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INDLEDNI NG

Historien om dan sk murin efl yvning ind eholder ingen blodige kampcpi sod er, ikke desto m ind re ligger der me gen dra
matik i det s udvikling . Fra en ubetydel ig eks istens i 1914 lykked es det i løb et a f I. verde nskrig Mar inens Flyvevæsen
at etab lere regelmæssig lu ftpatrulje ring som et vigtigt led i det maritime neutralitersfo rsvar . der ho ldt Dan mark uden fo r
krigen. Materiel let blev konstrue ret og bygget på Orlogsværfte t, der her yd ed e en fremrage nde indsats. l løb et af
1920 ' erne udvik led e Mar inen et taktisk sama rbej de mell em dets skibe og luftfartøj er, der og så invol vered e ja gerfly.
Men efte r en »gu lda lder« , de r stra kte sig fra slutninge n af I92 0 'erne ti l midten af I93 0' erne, forf aldt Marin en s Flyve
væsen mater ielt , så ledes at det , i ligh ed med Hæren s Flyvertropper, befandt sig i en po liti sk bestemt mag tesløs hed
overfør det tyske overfa ld i april 1940. l løbet af I93 0'erne havde Flyvevæse net imid ler tid gennem sin assi stan ce ved
videnskabe lige eksped itioner bidraget til s ikringen af dan sk ove rhøj hed ove r Grø nland, en virkso mhed der efter 2 .
ve rde nskrig blev genoptaget med stor kraft . Og i efterkrigstidens op bygn ing a f dansk luftfo rsvar bidrog Soværnct på
linie med Hæren , indtil de to væ rns flyvestyrker i 1950 blev foren et i Flyvevåbne t.

I begyndelsen af I96 0' erne indførtes skibs baserede helikoptere til fiskeriover vågni ng og redningstjeneste . Disse he
likopt ere blev bemandet med søoffic erer og ellerh ånde n udvik ledes, atte r, et taktisk samarbej de mellem skibe og fly. Det
har ført til indkøb af egentlige fl åde he likop tere . og genetable ringen af en sø værnsunderlag t Flyvetj en este .

Skrift et er udgivet i forbindel se med Or!ogs m useets særudstilling om Ma rinens Flyvevæsen i efterå ret 199 X. Det er
et kortfatret men rigt illust rereret rids af mar inefl yvningen s andel i dansk Il ådchistoric, med vægt på en tæt sammen
hæng mellem tek st og bill ed er . Forfatteren , de r i mange år har beskæftiget sig med nåd en s historie, har en baggrund 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 723, de tidlige re I. og 3. Luft fl ot iller.

Udg ive lsen af skr ifte t ha r været muli ggjort af støtte fra 'Iuborg-Fondct, som hermed takkes.

Run gsted i ok tober 199 8
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DEN SPÆDE BEGYNDELSE

l aug ust 19 10 anmodede Marinem inisteri et det nyst iftede
Kg!' Acrenautiske Sels kab om at undersøge, hvorledes
flyveuddannel se af fl ådens personel kunn e ske. Der var
da kun gåe t se ks 'Ir siden Ellehammer foretog sin første
»Ilyvn ing« , et hop på 42 meter, så Marineministeriet s ini
tiativ vidner om bet yd elig fremsynethed, l december
1911 blev to søofficerer og en underbåd smand beo rdret til
uddannelse på en civi l flyveskole på Kløvermarken .
Ti lsynsfør ende var en af initiativtage rne til Aeron autisk
Selskab, premi erl øjt nant H.C. Ullitz, de r a lle rede hav de
fået nogcn tlyvcr uddanncl sc under et opho ld i Frankrig.
På Kløvermarken fo reg ik udda nne lse n på det danskkun
struerede og -byggcdc Rcrg & Sto rm monoplan øg på pi
oncrcn Rob crt Svendsens b ipla n af Henry Fannan-typen.
Begge tlycnc var cnsædcde , elevernes fø rste møde med
lufth avet foregik altså uden instruk tørassistance. Det må
have medført mange nervepirrende situationer, men selv
om begge fly afog til lcd havarier, lorekom der mærkel igt
nok ingen alvo rlige ulykke r. l dag forven tes en tlyvcrelev
ikk e at gå solo fø r han har ø vet ca. 12 timcr med dobbe lt
styring.

Rob ert Svendse ns fly blev i mar ts 1912 købt af den tly
vc intcres sc rcdc ge ne ralkonsul Ludvi gsen og skæ nket til
Marinen, der dermed fik sit første fly. Det blev døbt, j tr .
Marinens æ ldgam le tradit ion med al navngive sine fa rtø
jer, navnet blev Gl.ENTEN . Begge de o mtalte fly er i øvrigt
bevare t.

l februar 191 3 ansattes den civ ile »av iatike« Ulrik
Birk som marinetl yver og instr uktør. Han stillede sit ege t
Ily, et tosæde t Mau rice Fanna n biplan ka lde t Ø RNEN, ti l
rådighed ror undervisningen . Arrangem ent et vare de dog
ku n ko rt, i okt ober styrtede Ulrik Birek ned. ØRNEN total 
havarerede og Birck døde kort e fter a r de kvæstels er han
havde påd rage t sig. Derefter blev nogle ar e leverne sendt
ti l Frankrig ror at lierdiggøre deres udd annelse. l apri l
19 13 modt og Mar inen to Ir anske to-sæd ede Dø nn er-Le
veque fl yvebåd e. der var ind købt for 43.000 kr., midler
der var tilvej ebragt ved en pri vat organiseret indsamling.
Motorerne var 7-e ylindrede ro terende Gno me på 80 hk .
Flyve bådene Ii k navnene M1\1\UENog TERNEN. Senere blev
navnene ændret til Mangen I og 2, og fr emover f ik ingen
ar Mar inen s individuell e fly o ffic ielle navne, kun nu mre.
f lyve bådene blev insta lleret ved Kløvermarkens NE hj ør
ne i et telt og en lille hangar. B ådene havde ikk e nog et
ege ntligt hj ulunderstel men manø vreredes på j orden med
et a ltage ligt hj ulsæt. Fø r flyvning blev de kørt ud i vande t
ti l de kunne flyde, hvorefter hjulene afmonteredes . For
hold ene var ikke idee lle, idet grunden ud fo r Kløver
mark en var ret blod, me n ikke desto mindre fortsatte
operationerne ved K løverma rken de næste to år.

Organisator isk var Flyvevæsenet underl agt chefen for
Flådens Stab, og i april 1914 overtog prem ierløj tnant A.
Hocck, de r eft er Bircks nedstyrtning havde væ ret cn tu r i
Frankri g, Icdclscn af marin efl yvningen .
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D OII II C'l-l.e\'('( / I /(' flyveb åd M .-IAGEN p<i slæb. IJt' fo b<',W:'/lI i//~'\' lIIe(II('I1/11/ ('r sid

der side om side.

VERDENSKRIG EN 1<) 14-1 R

Ved udbruddet af verde nsk rige n i august 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 igsudbruddet var ma n imid lertid gået i
gang med øve lse r a f opera tiv karak ter. l foråret 1914
fulgte en af flyveb ådene så ledes ubådene under et tre
uger s togt i de da nske farva nde . Og skønt alt materiel
var an skaffe t for private midl er, havde Marinen matcri 
elmæss igt ikke ligget på den lade side. Kort etter forårs
togtet tog Orl ogsværftet fat på at forb edre Donnet-Leve
quc typen . Mangen 2 fik nye fors tæ rkede bæreplan er
med en ande n profil og stø rre spændvidde. Prøveflyv-
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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 rektang utare. l september 1915 w/g ik

MIlIl~('1I 2 af Vtyv evæsenets (;('11 <'," /<' c/kr ut være fatdet nedfra <'II br o på L'!lt
marines tasionen. mell resterne Mel' bevaret.

rungerne viste , at både flyveegenskabe r og nyttelast var
forbcd ret belydeli gt og i august 1914 kunn e væ rfts inge
niø r 11.1' Christe nsen og underkon struktør N.K. Nielsen
på Orlogsværftet fremlægge et yde rst lovende projek t til
en ny flyveb åd med samme vinge konstruktion men med
en slankcrc sk rogfor m. hvor pi lot og observatør sad i
tandem . Da ve rde nskrigen satte en stopper for ind køb af
materi el fra de kr igsforend e lande, va r Orlogsværfte t så
ledes vel forb eredt til a l fo rsyne Marin en med fly af en
type, der egnede sig lil den farva ndsovcrv ågning , der
blev sikringss ty rkens bovedopgave.



Orlogsværftets tegning o/ SOhk OV:/1Yl'l.'håd 1C) 14. Iji)rhol" til M{Ul}.Wn 2 ses
det, al .wl l't' / .\·krog ,\'OIn haleparti er helt nyt.

Maag{'n 3, dcnforste Ov-flyvebåd. Rogslort't tyder på. at den raterende (;1l0~

nic-moto r er (I.'mmdig slidt.

Den 22 . august 1914 gav Mar ineministeri el Orl ogs
værftet bemyndi gelse til at bygge det omtalte projekt.
Skroget, der i de franske flyveb åde var af ikke-vandfast
kryd sfiner, blev a f både værftet bygget solidt af mahogni
på kravel, og ved prøvefl yvningen 2. ju leda g viste den
nye flyveb åd, Maagen 3, sig at være de fran ske både
overl egen på alle punkter. Med samme motor, den 80 hk
Gnome, var hastigheden forøge t med 12 km/t , stigetiden
til 1000 meler var nedsat fra 16 t il 9 minutter og start
egenskaberne var langt bedre . Frem til 19 17 byggede
Or logsvæftct i alt otte såkaldte OV-llyvebåde af denne
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ty pe, nogle af dem med dansk-byggede Gnome mo torer,
som væ rftet fra juni 191 5 fremstillede fem af.

