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FORORD
Den 17. juni 1962 markerede Flyvevåbnet ved en række arrangementer landet over
50-året for den militære flyvnings start i Danmark.
Nu er et halvt århundrede jo ikke noget anseligt tidsrum at skrive historie over,
men til gengæld har flyvningen i denne periode gennemgået en så voldsom teknisk
udvikling, at man i dag, hvor udforskningen af det ydre rum er i fuld gang, kan
undres over, at den første flyvning i Europa med et motordrevet luftfartøj blev ud/Ørt så sent som i 1906.
Tiden siden den 1. oktober 1950, hvor Flyvevåbnet - ved sammenlægning af
Hærens FlyvertropjJer og Marinens Flyvevæsen - blev etableret som et selvstændigt
værn, har ganske naturligt været præget af den store ekspansion, der jJåbegyndtes
ved Danmarks indtræden i NATO.
De ca. 10.000 militære og 3000 civilt ansatte, der i dag
Flyvevåbnets mange specielle og stærkt teknisk betonede
arbejde i luftrummet eller på afsJJærrede områder, og det
muligt for offentligheden at følge den daglige aktivitet på

er beskæftiget inden for
områder, udfører deres
er således normalt ikke
nært hold.

Det er mig derfor en glæde, at der er taget initiativ til at få samlet og udgivet et
værk, der dels beskriver dansk militær/ lyvnings udvikling, dels giver et billede af
vort daglige virke og de opgaver, der er pålagt Flyvevåbnet inden for det danske
forsvar og i vort samarbejde med andre NATO-lande.
Alle, der har bidraget til bogens udgivelse, fortjener Flyvevåbnets tak.
Den 10. juni 1966 døde initiativtageren til og hovedredaktøren af dette værk,
redaktør Mogens Fri is Ni Øl ler, efter kort tids sygdom. Flyvevåbnet beklager meget,
at redaktøren ikke skulle se sit arbejde fuldstændiggjort - det havde han fortjent.

~
Generallojtnant
Chef for Flyvevåbnet

»Der vil ikke være noget absolut til Hinder for, at
man kan hæve sig ved Hjælp af mekanisk Kraft, derimod turde det være et stort Sporgsmaal, hvad der i
det hele taget vil være opnaaet, selv om det lykkedes
at fremstille en virkelig brugbar Flyvemaskine; næppe
vilde den blive benyttet til en eller anden videnskabelig Ex/1rdition i de hojere Regioner, og som
Trans/1ortmiddel vilde den sikkert aldrig finde Anvendelse, trods de store Forhaabninger, netop i den
Henseende, der knyttes til en vordende Flyvemaskine
af de mange, der sJ1ilde Tid og Kræfter paa at lose
dette utaknemmelige Problem. Thi hvor mange vilde
vel have Mod til at betro sig til et Befordringsmiddel
af dette Slags, hvor den rædselsfuldeste Dod maatte
synes vis, naar Maskineriet i Flyveapparatet kom den
mindste Smule i Uorden og pludselig nægtede at gore
Tjeneste, medens man befandt sig maaske Tusinder
af Fod over Jordens Overflade.«
Opfindelsernes Bog. JSiS.

FRA DANSK FLYVNINGS
BARNDOM
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or store eventyrdigter H. C. Andersen
udgav i 1853 eventyret »Om Aartusinder«, der begynder således:
»Ja, om Aartusinder komme de paa Dampens Vinger gennem Luften hen over Verdenshavet! Amerikas unge Beboere gjeste
det gamle Europa.«
Og han fortsætter med at skildre, hvordan de amerikanske turister »gør« Europa
på otte dage:
»I Europa er meget at see, siger den unge
Amerikaner, og vi har seet det i otte Dage,
som den store Reisende har vist i sit berømte Værk: Europa seet i otte Dage.«
Udviklingen skred hurtigere fremad, end
selv H. C. Andersen havde kunnet forudse;
efter kun 100 års forløb var hans profetier
en realitet.
Den første dansker, om hvem vi med
sikkerhed ved, at han beskæftigede sig med
konstruktion af flyvemaskiner, var cand.
polyt. Chr. Nees (1812-1901). Han udgav
i 1869 en lille bog »Om Luftseilads baseret paa Fugleflugt«, hvori han ikke alene
giver anvisning på konstruktion af en flyvemaskine, men også på hvad den kunne
bruges til, hvilket sidste var noget helt ene-

stående for den tid. De fleste flyvepionerer beskæftigede sig bare med selve det at
flyve og kom slet ikke ind på den praktiske anvendelse af flyvemaskinen. Nees
hævder allerede i indledningen, at balloner ikke er egnede til lufttrafik, da de er
alt for omfangsrige og brandfarlige; spørgsmålet må løses i overensstemmelse med
fuglenes flugt. Han giver derefter en udførlig skildring af, hvordan fuglene flyver
og styrer, illustreret med mange skitser og
matematiske beregninger af den anvendte
kraft. Selve flyvemaskinens detaljer kommer han derimod ikke ind på, bl. a. fordi
han »ikke vil røbe for meget til eventuelle
konkurrenter«.
»I sine Hovedtræk er Constructionen følgende:
1) Flyvemaskinens Krop bliver saavidt
muligt udvendig af Form, som hos gode
Flyvere, saaledes, at alle Dimentioner staae
i samme Forhold til hinanden, som hos
disse. Dette er nødvendigt for at kunne
opnaae stor Fart og være saa lidt som muligt udsat for, at Blæst kan indvirke forstyrrende. Overfladen af Kroppen maa derfor bestaae af et sammenhængende Lag
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eller Overtræk, hvori de nødvendige Aabninger ere saaledes anbragte, at de ikke
skade Farten.
2) Inde i Kroppen er alt Maskineri og
Gods anbragt, f. Ex. Dampmaskine med
alt Tilbehør, Styringsredskaber, Brændsel
o. desl.
Endvidere Pladserne til Styreren og Passagerer, da den store Fart ikke tillader disse
at være frit udsatte for Luften. Denne
Indelukkelse nødvendiggjør Vinduer paa
passende Steder og desforuden en særegen
Ventilation, saa at hverken Træk eller
Mangel paa Luft opstaaer.
De fleste Dele af Maskineriet anbringes
i den øverste Deel af Kroppen og saameget
som muligt horizontalt og ikke vertikalt
udstrakte. Under disse og med mellemliggende Loft er Passageern1mmet, saa at de
Reisende indtage saa lavt et Sted, som muligt, for at Tyngdepunktet kan bringes dybt
ned.
3) De to Vinger og Halen ere med Hensyn til Kroppen anbragte paa de samme
Steder, som hos Fuglene.
Vingerne ere saaledes construerede, at
de baade hæve og drive frem, naar de gjøre
deres Vingeslag, og tillige saaledes, at det
fortriinviis bliver Opslaget, der driver
frem. Deres Bevægelse er lige op og ned
i en Bue af ikke over 60°. De Dele a( Vingefladerne, som skulle forandre Stilling eftersom de ere i Op- eller Nedslag, opnaae
dette paa en automatisk Maade, men kunne tillige gives særegne Stillinger ved Bevægelse af visse styrende Redskaber inde
i Kroppen; dette er nødvendigt for Styringen til Høire og Venstre, samt til Forstærkelse eller Sagtning af Farten.
Ligeledes regjeres Halen indvendig fra.
Den benyttes kun til at regulere den Bevægelse i Horizontalplanet, som er given
af Vingerne, men ikke til Forandringer af
Bevægelsesretning i Vertikal planet, hvilket
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slet ikke maa finde Sted paa denne Maade.
4) For at flyve eller dale maa Flyvemaskinen ikke forandre sin horizontale Axestilling. Dette maa alene opnaaes ved Forskjelligheden i Vingebevægelsen, navnlig i
Tiden for Vingeslagene.
5) For denne Flyvemaskine er nogen Fart
stedse nødvendig, for at Vægten kan hæves. Dette i Forbindelse med Vingernes
Construction, der ikke kunne arbeide uden
at meddele Fart, nødvendiggjØr særegne
Foranstaltninger for Afgang og Landing.
Der maa nemlig indrettes Afgangs- og
Landingsstationer, hvor Flyvemaskinen kan
meddeles den nødvendige Begyndelsesfart,
forinden den med Sikkerhed kan hæve sig,
og hvor den efter en Reise, der ligeledes
ender med Fart, sikkert kan komme til
Jorden igjen.
Den hertil hensigtsmæssigste Indretning
vil være horizontale Cirkeljernbaner af
temmelig store Dimensioner, hvorpaa en
særegen Vogn kan sættes i passende Fart
enten ved Damp eller paa anden Maade .
Ved Afgang ligger Flyvemaskinen frit ovenpaa denne Vogn, og man lader først Vingerne bevæge sig, naar Vognen har l'aaet
den, ved Erfaring fundne, fornødne Fart.
Flyvemaskinen vil da forlade Vognen med
HorizontaUart i Retningen af Tangenten
til Cirklen og derefter, ifølge den fre1mattc:
Theori, kunne fortsætte Reisen. Ogsaa kan
Flyvemaskinen endnu nogen Tid ved egen
Styring holdes i Cirkelflugt. De videre
Forsigtighedsregler herved forbigaaes, og
høre heller ikke til det nærværende Standpunkt af Udvikling.
Ved Landing benyttes samme Bane og
Vogn, og der maa passes paa af Folkene
paa Landingsstationen, saa at Vognen er
i Gang, naar Flyvemaskinen sees ankom mende. Styreren af Flyvemaskinen stræber
nu hen til at flyve saa langsomt som mu ligt og det i en Cirkel vertikalt over Cir-

kelbanen, indtil Vognen er bragt under
Flyvemaskinen og har faaet samme Hastighed, og han søger nu at dale ned paa Vognen, hvorved han hjælpes af Folkene der.
Paa denne Maade kan baade Afgang og
Landing udføres med Sikkerhed.
Det er naturligvis hensigtsmæssigt at
lægge disse Stationer paa Steder, der indtil
en vis Høide ere beskyttede mod Vindvirkninger, f. Ex. paa en aaben Plads i en
Skov med store Træer.«
Skulle Nees projekt være blevet realiseret, ville landingen på den af ham foreslåede måde nok have vist sig at være temmelig vanskelig!
Nees var iøvrigt klar over, at det var en
svaghed, at der krævedes særlige si:art- og
landingsinstallationer, og han konstruerede
derfor en flyvemaskine med to vingesystemer, »hvoraf det ene er i Nedslag, samtidigt med, at det andet er i Opslag-«. Denne maskine skulle kunne starte og lande
ved egen hjælp.
Bogens sidste afsnit kaldes besynderligt
nok »Hors d'oeuvre«. Det er en slags rentabilitetsberegning for en luftrute København- Paris. Til ruten vil han benytte en
flyvemaskine med 18 fod lange vinger, der
kan flyve 25-30 mil i timen og medføre
9 personer a 130 pund eller ialt 1170 pund.
Hertil behøves en motor på kun 20 HK!
Det særegne brændstof til motoren koster
32 skilling pr. HK/ time.
Endvidere antager Nees, at der skal være
fem forbindelser om dagen mellem de to
byer.
»Dette giver en daglig Befordring af 90
Personer eller 11,700 Pund mellem de 2
Steder, og for et heelt Aar a 360 Dage,
32,400 Personer eller 4,212,000 Pund, og
regnes til hver Reise halvt Personer og
halvt Varer, erholdes den aarlige Transport at være 16,200 Personer og 2,106,000

