimere anvendelsen af det
efterhånden stærkt forældende materiel. I 193H blev alle
danske militærfly malet i camo uflagefarver. oversiden i
skiftende grønt og brunt mens undersiderne maledes lyseblå. Farveskcmaernc var fælles for de to værn, og i 1939
blev også nationalitetsmærkerne standardiseret, idet Flyvevæsenets Ily fik kokarder på kropssiderne mens Flyvertroppernes Oy fik orlogsflag på halefinnerne. Dog fik de
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l.ajmant Knut Kohnberg på /Ivno med den traditionelle h/o/ns/er!mket cfier sin
j i,rs,/! .1'010 ' HI A vra Tutor de /l 16Juli 1938, (Orlog l'lllU,\'f:'f!I)

BE SÆ TT EL S EN
Om a ftene n den H. april 1940 rådede Flyvevæs enet ove r
følgende sta rtk lare ope rative Ily: l. Luft floti lle: ti H.M .II
og to H.B.1Il i Kø be nhavn, en II.M .I1 i Slipshav n og to
If.M.1I i Frede rikshavn. 2 . Lun /lotille : otte H.B.v på
Avnø . Skø nt ledelsen nu burd e have an et , at noget al vorligt var under optræk, blev ingen flyvest yrk er depl oyeret.
Rege ringe n havde nem lig nedl agt forbu d mod a lle »tro ppefor skydningcr- for ik ke at provokere Tyskland! De t var
må ske også begr und el sen fo r, at Luft varslingstj enest en
ikke blev aktiveret. Så om mo rgene n den 9. apr il var det
før st da de massive tyske flyformati oner v iste sig i lu ft en ,
a l man på Luftmar inestat ion ern e blev kla r ove r, at land et
var und er ang reb. Unde r de oms tæ nd igheder kunne et h vert forsø g på at få flyen e i lu tten fo r at yde mo dsta nd
kun have ført til hvad e n nut id ig flyveh istoriker har bete gnet som »hc ro isk sc lvmord« , A lle Flyvevæsen ets hj emmevæ rende fly fo rblev da og så i deres hangarer bag lukkede porte. Reger ingen s manglende mo ds ta nds v ilje deltes ikke af per son ellet. l den finske vinte rkr ig 1939-40
havde sek s dan ske mi litæ rflyvere del taget , skønt de va r
bleve t nægtet orlov. De to marin ell yve re de r »de sc rtercde« til Finland , søløj tnantcm c Knut Ka lmberg og J. Ulrieh fr a 2. Lufulotillc, var begge blevel skudt ned den 13 .
feb rua r 1940 . Kal mbcrg omkom og Ulric h blev hå rdt
kvæst et.
Be sæ tte lses mag ten nedl agd e st raks forbud mo d a l m ilitæ r Ilyvcvirksornh cd, så a lle Flyvevæsene ts Ily blev nu
dem on teret og ført til Holm en , hvor de blev opmagasi-

n en 3. aprt t j IJ40 udstat ionerede t, LI/jijlolilll! !f. M. !/ nl'. 79 01-: 84 .u F r ederikshavn. hvcn: de h (~j(tIl df ,~ iK dC'11 9. april. I Jer H'S nr. 79 pd dC I/ skæbnesvange
III Ol"g CII med tildækket I/I O( O/, o g prop el.