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

All ered e dagen efte r kr igsu dbru dde t kunne Marinens
Overkommand o beordre da gli g luftrek ogn oseering i Sun
de t, hvor der i de n syd lige del fnregik en del tysk
flådeakt ivitet i forb ind else med min e lægning. Det var og
så bete gn en de for den interesse b ieisen viste Flyvcvæ
senet, at fl ådech efen, vicead mira l Ko foed- Ha nse n, med
sin sta bsc hef 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 efter, den 20 april 191 5, var arbejdet på en ny fly
vebådssta tion på et opfyldt area l ost fo r Nyho lm så vidt
fremskredet, at flyvebåd en e kun ne forlægges hert il. Her
var der anlagt en cemente ret rampe, der rakte så langt ud
i vandet. at flyene kun ne flyd e. I for bindelse med ove r
flytningen blev Flyvevæsenet lagt ind under Undervands
båds- og Flyvebaadsafdeli ngen, der havde til hu se i den
udran gered e kryd ser Ih ' KIA

Den 27. j uli 1915 omkom premierlojtnan t lI oeek ved en
nedstyrtning. Han efter fulgtes som leder afpremierlojtnant
F.W. II Laub, der ligesom Hoeek havde været blandt de tre
torsic tlyverelever. På det tidsp unkt råde de Flyvevæsenet
udover Lau b kun 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 af delle år var det
dog lykkedes at læ rd iguddanne yderligere to flyvere , mens
fem elever var under uddannelse . Samtidig var seks flyve
både i drift og yderl ige re fem var und er bygning på Orlogs
værnet. Behovet for soofficerer til bemanding af de op mod
70 skibe i sikri ngsstyrken var stort, me n ved også al tage
reser veoffi cerer ind ti l flyver udda nne lse. lykkedes det ved
udgangen af 1917 at oge Flyvevæsenets styrke til ti flyvere.
Der var nu 12 flyvebåd e i drift .

I s lutningen af 1916 lykked es det Flyvevæse net at er
hverve fem 100 hk Gn ome monosoupapc motorer fra
Vickers i Eng land. En OV-flyveb åd med større planarea l
og kran ige re struktur, der var beregnet til 100 hk mo tore r,
var da a lle rede ko nstrueret. Den havde, i modsætning ti l
80 hk bådene, der var ubevæbnede, ho lde re til fir e ni kg
bom ber og en affutage ti l et bevægeligt observator-betjent



- ...

Mlltl1{('f1 1J "ti" t'tI /(JO·hk OV·htid . 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 denne type blev frem til 1918 byg
get ialt li, nogle med 100 bk Curtiss motorer, hvoraf der
blev indkøbt fem , og en enkelt med en 100 hk Mereedes
motor der var taget fra et ilanddrevet tysk ponton fly. De
hidtil nævnte Ov-flyvcb ådc kom i 1921, da Flyvevæsenet
indforte typebetegnelser, til at hedde F.13. 11 og F.13. III, i
191 8 byggedes yderl igere to typer Ov-Ilyvebåde, senere
benævnt F. R.IV og F A.V. ER IV var en forstø rret type
med 200 hk Curtiss motor. Af den blev der kun bygget to,
og på gru nd a f stærke motorrystelser blev de næsten ikke
brugt. F B.V var en skolebåd med dobbeltslyring og en
100 hk Curtiss motor, af den blev de r bygget tre. lait blev
der bygget nogle og tyve Ov-I lyveb åde, det nøjagtige an
tal lader sig ikke opgøre, da de samme flynumre, bådene
hed alle Maagen efterfulgt af et nummer, af og til blev
anvendt flere gange.

Mens flyvebådene fra Flyve bådss tat ion København
(fra 1950 kaldet Margretheholm) let kunne overvåge
minespærringerne i Øresund, kneb det med at nå dem i
Store Bælt, I 19 16 an lagde Ma rinen der for en flyveb åds
sta tion på Fynss iden af Bæltet ved Slipshavn med slæbe
sted og hangar. Det er betegn ende for den ringe tillid,
som man bavde til motorernes driftsikkerbed, at forlæg
ninger me llem København og Slipsbavn altid foregik en
ten nord eller syd om Sjælland, aldr ig den di rekte vej
tvæ rs over.

I feb ruar 1917 leverede Orlogsværftet en kopi 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. Ponton
flyet viste sig at være lidt langsommere og have ring ere
stigeev ne end 100-bk flyvebådene, men sødygtigheden
var bed re. Flyet f ik kun kort levetid, det lotalhavarerede
unde r bugseri ng allerede i okto ber sarurne år. Skøn t for
søget havde vis t, at Ov-tlyvcb ådenc var fuldt på højd e
med udviklingen i udlan det, må forsøget være faldet ud til
pontontypens ford el. For i åre ne 1918-19 byggede Or
logsvær flet f ire pontonfl y. hydro plane r som de også kald
tes, af egen kon struktion, senere benævnt II.B.l. Og frem
over blev pontonfly den foretrukn e type til luftrekogno
scering. Il.B.l fik i begyndelsen 160 hk Curtiss motorer,
men de viste sig meget upålidelige så senere erstattedes
de med 160 hk vandkolede seks -ey lindre de rækkemoto rer
af Orlogsværftets ege n konstru ktion. Disse, såkaldte 160
hk Ov-motorcr, viste sig sæ rde les vellyk kede og drifts ik
re, de forblev i tj eneste indtil 1931 . Det blev dog den ene
ste flym otor Orlogsvæftet se lv konstruerede, og den sid
ste der blev fremst illet i Danmark.

1 marts 1918 aflustes F. W.H. Laub af premierl øjt nant ,
senere kommandør, Asger Gra ndjean som leder af Flyve
væsenet. Grandjean var en af de flyvere der havde fået
certifikat i foråret 1916, og bortset fra nogle få udkom
manderinger med flådens skibe , beklædte han denne stil
ling ind til han afgik i slutningen af 1941 . Samtidig med
chefskiftet tilkommanderedes mar ine ingeniør M.P. Es
ki ldsen Luft marinen sammen med tre maskinmestre.
Flyvningen var nemlig på det tidspunkt præget af mange
havarier især som følge af upålideli ge udenlandske moto
rer, så det stod klart, al der måtte opbygges en fastere tck-



/60 hk (J V flOl/ f(Jl/lllllskin e 1917, senere /J(,IUl' I'nf tt.n .t. Iler tegnet fileri dell

opri l1deJiy,(' nwtcninstattation. ('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/otor lI( egell knnstruktion.

nisk organi sat ion , der ved hj æ lp af ve luddanned e spee ia
lister kunne vare tage daglige enersyn af mate rie llet . Inge
niør Eskildsen havd e Ira undervandsbådene tilbundsgå
ende kendskab til ved lige ho ldelse og drift af netop for
brænd ingsmotorer, fl ådens øvrige skibe var jo dam pd rev-

nc, Und er ingeniør Eskildse ns lede lse lykkedes det al m
Flyve væse nets tekni ske tjeneste sat i syste m. Nu blev der
fastla gt gangtide r og eftersynsintervaller. og af besæt
nin gslogboger fra period en frem går det, at mens man i
I') 17 i op mod ti procent af flyvningerne kom ud for
driftsfors tyr relser der foranlediged e ruti nemæssige sik
kerhedslnndinger, farlige nø dlan din ger e ller ligefr em ha
var ier, hørt e sådanne forstyrrelser fra begyndel sen af
In O'erne ti l sj ældenhederne.

l løbet af krigen havde Orlogs værftet trod s store van
ske lighede r Ionn åe t at dække llyvevæsenets mareri e lbo
hov. Værft et havde i den forbindel se opbygget en betyd e
lig ekspertise i se lvstændig flyvemaskinekonstruktion .
O rlogsværfte ts fa g lige dy gti g hed havde desuden vis t s ig
at række ti l såve l reparat ion som nytremstill ing af moto
rer, og sama rbej det mellem værft et og Flyvevæsenet hav
de væ ret forbi lled ligt , Me n initiativet blev ikke værdsat
efter fortj eneste . De man ge havari er i de sidste krigsår
havde kostet adskil lige men neske liv. Det foranled ige de i
sommeren I') IX Rigsdagen ti l at nedsætte et ud valg, hvis
betænkn ing i In I , trod s kratl ig afstandtagen fra dets få
militærsa gkyndige medl emmer, resu ltered e i at inde n
lan dsk flykonstrukti on ophø rte.

I I



I ler .\'(' .1' dl! lo selvstændige FvAOII.\'l r llkf ioner ,\'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 Ovfly vebåd nr. 4. Nr . 24 hI!'I'

tewret i okt. II)IN og totalhavarerede i lIl' ril 1919. j olo!'t må antages Ilt væn: taget i for året 191ii. Hcmærk lof tskonstruktionens 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 .
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M ELL EMK RIGST ID EN FR EM TI L 1935

Rigsdagens beslutning om at stoppe indenlandsk Ilykon 
struktion fik nu ikke umiddelbart nogen hetydning for
Flyvevæsenet. for med afs lutningen af verdenskrigen
blev store mængder Ilymatericl tilgængeligt til meget la
ve priser. Og nu kunne man ret te opmærksomhede n mod
mere e ivilt betonede opgaver. I maj 1919 modtog Mari 
nen således fem Friedrichshafc n F.F. 49 pontonfly, der
var hekostet af Ministeriet for Offentlige Arbejder, Il er
ønskede man nemlig at undersøge muli ghederne Ior luft
postbefordring. og med disse fly, senere betegnet 11. 13 .11 ,
indledte s i j uni sanune år en forsøgsper iode med daglig
post flyvning mellem Koben havn og Stege. Når man
valgte Stege skyldtes de t, at den ne by ellers var den sid
ste i lamlet der modtog kobenhavnerposten. Forsoget
strakte sig over 61 dage , og kun lo ture målte afl yses på
grund af vejret, et ganske tilfredsstillende resultat. Det
blev sagt, at folk i Dragør sti llede de res ure efter postfly
veren! Forsøget blev dog ikke gentaget, og H.B.lI'ern e,
der i 1922 suppleredes med yde rlige re to, blev frem ti l
1926 anve ndt til fi skeri inspektion, minee ft ersøgning.
målslæbning og sko lellyvning . I 1920 gennemforte to af
»Frcderikshavncrnc« desuden Flyvevæsenets første togt
ti l udland et, det gik til Felixstove i England. Marchhas
tigheden var 100 km/t og de loggede flyvetider siger ik
ke s:! lidt om de vanskeligheder der dengang var forbun
det med langd istaneeflyvn ing: Udtur 13. j uli. Samlet Ily
vetid 12 timer 15 min. med overnat ning i Tcxc l i Hol
land, - hård ves tlig ku ling. Hjemtur 25 . j uli, direkte til

Fl'ietll' ic/i.\'li f!/C'1I F.FA CJ 1'1/1' (h'/l jiu',,'!!, Pr/y!, !' Martnen IIIotIlog t:/;('I' krigen.