Pund Varer. Som en rimelig Betaling kan
sættes pro Persona for hele Routen 25 Rd.
og pr. 100 Pund Varer 20 Rd., hvorved
den aarlige Brutto-Indtægt bliver
405,000 + 421,200 Rdlr. =
Udgiften vil omtrent erholdes
paa følgende
Maade:

Rdlr.
826,200

Rdlr.
5 Flyvemaskiner i Brug, a
30,000 Rdlr. . ......... 150,000
10 Flyvemaskiner i Reserve, a 30,000 Rdlr. . ... 300,000
1 Station ved hvert Endepunkt, hvortil kan regnes, for Cirkelbane, Opbevaringslocaler, Værksteder o. desl. er ...... 200,000
Giver Anlægscapital .... 650,000
Varigheden antagen til 10
Aar fordrer aarlig til
Amortisationsfond . . . . 65,000
2 % Renter (gjennemsn. for
hele Tiden) . . . . . . . . . . 13,000
aarlige Reparationsomkostninger . . . . . . . . . . . . 15,000
10 Styrere a 2,000 Rdlr.,
aarlig . . . . . . . . . . . . . . . . 20,000
10 Personer til Tjeneste
ved hver Station, a 1500
Rdlr. aarlig . . . . . . . . . . 30,000
Brændsel, a 32 Sk. pr. Time og Hestekraft, giver
pr. Route og Hestekraft
2 Rdlr., og 40 Rdlr. pr.
Flyvemaskine og Route,
altsaa for 10 Router daglig erholdes for Aaret
10X360
3600 Router,
altsaa aarlig Udgift .... 144,000

=

Aarlig Udgift i det Heele

287,000

Altsaa aarlig Nettoindtægt

539,200
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Det er vist en rentabilitet, som man endnu ikke har oplevet i noget luftfartsselskab!
Nees tilføjer ganske vist forsigtigt, at »denne Beregning ikke kan gjøre Fordring paa
endog kun en tilnærmelsesviis Nøiagtighed«.
Forslaget blev indsendt til bedømmelse
i selveste Videnskabernes Selskab, der imidlertid ikke ville tilråde nogen at yde bidrag til projektets realisering, og heller
ikke fra anden side lykkedes det Nees at
få skaffet de nødvendige midler. Selv skal
han have ofret 150.000 kr. på bygning af
modeller. I sine sidste år boede Nees i Valby i København. Det fortælles, at da han
mærkede døden nærme sig, besluttede han,
at hans saml ing af breve, tegninger og modeller vedrørende flyveprojektet ikke måtte
komme i andres hænder. Med sin tjenestepiges hjælp anbragte han det hele i nogle
træ- og blikkasser, som han så smed ned i
en udtørret brønd bag huset. Brønden er
senere blevet overbygget, og måske ligger
Nees' hemmelighed stadig begravet under
ejendommen Valby Langgade 5.
Nees' flyvemaskineprojekt blev aldrig
andet end et teknisk kuriosum, og den
første dansker, for hvem det lykkedes at
flyve med et fartøj tungere end luften, var
Jakob Christian Ellehammer (1871-1946).
Allerede som dreng var han »airminded«,
for at bruge et moderne udtryk, og eksperimenterede med store drager, fremstillet
af kasserede møllesejl. Nogle af dem var
forsynet med en rebstige, fastgjort i tyngdepunktet; når det blæste tilstrækkeligt, kunne de løfte en person, der klatrede op ad
rebstigen.
Efter skoletiden kom Ellehammer i urmagerlære i Nykøbing F., og i 1889 rejste han til København, hvor han fik ansættelse ved »Professor Jiirgensens mekaniske
Etablissement« i Møllegade for at få en
videregående uddannelse, specielt i elek-
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tromekanik. Derefter var han med til at
fremstille de første telefoner i København
og arbejdede så i en årrække med installation af elektrisk lys.
I 1896 oprettede Ellehammer sit eget firma, der i de følgende år beskæftigede sig
med praktisk tag'!t alle former for finmekanisk og elektrisk virksomhed: fonografer ,
music-boxes, røntgen-apparater, filmsgengivere og meget andet. Mest kendt blev
han dog for Elleham-motorcyklen - i vore
dage ville man vist nærmest kalde den en
knallert eller scooter - hvoraf der blev
bygget over 1000. Denne maskine fandt
bl. a. anvendelse i »Korps Westenholz«, et
af de frivillige korps, der ophævedes i 1937
og idag erstattes af Hjemmeværnet.
Under arbejdet med motorcykelmotoren
begyndte den tanke at gro frem hos Ellehammer, at kunne han fremstille en motor, der var endnu lettere og tillige kraftigere, kunne en sådan erstatte vindens
kraft i drengeårenes drager, og han kunne
flyve! Han helmede ikke, før han havde
nået et resultat.
På sit laboratorium i Istedgade indledte
han en række modelforsøg, hvorefter han
gik i gang med at konstruere en flyvemo tor. Det var ikke nogen let opgave, men
hans erfaringer fra motorcykelmotorerne
kom ham til stor hjælp. Han fik den geniale ide at anbringe de tre cylindre i
stjerneform, så de trak på den samme
krumtap, hvorved der sparedes materialer
og drejningsmomentet hele tiden var konstant. Nutidens stjernemotorer er konstruerede efter samme princip. Motoren var
luftkølet og udviklede 9 HK. Den vejede
kun 2,5 kg/ HK, en virkelig bedrift for
den tid.
Samtidig tog flyvemaskinen form . Den
var tydeligt baseret på dragerne og bestod
af et trekantet sejl, under hvilket der var
ophængt motor og førersæde. Den var for-

Efter flere års eksperimenteren lykkedes det den 12. september 1906 for opfinderen J. Chr. Ellehammer
(1871 - 1946) at få sit fly på vingerne, og han blev dermed den forste flyver i Danmark. Hans fly, der
nærmest må betegnes som en motoriseret drage, havde en 20 HK stjernemotor af Ellehammers egen konstruktion. »Piloten« sad på en cyklesadel, og flyet var forsynet med cyklestyr! Flyvningen fandt sted på den
lille o Lindholm ved Bandholm, og den tilbagelagte distance var kun 42 m, mens flyet nåede op i den
svimlende hojde af 45 cm - men det var et apparat, tungere end luften, der havde hævet sig ved egen kraft.

synet med automatisk stabilisering efter
pendulprincippet, idet en vægt (motor og
pilot) var ophængt i et pendul under maskinens tyngdepunkt. Ved en forbindelsesstang var pendulet forbundet med højderoret, således at en ændring af maskinens
retning op eller ned altid ville blive ophævet ganske automatisk. Løfter maskinen
næsen, vil pendulet svinge bagud i forhold til denne, idet det beholder sin lodrette stilling; derved drejes højderoret, så
maskinen igen indtager vandret stilling.
Omvendt, hvis maskinen sætter næsen mod
jorden.
For at kunne eksperimentere i fred blev
de første forsøg med flyvemaskinen henlagt
til den lille ø Lindholm i Smålandshavet.

Her blev der i løbet af vinteren 19051906 opført en hangar og anlagt en »startbane«. Det var nu ikke en startbane i moderne forstand, men en cirkulær cementbane, ca. 1 km i omkreds. I banens centrum stod en mast, hvortil maskinen var
fastgjort med en ganske tynd stålwire, så
den ikke kom uden for banen.
I januar 1906 blev »Luftskibet« transporteret fra værkstedet i Istedgade til Lindholm, hvor man straks gik i gang med flyveforsøgene. I sine erindringer »Jeg fløj«
fortæller Ellehammer herom:
»Det var en søndag Eftermiddag, vi prøvede første Gang. Det blæste en kraftig Vind
paa 7 Meter i Sekundet, og selv om Banen
ikke havde sin Betonbelægning, kunde jeg
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ikke dy mig for at gØre et enkelt Forsøg, skØnt
jeg egentlig kun havde tænkt mig at foretage
nogle Indstillinger af Styremekanismen.
Vi trak Luftskibet ud af Hangaren, ud paa
den cirkulære Bane. Staalwiren blev sat paa
Plads, Skibet sat op mod Vinden, Motoren
startet. Selvfølgelig var der ingen om Bord;
men den automatiske Pendulstyring var sat
til ... og saa gik det for fuld Fart frem ...
Luftskibet hævede sig.
Hvor meget det var, er det ikke let for mig
at sige nu bagefter. Men det var i hvert fald
nok til at henrive os alle til en voldsom Begejstring. Vi havde set, at den automatiske
Styring virkede, og vi havde faaet Mod til at
gaa videre - koste, hvad det koste vilde. Vi
troede os i det Øjeblik nær ved Maalet; ak, der skulde gaa lang Tid, inden vi kom
saa vidt!«
Mens betonbanen blev støbt, rejste Ellehammer tilbage til København og gik i
gang med at lave en ny og stærkere motor.
Den var færdig i midten af april og udviklede 20 HK, og så var det endda lykkedes at nedsætte vægten pr. HK til 1,5 kg
mod 2,5 kg for den første motor. Men Ellehammer skulle også passe sin motorcykelvirksomhed, og foråret er jo en travl tid
i den branche, så først i slutningen af juli
kunne flyveforsøgene genoptages.
Trods den afsides beliggenhed kunne
forsøgene ikke skjules for offentligheden,
og Ellehammer blev hurtigt skydeskive for
københavnerviddet. Vi vender tilbage til
hans egen skildring i »Jeg fløj«:
»Ogsaa Vittigbedsbladene havde selvfølgelig travlt, de var fyldt med de herligste Karikaturer. En Dag kom jeg ind paa en Variete
i København, netop som en Skuespiller udtalte: »Sikke nogle forfærdelige Tider vi lever
i: Kødet stiger, og Flæsket stiger - den eneste,
der ikke stiger, er Ellehammer . .. «
Under alt dette arbejdede vi under HØjtryk
nede paa Lindholm. Den nye Motor var paamonteret og havde vist sig at svare til For-
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ventningerne. Men den kunde ikke uden videre bruges i Forbindelse med det første Luftskib, det var for lille: og Tiden gik med den
ene Ændring efter den anden.
Der blev sat et Plan Nr. 2 over det første,
et Silkesejl, der kun vejede 7 Pund, men som
gav 100 Procent mere Flade. Propellen - eller
Skruen, som vi kaldte den - maatte ogsaa
gøres større og flere Gange flyttes eller helt
ombygges. Der blev ændret ved Planerne næsten hver Dag, og Gang paa Gang splintrede
vi Dele af Luftskibet, naar vi led Havari.
Alt i alt byggede vi I 4 Maskiner op nede
paa Lindholm, lidt ændrede Konstruktioner,
efterhaanden som de gamle blev knust. Heldigvis led Motoren aldrig større Skade.
Det siger sig selv, at det var et brydsomt
Arbejde. Gang paa Gang maatte vi om Aftenen slæbe Maskinen i Hus som Havarist; men
hver Gang tog vi straks fat paa at bygge den
op paany. Ofte var Havariet saa voldsomt, at
jeg maatte til København for at fremskaffe
nye Dele fra Værkstedet i Istedgade. Vejen til
Maalet var længere, end vi havde troet.«
Under forsøgene på Lindholm havde
Ellehammer god hjælp af sin bror Vilhelm
og sin fætter Lars. Den sidste førte en dagbog over forsøgenes sidste afsnit. Som dagbog benyttede han en gammeldags kontra-

Ellehammers 80 HK f lyuemotor J1å prouestand. Den
blev i 1916 installeret i en af Marinens flyvebåde.
Ellehammer ses til hojre.