noret . Efte r be sæ tte lsesma gten s ok kupatio n a f Ho lme n
den 29. au gust 194 3 begyndte ty skerne at interessere sig
fo r disse fly, men den 22 . november 194 3 blev de øde lagt ve d e n ve l til rettelagt sabotageaktion hvorunder fl ye ne udb ræ nd te. Fotos taget kort fø r og umiddelbart e fter
ak tione n viser imidl ert id, a t Nimrod-jagerne i mell emtiden var fo rsvundet. Hvad der blev a f dem , er for tsa t et
mysteriu m . Måske endte de deres da ge so m jagertræ nere
i LunwalTe.
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T ID EN FRA BEFRIELS EN T IL OPR ETT ELS EN Af FLYV EVÅBN ET
Ved befriel sen befandt der sig i Danm ark over 1100 tyske
krigsfly af alle typer, fra clementærtrænere til de mest
avance rede jetfly, samt et fuldt udbygget radarb aseret
kontrol- og varslingssystem. Dc danske officerer, der fik
lejli ghed til at bese disse herligheder, så naturli gvis straks
muli gheden tor på det g rund lag al genetablere dansk
mil itærflyvning. men de engelske befriere havde andre
planer. Krigsan stræ ngel serne havde ganske vist gjort
England til sej rherre, men de havde også efterladt landet
med en kata strofa lt svag oko nom i. Og på Winston Churehi lls udtrykkelige ordre blev a lle tyske Ily i Danmark, på
nær enke lle, der blev udtaget til nærmere undersogcl sc,
sys tematisk udelagt. Også de tyske radaran læg blev gjo rt
ubrugelige. Ifald Danm ark, hvis manglende torsvarsvilje
i årene op til 2. verde nskrig fortsat må have stået i erindring, IllI ønskede at opbygge et forsvar, m åtte man værsgu kube mater iellet, f.eks. i Eng land, hvor der var mængder af krigs materiel i overskud.
Materi elm æssigt stod de lu fl yvestyrker. Marinens
Flyvevæ sen og Hæren s Flyver tropper. således på bar
bund . Med hen syn til flyverp er sonellet stod det bedre til.
I løbet af krige n lykkedes det i alt 13 af Flyvevæsenets
Ilyvere at Ilygte lil Sverige , hvor fem af dem gjorde Ilyvetjeneste i del svenske flyvev åben. En af d isse omkom,
men resten Iløj inde n betr ieisen i De n Danske Brigad es
Ilyvestyr ke. De øvr ige otte fort satt e til England, hvor de
kom til al gøre /lyvetj en este ved R.A .E og EA .A. To af
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på startordre den 5. maj /945. Ordre" kOlli
tIIdriK. F(r ene kOlli ikk e fil Dan mark, OK den / 2. maj hl'lIrc/r ec/t'.\" ", {mcl.~Å{/b('f
w'lIter to bes ætningsmedlemmer

hj em nu-d tog.

disse omkom under tje nes te, en tog ansæt te lse i det kinesiske flyvevåben, en i det norske fl yvevåben. Efter befri elsen kunne otte erfarne marinell yvere således genin dtræd e i Flyvcvæscu ct, hvor de fleste siden avan cerede til
huje poster.
Den rivaliser ing, der havde præget forho ldel mel lem
de to væ rn op ge nne m tred ivern e, va r a ller ede i årene før
besætt elsen blevet aflø st af et vist samarbej de, noget der
som næv nt kom til udi ryk ved at man i 1939 anlagde

fælles natio nalitet smærk er på flyene. Personel let i Brigadens flyvestyrke kom fra begge væ rn, og efte r krigen
var ingen i tvivl o m, at målet måtte være et selvstændigt
Flyvevåben, et tredj e værn ligest illet med Hær og Flåde.
Det krævede imidl ertid en lovændring og fore løbig var
Forsvarsloven af 1937 i prineippet stadig gæ lde nde.
I 194 1 havde ko mmanderka ptaj n Poul Scheibel, der i
en årrække havde været ehef for Luftmarinestat ion Københ avn, a llost Grandjea n som che f for l' lyvevæsener.
Efter befrielsen blev Scheibel påny indsat i denne stilling. Man var dog ganske klar over, at det ved opbyg ningen af en troværd ig luftstyrke ville være et uom gængeligt krav, at man på en eller ande n måde f ik del i er faringerne fra den nys overståede krig. A llerede i j uli 1945
ansatte man derfor wingco mma nde r i R.A.F, obe rstløj tnant i det Nors ke flyv ev åben, Kaj Birk sted so m Krigsog Marineministeriets rådgive r i sage r vedrørende den
mil itære flyvnin g.
Der var tale om en nøglepos ition, som Birksted qua
sin enestående krig ska rriere var vel kva lificeret til at udfyld e. Kaj Birksted havde fået sin flyveruddannelse i
Marin en s Flyvevæsen i 1936- 37 og havde den 9. april
1940 været vagthave nde offi cer på Luftmarinestation
København. Allerede en uge efter besættelsen flygtede
han sammen med en anden flyver løj tnan t til Sver ige.
Herfra begav han sig ti l No rge, hvor han sluttede sig ti!
de frie norske styrker. Med dem blev han i maj 1940 evakueret til England. Efter et halvt års videreuddannelse i