Det 1o-.wl'liede pOl/ fOl!I!Y m l' Ildl'fy r et lII('d ('11 220 hk Henz motor. dl" kunn«

hCl'æhllc .\' med f" dn je!igl /l /{/ski ll f!,f'Wl'l' . '(J'Pt'lI Ildgik i 192fJ .

Koben havn. 7 timer 35 min.. storm fra vest.
I 1921 indfø rte Flyvevæsenet som nævnt egne typebe

tegnelser. De bes tod at to bøgstaver og et romertal, der
betegnede typen efterfulgt af et nummer for det indiv idu
elle Ily. Det første hogstav var F for flyveb åde, I I for hy
droplaner og L for landflyvemaskiner. det andet bogstav
var H for biplaner, M for monoplaner.

OV-flyvebåde ne var nu dels forældede dels ved at væ
re udslidte, de sids te udgik a f tj enesten 1921 , og i som
meren 1919 indkøbte Marin en et to-sædet Hansa-B ran
denbu rg W, 29 pontonmono plan. Med det som mode l
byggede O rlogsværftet fr em ti l 1927 ialt 15 Ily, der un
der betegnelsen II.M.l gjo rde tjenes te frem til 193 1.
»Brandcnburgerne« blev udrustet med de forn ævnte 160
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N i I1l1/1sa Brandl!llhll rg 11./Lf.l o/Jsli/lC'IIJii ru {{e\'ejelllillfaf/)},al' J-I jJli F~l 'l'('hddssla li(/JI

Kohcnhavn ,I"(IIIIIIH'H'II 1925. (UI"IOgSIII IIS('('1)

hk Ov-mo torcr, Iudfø rel sen af H.M.l' c rnc var et betyde
ligt fremsk ridt. av flyveb ådenes marchha stighed 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 senER og
I' l.lll. l' S KI' AM modifi ceret således at de fremover kunne
med føre et H.M.I Ily. Krigstid ens sikkert ofte monotone
patrulj evirksom hed blev nu allost af aktivt takti sk samar
bejde med flådens skibe. Under øvelsern e blev Ilyene sendt
ud for at observere og markere neddykkede undervand s
både eller angive banerne for afskudte torpedoer, så sk ibe
ne kunne drej e af i tide . Fra 1924 indgik der i de årlige
sommereskadrer et luftdepotskib. hvor luftgruppens perso
nel kunn e underbringes. og som kunne medbringe de nød-

vendige rese rvedele 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 op
målingsskibet W ILLEMOES som luftdepot skib. senere
inspektionsskibet ilESKYTTEREN.

I perioden 1922-25 foretog H.M.I' ern e adskillige
togter til ud landet, dels for at træne 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' cre Rotter
dam, hvor der var en stor luft fa rtsudstill ing. i 1923
gik turen til Sve rige og Finland med fem Ily og i
1924 besøgte en gruppe på tre Ily de belg iske mariti
me flyvestyrker i Ostende. I 1925 aflagde en luft 
gr uppe på tre Ily besøg i Polen og samme år lløj tre
Ily helt til Barcelona via Cherbo urg , Sids tnæ vnte tur
strakte sig ove r i alt (,000 km . Et af Ilyene havde ra

d io, s,l man kunne holde sig i kontakt med Køben havn.

Ky.I'fjiw,I'\!{//'sskil Jt'( l'f:tlU< SI\/U M II/cd skibsbaseret HM.!.

14



Hansa /lrtl/ll lf'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 rallllll 'fl n 'r el . (O rlOgSIIIIISI'I'I)
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disse Ily, i begyndelsen Ib Hæren s
ekserce rplads ved Aved øre, side n
fra Kastrup hvorfra flyveskolen i
1926 flyttede til Luftmar inestati on
Ringsted . Avro 504 K, der havde de
ve lke ndte roterende 100 hk G nome
motorer , blev i 192 5-28 g radv ist
e rsta tte t med, e lle r ombygget til ,
Avro 504N , stadig benævnt L.Il .I,
der havde fas te 180 hk Armstreng
Sidde ley Lynx stjerne mo torer og
forstærk et und erstel. 504N var des
uden udstyret således at der kunne
øves blindflyvnin g .

Skønt for svarsloven af 1922
indebar en svække lse a f Mar inen
so m helh ed, va r den til fordel for
Flyvevæsen et der her for første
ga ng nævnt es som en bestanddel af

Marinen . Det var et stort fremskridt, 101' indtil da havde
det kun eks istere t som et und erordnet led i fl ådcorga
nisationcn . Loven indeholdt dog intet nærmere 0111 væse
net s placering, så Jo rst åre t efter, den 15. septembe r 192 3,
oprettedes Ma rinens Flyvevæsen som selvstændig enhed
med eget bud get. Asger Gra ndjean. der var ava nce ret til
kaptajn , udnævnt es til che f og var nu direkte underl agt
Marinem inisteriet. med kommandomyndigh ed og ansvar
for den militære, tekn iske og adm inistrati ve virksomhed .

Fly vebådssl lllioll Kulienhavn i begyndelsen al" 11)2(} '/'rtl/'. Afde mange hllJlgllrC'f" er kun II, l'ed Re/ ...'hale ve].
og Ci. midi i hille'del . bevaret i dag . (Or/ ogsmust't't)

Under krige n havde al flyveruddannel se foregået med
sø fly, men efter krigsa fslutningen sendtes fire unge søo f
ficerer til Eng land 101' at ge nnemgå en fuld stændig
uddann el se efter det så ka ldte Gesport-system. Dette sy
ste m, der i udbygget form stadig bruges, ind ebar an ven
del se af land fly til eleme ntærtræ ning . med stor vægt på
kunstflyvn ing og spin. Sys temet blev indført i flyvcvæ sc
net , så i 1921 indkøbtes i Eng land fem bru gte Avro 504K
træningsfly med hjulund erstel . i Flyvevæsene t ben ævnt
L.Il. 1. Sanune år påbegyndtes flyveruddannel sen med
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To L B./ .doh1~1' varmer 1//Olorerl/ (' op 1''' L ldim"I";IIl·.~ I"';(j 1/ Ring~/('d sidst i
IY](}'('I"1/('. Det llIt'r /l/C.\(e. nr. I IO, hi(' l' hY~t'l på Or/OgWIl1;1'1 i IY]7 .wm

V .V. 50. Lk l lldgi k i juni 1936 IIIl 'd enflyvvtid på 997,i'I1l'/' OK35 min. OKblev
" /,,naK/Hil/I'1'('1 på Quinti LYIIl 'I(l' , EJ;('/' krigen Mel' det gl 'IWphYJ.:Kl'1 og 01'('1"

l/raKt'l tit Tl Ij / III .WlIIIS(,(' I ,

('
(.-~ ,

~ ----

,V- '

tG"'/\ i
i :

..........\\) j

Allerede i 1918 havde kommandor Wenek påvist det
nød vendige i at have »luflj ugcre« hl.a. til beskytte lse af
rekognosceringsflyene under udførelsen af deres opgaver.
Orlogsværftet udarbejdede da el projekt ti l en to-sædet
flyveb ådsjager bevæ bnet med lo maskingeværer. l lovcd
væg 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 krigs
erfaringerne entydigt viste. at landbaserede jagermaski
ner var overlegne overfor solly.

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 ikk 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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Behovet for marinej agertly blev yderlige re aktuali
se ret da den ame rikanske gene ra l Mitchell i 192 1
demonstrerede, at selv velpansrede slagsk ibe kunne
sænkes af luftbomber. De t blev derfor beslu tte t at udvide
Flyvevæsenet med en afde ling modern e j agcrtly. Valget
fa ldt på en æ ndret udgave af de n engelske dag- og natja
ge r Il awkcr Woodcock Mk.lI , der netop var kommet i
tje neste ved R.A.F., da Flyvevæsenet best ilte tre tly og
licensrettigheder i 1925. Ti l for ske l fra Woodcocks 9
cylindredc Jupiter motor fik de dan skc Ily, kaldet Da n
kok L. B.II, 14-cylindredc Arm streng Sidde ley Jagu ar
mo torer på 38 5 hk og der blev installeret luftsække i
bagkroppen. Kon struktionsæ ndringerne udf ørtes af

IS

Hawker Dankok 11.11. I" ,.. / 58 i IlIjien over Sj æl/mltl.
Dette JIy 1/11\'(/1' Orl0K.I'l'fl '/j;eI.l' byggenummer 54. og
varførste gang ; lutten den 5. 1101'1.'", / )('1' /9 27. 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.ynet

te 11It'" en samlet } 1)'I'C..'l id pli 704 tilller og 5 minutter.
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.