Sådan ser den lille ø Lindholm i Smålandshavet ud i dag. Her udførte Ellehammer sine første flyveforsøg
i 1906. Den cirkulære cementstartbane er helt forsvundet.
På SO-årsdagen for Ellehammers f orste flyvning den

12. september 1956 afsløredes denne mindesten på
Lindholm.

Opfinderen Jakob Christian Ellehammer (18711946) beskæftigede sig med meget andet end flyvning. Han lavede røntgenapparater, music-boxes,
filmsgengivere, maskiner til cigaretfremstilling m. m.,
byggede over 1000 Ellehammer-motorcykler, opfandt
en sparebosse, man ikke kunne ryste penge ud af,
konstruerede petroleumskarburatorer og ildslukningsanlæg, beskæftigede sig med udnyttelsen af vindens
kraft, ja selv de populære baby-både i Tivolisøen
skyldes Ellehammer.
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Med dette biJ1lan vandt Ellehammer en
/1ræmie J1å 5000 Mark ved at flyve I I
sekunder under et flyvestæ vne i Kiel den
5. juli I 908. Det kræved< s egentlig, at man
skulle flyve mindst et minut, men Ellehammer var den eneste deltager, der overhovedet vovede at starte i den stærke blæst,
og fik der/ or tildelt præmien.

I 1907 byggede Ellehammer dette triplan,
d.v.s. et fly med tre sæt vinger over hinanden. Her er det nok i luften, men under
håndfast kontrol af tre mand, en i hver
vingetip og en i halen.

Ellehammer byggede også denne flyvebåd,
der blev provet i 1909 ved Slusen i Kobenhavns Sydhavn.
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Ellehammers helikopter fra 1912 havde to
rotorer, der roterede hver sin vej. Den
nederste var beklædt med lærred. Motoren
drev både de to rotorer og en almindelig
propel.

»Ellehammer Standard« havde sammenfoldelige vinger. Foran flyet ses Ellehammer ( til venstre) og grev Frederik Moltke.

Ellehammers sidste flytype og den, der mest lignede et »rigtigt« fly, var den såkaldte
»Standard« fra 1909. Den findes nu på Danmarks tekniske Museum i Helsingor. En moderne
kopi var i 1950 en af attraktionerne i Sylvest Jensens luftcirkus.

2 Det danske Flyvcv!bcn
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bog af den velkendte art med trækpapir
mellem siderne:
» 13. August: tog Luftskibet ud paa Banen
for at prøve Sejlstillingen. Observerede Brud
paa Motoren, skilte denne ad og saa, at de
Kanter, der holder Plejlstængerne til Krumtappen, delvis var brudt af - En værre Opdagelse! - Grundede lidt og tog hjem.
14. August: Vindretning Syd og Syd til Øst.
Tog Luftskibet ud for at prøve Vindens Bæreevne paa det. Ved at skubbe Skibet frem mod
Vinden lØftede det sig saa hØjt, vi turde tillade. Ringe Drivtryk, Vindens Hastighed ca.
8 Meter. Motor og Benzinbeholder var ikke
paa, ligesom vi ogsaa forsøgte uden Skrue,
hvilket lettede betydeligt paa Drivtrykket. Skibet svævede ogsaa med Ellehammer paa, men
kostede da betydeligt mere Drivtryk. Skar et
Balanceror til og tog hjem, veltilfredse med
Resultatet.

17. August: Lavede mindre Gear paa l\fotoren, hvilket lettede betydeligt paa Gangen.
Fjernede den store Benzinbeholder og satte
en interimistisk mindre op, skar af Balancestangen tillige og fik derved pillet 12 Pund
overflødigt Gods væk.
En Tordenbyge stoppede os i at forsøge paa
Banen ca. en Time, hvorpaa vi tog LS ud.
0, I Guder, nu ved man ikke, om det vil blive
ved Jorden eller stikke i Luften som en Raket.
Dets Fart paa Banen er nærmest som et kaad
Barns, snart det ene, snart det andet Hjul i
Vejret, snart Forenden, snart Bagenden. Et
saadant kaaclt Spring kostede det ogsaa Førligheden for længere Tid (2 DØgn).
Korrekt: Saa snart det var spændt i sine
Barduner paa Banen, blev Motoren let sat i
Gang, og Skibet med Ellehammer fo'r frem
paa Banen med en Hastighed af 38 Sekunder
pr. Omgang. Snart begyndte det at lette paa
sig, snart begge Forhjulene (Baghjulet dansede jævnt over Banen, mest lige over, naaede
Jorden paa enkelte Steder), nu indtagende sin
rette Flugtstilling med det udvendige Hjul
hævet ca. ¾ Meter over Banen, det inderste
lige berørte Jorden. At det ikke hævede sig
helt over Banen, tØr maaske tilskrives, at Elle-
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hammer momentvis maatte mindske Farten,
da det blæste temmelig frisk (Vinden VSV).
Mon det ikke skulle være Begyndelsen til
den store Æra? Næsten ufatteligt - og dog,
dette kan ikke lyve.
Nu blev Luftskibet standset og Svæveroret
surret lidt ned for at IØfte Agterenden (Balancen var ikke i Orden) - Farten op igen,
og straks begyndte Agterenden at lØfte paa
sig, paa ¼ Omgang til en HØjde af 8 Fod.
Nu begyndte Luftskibet at skære ind mod
Masten, hvorfor Ellehammer stoppede Farten.
Vinden, der kom agter fra, skar ind under
den hØjt lØftede Agterende, drejede denne
rundt ud efter, hvorfor Luftskibet, der endnu
var i Fart, skar ind over GræHØrvsvolden og
knækkede det højre Forben, væltede om paa
Siden og knækkede hØjre Vinge samt Buen
foroven, der holder hele Afstivningen. - Kvalfuldt Øjeblik, indtil vi saa Ellehammer uskadt
kravle frem af Ruinerne.«
Ja, sådan gik dagene derovre, med skiftevis lyspunkter og skuffelser, men efterhånden gik det dog bedre og bedre, og endelig lykkedes det. Herom beretter Lars Ellehammers dagbog lakonisk:
» 12. September: Prøvede Luftskibet paa Banen, Vind 2-3 Meter, Vindretning NØ. KØne
hele Banen rundt, svævede med Bag- og Forhjulene ca. 42 meter I½ Fod hØjt, iclet den
brasede op fri mod Vinden. Ellehammer hele
Tiden paa. Tog Billeder af det i Flugten.«

Da flyvningen imidlertid ikke var behørigt kontrolleret, tilfalder æren af at have
foretao·et
den første anerkendte flyvning i
0
Europa ikke Ellehammer, men den brasilianske rigmand Alberto Santos-Dumont,
der den 12. november 1906 fløj en strækning på 220 m i nærheden af Paris. Stedet
hed pudsigt nok Bagatelle.
Fra Lindholm blev flyveforsøgene forlao-t
til Kollekolle mellem Hareskoven og
0
Furesøen, et sted, der lå betydeligt bekvemmere i forhold til værkstedet i Istedgade.

Nu var der jo ikke længere noget at frygte
fra en nysgerrig offentlighed. Først blev
der installeret en stærkere motor med fem
cylindre i stedet for tre; senere blev maskinen ombygget til triplan med tre sæt
vinger over hinanden, men da det tredje
sæt ikke gav nævneværdige fordele, vendte
Ellehammer atter tilbage til biplanet. I
efteråret 1907 blev Ellehammers maskine
vist på den første danske automobiludstilling i Tivoli, og derefter fortsatte Ellehammer flyvningerne, nu på Eremitagesletten,
hvor der dengang var galopbane, i hvis
bygninger han fik lov at anbringe sin maskine. Aviserne var meget interesserede i
flyvningerne; her er et uddrag af et referat
i dagbladet København:
»Da vi var kommet op paa en Bakkekam,
ser vi pludselig det store, sommerfuglelignende Luftskib et Stykke foran os farende i voldsom Fart henover Sletten. Paa en Gang hæver

det sig op i Luften, og roligt og majestætisk
glider det frem, baaret af de vældige Vinger.
Derefter gaar det atter ned paa Jorden uden
noget som helst Uheld.
Forsøget gentages med det samme gode Resultat. Saa snart Skibet har faaet tilstrækkelig
Fart, hæver det sig ca. I½ Meter fra Jorden,
flyver 50-75 Meter i samme Højde og gaar
saa langsomt ned igen. Saa snart Forsøgene er
endt, skynder vi os hen til Opfinderen. Han
fører os ind i Huset, hvor Luftskibet er opbevaret, og saa faar vi Historien om det og
dets nyeste Forbedringer ... «

lait foretog Ellehammer ca. 200 flyvninger fra Eremitagen. Den 14. januar
1908 fløj han således under officiel kontrol 170 m i 2-3 m højde, en for den tid
meget smuk præstation. Den maskine, han
anvendte til denne flyvning, var et biplan
med en 30 HK motor, der drev en firebladet propel. Maskinen var forsynet med