Wing Commufldl'r Kaj Birksted tax ier sin Spitfin' Mk. IX Ild Iii

t{/Å ('~(ifJ på

Mir/h Weatd i / 944. F(.'C'1 bærer 1/(f11/s perso nlige initialer på kropsstden i stedet for de .wn/wllllige eska "ri lll!kt!lI di"g\· 'J()~.I' f(J l'C'r, l' l p d vi/cK illm [or Wing
Comnunutvrs Flyi/lg Spitfire k ik. IX VII /g lt'.I' som Ftyve væsenetsferstr egenitigc ka lll/~/~v e./iC'r ttof rielsen.

»littlc Norway« i Ca nada kom han tilbage til England,
hvor han i 194 1 blev liniepilot i den første norske ja gereska d rille i R:A.F., 33 1 Sqn. Il er avance rede han i løbe t
af to år til Wing-Commander Flying og blev efterhån den
højt dekoreret: OBE, DSO, DFC, foruden norske ordner.
Kaj Birksted nåede sel v at ned skyd e ti tyske fly, og er
dermed det eneste dan ske »flyvcr-cs«, men mere bemærkelsesværdi gt er det, at eskadrille 33 1 under ha ns
ledelse blev den højst scorende R.A.F. eskadri lle i 1943,
samtidig med at dens tabstalherte til de laveste. Den
norske kong Haakon ska l have udt alt: »Bchold i da nske
blot Tordenskj old når blot vi nordmænd må beholde Kaj
Birkstcd«. Store ord fra en norsk kon ge! I 1944 var
Birksted ansvarlig for tilrette læggelse af luftfo rsvars35

ske enmotors fo rb indelsesfly af typen Perei val Proc tor,
med p lad s til to passagerer roru de n p iloten . De forste ankom aller ede i november I'145. Også den dan ske flyindustri nød godt af genopbyg ninge n. I fodret 1946 leverede
Ska ndinavisk Aero Industri to KZ III tosæd ede forbin de lse sfly og i sommeren samme år begyndt e leverin ge n af ialt 15 tosæ de de KZ liT e leme ntæ rtræ nere til
Avnø, hvor et asp ira ntkursus fo r e leve r fra båd e Soværnct
og Hæ ren va r starte t den I. maj 1946 .

Percival Proctor ,\Iii. 1I1 nr. MM li/gik sammen /IIed j ellIpr tlr~f1mlllt' (lp C "'~I ··
\ 'I'\ '/l'. \·I 'I/C r i 1/IH ', 1945 -JI..'h, IfJ4fJ. / 1\'( 1r dl' ble l ' s tationeret i KII.\1 1'111' ,\ )"1. Typen
Ildg ik i 1/(/1 '('11//'1'1' 195/, hvortlvcue blev so/grtit ci vilt /In /g,

operatione rne i forbindel se med invasionen ar No rmandie t. li an var s åledes ikke blot e n e m ine nt led er i luft en ,
men havde desud en bet ydeli g ad ministrativ erfaring i
p lan læggelse ar store operat ioner.
I de cember I'145 ændredes Ri rksteds stilling til formand ror et nyoprettet luftmil itæ rt ud va lg, hvor de to andre medlemme r var c hefe rne for de to luft styrker. Udv alget f ik til opgave at fremko mme me d rorslag til militærflyvningen s fre mt id ige ordning samt til udd annel se af
per son e l, a nskaffe lse af materi el m.v. Kort e fter blev ca ,
40 pi loter og 120 te knikere Ih! de to væ rn se ndt til Engla nd på genop fi'isknings kurs er.
Det første Ilym ateriel der blev a nskaffet va r seks enge l-
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K Z liT m,. ('11 f o rstærket w /xun' tllji,rkrigw/o,It'II('1I K1: Il Sport, Her .H',\· d en
på Ar/ w , h\'Or den /.15 hk lJe Haviltand Gip.\~l' 11101/1/' startes I/I n / h/mdkm/ i. Da
(I 'PCII Ildgik i /95 5 ml" seks af KY. tteme havareret. rt'.~/t'lI blev so/gl.