Hawk ers nyudnævnt e chefk onstruktør
Sidney Camm, 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 af
de følgende to år afleverede O rlogs
væ rfte t ialt 12 danskbyggede Ily. Dan
kok' crnc ble v sta tione ret på a rtille riets
tidligere øvelsesplads ved Ringsted nu
Luftmarinestati on Ringsted, hvorti l

også flyveskolen blev forl agt. .Iagc rne indgik fra 12 .
oktober 1926 i en nyoprettede 2 . Lufttlotill e under so
lojtnant E.A..Icnsen. Det ska l her bemærkes, at Hærens
Flyvertropper måtte vente yde rlige re ti år for de fik en
eskadril le med moderne jager tly! Søflyenc blev nu for 
merct i I. luft flotille under kaptajn 1'. Schcibel med basis
på Luft mari nestat ion København. 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 indret tet ti l sædcfa ldskærnc, der her kom
i brug for før ste gang i Danmark, og da tophøjden takket
være motorens kompressor var ove r SOOO meter havd e
tlycne iltud styr og elek tri sk opvarmning for gevæ rer og



flyvern es hænder og rødder. Dankoken var popu lær
blandt dem der fløj den, den var stabil og havde glim
rende start- og landingsegenskaber.

Dankok -jagerne deltog ofte i kon kurr encer, del s lu r at
dem onstrere lu r offent ligheden hvad de kunne præstere,
men også lur al afprøve materiel let under ekstreme Ior
hold . Således sat te sø lojmant, senere ge neral, Eri k
Rasm usse n i 192 7 skand inav isk højderekord med 883 0
meler ved cl internationalt stævne i Kastrup og i 193 l
vandt han »N ord iska Flyga rpoka lcn« ved et flyvestævne i
Stockho lm .

Tre Dank ok-j agere pli Barkaby ved Stockholm i /9 3 1, Nr. /55 (26) btevflojet
4 ar l i llaia.\".I'i.l'lenl HL AIl}j f'sl.'n. nf', 154 (25) a./siJ/ojflofl l 1:S. Pn j} , nr. 1M
(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.

Ik lfl' !}(Jr,ræt (~rdl(/i'"ji!/' 2. 1. I~Nl(l fillt' . ka/I/llj ll lojfl/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/l lIi 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.
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Eller at 2. Lullfloti lle va r blevet fu ldt ud
rustet med tidssvarende fly, va r tiden inde til
udskiftni ng a f de efte rhå nde n fo ræ lde de og
udslidte II.M . l ' c rc. Efter noje und er søgelse
s luttede Flyvevæsenet i Inx kontrakt med
I le inkel Flugzeu gb au om levering af seks
I I.E.X pont on fly og licen s til bygning altypen.
Nu måtte Tyskland på det tidspu nkt ikke byg
ge militærfly, så I I.E.X var an giveli gt konst ru 
e ret som po st fly, men det lod sig uden
vanske lighed modificere til et særdeles ve leg 
net tresæd et militærfly med fast fremadrettet
maskingevær, drejeligt observatorgevær. fast
radi oudstyr og holdere ti l otte 12,5 kg bomber.
I 1936 fik det desuden installeret anlæg ti l ud
lægning af røgslør, såk a ldt kun stig tåge , til s løring a f
overflad eskibe. Flyet , der blev benævnt H.M .II , fik lige
som Dan kok j agerne en 14-eyl indret Jagu ar mo to r, der
dog her var noget kraft igere , 420 hk der se ne re øge des til
460 hk . Hidtil havd e alle Flyvevæsen el s Ily hall træstel
men H.M . II va r bygget over et svejset stålrorsstel. og
v iste sig da også al være et meget robu st fly, der f ik en
usædvanli gt lan g levet id. »l Icinklcrnc« var stadig i tjene
ste i 1940 . Udover de seks tysk-bygged e fly modtog Fly
vevæse net Ib Or logsv ærfte t 16 II.M .II' ere, nem lig fem i
192 9, to i 1930 , seks 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 fin
de en afløser. I for hold til I1.M .1 var marchhastigh ed en
steg e t fra 140 til 170 km/t og rækk evid den g ik fra 525 km
op til hele 1100 km . Da man i 1929 ville gentage
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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 metal

skinl/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 måtte
nødlande på det første ben til Holl and! Det lykkedes dog
at ge nne m føre togt et og på ve rdensudstill ingen i Bareel o
na det år rep ræsent ered es Marinen , udo ver de tre
I1 .M .I I' ere, af artilleriski be t N IELS JUEL . I l .Mfl ' crcn s
kraftige konstrukt ion gjorde det muli gt at starte og lande
på is, og fra 1929 blev de under isvintre brugt til post
flyvni ng, isrekog nosccring og hjælpeaktion er ti l ind e
fro 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 afradiotelegrafisten ses den
propeldrevne gellera/or, der leverede s/mm til radioudstyret.
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Gren tandske Handets GUSTA I' /JOLM (I~ fl. M.I/ nI', 87 dd!(I~ i LIII/ge Knckx
dopcdilion i / 1)32, l i er sidder skibettast i isen udfor OSlgl'iJII land,

Efter at Norge i 193 1 havde okkuperet et område i Øst
g rouland. f ik en dan sk eksped itionsindsats i Grønland hoj
prio ritet. I 1932 blev tre l l.Mill-udrustcdc eksped itions
skibe sendt til Grønland. Et til Knud Rasm ussens 7.
Th uleekspedi tion. og to til Lauge Kocks treårseks pedi
tion til Nordostg rønland. Trods de vanskelige forbo ld
gennemførtes begge ekspeditionerne med held, og frem
til 1938 var der hvert år en eller fle re II. M.II ' crc på Grøn
land. Iler gennemførtes , i samarhejedc med Geo dætisk
Inst itu t, en systematisk luftfotog rafering af store områder
fra 4000 meters højde ti l brug ved korttegning. Overfo r
omve rdenen markerede eksped itionerne til Grønlands
østkyst klart, at områ de t var en del af det dan ske rige.
Man kan uden overdrivelse sige, at Flyvevæsenet her, ved
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fredelige midler, b idrog til at beskytt e dan sk territiori 
ah-et, et b idrag, der skalrede væsenet en betydelig polit isk
good-will. J alt udfø rte Flyvevæsenet ove r 1000 flyveti
mer på Grønland i perioden 1932-38.

/.

Pli (;nJfl /mul opererede /J,/l.I.ll'c""c (~/ic /IIcd ckspcditionsskitscnc ,\'0 /1/ cflcslc
base, Ha ('1' nr, 87 sat i vandet i en w/ge jin' al jiwc !age isrekognonscenng.
Overs iden afvingerne og skrogs iderne er Illa/et mdeJi!/'al /elle e./ler.wJgning ar
cl cvcntnctt forulykketfly.

I foråret J93 8 anskaffe des en stor to-motors flyvebåd
på knap ti tons specie lt til anvendelse på Grønlandse ks
pcd itioncr, Flyvebåden, en Dotnier Wal fra J934, havde
tid ligere befløjet Sydat lanten for Lufthansa. Den fik , ød
over bete gnelsen F. M.I, navnet P ERSSlJAK.
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Dornter JVa l F.AU P u/'SSUAJ.: l'ur l.'lI/lt'/II/C'/aUIYI'e/uii/ med (O 550 hk RM IYmotorer. 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(' rg(,lI . der var ekspeditionens base. Wa! 'CII nåede
kun denne 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 opg aver af defensiv na
tu r. Flyvevæsenet havde imi d lertid ge nne m en lang å r
række hall ønske om at an skaffe Ily af mere offensiv ka
rakter, bombe- og torpedotly. I 192 6 ha vde man væ re t så
vidt, at der hos Superm arine i England blev besti lt en
tre -m otors fl yveb åd, de r kunne med fore to torpedoer .
Flyet ble v bygget, de t fi k navnet Na nok, FB.VII, men da
det trods man ge modi fi kationer ikke lyk kedes at mdet
til at opfy lde de strenge kon traktbetinge lser , b lev modta
ge lse nægtet , I beg yndel sen af 1930 ' e rne var ud viklin
gen indenfor flymotorer imidlert id nået så vidt , at en
motor s torpedo Ily kunne komme på tale, og i 193 1 lyk
kede s det Flyvevæsenets chef, kom mandorkaptaj n A.
G ranjean. at mMarine ministeriets ti lla de lse ti l at bestil
le to torpedo Ily. Den va lgte type, Il awker Dan torp
H.RUI, va r en vide reu dvik ling af R.A.F.s standa rd
mell emdistan ce bombefly side n 192 5, Hawk er l lorsley.
Typen, der oprinde lig t havd e væ ret en ren trækonst rukt i
on med va ndkø let rækkemotor. blev nu bygget som stål
rørskonstru ktion. og det havd e med en luft køl et Ann
stro ng Siddeley Leopard stj ernemotor på 840 hk vist s ig
at ha ve fremrage nde egenskaber. år de r kun blev bes ti lt
to Ily, hang det sa mme n med. at man var klar ove r, at tor
pedokast fra Ily langt fra var problemfri t, og at der måtte
påregnes en forsøgsnekke over ad sk il lige årfor at over
vinde de tekni ske van skelighede r det måtte indeb æ re.
Flye ne va r, lige som II.M.lI , indrettet til en besætn ing på
tre mand, flyver, geværskyt te og radiotelegrafist. De var
bevæbnet med et fast og et bevægeli gt maskingevæ r og
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ttawker !Jal/torp 1I.H.III /ul/' IIctO/J S/lIflJie( sin IO/per/o 1I1II/{'1" t" e velseskast i
Hra m.\'/u('.n 'ig If)J .J. O hs('f'l'tl(oref! og /('it-grajhlt'lI ;',/g(',. spændt ji)r'"h(, f,

kunne enten med fore 12, 5 kg bomber ell er en 45 em tor
ped o. De blev leveret med både hjul- og pontonunder
ste l, men kom, udover leve ringsllyvningen der forgik i
februa r 1933, mesten udelukkende til at Ilyve med pon
ton er. Indt il december 1939 udgjorde de to Ily en særl ig
enhed. 9 . luftg rupp e. men derefter indgik de i I. Luftflo
tilIe . I ko ntrakten indg ik ret til at licensbygg e IO Ily,
men de t blev ikke aktue lt. Gansk e so m forud set g ik der



lang tid, før det lykkedes at mluft torpedoerne til al lobc
rigtigt efte r kastet. Under de fø rste fo rsøg med spidsnæ
sede dummier. kastet med mellem 100 og 125 km/t fra 6
meters højde, sprang torpedoen op af vandet og gik der
efte 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 edsstillende resultater. På det tidspunkt var
der imid ler tid ikke penge til nyanskaffel ser af torpedo
Ily. Med Dantorpen havde Flyvevæse net oms ide r fået
Ily, der kunn e nå Færøe rne og Island. I 1934 gennem
lorte en af dem et togt til Tverå på Færøern e mens den
anden året e fter blev udsendt på et togt til Grønland for
at undsætte nogle fangs tfolk der var kommet i vanskelig
heder. Da Ilyet nåede Island, var fangst folkene imidler
tid blevet reddet af et skib, så Dant orpen blev beordret
hjem . Dantorp var velflyvende og den viste sig velegnet
til at løse sine opgaver, men motorern e vold te en del
kvaler, og Ilyet var noget mere beko stel igt i drift og ved
ligeholdelse end Flyvev æsenets andre type r lxi den tid .