I 1910 konkurrerede >Flygbaronen« Cederstram (1867-1918), Alfred Nervo og Robert Svendsen om den
forste flyvning over Øresund. Tidligt om morgenen den 17. juli lykkedes det Robert Svendsen med sin
Voisin forsynet med en 50 HK Gnome motor at gennemfore flyvn ingen fra Kobenhavn til Limhamn, hvor
han landede efter 20 minutters flyvning. På dette tidspunkt en bedrift, der gik gennem hele verdenspressen
og indbragte den dristige flyver talrige æresbevisninger.
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sammenklappelige vinger efter Ellehammers patent, ligesom den naturligvis også
havde hans automatiske pendulstabilisering. Med denne maskine vandt Ellehammer den 5. juli samme år en præmie på
5.000 mark for en flyvning af kun 11 sekunders varighed under Kieler Woche. Det
krævedes ganske vist i propositionerne, at
man skulle flyve mindst et minut, men
Ellehammer var den eneste, der startede
i den stærke blæst, og af lutter glæde over
overhovedet at have set en flyvning gav
stævnekomiteen ham alligevel præmiesummen.
I 1909 fremstillede Ellehammer en flyve båd, og året efter fremkom den såkaldte
Standardmodel. Det var den første Ellehammer-type, der lignede en »rigtig« flyvemaskine. Den blev prøvefløjet på Kløvermarken af grev Frederik Moltke, der ville
flyve over Øresund med den, men herom
senere.
Standard-maskinen blev den sidste af
Ellehammers flyvemaskiner. Konkurrencen
fra de udenlandske fabrikker var efterhånden blevet så hård, at en lille dansk fabrik
ikke kunne klare sig i konkurrencen, og
med sit urolige opfindersind var Ellehammer vel heller ikke den bedst egnede til
det tidkrævende udviklingsarbejde, der nu
skulle til. Han gik nu i gang med bygning
af en »skrueflyver«, en helikopter, som det
i efteråret 1912 lykkedes at få til at løfte
sig ved egen kraft. Derefter kastede han
sig over andre felter, bl. a. brandslukningsmateriel, men sin gamle kærlighed til flyvningen glemte han aldrig, og helt op i sin
høje alderdom syslede han med helikopterkonstruktioner.
I foråret 1909 købte et konsortium ledet
af dr. Folmer Hansen en flyvemaskine i
Frankrig, dengang Europas førende land
på flyvningens område. Den blev <lemon-
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Sports journalisten, redaktor Alfred N ervo
( 1879-1921) lærte at flyve i Frankrig og
fik dansk flyvercertificat nr. 3. Med sin
maskine »Wampa« floj han den 3. juni
1910 klokken haluni om aftenen som
den f orste ind over Kobenhavn, forbi
(ikke over) Rådhustårnets spir, langs
Soerne og over havnen tilbage til Klovermarken. En imponerende flyvning med
datidens lidet driftssikre motor.

streret på Klampenborg Væddeløbsbane af
den franske flyver Legagneux, men var
ikke særlig villig til at gå i luften, så folkeviddet døbte den hurtigt »Sandgraveren«.
Omsider lykkedes det dog for Legagneux;
den 8. juni fløj han banen rundt tre gange,
en strækning på 4700 m, og nogle dage
senere fløj han et kort stykke med en ung
dame som passager. Det var den første passagerflyvning i Danmark. Nogen større
sukces blev »Sandgraveren« imidlertid aldrig, og det kostbare apparat, der stod i
ca. 30.000 kr., blev ved en auktion den I.
maj 1911 solgt for - 35 kr.!
Så blev flyvningerne ved Århus senere
på året en ganske anderledes sukces. I anledning af landsudstillingen i Århus havde
udstillingskomiteen engageret den franske
flyver Delagrange til at give opvisninger

med et Bleriot monoplan. Han foretog sine
flyvninger fra en plads ved Skejby mark
(omtrent hvor Århus privatflyveplads Kirstinesminde nu ligger). Den 9. september
var han i luften i 1 minut 4 sekunder og
tilbagelagde en strækning på 1 km. Senere
fulgte flere vellykkede flyvninger, hvoraf
den længste var på 13 minutter 40 sekunder.
I sommeren 1909 lærte de to unge motorsportsfolk Robert Svendsen og Alfred
N ervø at flyve i Frankrig, og senere på
året blev der dannet et konsortium i København med det formål at afholde flyveopvisninger. Konsortiet købte to franske
Voisin-biplaner og afholdt i ugen 27. december 1909-3. januar 1910 det første rigtige flyvestævne i Danmark. Det foregik
på Christianshavns Fælled eller Kløvermarken, som i de kommende femten år skulle
blive centrum for al civil og militær flyvning i Danmark. I stævnet deltog tre flyvere, nemlig H. C. Christiansen og Robert
Svendsen i Voisin og Knud Thorup i et
Bleriot monoplan, der tilhørte et århusiansk konsortium. Den eneste, der formåede
at præstere virkelige flyvninger, var Robert
Svendsen. Den 3. januar foretog han en
flyvning på hele 18 minutter og vandt der-

med en sølvpokal, udsat til den første dansker, der fløj 15 minutter uafbrudt, samt 500
kr., udsat af Politiken, for den første flyvning i Danmark på over en mil. Et par dage
senere satte han dansk højderekord, idet
han nåede op i den svimlende højde af
84 ml
1910 blev det store år i dansk flyvning
før 1. Verdenskrig. Om aftenen den 3. juni
foretog Alfred Nervø sin berømte flyvning
ind over København, men den altoverskyggende begivenhed var den første flyvning
over Øresund. Turen over Sundet ville tage
mindst 30 minutter, og med datidens lidet
driftssikre motorer var det meget, meget
længe. Deltagerne i det store kapløb var
grev Moltke (Ellehammer Standard), Thorup (dansk-bygget B & S monoplan), Alfred
Nervø (Voisin), Robert Svendsen (Voisin)
og den svenske »flygbaron« Carl Cederstram (Bleriot). Udover en perfekt funktionerende motor krævede sundflyvningen
- og al anden flyvning i de tider - fuldstændig vindstille og ingen varmeuro i luften. Den bedste tid var derfor de tidlige
morgentimer og de sene aftentimer. Folk
strømmede til »aerodromen« på Kløvermarken for at se flyverne træne og vel
også i håb om at opleve den store sensa-

De gamle flyvemaskiner
fra for 1. Verdenskrig lignede mere fuglebure eller
cykelstativer, men flyve
kunne de - somme tider,
når motoren ville gå og
der næppe rørte sig en
vind.
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I flyvningens barndom floj man helst i de tidlige morgentimer eller ved solnedgang - tidspunkter Iw ar der
var storst chance for det vindstille, der dengang var en nodvendighed for at kunne få maskinen i lu/ ten.
Automobilhandleren Robert Svendsen (1884-1937 ) , der horte til pionererne, havde med sit Voisin bij1la11
den 15. januar 1910 ojmået det forste danske fly ve certifikat.

tion: Den første sundflyvning. Nogle var
endog så ivrige, at de tilbragte natten derude for ikke at gå glip af noget. Blandt de
ivrigste tilskuere var den senere landskendte flyvepioner kaptajn John Follmann,
der i »Dansk Flyvnings Historie« fortæller
om Sundflyvningen:
»Endelig den 17. Juli kom Afgørelsens Dag.
Tidligt om Morgenen var det prægtigt Flyvevejr. Cigarrøgen gik lige til Vejrs, og nu
skulde de to tilbageværende Konkurrenter atter til at tage en Dyst.
Ved 3-Tiden om Morgenen blev begge Maskiner trukket ud, og de faa trofaste Tilskuere, der efterhaanden havde vænnet sig til at
overnatte i det Grønne under aaben Himmel,
stimlede sammen om Maskinerne. Motorerne
blev prøvet. NervØ's vilde ikke gaa, og saa
startede Svendsen. I samme Øjeblik kimede
Telefonerne til Byens forskellige Redaktions-
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kontorer, for alle havde de en Mand paa Vagt
paa Flyvepladsen i den Tid. »Der sta1 tes til
Sundflyvning. Svendsen er startet,« lØd Meddelelsen.
Kl. 0305 havde Svendsen trukket sin Maskine ud af Hangaren, og fem Minutter efter
var han i Luften. Skulde han blive den berømmelige? Man saa ham sætte Kursen ud
over Sundet; men før han naaede Saltholm,
vendte han atter tilbage. Blæsten var for
haard. Det blæste 3 Sekundmeter.
Svendsen var imidlertid fast besluttet paa
at vove Forsøget - koste, hvad det vilde. Han
havde taget Svømmevest paa, for at være forberedt paa en mulig Landing i Øresund og nu skulde det afgøres. Naar bare Vinden
vilde lægge sig. Det gjorde den, og et Par
Minutter over fire startede han paany, rundede Flyvepladsen en gang, og satte Kursen
mod Malmo. Fra Kystvejen kunde man fØlge
hans Vej i den lyse Morgen. Han gik i et Par

Hundrede Meters HØjde, og saa forsvandt
han. Var han nødlandet? Nej. I Kikkert kunde man stadig fØlge ham, alt som Minutterne
gik; man kunde se, han passerede Saltholm
og lidt efter nærme sig den svenske Kyst, og
da der var gaaet en halv Time, kunde man
se ham lande paa Kysten foran Malm/i
Endelig var det lykkedes. Sundflyvningen
var gennemført, og Bedriften blev telegraferet
Verden over.
Svendsen blev naturligvis hyldet i Malm6
af alle Flyvningens trofaste Tilhængere, til
Trods for Dagens tidlige Tidspunkt (04.36).
Med første Færge ankom en Række flyveinteresserede Københavnere til Malm6 for at være
de første til at Ønske Dagens Helt til Lykke,
og da hele Selskabet ved Il-Tiden om Formiddagen med Svendsen i Spidsen vendte til-

bage med Malm6damperen til København,
formede det sig som et helt Triumftog. Ude
paa Flyvepladsen var rejst en Æresport, og
Hangarerne var pyntet med Blomster og Guirlander.
Fra Kongeskibet »Dannebrog«, der laa i
Aarhusbugten, sendte Kong Frederik fØlgende
Telegram:
»Min varmeste Lykønskning til Deres saa
smukt og lykkeligt udførte Flyvning over Øresund«, og i Marineministeriet overrakte
Konsejlspræsident og Forsvarsminister Klaus
Berntsen ham en stor sølvpokal, idet han bl.
a. sagde: »Jeg indser Aviatikkens Betydning
for Forsvaret.«
Svendsen blev foreviget i Biografteatrene,
og Dagbladenes Flyvemedarbejdere hædrede
ham ved en Fest paa Paladshotellet, Aeronau-

I april 1911 indviedes »A/S Skandinavisk Aerodrom«, der sammen med »Det Aeronautiske Selskab« forestod
de forste års flyveopvisninger på Christianshavns Fælled, senere kaldet Klovermarken. Denne virksomhed
ophorte ved den forste verdenskrigs udbrud, hvorefter militæret, der rådede over arealerne, overtog restaurant og klublokaler til messe for den militære flyveskoles lærere og elever.
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tisk Selskab udsendte Sundflyvningsplaketten,
og sidst, men ikke mindst - Svendsen blev
foreviget i Voks og udstillet imellem de andre Berømtheder i Panoptikon.«

Samtidig beordrede Krigsministeriet premierløjtnant Joh. B. Ussing til at indtræde
på flyveskolen, der kun rådede over en enkelt maskine, et dansk-bygget B & S III monoplan. Det var bygget af ingeniørerne
Olaf Berg og Louis Storm og var en forbedret udgave af den maskine, som Thorup
prøvede at flyve over Øresund med i 1910.
Lærer på skolen var Peter Nielsen, der
havde været med til at bygge maskinen, og
som havde lært sig selv at flyve med den.