Til ove rgangstræ ning. d.v.s. som led mellem clemen tæ rtræ ning og operativ flyvnin g, anska ffedes tre udenla ndske
typer, der alle begyndte at ankomme sidst i 194 6. De n talrigeste var Airspeed Oxford, et to- motors Ily der anska ffe-

des i et antal på hele 48.
Udover træningsfunktionen brugtes det som forbindelsesfly. idet nogle af
dem blev ombygget så de
kunne me dfo re fem personer. Ox ford' erne blev fordelt på samtlige Ilyvestarioncr.
Som overgangstræner
til jagerfly anskaffedes

den kendte North Arneriean Harvard i et antal af
26, senere indkøbres yderligere fem. lI arvanl' en anvendtes først og fremmest
på Flyverskolens

•

Supermanne s-« Otter 'Ir, 1'10 1 i 11~/i('l/ ()I '('/" Danmark. /J 1'/1(' PI'. op ri nde lig
J A/SOl), \ '/11" den første Sea Otter Ftyvevæscnct modtog. Den lm kom den / 9.

"('('('mht'" /fj .JfJ OK udgik i april 1952.

Ai".\"/1I'1'1I O~liml ",., 247 ; Kamp. o.~/;Jrd var konstrueret så/ede,I', af P~'\'('('g(' ,, ·
skaha1/(' .\'I 'II1'(' d t' Iii de IlInxe bo",b(:J~l" [ k l worc1t' god nvne vt'dfilrlnt'nillK til
10- /1/0 / 0",\"F\' i ahnindel ighed 0,1{ Catali na ; særdciseshed.

overgangskursus. der med base i Karup kunne begynde
sin virksomhed i januar 1947.
Og endelig ankom der til Luftmarinestation Kobenhavn syv Supermarine Sca Otter. Det var am fibicfly, d.v.s.
de kunne lande både på vand og på land. Sea Otter havde
ligesom Oxford dobbeltstyring. den brugtes til omsko ling
af flyveb ådspi loter samt til redningstjeneste. De indgik
senere i I. luftflotille. der her fik en biplansflyveb åd ikke
ulig de gamle Ov-fly vcb ådc, men langt kraft igere, motoren var p,' 855 hk.
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{,IJ Y·5A FM 52 opererede f ra august til oktober 194 7 pli Vt'.I·tkystl'lI. ttvrfotogm!cn·t 5. uug. ]Jli BIlIi !' west-l, den senere Narssarsnak Air IJ(I.\'( ' .