Flyvepladsen i Ringsted var lille og omg ivet af høje
begræn sninger, træ er og telefonpæle, så den var langtfra
ideel til clementær skolellyvning . Efter nogle uheld, de r
måtte tilskrives de dårlige be flyvningsforhold. blev der i
1930 ned lagt forbud mod skøleflyvning her. Året efter
blev flyveskolen flyttet til en ny luftm arinestation på
halvøen Avnø, der foreløbi g blev lejel for en periode på
IO år. Til supplement og hen ad vejen erstatning for 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 Victor 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 baxgrulldt'tI 10 Tutor L.B.IY.

skolefly (L. E3. IV) med 2 15 hk Arrnston g Siddeley Lynx
stjernemotore r. l 1934 blev der indkøbt 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 besættelsen var Avro Tutor Flyvevæsenets
standardtræner.

Forsvarsloven af 1932 medfø rte ingen større ændringer
for Flyvevæsenets vedkom mende. Det blev nu fastlagt at
væsenet, forud en skolefly og luftfartøjer til særlige for
mål skulle bestå af to luftfl otiller. en med »luftjagcrc« 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 (~lde lo engelsk
byggt'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 fremskr idt i forho ld til Dan
kok' ens maksimale 235 km/t . Som no
get nyt va r Nimrod 'en udstyret med to
vejs rad iotele foni. hvilk et gav bedre
muligheder at lede og koordinere ind
satsen. Og Sti havde den hjulbrem 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 lskbyg
gcde Ily i januar 1934 og de n sidste af de
IO L.B.V, som blev bygget på Orlogs
vær net, leveredes i november 1935.

I begyndelsen af 1930 'ern e var udviklingen løbet fr a
Dankok' ernc, med hju lunderstel kunne selv det tunge
torpedofly Dantorp Ilyve bur tige re. Og i 1933 lykkedes
det Grandjean at opnå bevillinger til indk øb og lieens
byg ning a f 12 jager Ily af typen Ilawker Nim rod Mk. \1 ,
i Danmark benævnt L.Il.Y. Nimrod var tlådcudgaven af
R.A.E s standa rdjager s iden 193 1, Hawker Fury, De dan
ske tly havde natu rl igvis ikke udstyr til landi ng på han
ga rskibe, men var e llers magen til Flec t Air Anns Nim
rods. Stellet va r en nitte t stålrørskonstruktion fo rsynet
med en 12 cylindret væs kekølet Roll s Roycc Kcstrc l
rækkemotor på 535 hk. Tophastighede 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~rd(' HH leveredes
til FIYI'C' I'({'.H'lwt.



»Nimrødderne« deltog, ligesom Dankok 'crn c havde
gjo rt, i mange flyvestævner. Første gang publikum stif
tede bekendtskab med den nye jager var ved et stor t fly
vestævne i Kastrup i juli 1934. I ler demonstrerede søloj 
nant T.S. Prip kunstflyvnin g. Måneden efte r var en ube
klædt Nimrod udsti llet på Flyvevæsenets stand i Forum
under en inter natio nal flyveudsti lling. I marts 1935 sat te
daværende søløj tnant S.E.ll . Grønbeck dansk højdere
kord med 10.500 meter. I maj 1936 deltog kaptajnløjt
nant Erik Rasmussen i Nordiska Pokalflygning, der af
sluttedes i Stockholm med indvielse af Bromm a luft
havn, ng i juli deltog søløj tnant Pontopp idan i et flyve
stævne i Malmø.

Nimrod'ens stør re landin gshastighed gjorde, at man
ikke i længden kunne tolerere de mangelful de indflyv
ningsforhold i Ringsted . I 1936 købte Flyvevæsenet der
for Avnøgaard og gik i gang med at udbygge Lullmarine
station Avnø med bl.a. en ny hangar, »Jagcrhangaren«, og
en to-etagers muret administrations-, messe- og belæg
ningsbygnin g. I maj 1937 var arbejdet så vidt fremskre
det, at 2. Luft flotille kunne forl ægges hertil , hvoreller
Lullmarinestation Ringsted blev nedlagt.
Nirnrod'cn var natur ligvis først og frem mest et jagerfly,
men i sin iver efter at kunne optræde offensivt, udrustede
Flyvevæsenet den med holdere til fire 12,5 kg bomher. I
september 1936 udførte tre II.I3.V' cre 36 angreb på det
udrangerede panser skih OI.FERT FJ SCJIER, uden at det dog
lykkedes at tilføje skihet nogen større skader. 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
Luftmannestat ion Ringsted. I fo rgrunden Si'S til \ '('lIStn' tre Hawker Nimrods.
til højre (' II Avra Tutor.

imrod tabt da en bombe ramte propellen der splintre
des, hvore fter motoren rystede løs. Sø løjtnant Pontoppi
dan reddede sig i faldskærm. Årsageri til uheldet viste
sig at være, at flyet, der under de 60 graders dykangreb
der øvedes kom op på 400 km/t, havde en tendens til at
skride ud, ellersom halefi nnen var »vinklet« til pro 
pel slipstrømmen ved normal fart. Som »jagerbomber«, et
udtr yk der først kom i hævd 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 jager
rolle 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 angreb efter et stej lt dyk målet hhv. fra oven, lige bag
fra og fra neden, i nævnte 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, kræved 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 komponenter, bl.a . hoved- og plejl stangslejer,
var for lav. Mo tore rne gik 400 timer mellem hovedert er
synene og kræ vede ind imellem et »top- cltcrsyn« 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 11// blevetell/lll1l/flad rned a/i ,tlskd ig lim/i/nlt'
i hruru: og gn llU/e nuancer. NI'. /75 h/CI' leveret i ul/ gu sl j 935 SOIll del//iws/e I..n.V /lied /0\ 1/1/11 mask ingeværer.



MOD 2. VERD ENSKRI G

Fra midte n af 1930 ' ern e forårsaged e den o prustning
Tysk lan d havde ind ledt efter nazisternes magtovert agelse
i 1933 en oget destab ilisering af den pol itiske situation i
Europa. Sa mtid ig bevi rkede den flyvelekniske udvikl ing
en stærkt øget betydning afbegrebet luftmagt i forh o ld til
såvel so- so m landmagr. l forbindel se med fo rhand linger
ne om forsvarsloven af 1937 blev der da også i 1936 a f de
kon ser vati ve fr emsat forslag om en fordobling af Mari n
ens j agersty rke til to luftflotiller. Derud over skitserede
Flyvevæsenet en udvidel se med en bombeflotil le. a ltså ti l
en styrke på ialt fire flotiller. Men der manglede polit isk
vilje til styrkelse af det danske fo rsvar, så skont Forsvars
loven af 1937 indeho ldt en beskeden forø gelse af Flyve
væsenets nyanskaffe lsesbudget. fastholdtes 1932 lovens
rammer på to Luftflotiller. en med vandbaserede rekogno
scerings fly og en med landbaserede jagerfl y.

Men skont Nimrod-jageren bet egnede et højdep unkt i
ud viklingen af biplansjageren . var de n under det accele
rerende våbenkapløb hastigt i færd med at blive d istan 
ceret af en ny jagertype. monoplanjageren med optræk
keli gt und erste l. En type, der gan ske vist ikke var så ma
nøvredygtig som biplanerne . men som havde langt stor
re fartpotentie l. I j uli 1937 forlød det så lede s, at Messer
sehmitt Bf 1098 , som tyskern e benyttede i Spanien. un
der va nd ret flyvn ing kunn e nå op på 47 0 km/t. Del var
20 km!t over Nimrod 'ens mak simale hast ighed under
dyk! Så da de t førnævnte spørgsmål om a fløsning af