I løbet af sommeren 1910 opførte aktieselskabet »Skandinavisk Aerodrom« en
række bygninger på Kløvermarken, bl. a.
en stor toetages bindingsværksbygning med
restauration, kontor og klublokaler til »Det
danske Aeronautiske Selskab«. Dette selskab
var blevet stiftet den 20. januar 1909 og
eksisterer den dag i dag som Kongelig
Premierløjtnant Ullidtz, der som nævnt
Dansk Aeroklub, der er centralorganisa- var tilsynsførende med de maritime flyvetion for dansk motor-, svæve- og model- elevers uddannelse, var ikke selv færdigflyvning. Aeronautisk Selskabs opgave var uddannet. Han fik derfor ordre til at fortat overvåge, at flyvningerne afvikledes sætte sin træning hos Robert Svendsen på
sportsligt korrekt, og i de følgende par år en maskine af Henri Farman typen, som
foregik der ustandseligt noget på flyve- Svendsen selv havde bygget. Denne mapladsen. Mange udenlandske berømtheder skine blev i marts 1912 købt af den meget
aflagde besøg, men også vore hjemlige kory- flyveinteresserede generalkonsul V. Ludfæer udmærkede sig. En nærmere skildring vigsen, en af stifterne af Aeronautisk Selaf disse flyvninger vil imidlertid falde uden skab. Generalkonsulen skænkede den til
for denne bogs rammer.
Marinen, der den 25. marts lod den tage
Aeronautisk Selskab stod også fadder til i regnskab ved Orlogsværftets Bådeværft
den militære flyvning. Marineministeriet under navnet »Glenten«.
anvendte nemlig selskabet som konsulent,
Efter at uddannelsen af de militære flyda man i 1911 undersøgte, hvordan man veelever var afsluttet, tilbød skolens ejer,
bedst kunne uddanne personel af flåden daværende kaptajn, senere generalmajor
til »aeroplanførere«. Resultatet af forhand- T. Grut vederlagsfrit at overlade B & S molingerne blev, at premierløjtnanterne S. A. noplanet til Hæren. Tilbudet blev akcepChristiansen og W. H. F. Laub samt under- teret af Krigsministeriet den 26. juli 1912,
bådsmand J. V. G. Sørensen den 14. decem- der samme dag fastsatte retningslinier for
ber 1911 blev beordret til at indtræde som den fremtidige flyvevirksomhed ved Hæelever på en civil flyveskole på Kløvermar- ren. Begge de to daværende værn rådede
ken. Tilsynsførende var en af initiativ- nu over eget flyvemateriel og -personel, og
tagerne til Aeronautisk Selskab, premier- vi glider naturligt over i den næste epoke,
løjtnant H. C. Ullidtz, der allerede havde den militære flyvning.
fået nogen flyveuddannelse i Frankrig.
Hans Kofoed

DET BEGYNDTE MED
BALLONER

T
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anken om at anvende balloner til militære formål er omtrent lige så gammel
som selve opfindelsen af den gasfyldte ballon. Den første ballonopstigning med mennesker som passagerer fandt sted i 1783, og
kun 11 år senere, under belejringen af
Maubeuge, anvendte den franske hær en
ballon som observationsstade.
Der skulle dog gå godt hundrede år, før
man herhjemme begyndte at interessere
sig for ballonens militære anvendelse. Det,
der gav stødet, var den tysk-franske krig
1870-71, hvor Paris var belejret af tyskerne i fire måneder. Fra den indesluttede by
opsendtes 65 balloner, hvoraf 57 landede
i den ubesatte del af Frankrig eller det
neutrale udland (en enkelt nåede helt til
Kongsberg i Norge!), og foruden ballonførerne slap 91 personer ud af Paris, ligesom ballonerne medførte ca. 2½ mill. breve. Derimod lykkedes det ikke at få en ballon udefra til at gå ned i Paris.
I Danmark fik Telegrafcompagniet ordre til at følge udviklingen på ballonvæsenets område, men da der ikke blev stillet
særlige midler til rådighed, var der foreløbig ingen muligheder for selv at afholde

forsøg med balloner. I sommeren 1884 fik
kompagniet ordre til at fremstille en lille
forsøgsballon med en nyttelast på en halv
snes kg og et apparat til fremstilling af
brint til fyldning af ballonen. Det var altså
kun selve princippet, man ville prøve; om
en taktisk vurdering af ballonen kunne der
selvsagt slet ikke blive tale med en så lille
ballon. Ballonforsøgene skulle imidlertid
blive byrdefulde nok. Ballonhylsteret blev
fremstillet af silke, som man ferniserede
for at gøre det tæt, men under denne proces var det nær blevet ødelagt af selvantændelse. Endnu større vanskeligheder havde man med brintudviklingsapparatet. Man
fremstillede brint ved at hælde fortyndet
svovlsyre på findelt jernaffald, men den
derved frembragte gas indeholdt store
mængder af svovlbrinte og var derfor alt
for tung. Det lykkedes ikke engang at få
ballonen fyldt, endsige til at hæve sig.
Forsøgene var dog ikke helt forgæves,
idet man fik samlet en del erfaringer, og
to år senere genoptog man forsøgene, efter
at kompagniets chef, kaptajn Edvard Rambusch havde været på en lang og udbytterig studierejse til England, Belgien og
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Frankrig. Ballonen fra 1886 var som sm
forgænger af ferniseret silketøj og havde en
diameter på ca. 4 m. Det nye brintudviklingsapparat kunne fremstille ca. 4 m 3 renset brint i timen, og fyldt med denne steg
ballonen med lethed 150 m til vejrs, medførende et lille signalapparat.
Året efter, i juli 1887, fik man lejlighed
til at foretage forsøg i betydelig større målestok. Den franske luftskipper ]ulhes, der
havde foretaget opstigninger fra Tivoli, tilbød nemlig at stille sin ballon og sig selv
til rådighed for Krigsbestyrelsen til afholdelse af forsøg uden andet vederlag end
dækning af sine udgifter. Det tilbud tog
man naturligvis gerne imod, og den 22. juli
1887 fandt den første militære ballonopstigning sted fra terrænet ved Østre Gasværk i København. Ballonen blev nemlig
fyldt med almindelig kommunegas, da den
var gammel og skrøbelig og ikke længere
tæt nok til at kunne bruge brint. Derved
blev dens opdrift imidlertid så ringe, at
selv en svag vind kunne slå den tøjrede
ballon til jorden, og man måtte derft ir afvente en dag med blikstille vejr. Om den
første opstigning fortæller kaptajn Rambusch i sin bog »Luftballoner og Luftsej lads«, udgivet i 1893 af Selskabet til Folkeoplysningens Fremme:
»Omlrent Kl. 11 var Ballonen udbredt og
den egentlige Fyldning paabegymlt; den varede til Kl. 2. Imidlertid blev et Bræddegulv
lagt fasl nær ved Pladsens Vindside og belastet med saa mange Sandposer, at Ballonen
umulig kunde lØfte det. Til delte Bræddegulv blev en Talje fastgjort, og gjennem Taljen trak man den Trosse, der skulle tjene som
Ankertov til at holde Ballonen fast. Saa snart
Ballonen var fyldt og tilrigget, blev Ankertrossens ene Ende gjort fast i den Trækrans,
hvori Kurven hænger, medens den anden
Ende fastholdtes af et Kommando paa en halv
Snes Mand under en Stabssergent.
Først tog Julhes og jeg Plads i Kurven og

26

gik op til en Højde af 3-400 Fod. Det var
en dejlig Tur; i den Højde mærkede man
næppe de svage Slingringer, som den lette
Brise satte Ballonen i, og under os laa i straalende Sollys Kjøhenhavn med sin smilende
Omegn, de bølgende Kornmarker, det blanke
Sund og de som smaa, graa Klippeøer fremspringende SØforter. Jeg prøvede at udvexle
nogle Flagsignaler med en Signalstation, som
i det Øjemed var opstillet i en Mils Vejs Afstand. Forsøget lykkedes til Deels; thi fra Stationen aflæste man med Lethed mine Signaler; men da jeg var uvant med Opholdet i
Ballonen og skulle være alene om at betjene
Flaget, aflæse Signalerne i Kikkerten og nedskrive dem, hvorhos en let, lokal Dis utydeliggjorde Slationen til en vis Grad, kunde
jeg kun ufuldkomment aflæse dens Signaler.

»Dansk Militærballon under Stigning.« Træsnit fra
ingeniorkaptajn Edvard /. C. Rambusch's bog:
Luftballoner og Luftsejlads. Kobenhavn 1893.

Idet vi lod Ballonen hale ned, var et VindstØd paa Nippet til at kaste os imod en Gasbeholder, hvilket ville have udsat Ballonen
for SØnderrivning, os for Kvæstelser og Saar;
men Udkastning af et Par Haandfulde Sand
Øgede Ballonens Opdrift tilstrækkelig til at
afværge denne Fare; ved samme Middel undgik vi et Øjeblik senere at faa Fødderne dyppede i en Dam; men man fik da derved lært,
at selv en bunden Stigning ikke altid behøver
at være ganske farefri.«

Derefter var det de andre officerers tur.
En af dem tog et fotografiapparat med op
og tog et par billeder af terrænet, formentlig de første luftoptagelser i Danmark.
Ved 17-tiden var forsøgene tilendebragt,
og man kunne begynde at tømme ballonen
og pakke sammen. Imidlertid syntes Rambusch og Julhes, at det var synd at slippe
den dyre gas ud, og de besluttede derfor
at foretage en fri ballonrejse. Vejret var
ganske vist ikke længere blikstille og vinden var noget skiftende. Nede ved jorden
var den sydlig, så de regnede med at kunne drive langs med kysten og ende et eller
Kugleballonen
DANNEblev anskaffet i 1916
til brug ved uddannelse af
ballon/ orere. Den ses her
under klargoring. Bemærk
fyldeslangen og nettet,
hvori gondolen ophænges.