I 194 7 begyndte de første opera tive fly at ankomme.
Den massive am erikanske tilste deværelse på Grønland
gjorde del påtrængende nødvendigt. at Danmark markerede sin suverænitet der. Der blev derfor fra polit isk hold
lagt vægt på så hur tigt som muli gt at genoptage den ekspeditionsvirkso mhed, so m var blevet afbrudl af krigen .
Og det blev gjort med stor kraft. Til flyvevirksomh eden
valgte Flyvevæsenel den velprøvede amfibieflyvebåd
Consolidated PBY-5A Catalina. Dette to-motors fly havde fuldvægt på over 15 tons. og den maksimale flyvestrækning var hele 4000 km. Det var et stort og kompliee ret Ily. men takket være de store over skudslag re var det
billigt i indkøb. Der blev indkø bt sek s eanadisk-byggede
Ily. og i februar 1947 opre ttede s en sæ rlig Catalinag rup-
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pc. Dens personel blev uddannet i U.S.A. hvorfra det floj
Catalinaerno hjem til Luftmarinestat ion København. Flyene fik numr ene FM 5 1-56. alts å en delvi s viderfø relse af
Flyvevæsenets gamle system. hvor Dorn ier Wal E M.!
havde haft nr. 50. På ove rsiden blev de. ligesom de Ily der
for krige n havde været bru gt P" Grø nland. malet røde. Allerede i sommeren 1947 var man nået så vidt. al Ilyvniogen på Grønland kunne genoptages . En Catalina blev
sendt til vestkysten. hvor den hlev sat ind på Geodætisk
Instituts fotoopgaver. En anden gik til ostk ysten hvor den
stod til rådighed for Eigil Knuth og Ebbe Muneks Peary land ekspedition. I oktober vendte begge fly bjem til
Lulimar inestationen. I de følgende år ge ntog dette mønster sig. Såvel på Grøn land som i de hj emlige farva nde
løste Catalina man ge eftersøgnin gs- og redningsopgaver.
og speeielt på Grøn land reddede s mange menne ske liv ved
patient evaku eringer fra fjern e udstede r.
I oktober 1947 indgik Catalina-gruppen i de n nu ge nopretted e I. Luftflotille. den senere ESK 72 1. I dansk tj eneste var Catalina norm alt ubevæbnet. men den kunn e
fore to 12.7 mm maskin geværer i de såkaldte blistre på
agte rkro ppen. Og under visse Ilyvn inger over Østersoen
blev disse våben faktisk medført og bem ande t. Den kolde
krig var begyndt.
Catalina fik en meget lang tjenestetid i Danma rk. I
grø nlandstje nesten blev PI3Y-5A ganske vist erstattet af
den nyere version PBY-6A i 1957-8. men en enkelt af de
opr indel ige Pll Y-5A fortsatte i tj eneste som trænings- og
indenlandsk transpor tfly helt frem til 1969. et år før de
sidste Catalinaer blev udfa set.

de Spitfirc P. R. Mk XI, der var udstyr et med kam eraer til
fotorekognosce ring . Mk XI var det hu rtigste propel fly
flyvestyrkerne har besid det , tophasti gheden var 679 km/t
øg toph øjden va r 13 .4 10 meter, sva rende til 4 1.000 fod .
Så højt er der ikke man ge af nutidens Irafi kIly der ka n gå .
Men som alle de øv rige materi elan skaff e lser fra udlandet ,
var der også her tale o m bru gte fly fra kri gens tid. Og
skønt Spirf ire stad ig havde respektab le yde lser blev den
kun betragtet som j agertræn er.

·
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MelISfly vning pti Vestkysten kunne xtnttc sil?li! de amerikansk-nnlagre h~/rhu 
SCl' nu-dalle moderne ji.lC.'ilitcler.jiJrgikjlYl'fling pti Østkysten III/der y derst primitivt' forhakt. Iler sex Io NJY-5A. 82-852 og 82-856. ex FM 52 og -56. ved
U /II ø p/J Gre nla nds nordos tky.~1 195 1. I 1948 blev ,,11(, jhr,\' I'al'ets jly om·
nummereret med 1.'1 typCl1Iumma (82 jiu' Catalina) og et trecifret lI/1mmer. "1'.1'l' e1l/11II1I/1'I't't blev senere erstattet /lf et bogstav (L fo r Cata ttna).

I e ilerå ret 194 7 ankom de første ege ntlige kampfly. Det
var j agere aftypen Supe rma rine Sp itfirc H.F. Mk. IX, den
sam me so m Birk sted havd e fløj et unde r kr igen. Med en
1650 hk Roll s-Roycc Merl in 70 motor var to phastigheden
636 km/t. Bevæb ningen bestod af to 20 mm maskin kan oncr og f ire 12,7 mm maskingeværer. De ialt 36 Spitf ires
blev fordelt mell em Flyvevæsene t og Hæren s Flyve rtro pper. Flyvevæsenets fly indgik i 2 . Lu ftflotill e, der nu var
statione ret i Kastrup. Flyvepl ad sen på Avnø va r nu for lille til modern e ja gerfly.
Udove r jagerne f ik 2. Luftflo tille i 194 7 tre ubevæhnc-