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

H.M.II typen var blevet udskudt, initi erede chefen for
Flyvevæsenet, kommandør Asger Grandjean, i septem
ber 1937 en undersøgelse af, hvorvidt den a f lI ærens
Flyve rtropper forny lig bestilte Fokker D. XXI mono
planj ager kunne egne sig til tjeneste i Flyvevæsenet .
Fokker D. XXI havde ganske vist fast underste l og top
farten var kun 460 km!t, men den havde, i mod sætning
til eve ntue lle andre kand idater med let rnetals-monoco
qu c flystel. en helt trad itionel opbygni ng med lærrcd sbc
klædt stå lrorskrop og trævin ger. som uden vanskelighed
ville kunn e fre ms tilles på Orlogsværftet , Og der var na
turli gvis båd e økonomiske og logisti ske fordele ved at
væ lge samme type som 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 an
vendes. I stedet for cnsædcde jagere foretrak man i Mari
nestaben lette bombefly, der kunne angribe overflademål
på soen. Grandjean fremholdt gentagne gange sin opfat
telse, »at del enkeltsædede jagerfly med sin overlegne
manovreevne er den vigtigste type i en dansk sømilitær
luftstyrkc«, I dag er det, på baggrund af erfaringerne fra
2. verdenskrig, velkendt, at besiddelsen af luftherredom
rnct nu var blevet en ufravigelig betingelse for gennerufo
relse af enhver storre krigsoperat ion. og at selv de storstc
og nyeste kapitalskibe her viste sig at være prisgivet uden
luftdækning. Så 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 sik
ring af kongeriget mod uvarslcde angreb fordre tre ting.
For det Iørstc rådighed over et stort antal moderne jager
fly, der kunne sendes i luften med kort varsel. For det
andet et varslingssystem, der dognet rundt kunne overvå
ge luftrummet. Og for det tredje etablering af et kontrol
center, der, ud Ib en vurdering af det billede observatio
nerne gav, selvstændigt kunne koordinere jagernes ind
sats. Forhandlingerne omkring forsvarsloven havde imid-
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lcrtid klart vist, at den politiske vilje ikke rakte til en ud
videlse af jagerstyrkerne. Med hensyn til overvågningen
af luft rummet var der ganske vist i \934 blevet oprettet en
frivillig Luftmeldetjeneste. der efterhånden rådede over et
ganske finmasket net af lytteposter. Men udstyret var pri
mitivt, lynetragte afpa p. ingen instrumenter, ingen direk
te telefonledninger og del frivillige personel var ulønnet.
Luftmcldcijcnstcn kunne derfor 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>m

wll't'f/t'tit ' ht'l'æhni ng skulle ht 'S/II {~r(,1I JO 1Il lllll/ll.l'Åin ÅmlOlI og/in' 8 mm 11/(1

skilll{l' l'il'I'f' I'. Denne ildkrt!/i ville havr .1'lI / F I'd i .1'11///1/ til atnedkæmpe hOIll/lc
I~v .w m llcinkd 11J. der w/r ht'fyddigf /allg l"OlIIlII c'I"('. sIl IlIlidig med al det dl/e
hl/ \'(' i'll'l"l'i ( 'II .lilriig lI/odl'lt/lId ,,!' ./iw selv h ll"l i~ (' 1(/I1~disl(/lI('e){/gere som Hf
JJO, hvis III WIOI'rt't'I'IIt' må afl(age ,l" Il t 11(/1'1' Wl n ', I/(}~e( ringere. Overfor dC'

lIIods/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 som j ager o?, i lil?,!!; vil/t' dets l/1ah iIllIlII'Pt'I 't'/id /Iå (/\'('1' ,I"ds

tinu-r 11111 '(' r';orl del I'deRlIel ti! ,1"lå e'lIde patruljer.



Endel ig fandtes der ingen Helles flyveledelse. Bå
de Mar inen og Ilæren betra gtede deres flyvestyr
ker som underordnede våbenart er på linie med S,,
minevæsen og arti lleri, s:l en eventuel koo rdinati 
on af luftforsvarsindsatsen var henvist til at fore g å
Pl. værnschefsniveau.

I England havde man lor læn gst indset , hvad
der måtte fordres for at el ja gerforsvar kunne fun
ge re. R.Å.F, der siden 1917 havde været el selv
stændigt værn, tog i 1937 fat på al indf ase ensæ
dede monopl anjagere. Il er var man samtid ig i
færd med al opbygge den radarba serede jager
kontro l, der kom til god nytt e under Slage t om
England i 1940, et proj ekt der naturl igvis var om
gærde t af den dybeste hemm elighed sfuldh ed.

Men i Danmark blev tilvej ebringelsen af et
troværd igt luft fo rsvar åbenbart bet ragte t som
uoverkommel ig, og ud fra en log ik, der i dag synes svært
gennemskuelig, gav Che fen for Søværnsko mmandoen .
v iceadmira l Hjalm ar Rechnitzer, nu Grandjean ordre til
at undersøge muli ghedern e tor at indk øbe bombeluftfar
tøj er. Valget fa ldt på det engelske Fairey p, 4/34, et let to
sædet bo mbe Ily med en I()I' denne Ilytype yderst respek
tabel tophastighed på 465 km/t. Dett e Ily korn a ldrig i
engelsk tj eneste, men Faircy havde i 1938 tage t fat på at
udvikle det til et to-sædet flådejagerfly. den vellykkede
Faircy Fulmar. I virkel ighede n repræsent erede valge t så
ledes et kom promis me lle m Rcchni tzc rs og Gra ndjeans
synspunkter. I ok tober 1938 afslutte de s en køntrakt med

, .
i
'"

Uanset deljbræhkde materiel loggede FlYI'CWL'St'!l Cf i årene / 1)38 og f/)jY
ma l' totaltlyvcud (,Jld i fl og l' rI lI j"d e.liJn ').!,l jclld l' å r . Iler S(,.I" II.M.ll nr. Sf) under
en t's!w drt' Il I'e!st' i IIUg IJ,\" /931), Uavarende kaprajnfojlnll ll! H enning Valenti·
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

laircy fa brikke n fejr lieen sbygning af 12 fly og i novem
ber med Ro lls Roycc for levering af 1(, stk 1030 hk Mer
lin II motorer. For Orlog sværftet må det imidler tid have
taget tid at omsti lle s ig til den moderne monocoque-k on
struktioncn, de r her var tale om. Ingen af flyene, der
skulle have heddet L.M.I, nåede at blive fæ rdige, da ar
bejdet stoppede den 'J, apr il 1940 .
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Marinestaben må dog efterh ånden have set i øjenone. at
Nimrod-jagernes tid definitivt var ommc. Som afløser be
slnttede 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.

•

1939, Nimrods sku/J he.\" Ild tit start. Del IlOjl:' græs (1,,11:,1'IJtI. al del' ('I" (o/c 0 111 CII

d(!l'llJy(!ri/lg~/1Y I'('plad.l' . NI", J75 har 11 11 fad kokarde på siden arkroppen.

Trods Granjeans nederlag i sagen om prioriteringen af
ensredede jagere, arbejdede Flyvevæsenet i de sidste fred
sår loyalt og ihærdigt på at optimere anvendelsen af det
efterhånden stærkt forældende materiel. I 193H blev alle
danske militærfly malet i camouflagefarver. oversiden i
skiftende grønt og brunt mens undersiderne maledes lyse
blå. Farveskcmaernc var fælles for de to værn, og i 1939
blev også nationalitetsmærkerne standardiseret, idet Fly
vevæsenets Ily fik kokarder på kropssiderne mens Flyver
troppernes Oy fik orlogsflag på halefinnerne. Dog fik de
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to I I.M.II, der havde været brugt plI Grønland, lov til at
beholde deres specielle farveskema. Desuden blev der le
jet 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 initia
tiver ingen effekt.

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, (Orlogl'lllU,\'f:'f!I)



BESÆTT EL SEN

Om a ftenen den H. april 1940 rådede Flyvevæs enet ove r
følgende sta rtk lare operative Ily: l. Luft floti lle: ti H.M .II
og to H.B.1Il i Kø benhavn, en II.M.I1 i Slipshav n og to
If.M.1I i Frede rikshavn. 2 . Lun /loti lle : otte H.B.v på
Avnø. Skø nt ledelsen nu burde have anet , at noget alvor
ligt var under optræk, blev ingen flyvestyrker depl oyeret.
Rege ringe n havde nemlig nedl agt forbu d mod alle »tro p
peforskydningcr- for ikke at provokere Tyskland! De t var
måske også begr und elsen fo r, at Luft varslingstjenesten
ikke blev aktiveret. Så om mo rgenen den 9. apr il var det
først da de massive tyske flyformati oner v iste sig i lu ften ,
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 omstæ nd igheder kunne et 
hvert forsøg på at få flyene i lutten fo r at yde mo dsta nd
kun have ført til hvad en nut id ig flyveh istoriker har beteg
net som »hc roisk sclvmord« , Alle Flyvevæsenets hj em
meværende fly fo rblev da også i deres hangarer bag luk
kede porte. Reger ingens manglende mo dstandsv ilje del
tes ikke af per son ellet. l den finske vinte rkr ig 1939-40
havde sek s danske militærflyvere del taget , skønt de var
bleve t nægtet orlov. De to marin ell yvere der »desc rterc
de« til Finland , søløj tnantcm c Knut Ka lmberg og J. Ul
rieh fr a 2. Lufuloti llc, var begge blevel skudt ned den 13.
feb ruar 1940 . Kal mbcrg omkom og Ulric h blev hå rdt
kvæstet.

Besæ tte lses magten nedl agde st raks forbud mo d al mi
litær Ilyvcvirksornh cd, så alle Flyvevæsenets Ily blev nu
dem on teret og ført til Holmen , hvor de blev opmagasi-

n en 3. aprt t j IJ40 udstat ionerede t, LI/jijlol illl! !f. M.!/ nl'. 79 01-: 84 .u Frede

rikshavn. hvcn: de h (~j(tIldf ,~ iK dC'11 9. april. I Jer H'Snr. 79 pd dC I/ skæbnesvange
III Ol"g CII med tildækket I/I O( O/, og prop el.

noret . Efte r be sætte lsesmagten s ok kupation a f Ho lme n
den 29. august 194 3 begyndte tyskerne at interessere sig
fo r disse fly, men den 22 . november 194 3 blev de øde
lagt ved en vel til rettelagt sabotageaktion hvorunder fly
ene udbrænd te. Fotos taget kort fø r og umiddelbart e fter
ak tionen viser imidl ert id, a t Nimrod-jagerne i mell emti
den var fo rsvundet. Hvad der blev a f dem , er for tsa t et
mysteriu m. Måske endte de deres dage som jagertræ nere
i LunwalTe.
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T IDEN FRA BEFRIELS EN T IL OPR ETT ELS EN Af FLYVEVÅBN ET 1950

Ved befrielsen 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
lejlighed til at bese disse herligheder, så naturli gvis straks
muligheden tor på det grundlag al genetablere dansk
mil itærflyvning. men de engelske befriere havde andre
planer. Krigsanstræ ngelserne 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 Chur
ehi 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. verdenskrig fortsat må have stået i erin
dring, IllI ønskede at opbygge et forsvar, m åtte man værs
gu kube mater iellet, f.eks. i Eng land, hvor der var mæng
der af krigsmateriel i overskud.