BROG

Fyldt drageballon, forankret i en granplantage.
Når ballonparken deltog i
Hærens ovelser, tom te man
ikke ballonerne om natten,
men forankrede dem på et
sted med læ, f. eks. i en
skov eller en grusgrav.
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►

Ballonspil fra midten af
20'erne, monteret på Triangel lastvogn med larve/odder. Spillet drives af
en særskilt 65 HK benzinmotor.

For at spare på den dyre
brint anvendte man brinten ira observationsballonerne til fyldning af DANNEBROG,
når ovelserne
med disse var forbi.

1ksr,;11.i1;
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Z-ballon under opstigning.
Ballonen er ikke helt fyldt,
men når den når op i sin
operationshojde, vil hylsteret blive spilet helt ud på
grund af det lavere lu/ ttryk.

andet sted i Nordsjælland. Det skulle gå større sukces blev den nu aldrig. En kugleanderledes. Ballonen steg hurtigt op til en formet ballon er nemlig uegnet som »balhøjde af ca. 1500 m, men her var vinden lon captif«, d.v.s. fortøjet ballon. Selv i
uheldigvis vestlig, så ballonen drev i stedet moderat blæsevejr duver den stærkt, og
ud over Øresund. At flyve til Skåne med Hærens første ballon kunne f. eks. pludseden utætte ballon var udelukket, og heller lig ryge fra 400 m ned i en højde af 25 m,
ikke Saltholm lykkedes det at nå. Ballonen for derefter igen at fare til vejrs. Den blev
gik ned i Øresund, og efter en times for- kasseret i 1899, og derefter mistede man i
løb blev de to luftskippere reddet af en Hæren interessen for balloner - i hvert
fald for en tid.
damper, der var på vej til Landskrona.
I 1889 fik Hæren sin egen ballon på
Omkring århundredeskiftet konstruerede
350 m 3, leveret af den franske fabrik Gato
tyskere ved navn Parceval og von Siegsbriel Yon i Paris. Fyldningen påbegyndtes
den 1. oktober samme år, og i den følgende feld en ballon af helt ny type, den såkaldte
måned havde man travlt med uddannelse drageballon. Den havde form som en cylinaf jordmandskab til betjening af ballonen, der med halvkugleformede ender og var
ligesom der blev foretaget observation af forsynet med en hale. Ved at holde balloartilleriets skydninger på Amager. Til at nen skråt imod vinden kunne man få den
huse ballonen blev der bygget et skur på til at virke som en drage og derved forøge
Ingeniørregimentets øvelsesplads, der den- opdriften, men den største fordel ved den
gang lå ved Kastellet på det nuværende nye konstruktion var dens store stabilitet,
jernbaneterræn. Skuret blev senere flyttet i hvert fald i forhold til kugleballonen.
På initiativ af den meget flyveinteressetil Ryvangen, hvor den nederste del endnu
findes. Navnet »Ballonskuret« har det be- rede premierløjtnant greve Frederik Moltke,
varet og minder derved om de første mili- der havde dyrket ballonsport i en del år,
blev der i begyndelsen af 1912 nedsat en
tære flyvninger.
I de følgende år blev der nu og da af- komite, der i løbet af kort tid indsamlede
holdt øvelser med ballonen, men nogen 31.500 kr. til anskaffelse af en drageballon

Ikke en sovende kæmpeelefant, men en Z-ballon
»i leje« ved en skovkant,
i læ for vinden.
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med tilbehør til Hæren. Materiellet blev
bestilt hos den tyske fabrik Aug. Riedinger
i Augsburg, vel nok verdens berømteste
ballonfabrik, og allerede den 11. juli 1912
foretog ballonen sin første opstigning med
greve Moltke som fører. Dagen efter blev
den overdraget Hæren ved en højtidelighed,
efter hvilken der blev foretaget en række
opstigninger med honoratiores. Blandt
dem, der fik luftdåben, var forsvarsminister
Klaus Berntsen, så vidt vides den eneste
danske forsvarsminister, der har været oppe
med en ballon. Den nye ballon, der var
på 750 m 3, fik navnet KØBENHAVN I og
blev underlagt Fæstningsartilleriregimentet
(København var på den tid befæstet både
på land- og søsiden). Ballonen blev stationeret på Vestfronten; nogen hangar rådede man ikke over, men når ballonen var
fyldt, blev den om natten anbragt i et til
formålet udgravet hul ved Egbylejren.
Da indsamlingens regnskab blev gjort op,
viste det sig, at der var en del penge til
overs. For disse blev der anskaffet et reservehylster uden tilbehør. Det fik navnet KØBENHAVN II og blev ligeledes overdraget til
Fæstningsartilleriregimentet.
De organisatoriske rammer for Hærens
ballonvirksomhed var meget løse. Man rådede egentlig bare over en vis mængde materiel, hvormed der blev afholdt øvelser et
par uger om året, dels ved Københavns
landbefæstning, dels i Jægerspris i forbindelse med artilleriets skydninger. Fast ballonpersonel fandtes ikke; det skiftede oven
i købet fra år til år, og for alle gjaldt, at
balloner kun var noget, man beskæftigede
sig med »ved siden af havende tjeneste«.
Under den første verdenskrig var det
danske forsvar faktisk sat på krigsfod, idet
man havde en stor sikringsstyrke under
våben for at forhindre, at Danmark blev
inddraget i krigen. Man ville nu gerne
have en ballon til Københavns nordfront,
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og da man ikke kunne anskaffe materiel
fra udlandet, lod man fremstille det nødvendige tilbehør til KØBENHAVN II, således
at ballonstyrken blev fordoblet. Til gengæld havde man ikke længere noget reservemateriel, men efter lange og vanskelige
forhandlinger lykkedes det i 1915 at få to
hylstre leveret fra Tyskland. Foruden en
klækkelig betaling måtte man levere et
kvantum gummi, svarende til det, der var
brugt ved fremstillingen af hylstrene.
Samme år opførtes hangarer til de to
balloner ved Damhuskroen og på Dronningemarken syd for Bernstorffsparken;
det var nu nærmest store skure med jordgulv, og da hylstrene skulle opbevares tørt
og frostfrit, når de ikke var i brug, måtte
materiellet fortsat opbevares på Tøjhuset
om vinteren. De to hangarer fik kun en
kort levetid, idet de blev nedrevet efter at
en ny stor hangar ved baraklejren på Artilleri vej var taget i brug i januar 1917. Den
ligger der endnu og anvendes i dag som
ridehus.
Den 3. august 1916 rev en ballon sig løs
under en storm og drev ud over Øresund,
hvor den forsvandt mellem Saltholm og
Skåne, og de to ombordværende, løjtnant
S. Ludvigsen og korporal A. ]Ørgense11,
druknede. Havde de haft faldskærme, havde de formentlig reddet livet, men på det
tidspunkt anvendtes faldskærme overhovedet ikke i Danmark! Det gjorde man nu
heller ikke i de fleste krigsførende lande.
Ulykken, der var den eneste i den militære
ballonvirksomheds historie, gav stødet til,
at der blev afholdt forsøg med faldskærme.
Som forsøgshoppere anvendte man sandsække, en fornuftig foranstaltning, for ikke
alle fabrikater var lige driftssikre. Som et
kuriosum kan nævnes, at en del af forsøgene var henlagt til vandtårnet i Sundby. Resultatet af forsøgene, der strakte sig
over en længere årrække, blev, at man

På initiativ af premierlojtnant greve Frederik Moltke og overingcnior Carl Holtermann dannedes i januar
1912 et udvalg med det formål at virke for tilvejebringelse af materiel til en ballonpark for Hæren . Allerede i maj var belobet, 31.500 kroner, skaffet tilveje, hvorfor der indkobles en Parceval ballon med motorspil og andet tilbehor. Efter nogle proveopstigninger kunne gaven den 12. juli afleveres til forsvarsminister
Klaus Berntsen, der deltog i en efterfolgende opstigning. Fra en af proveopstigningerne ved Egbylejren med
ballonen, der fik navnet KøBENHAVN I, ses her daværende oberstlojtnant af Artilleriet P. M. Knudsen, et
af udvalgets medlemmer, og overingenior H oltermann.

valgte en skærm af det tyske fabrikat Heinecke.
Den 815 m 3 store kugleballon DANNE·
BROG blev anskaffet i 1916 til uddannelsesbrug. En observatør med uddannelse som
friballonfører havde nemlig gode chancer
for at klare situationen, hvis ballonen skulle
rive sig løs, og efter ulykken i 1916 var der
altid en ballonfører med i kurven, når en
militærballon gik til vejrs. Når man anvendte en kugleballon, skyldtes det, at den
var nemmere at håndtere og ikke nær så

dyr i anskaffelse som en observationsballon.
For at spare på den dyre brint brugte man
brinten fra observationsballonerne, når
øvelserne med disse var forbi, eller brinten
var blevet for stærkt blandet med luft.
DANNEBROG anvendtes lige til besættelsen;
dens kurv findes nu på Danmarks tekniske
Museum i Helsingør.
Efter krigens afslutning søgte man naturligvis at drage fordel af de krigsførende
magters erfaringer, og i 1922 lykkedes det
at få tre befalingsmænd sendt til uddan-
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øvelser varede i reglen en måneds tid og
afholdtes om efteråret, for det meste i samarbejde med artilleriafdelingerne under
disses skydninger i Jægerspris, Haderup
eller på Karlsmærsk Hede. Endvidere afholdtes der en gang imellem korte teoretiske kurser af en eller to ugers varighed.
En ny ballontype blev antaget i 1928,
nemlig den såkaldte Z-ballon på 1100 m:t
fra den franske fabrik Zodiac. Denne type
afveg stærkt fra den hidtil anvendte Rtype, såvel i ydre form som konstruktivt,
og viste sig at være en udmærket ballon,
der var stabil selv i hårdt vejr.