Alle fl y med Iw le/!illlsunder.I'/cl kan gå pil I/a.'st'n ved en hård ol' 1Jn' m.l"flillg,
især III'i,~ bl/f/en er hllHI, /Il elI Spi tjire synes at have l'a'1'et særlig t udsat p".
denne Iype uheld. Hilledet erfra 1950 og af do mIIII' efter unifonnsfarven fo regår del i Flyvevæsenets reg i.
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Flyver skol e me d c lcmc ntæ r-, ove rgangs og sæ rlige flyverkurser og fra I.
maj 194 8 Hæ rens og Søværnets ilyvetekni ske tj e neste. Denne best od af Flyve rtro ppe rn es tekn iske Tj en este, Hæ ren s og Soværnc ts Flyvem ate rie lfo rva ltning sam t Flyvcmcknnikerskolen.

,""p itjirt' r .R. Mk XI i " dit'lI. Til forsk el Fa jagerve rsionen. der ra r camo utlai g nit og g rant. \'(Ir disse'ji)fld(l' vustarvede (I'S hlåKrå . Kanwraptacering en haK codopill f'f .\·C'S tydeligt.

~('m(ll('t

Den l . de cember 194 7 fratrådte kommandør Schcibcl,
Som c he f for Flyvevæsenet e fte rfu lgtes han a f den for
omtalt e Erik Ra smu ssen , de r nu var avancer et til komma ndørkaptajn. Sa mt id ig blev det snævre sa ma rbej de
mell em de to flyvestyr ker ud bygget yde rl ige re , id et der
o pre tte des en fæ lles ledel se kald et Hæ rens og Søværnets
Flyvelcde lse. Unde r de n hørt e Hæ ren s og Søværnets
40

Og selv om det strengt taget ikke
gø r megen forskel skal det nævnes, at
det blev Flyvevæsenet der fik æ ren af
at indføre jetfly i Danmark. Den valgte
ty pe var R.A .F.s standar dj ag er. den tomotors G lo ster Meteor F. Mk. 4 . Det
var de første nye jagerfl y Flyvevæsenet
havde modtaget side n indfø re lsen af
Huwker Nim rod m idt i 1930 ' e rn e .
Meteoren havde en to ph astighed på
940 km/t, e n bevæbni ng på fire 20 m m
ma sk inkano ner og e n tophøj de på
14 .335 mel er, næ sten 44.000 fod. I maj 1949 blev der
bestilt 20 Ily, og i ok to be r samm e år a nko m de forste to .
Det ene blev ført a f kom m and ørkaptajn, se nere ge neralm ajor, Er ik Rasmu ssen , det an det af ka ptaj n, se ne re
o be rst løj tn ant T. H,K. Wickin ann. Til de nye fly blev der
o prette t e n 3 . Luft fl otille. den sene re ES K 723, der va r
stat ione re t i Ka rup . Che f blev hæ ro ffi ceren kapt ajn
Wiekmann. Nye tider var på vej .
fi l lllljr,.: Giaster Meteor F. Mk 4 i hdit'1l (I\'c'r Ostjylland
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FLYV EVA BNET OPRETTES

H ELIK OPTERFLY V NI NG 1962-

Den l . oktober 1950 trådt e en ny forsvar slov i kraft . hvorefter Marinens Flyvevæsen og Il ærens Flyvertropper endeli g blev lagt sammen i el selvstændigt flyvevåben.
Ved oprettelse n rådede Flyvevåbnet over ISO fly, nemlig
11 9 træ ne re og forb indelsesfly af typerne KZ II, Chipmun k. Ox ford, l larvard, Pro ctor, KZ 1II. KZ VII, Sea Otter og Meteor Mk . 7. Sek s Ca talina og en B-1 7 til Grønlandsflyvning og 54 j agerfly af typ erne Spi tfire og M eleO l'. Det var e n betyd eli g sty rke i forho ld til hvad flyvestyrkern e havde rådet over den 9. apri l. men det var kun en
begyndelse. Under den kolde krig blev Flyvevåb nets styrke man gedob let. ta kket væ re de n våb enhj ælp der fulgte
med Danm ark s indtræ de n i NATO.