Materi elmæssigt stod de lu flyvestyrker. Marinens
Flyvevæ sen og Hærens Flyver tropper. således på bar
bund . Med hensyn til flyverpersonellet 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 Ily
vetjeneste i del svenske flyvevåben. En af disse omkom,
men resten Iløj inde n betr ieisen i Den Danske Brigad es
Ilyvestyrke. De øvr ige otte fort satt e til England, hvor de
kom til al gøre /lyvetjeneste ved R.A.E og EA .A. To af
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Dl'lI [)11II.\"h' nriKad"s Rn'esfyrJ;t' "t',\'(od l{f / 5 SA tIIl 1/I7C dykbombere. Her
w'lIter to bes ætningsmedlemmer på startordre den 5. maj /945. Ordre" kOlli

tIIdriK. F(rene kOlli ikke fil Danmark, OK den /2. maj hl'lIrc/rec/t'.\" ",{mcl.~Å{/b('f

hj em nu-dtog.

disse omkom under tje nes te, en tog ansæt te lse i det kine
siske flyvevåben, en i det norske flyvevåben. Efter befri 
elsen kunne otte erfarne marinell yvere således genin d
træd e i Flyvcvæscuct, hvor de fleste siden avancerede til
huje poster.

Den rivaliser ing, der havde præget forho ldel mel lem
de to væ rn op ge nnem tred iverne, va r a llerede i årene før
besættelsen blevet aflø st af et vist samarbejde, noget der
som næv nt kom til udi ryk ved at man i 1939 anlagde



fælles natio nalitet smærker på flyene. Personel let i Bri
gadens flyvestyrke kom fra begge væ rn, og efte r krigen
var ingen i tvivl om, at målet måtte være et selvstændigt
Flyvevåben, et tredje værn ligest illet med Hær og Flåde.
Det krævede imidl ertid en lovændring og fore løbig var
Forsvarsloven af 1937 i prineippet stadig gældende.

I 194 1 havde kommanderkaptaj n Poul Scheibel, der i
en årrække havde været ehef for Luftmarinestat ion Kø
benh avn, a llost Grandjea n som che f for l' lyvevæsener.
Efter befrielsen blev Scheibel påny indsat i denne stil
ling. Man var dog ganske klar over, at det ved opbygnin
gen af en troværd ig luftstyrke ville være et uom gænge
ligt krav, at man på en eller anden måde f ik del i erfarin
gerne fra den nys overståede krig. Allerede i j uli 1945
ansatte man derfor wingco mmander i R.A.F, obe rstløj t
nant i det Nors ke flyvevåben, Kaj Birksted som Krigs
og Marineministeriets rådgive r i sager vedrørende den
mil itære flyvnin g.

Der var tale om en nøglepos ition, som Birksted qua
sin enestående krig ska rr iere var vel kva lificeret til at ud
fylde. Kaj Birksted havde fået sin flyveruddannelse i
Marin ens Flyvevæsen i 1936-37 og havde den 9. april
1940 været vagthavende officer 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 Norge, hvor han sluttede sig ti!
de frie norske styrker. Med dem blev han i maj 1940 eva
kueret til England. Efter et halvt års videreuddannelse i

Wing Commufldl'r Kaj Birksted taxier sin Spitfin' Mk. IX Ild Iii t{/Å ('~(ifJ på
Mir/h Weatd i / 944. F(.'C'1 bærer 1/(f11/s personlige initialer på kropsstden i ste
det for de .wn/wllllige eska"rilll!kt!lI di"g\· 'J()~.I' f(J l'C'r, l' l pd vi/cK illm [or Wing
Comnunutvrs Flyi/lg Spitfire k ik. IX VII /g lt'.I' som Ftyvevæsenetsferstr egeniti

gc kalll/~/~v e./iC'r ttof rielsen.

»littlc Norway« i Canada kom han tilbage til England,
hvor han i 194 1 blev liniepilot i den første norske ja ger
eskadrille i R:A.F., 33 1 Sqn. Il er avancerede han i løbe t
af to år til Wing-Commander Flying og blev efterhånden
højt dekoreret: OBE, DSO, DFC, foruden norske ordner.
Kaj Birksted nåede selv at nedskyde ti tyske fly, og er
dermed det eneste danske »flyvcr-cs«, men mere be
mærkelsesværdi gt er det, at eskadrille 33 1 under hans
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 udtalt: »Bchold i danske
blot Tordenskjold når blot vi nordmænd må beholde Kaj
Birkstcd«. Store ord fra en norsk konge! I 1944 var
Birksted ansvarlig for tilrette læggelse af luftfo rsvars-
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Percival Proctor ,\Iii. 1I1nr. MM li/gik sammen /IIed j ellIpr tlr~f1mlllt' ( lp C "'~I ··

\ 'I'\ '/l'. \·I 'I/Cr i 1/IH ', 1945 -JI..'h, IfJ4fJ. / 1\'( 1r dl'blel ' 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,

operationerne i forbindelse med invasionen ar Norman
die t. li an var s åledes ikke blot en eminent led er i luft en ,
men havde desud en betydeli g administrativ erfaring i
plan læggelse ar store operat ioner.

I december I'145 ændredes Rirksteds still ing til for
mand ror et nyoprettet luftmil itæ rt udvalg, hvor de to an
dre medlemmer var cheferne for de to luftstyrker. Udval
get f ik til opgave at fremkomme me d rorslag til militær
flyvningen s fre mt id ige ordning samt til udd annelse af
per sonel, anskaffe lse af materi el m.v. Kort e fter blev ca ,
40 pi loter og 120 teknikere Ih! de to væ rn se ndt til Eng
land på genopfi'isknings kurs er.

Det første Ilymateriel der blev anskaffet var seks enge l-
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ske enmotors fo rbindelsesfly af typen Pereival Proc tor,
med plads til to passagerer roruden piloten . De forste an
kom allerede i november I'145. Også den danske flyindu
stri nød godt af genopbygningen. I fodret 1946 leverede
Ska ndinavisk Aero Industri to KZ III tosæd ede for
binde lsesfly og i sommeren samme år begyndt e leverin 
gen af ialt 15 tosædede KZ liT elementærtrænere til
Avnø, hvor et aspirantkursus fo r eleve r fra både Soværnct
og Hæren var starte t den I. maj 1946.

-.
' ..'

KZ liT m,. ('11f o rstærket w /xun' tllji,rkrigw/o,It'II('1I K1: Il Sport, Her .H',\· den

på Ar/w , h\'Or den /.15 hk lJe Haviltand Gip.\~l' 11101/1/' startes I/In / h/mdkm/ i. Da

(I 'PCII Ildgik i /95 5 ml" seks afKY. tteme havareret. rt'.~/t'lI blev so/gl.

Til ove rgangstræning. d.v.s. som led mellem clemen tær
træning og operativ flyvnin g, anska ffedes tre udenla ndske
typer, der alle begyndte at ankomme sidst i 1946. Den tal
rigeste var Airspeed Oxford, et to-motors Ily der anska ffe-



Ai".\"/1I'1'1I O~liml ",., 247 ; Kamp. o.~/;Jrd var konstrueret så/ede,I', afP~'\'('('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{ Catalina ; særdciseshed.

overgangskursus. der med base i Karup kunne begynde
sin virksomhed i januar 1947.

Og endelig ankom der til Luftmarinestation Koben
havn syv Supermarine Sca Otter. Det var amfibicfly, d.v.s.
de kunne lande både på vand og på land. Sea Otter havde
ligesom Oxford dobbeltstyring. den brugtes til omskoling
af flyveb ådspi loter samt til redningstjeneste. De indgik
senere i I. luftflotille. der her fik en biplansflyvebåd ikke
ulig de gamle Ov-fly vcb ådc, men langt kraft igere, moto
ren var p,' 855 hk.

Supermanne s-« Otter 'Ir, 1'10 1 i 11~/i('l/ ()I '('/" Danmark. /J 1'/1(' PI'. opri nde lig
JA/SOl), \ '/11" den første Sea Otter Ftyvevæscnct modtog. Den lmkom den / 9.
"('('('mht'" /fj .JfJ OK udgiki april 1952.

•

des i et antal på hele 48.
Udover træningsfunktio
nen brugtes det som for
bindelsesfly. idet nogle af
dem blev ombygget så de
kunne me dfo re fem perso
ner. Ox ford'erne blev for
delt på samtlige Ilyvestari
oncr.

Som overgangstræner
til jagerfly anskaffedes
den kendte North Arneri
ean Harvard i et antal af
26, senere indkøbres yder
ligere fem. lIarvanl' en an
vendtes først og fremmest
på Flyverskolens
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{,IJ Y·5A FM 52 opererede f ra august til oktober 1947 pli Vt'.I·tkystl'lI. ttvrfoto
gm!cn·t 5. uug. ]Jli BIlIi !' west-l, den senere Narssarsnak Air IJ(I.\'( ' .

I 1947 begyndte de første opera tive fly at ankomme.
Den massive amerikanske tilstedeværelse på Grønland
gjorde del påtrængende nødvendigt. at Danmark marke
rede sin suverænitet der. Der blev derfor fra polit isk hold
lagt vægt på så hur tigt som muligt at genoptage den ek
speditionsvirksomhed, som 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 hav
de fuldvægt på over 15 tons. og den maksimale flyve
strækning var hele 4000 km. Det var et stort og kompli
eeret Ily. men takket være de store overskudslagre var det
billigt i indkøb. Der blev indkø bt seks eanadisk-byggede
Ily. og i februar 1947 opre ttedes en særlig Catalinag rup-
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pc. Dens personel blev uddannet i U.S.A. hvorfra det floj
Catalinaerno hjem til Luftmarinestat ion København. Fly
ene fik numrene FM 5 1-56. altså en delvi s viderfø relse af
Flyvevæsenets gamle system. hvor Dornier Wal EM.!
havde haft nr. 50. På oversiden blev de. ligesom de Ily der
for krige n havde været brugt P" Grø nland. malet røde. Al
lerede i sommeren 1947 var man nået så vidt. al Ilyv
niogen på Grønland kunne genoptages . En Catalina blev
sendt til vestkysten. hvor den hlev sat ind på Geodætisk
Instituts fotoopgaver. En anden gik til ostkysten hvor den
stod til rådighed for Eigil Knuth og Ebbe Muneks Pe
ary land ekspedition. I oktober vendte begge fly bjem til
Lulimar inestationen. I de følgende år gentog dette møn
ster sig. Såvel på Grøn land som i de hjemlige farva nde
løste Catalina mange eftersøgnin gs- og redningsopgaver.
og speeielt på Grøn land reddede s mange menne ske liv ved
patientevaku eringer fra fjerne udstede r.