Friballonen DANNEBROG under 0J1stigning ved Næsbyholm Storskov. På siden af gondolen ses en ballastsæk. Gondolen opbevares nu på Tojhusmuseet.

nelse i Frankrig. Det bevirkede, at ballonparkens arbejdsmetoder fremtidig fik et
udpræget fransk tilsnit.
Ved Hærloven af 1922 blev den militære ballonvirksomhed henlagt under Artilleriskydeskolen. Ballonparken vedblev
dog med at være en mobiliseringsenhed
uden fast personel i fredstid. De årlige
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Den I. november 1932 trådte den nye
hærlov i kraft. Den betød en voldsom udvidelse af den militære flyvevirksomhed,
herunder Ballonparken, der nu blev en
linieformation med faste befalingsmænd og
en årlig rekrutstyrke på 55 mand. Den første chef blev kaptajnløjtnant T. A. Poulsen.
Organisatorisk henlagdes parken under
Hærens Flyvertropper. Det var meningen,
at Ballonparken i lighed med flyvertroppernes andre afdelinger skulle forlægges
til Værløselejren, der i 1935 blev overtaget
af Hærens Flyvertropper, men på grund af
krigen nåede disse planer aldrig at blive
realiseret.
Når en fyldt ballon skulle flyttes til et
andet sted, var man i reglen henvist til at
tømme den, pakke den sammen og derefter igen pakke den ud og fylde den på
det nye sted. Man kunne - i hvert fald
teoretisk - flytte en fyldt ballon ved at
bugsere den efter et køretøj, men de praktiske vanskeligheder var som følge af bebyggelse, træer, luftledninger m. v. næsten
uovervindelige. For at muliggøre en flytning ad luftvejen blev der derfor anskaffet en motorgondol til den i 1934 leverede
K-ballon på 1400 m 3 • Ballonen leveredes
af Riedinger i Augsburg, der som nævnt

også leverede Hærens første drageballoner
i 1912. Motorgondolen var forsynet med
en 110 HK Siemens motor og krævede tre
mands besætning: siderorgænger, højderorgænger og motorpasser. Den anvendtes kun
ved flytning af ballonen; til observationsbrug anvendtes en almindelig gondol. Den
første prøveflyvning med motor fandt sted
den 28. juni 1934. Endnu en K-ballon anskaffedes i 19 37.
Imidlertid var udviklingen ved at løbe
fra ballonerne. De var ganske vist velegnede til artilleriobservation, men de krævede et stort betjeningsmandskab, var vanskelige for ikke at sige umulige at skjule
og var uhyre sårbare. Man indledte derfor
en række forsøg med såkaldte »mølleplaner«, d.v.s. autogyroer, af hvilke der leveredes to i henholdvis februar 1936 og juli
1937. De var af typen Cierva C. 30 og var
forsynet med en 140 HK Armstrang Siddeley Genet Major motor. Sammenlignet
med balloner bød autogyroen på mange
fordele: den var manøvredygtig, mindre
sårbar, ret svær at få øje på i luften,
nem at skjule på jorden, og endelig kunne
Observationsballon af Z-typen. Den var på 1100 m3
og var i årene 1928-40 Hærens mest anvendte ballontype.

den nemt flyttes fra sted til sted og
havde kun et ringe behov for jordpersonel og specialkøretøjer. Desværre var
autogyroen langtfra teknisk fuldkommen,
og de to fly tilbragte størstedelen af tiden
på værksted for reparation efter større og

»Hr.
Ved
med
man
3 Det danske Flyveviben

Sand« springer med faldskærm fra en Z-ballon.
Ballonj,arken af holdtes en lang række forsag
faldskærme, men af sikkerhedsgrunde brugte
sandsække som »faldskærmsspringere«.
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mindre havarier. Det særlige »Mølleplankommando« ophævedes 31. oktober 1938,
hvorefter de to autogyroer overgik til 5.
Eskadrille, der fortsatte forsøgene et års
tid, men i 1940 blev de solgt til den svenske erhvervsflyver Rolf von Bahr.
Da tyskerne besatte Danmark den 9.
april 1940, rådede Ballonparken over to
motorballoner og otte almindelige balloner foruden en stor mængde tilbehør og

specialkøretøjer. Alt dette materiel faldt i
tyskernes hænder efter den 29. august 1943.
Da de militære afdelinger blev retableret efter befrielsen, genopstod også Ballonparken, ganske vist kun på papiret. Krigen
havde tydeligt vist, at observationsballonen
ikke længere havde nogen militær betydning, og den 31. december 1947 blev Ballonparken ophævet og dens personel overført til Sjællandske eller Jydske Flyverafdeling.
Hans Kofoed

LUFTMARINEN

a chefen for Søværnets Flyvevæsen i maskine, for derefter at skille sig ud og
1936, daværende kommandørkaptajn udvikle sig i hver sin retning gennem de
Asger Grandjean, skulle skrive om Flyvevæ- mange år der forløber inden de to »væsesenets historie til den bog, som Det Kgl. ner« med den fælles oprindelse atter forDanske Aeronautiske Selskab udgav i anled- enes i den naturlige enhed Flyvevåbnet, som
ning af dets 25 års jubilæum i 1934, har vi kender det i dag.
han nok været i tvivl om hvilken overskrift
Det er også bemærkelsesværdigt i hvor høj
han skulle vælge til sit afsnit af bogen.
grad begge i starten var afhængige af privat
Fra sin spædeste begyndelse i 1911 og til initiativ og støtte gennem gaver og indsamdet tidspunkt havde det kære barn haft så linger i et omfang, som gjorde det muligt at
mange navne, at man må komme i tvivl også anskaffe både fly og hjælpemateriel så det
i dag, men han valgte antagelig LUFT- var muligt at komme igang · med arbejdet
MARINEN fordi det havde den bedste på dette nye felt længe før de sparsomt tilklang for alle med tilknytning til Marinen delte bevillinger ville have gjort det muligt.
og vel også i almindelig omtale, skønt denne
betegnelse aldrig har været officiel undtagen
1911-1915
i forbindelsen Luftmarinestation og som
Flyvevæsenets telegramadresse: Luftmarine.
Som nævnt i afsnittet »Flyvningens BarnDerfor synes det også naturligt at anvende dom«, beordrede Marineministeriet ved
den samme overskrift ved denne lejlighed, en skrivelse af 1. december 1911 premierda de skiftende officielle benævnelser hører løjtnant H. G. Ullidtz, som allerede havde
hjemme i hver sit tidsafsnit af udviklingen. fået nogen flyveuddannelse i Frankrig, til
Når man blader tilbage i flyvningens hi- at være tilsynsførende med uddannelsen af
storie er det ganske interessant at konsta- befalingsmænd af Flåden som aeroplantere, at den maritime og den militære flyv- førere, idet 3 elever, premierløjtnanterne
ning begyndte på næsten samme tidspunkt, F. W. H. Laub og S. A. Christiansen og unpå samme sted, med samme flyvemaskine og derbådsmand Janus Sørensen var udtaget til
flyvelærer indtil det tidspunkt, hvor Ma- at gennemgå uddannelsen. Samtidig fortsatte
rmen og Hæren erhverver hver sin flyve- premierløjtnant Ullidtz sin egen uddannelse

D
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hos Robert Svendsen, indtil han i marts
1912 havde aflagt sin sidste certifikatprøve
på det Henri Farman biplan, som generalkonsul Ludvigsen derefter købte af Robert
Svendsen og overdrog til Marineministeriet
som gave, og hermed var grunden til Luftmarinen lagt.
Denne første flyveskole var fra oprettelsen
underlagt chefen for Den flydende Defension, men knapt et år efter - i oktober 1912
- blev den henlagt under chefen for Flådens Stab og i løbet af foråret 1913 blev
materielbestanden forøget, først med det
2-sædede Maurice Fannan biplan, som den
civile flyver Ulrich Birch bragte med sig da
han i februar ved bemyndigelse på tillægsbevillingsloven blev ansat som marineflyver
og instruktør, idet bestemmelser om flyets
overdragelse til Marinen var indbefattet i
hans kontrakt, dernæst i juni med to 2-sædede Donnet-Leveque flyvebåde, som var
indkøbt i Frankrig for indsamlede midler.
I sommeren 1913 rådede Luftmarinen således over 2 landmaskiner, GLENTEN og
ØRNEN og de 2 flyvebåde MAAGEN og TERNEN, samt 6 marineflyvere med certifikat foruden Ullidtz og Christiansen med certifikat fra 1912, havde Ulrik Birch, premierløj tnanterne F. TV. H. Laub, H. k. H. jJrins
Aksel og A. Hoeck taget certifikatet i februar 1913.
Da Marineministeriet i april 1913 fastsatte midlertidige bestemmelser for Marinens flyvevæsen og Marinens flyveskole, blev
premierløjtnant Ullidtz beordret til tjeneste
som leder af Marinens flyvevæsen. Dette
betød dog ikke oprettelse af en selvstændig
institution med dette navn, der nærmest
må opfattes som en generel betegnelse for
det nye element i forsvaret.
Ulrik Birchs virke i Marinen blev desværre meget kort. Han omkom ved en nedstyrtning allerede i oktober 1913, hvorefter
det blev nødvendigt at sende nogle af de
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uddannede marineflyvere til videre uddannelse i Frankrig. Premierløjtnant Hoeck
som deltog heri blev efter hjemkomsten udset til at være leder af Marinens flyvning
fra april 1914.
Flyvetræningen var nu så vidt fremskreden, at man kunne begynde på løsning
af praktiske opgaver, i første omgang i samvirke med undervandsbådene, der også var
på begynderstadiet som maritimt våben, og
i foråret 1914 fulgte MAAGEN således ubådene på et 3 ugers togt rundt i danske farvande. Ved I. Verdenskrigs begyndelse blev
flyvebådene sat ind på rekognosceringsopgaver i Øresund og deltog desuden i øvelser
med ubådene, som de afgav melding til ved
at nedkaste depeschebeholdere, da radio
endnu ikke var installeret. Det var naturligvis meget begrænset hvad de to flyvebåde,
der var til rådighed, kunne overkomme,
hvorfor der var et føleligt behov for en forøgelse af materiellet, men som følge af krigen var der lukket for indkøb af flyvemaskiner og motorer fra udlandet, hvilket førte til
at Orlogsværftet kom ind på den andetsteds
omtalte produktion af både fly og motorer,
som gav så gode resultater og gjorde det muligt at udvide den hidtil beskedne luftvirksomhed.