Som kampe nhed eksisterer Marinens Flyvevæ sen ikke
længe re. Men Søværnet har stad ig e n flyvetjene ste med
fly bem and et af sø officerer, Forli set af g rø nlands kibet
Ila ns Il cdto ft , der fo rsvandt ved Kap Farvel i januar
1959, havde a fsløret, at sore dn ings tje nsten i de g rønla ndske og færøske far vande led und e r alvor lige man gle r. I førs te omg ang blev den tidl igere ame rika nske base
ved Na rssarsuak gen åb net. og her statio ne redes åre t
run dt Luftg ru ppe Vest med tre Ca talinae r. Me n desuden
blev det besluttet. at inspekt ions sk ibe ne fremove r sku lle
være ind rettet til at med fore hel ikoptere. 1962 tilgik fire
inspektion sskibe af II vmnJØRNEN-klasse n. De var forsynet med et flyved æk ag ter og e n han gar hvor en hel ikopter kunne und erbringes. I 1961 ge nne mgik et hold
søo fficerer heli kopteruddannelse hos US Navy i Florid a.
og i juni 196 2 anko m de første af fem Sud-Av iation S.E.
3 160 Alo uette III helik opt ere, de r havde plad s til syv
per soner. De blev stationeret på Flyvestation Væ rløse,
hvor de indgik i Es k. 722 som Alouct tc-flightcn. Det
før ste he likopterudrustede insp ekt ionsskib afgik til Fæ røerne i sommeren 1963. A louetterne blev norma lt op ereret på pontoner. men kunne udsty res med hjulu nde rstel .
Hel ikopte rne viste sig sæ rde les nytt ige til fi skeri inspektion ved herøerne og Grøn land . og da de også kunne påt age sig sygetra nsporter Ira af'side s stede r. blev de
ganske populæ re blandt befolkningen. Sålede s ka ldte
færin gerne helikopteren »F årcluscn« , i hvert fald når
den var stationeret på VÆDDEREN! I 1967 ble v Alouctter-
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O vergang en tit et fæltes III I!/imJl t'I't't F I'I't' WJht'fI (og lid, her i august / 1)5 1 ,1"1'.\' to
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nc suppleret med yderligere tre
hel ikop tere af samme type.
Udover tj enesten p å inspektionsskibene havde helikopterne eft erhå nden i stige nde g rad være t ak tive
i Sø værnet s dag lige tje neste , hvor
de deltog i så godt so m alle øvelse r.
Det blev derfor ønskeligt at ind ordne helikoptera fdelinge n under
eget værn , og i apri l 1977 oprette des So væ rne ts Flyvetjeneste som
e n selvstænd ig e nhed underlagt So væ rnets Operative Kommando . Udvikl ingen havde også gjor t det on skeligt at indføre heli kopt ere med
større fle ksib ilitet og bed re ud st yr
end de efterhånden bedagede små

--

westland Lyns under åbent hus arrangl'IIInll p å Flyvestation Værtose i 1994. J
/JUx}{nmdf.'1l ses Catalina PBY-6A L-86/ uden yderpla ner. S-/91 blev leveret i
/9,'((} som en M k 80, de" .W'S her (~fter omhygning til Mk. 90 med kraftigere
motorer. taktisk datasy stem og radar. Foto Gunnar O/sen.

Aloueuer, De blev der fo r alle udfaset i 19XO-82, hvor de
afløsres af syv ege ntlige fl ådehelikoptere af typen Wcst-

Atouette M -030 på ht'Sllg plI Flyvestuti on Aww ijuli /9 79.

land Naval Lyn x. T il gav n fo r sikke rhede n har den to
motorer, mens fo rgæ nge ren ku n havde e n. Flyvetid en er
en del længere, og Lynx 'en er udr ustet med avance ret
taktisk udstyr. Desværr e ha r typ en væ ret ra mt af fler e
ulykker, hvo ra f dog kun en har medført død sfald . Der
er se nere ind købt yde rligere f ire Lynx og type n er fortsal i tj e neste. Den opererer n u fra inspek t io nss k ibe ne
af Tr urrts-K las se n.
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