I oktober 1947 indgik Catalina-gruppen i den nu gen
oprettede I. Luftflot ille. den senere ESK 72 1. I dansk tje
neste var Catalina norm alt ubevæbnet. men den kunne
fore to 12.7 mm maskingeværer i de såkaldte blistre på
agte rkroppen. Og under visse Ilyvninger over Østersoen
blev disse våben faktisk medført og bemande 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
oprindel ige Pll Y-5A fortsatte i tjeneste som trænings- og
indenlandsk transpor tfly helt frem til 1969. et år før de
sidste Catalinaer blev udfa set.



· " ~

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 yderst pri
mitivt' 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 nordostky.~1 1951. 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 1947 ankom de første ege ntlige kampfly. Det
var j agere aftypen Superma rine Sp itfirc H.F. Mk. IX, den
sam me som Birk sted havde fløj et unde r kr igen. Med en
1650 hk Roll s-Roycc Merl in 70 motor var to phast igheden
636 km/t. Bevæb ningen bestod af to 20 mm maskin kano
ncr og f ire 12,7 mm maskingeværer. De ialt 36 Spitf ires
blev fordelt mell em Flyvevæsenet og Hærens Flyve rtrop
per. Flyvevæsenets fly indgik i 2. Luftflotill e, der nu var
stationeret i Kastrup. Flyvepl adsen på Avnø var nu for lil
le ti l modern e ja gerfly.

Udove r jagerne f ik 2. Luftflo tille i 1947 tre ubevæhnc-

de Spitfirc P. R. Mk XI, der var udstyret med kam eraer ti l
fotorekognosce ring . Mk XI var det hu rtigste propel fly
flyvestyrkerne har besid det , tophastigheden var 679 km/t
øg toph øjden var 13.4 10 meter, svarende til 4 1.000 fod .
Så højt er der ikke mange af nutidens IrafikIly der ka n gå .
Men som alle de øv rige materi elanskaffe lser fra udlandet ,
var der også her tale om bru gte fly fra krigens tid. Og
skønt Spirf ire stad ig havde respektable ydelser blev den
kun betragtet som jagertræn er.

Alle fl y med Iwle/!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 domIIII' efter unifonnsfarven fo re
går del i Flyvevæsenets reg i.
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,""p itjirt' r .R. Mk XI i " dit'lI. Til forsk el Fa jagerve rsionen. der rar camo utla
~('m(ll('t i gnit og grant. \'(Ir disse'ji)fld(l' vustarvede (I'S hlåKrå . Kanwrapta
cering en haK codopill f'f .\·C'S tydeligt.

Den l . de cember 1947 fratrådte kommandør Schcibcl,
Som che f for Flyvevæsenet efte rfu lgtes han af den for
omtalt e Erik Rasmu ssen , de r nu var avanceret til kom
ma ndørkaptajn. Samt id ig blev det snævre sa ma rbej de
mell em de to flyvestyr ker udbygget yde rl ige re , idet der
opre ttedes en fæ lles ledel se kald et Hærens og Søværnets
Flyvelcde lse. Unde r den hørt e Hæren s og Søværnets
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Flyverskole me d clcmc ntæ r-, ove r
gangs og sæ rlige flyverkurser og fra I.
maj 194 8 Hærens og Søværnets ilyve
tekni ske tj eneste. Denne bestod af Fly
ve rtro ppernes tekn iske Tj en este, Hæ
ren s og Soværncts Flyvem ate rie lfo r
va ltning samt Flyvcmcknnikerskolen.

Og selv om det strengt taget ikke
gør megen forskel skal det nævnes, at
det blev Flyvevæsenet der fik æren af
at indføre jetfly i Danmark. Den valgte
type var R.A .F.s standardjag er. den to
motors G loster Meteor F. Mk. 4 . Det
var de første nye jagerfly Flyvevæsenet
havde modtaget siden indførelsen af
Huwker Nimrod midt i 1930 'e rne.
Meteoren havde en toph astighed på
940 km/t, en bevæbni ng på fire 20 mm
ma sk inkanoner og en tophøj de på

14 .335 mel er, næsten 44.000 fod. I maj 1949 blev der
besti lt 20 Ily, og i ok tobe r samme år anko m de forste to .
Det ene blev ført a f kommandørkaptajn, senere ge neral
major, Er ik Rasmu ssen , det an det af ka ptaj n, se ne re
obe rst løj tnant T.H,K. Wickin ann. Til de nye fly blev der
oprette t en 3 . Luft fl otille . den sene re ESK 723, der va r
stat ione re t i Ka rup . Che f blev hæroffi 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 HELIKOPTERFLY VNI NG 1962-

Overgang en tit et fæltes III I!/imJl t'I't'tF I 'I 't'WJht'fI (og lid, her i august / 1)5 1 ,1"1'.\' to
(}jJic('l"C''' i Sovenwt« IIl1ifim l1c'r . ifard /lied af inspicere el/ Thundrrjct.

Den l . oktober 1950 trådte en ny forsvarslov i kraft . hvor
efter Marinens Flyvevæsen og Ilærens Flyvertropper en
delig blev lagt sammen i el selvstændigt flyvevåben.
Ved oprettelsen rådede Flyvevåbnet over ISO fly, nemlig
11 9 træ ne re og forb indelsesfly af typerne KZ II, Chip
mun k. Ox ford, l larvard, Proctor, KZ 1II. KZ VII, Sea Ot
ter og Meteor Mk . 7. Seks Ca talina og en B-1 7 til Grøn
landsflyvning og 54 jagerfly af typerne Spi tfire og Mele
Ol'. Det var en betydelig styrke i forho ld til hvad flyvestyr
kern e havde rådet over den 9. apri l. men det var kun en
begyndelse. Under den kolde krig blev Flyvevåb nets styr
ke mangedob let. takket væ re de n våb enhjælp der fulgte
med Danmarks indtræden i NATO.

Som kampe nhed eksisterer Marinens Flyvevæsen ikke
længere. Men Søværnet har stad ig en flyvetjeneste med
fly bem and et af søofficerer, Forli set af g rønlands kibet
I lans Il cdtoft , der fo rsvandt ved Kap Farvel i januar
1959, havde a fsløret, at sore dnings tjensten i de grøn
landske og færøske far vande led und er alvor lige mang
ler. I førs te omgang blev den tidl igere ame rikanske base
ved Narssarsuak gen åbnet. og her stationeredes åre t
run dt Luftg ru ppe Vest med tre Ca talinaer. Men desuden
blev det besluttet . at inspekt ionssk ibene fremove r skulle
være ind rettet til at medfore hel ikoptere. 1962 tilgik fire
inspektionsskibe af II vmnJØRNEN-klassen. De var for
synet med et flyved æk ag ter og en hangar hvor en hel i
kopter kunne und erbringes. I 1961 ge nne mgik et hold
søo fficerer heli kopteruddannelse hos US Navy i Florida.
og i juni 1962 ankom de første af fem Sud-Aviation S.E.
3 160 Alouette III helik opt ere, der havde plad s til syv
per soner. De blev stationeret på Flyvestation Værløse,
hvor de indgik i Esk. 722 som Alouct tc-flightcn. Det
før ste he likopterudrustede inspekt ionsskib afgik til Fær
øerne i sommeren 1963. A louetterne blev norma lt opere
ret på pontoner. men kunne udstyres med hjulunderstel .
Hel ikopterne viste sig sæ rde les nytt ige til fi skeri in
spektion ved herøerne og Grøn land . og da de også kun
ne påtage sig sygetransporter Ira af'side s stede r. blev de
ganske populæ re blandt befolkningen. Sålede s ka ldte
færin gerne helikopteren »Fårcluscn« , i hvert fald når
den var stationeret på VÆDDEREN! I 1967 blev Alouctter-

\ .~",. , w'
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nc suppleret med yderligere tre
hel ikop tere af samme type.

Udover tj enesten p å inspektions
skibene havde helikopterne efter
hånden i stigende grad være t ak tive
i Søværnets daglige tjeneste , hvor
de deltog i så godt som alle øvelse r.
Det blev derfor ønskeligt at ind 
ordne helikoptera fdelingen under
eget værn , og i apri l 1977 oprette 
des So væ rne ts Flyvetjeneste som
en selvstændig enhed underlagt So
væ rnets Operative Kommando. Ud
vikl ingen havde også gjor t det on

skeligt at indføre heli kopt ere med
større fleksib ilitet og bed re udstyr
end de efterhånden bedagede små

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

--

westland Lyns under åbent hus arrangl'IIInll på 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 Mk 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 for alle udfaset i 19XO-82, hvor de
afløsres af syv ege ntlige fl ådehelikoptere af typen Wcst
land Naval Lynx. Til gav n fo r sikkerhede n har den to
motorer, mens forgæ nge ren kun havde en. Flyvetiden er
en del længere, og Lynx'en er udrustet med avance ret
taktisk udstyr. Desværre har typen væ ret ramt af fler e
ulykker, hvoraf dog kun en har medført død sfald . Der
er senere ind købt yde rligere f ire Lynx og type n er fort
sal i tj eneste. Den opererer nu fra inspek t io nss k ibe ne
af Trurrts-K las sen.
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