1915-1923
Hidtil havde al flyvning, såvel med flyvebåde som landmaskiner, fundet sted fra
Christianshavns Fælled (Kløvermarken),
men betingelserne for flyvebådene var ikke
gode, vanddybden var for ringe langt ud fra
kysten, og selv om der var anlagt en bro til
udsætning og optagning af flyvebådene samt
en mindre hangar var forholdene utilfredsstillende, og da man samtidig ønskede helt
at hellige sig søflyvningen var en ny placering betimelig.
På et opfyldt areal ved Refshalevej på
kysten indenfor Mellemfort og Prøvestenen

Glenten blev bygget i vinteren 1910-1 I af Robert
Svendsen, nærmest som en
koJ1i af den franske Henry
Farman. Den var helt af
træ, beklædt med lærred,
og forsynet med en 50 HK
roterende stjernemotor af
ty/1en Gnome. Flyet blev
senere kobt af den meget
flyvebegejstrede
generalkonsul V. Ludvigsen og
skænket til Marinen som
dennes f orste fly. Det findes nu på Danmarks tekniske Museum i H elsingor.

fandt man et egnet område som skulle blive
Luftmarinens hjemsted for søflyvning i de
næste 35 år. Området, der i første omgang
blev udbygget med hangar og anløbsbro, og
indhegnet som militært område, fik navnet
FLYVEBÅDSSTATIONEN, hvis første leder var
premierløjtnant Hoeck indtil han omkom
ved nedstyrtning i juli 1915 og blev efterfulgt af premierløjtnant Laub.
Samtidig med flytningen skiftede underlæggelsesforholdet fra chefen for Flådens
Stab til chefen for Undervandsbådsstationen
og Flyvebådsstationen, hvilken institution i
december 1917 ændrede navn til Undervandsbåds- og Flyvebådsafdelingen, hvis chefer, kommandør T. A. Topsøe-]ensen, kommandør V. Harttung og kommandør H.
Gad, hver for en to-årig periode havde den
overordnede ledelse af marineflyvningen.
Omtrent samtidig med flytningen til
Refshalevej indtraf en begivenhed, som
skabte opmærksomhed om det unge flyvevæsen, idet Flådens chef, viceadmiral Kofoed-Hansen sammen med sin stabschef i
tjenesteuniform gik ombord i hver sin flyvebåd, som fløj dem ud i Sundet til 1. Eskadre,
der skulle inspiceres af viceadmiralen. Når
man tænker på det traditionsbundne cere-

moniel, som er forbundet med en sådan
tjenstlig inspektion, må man beundre den
fremskridtsvenlige ånd som denne fremgangsmåde var udtryk for.
Var det småt med materiel indtil Orlogsværftets produktion kom igang, stod det
ikke bedre til med flyvende personel. Efter
Hoecks død var premierløjtnant Laub den
eneste fuldt uddannede, tjenstgørende flyver, der måtte påtage sig både ledelse, uddannelse og løsning af de foreliggende opgaver. To elever - premierløjtnant A.
Grandjean og ingeniørassistent C. V. Thymann - havde påbegyndt flyveuddannelsen
i foråret 1915 men var først i begyndelsen af
1916 nået så vidt, at de kunne gå ind i det
praktiske arbejde og opnåede certifikat i
maj samme år. Yderligere to søofficerer af
linien var tilgået flyveskolen i 1915, men det
store behov for personel i de mange skibe
der var udrustet under sikringsstyrken gjorde det klart, at den nødvendige tilgang til
flyveuddannelsen kun kunne sikres ved også
at uddanne reserveofficerer til flyvere, hvilket blev sat i gang i 1916, så ved udgangen
af dette år havde Luftmarinen 5 fuldt uddannede flyvere, medens 5 elever var under
uddannelse.
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Samtidig var materiellet ved Orlogsværftets virksomhed blevet forøget, således at
man havde 6 flyvebåde i drift og 5 nye
under bygning.
Der var således fremgang på begge områder, men kravene var til gengæld også
store til den lille flyverstyrke. Luftrekognosceringerne for skibene kunne ikke begrænses til Øresund men måtte udvides til
at omfatte Store Bælt og de tilstødende farvande, hvor Sikringsstyrkens 2. Eskadre opererede. Med flyvebådenes begrænsede fart
og rækkevidde kunne dette vanskeligt lade
sig gøre fra Flyvebådsstation København,
hvorfor det blev nødvendigt at oprette en
basis ved Store Bælt. Efter at have prøvet
mulighederne ved Kalundborg og Korsør
faldt valget på Slipshavn ved indsejlingen
til Nyborg Fjord, hvor der i efteråret 1916
etableredes en mindre flyvebådsstation med
en hangar og et slæbested til ophaling af
flyvebådene. Denne basis blev indtil krigens
slutning tillige støttepunkt for undervandsbåde med den af Statsbanerne lejede damper
ÆGIR som fælles moderskib.
Trods det store arbejdspres fortsattes
fremgangen, og ved slutningen af 1917 havde Luftmarinen ikke mindre end IO flyvere
og 12 flyvebåde til disposition. Men på dette
tidspunkt meldte der sig nye vanskeligheder,
den svigtende import af benzin til landet
gjorde det nødvendigt at rationere, så hver
flyver højst måtte flyve 15 minutter om
dagen, lige nok til at holde træningen vedlige.
Med en verden i krig var spørgsmålet om
bevæbning af flyvebådene naturligvis brændende, og allerede ved krigens udbrud havde Søartilleriet påbegyndt fremstilling af
flyvebomber, og i 1915 kunne de første af
disse installeres i en flyvebåd, hvor de var
anbragt i lodrette rør i bådens skrog. Det
første maskingevær blev installeret i Maagen 4 og derefter i alle senere leverede flyve-
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både. Øvelser i bombekast og skydning blev
også indledt mod interimistiske mål, men
omfanget heraf har nok været ret begrænset.
De første forsøg med installation af radio
i flyene blev også indledt i 1916, men problemerne var store på grund af radiostationernes vægt, omfang og store energiforbrug,
som vanskeligt kunne tilpasses forholdene i
flyvebådene, og der skulle gå flere år før
radio blev en effektiv realitet.
Flyvningen i krigens sidste år var i øvrigt
præget af de mange havarier som følge af
svigtende motorer, og det stod klart, at man
for at opnå en forøgelse af sikkerheden
måtte opbygge en mere fast teknisk organisation, således at det daglige eftersyn af materiellet kunne lægges i hænderne på vel
uddannede specialister, og som følge heraf
blev marineingeniør M. P. Eskildsen i marts
1918 tilkommanderet Luftmarinen, hvor
han sammen med 3 maskinmestre, der kort
efter blev tilkommanderet fra Flåden,
skabte grundvolden i Flyvevæsenets tekniske organisation.
Samtidig fratrådte premierløjtnant Laub
den stilling som leder af Flyvebådsstationen,
som han havde beklædt gennem tre vanskelige år og efterfulgtes af premierløjtnant
Grandjean.

Med krigens afslutning åbnede der sig
nye muligheder for gennem kontakt med
udlandet at drage nytte af den hurtigere
udvikling, som havde fundet sted både i teknisk og flyvemæssig henseende i de krigsførende lande og som normalt ved en krigsperiodes ophør blev der tid til at rette opmærksomheden mod mere civilt betonede
opgaver. Ministeriet for offentlige Arbejder ønskede således i slutningen af 1918 at
få undersøgt de praktiske betingelser for
postbefordring med luftfartøj, og efter aftale med Marineministeriet fik Luftmari-

nen til opgave at udføre et antal forsøgsflyvninger.
For midler som Ministeriet for offentlige
Arbejder stillede til rådighed blev der i foråret 1919 fra Tyskland anskaffet 5 stk. Friederichshafen FF 49 specielt til dette formål.
Det var et 2-sædet biplan på pontonner, med
en 220 HK Benz motor og en marchfart på
ca. 100 km/ t.
De første fly ankom til Danmark medio
maj 1919 og allerede den 25. juni påbegyndtes daglig postflyvning fra København til
Stege og retur. ForsØgsperioden strakte sig
over 61 dage og der gennemførtes 59 dobbeltture, idet kun 2 ture måtte aflyses på
grund af vejret. Selv om det var en beskeden strækning - ca. 50 minutters flyvning hver vej - og forsøget fandt sted på
en gunstig årstid, må resultatet siges at være
særdeles tilfredsstillende for tiden. Dette
forsøg blev i øvrigt indledningen til en
række opgaver af civil karakter, som Luftmarinen påtog sig for at samle erfaringer til
gavn for dansk luftfart som helhed.
Samme sommer indkøbtes fra Tyskland 1
stk. 2-sædet pontonmonoplan af typen Hansa-Brandenburg med en 160 HK Benz motor
og en marchfart på ca. 135 km/t. Dette luftfartøj, som blev efterbygget af Orlogsværftet
i et antal af 15, kom sammen med »Frederikshavnerne« til at danne grundstammen af
Luftmarinens søfly, og Brandenburgerne
gjorde tjeneste helt til 1928-29, hvor en
afløsning af nyere materiel blev påkrævet.
Forbindelsen med udlandet gav anledning til, at 4 unge søofficerer uden forudgående flyveuddannelse i 1919 blev sendt
til England for at gennemgå en fuldstændig
uddannelse til flyvere efter det engelske Gosport system.
Systemet forudsatte anvendelse af landluftfartøjer til den elementære skoleflyvning, og der blev lagt stor vægt på kunstflyvning og indøvelse af spin. Indførelse af

systemet som grundlag for den elementære
uddannelse ved Luftmarinen medførte indkøb i England af 6 stk. Avro 504 K, et 2-sædet biplan med en 100 HK roterende
Gnome motor. I 1921 kunne elementær
skoleflyvning på land genoptages, idet man
som flyveplads lånte Hærens eksercerplads
ved Ave døre.
Den åbne dør til omverdenen gav også
mulighed for, i overensstemmelse med god
marinetradition, at vise flaget i udlandet, og
i juni 1920 gennemførte to »Frederikshavnere« det første togt til udlandet, idet de
med mellemlanding i Texel i Holland fløj
til Felixstave i England og tilbage ad samme
rute. Ved samme lejlighed forsøgte man for
første gang at holde radioforbindelse mellem luftfartøjerne og Flyvebådsstation København, dog uden større held, men forbindelsen kunne dog opretholdes over små
200 km.
De ringe muligheder for radioforbindelse
med fly indebar en almindelig uvished med
hensyn til disses bevægelser og skæbne under ugunstige vejrforhold. Selv moderat
modvind havde stor indflydelse på flyenes
beskedne marchfart og kunne give væsentlige forsinkelser i ankomsttid.
I slutningen af 1921 blev flyveremblemet
»vingen« for første gang reglementeret som
tjenestegrensmærke for flyvere, foreløbig på
prøve, men det fastholdt sin stilling omend
i forskellige udgaver i takt med tidens stil.
Luftfartøjernes samarbejde med Flåden
blev intensiveret i 1922 ved deltagelse i øvelser i farvandene, navnlig i forbindelse med
den årlige øvelseseskadre, hvor deres opgave
omfattede både fjern- og nærrekognoscering.
Den sidste tog særlig sigte på observation af
neddykkede undervandsbåde, der markeredes ved dykning mod observationsstedet
og kastning af røgbøjer. Ved observation af
torpedoskud markedere flyene torpedoens
bane ved flyvning i lav højde over dens køl-

39

vand, således at skibene i tide kunne foretage undvigelsesmanøvre. Denne luftdækning blev efterhånden et fast led i enhver
flådeøvelse helt op til slutningen af 30'erne,
men var i de senere år ikke særlig populær
blandt flyverne, da det var dræbende kedsommeligt og ensformigt at ligge og kredse
rundt om skibene time efter time på jagt
efter skyggen af en ubåd eller et periskop
medens skibsgruppen langsomt i zig-zag
nærmede sig sit mål.

I923-1940
Siden 1917 havde Luftmarinen trods den
stigende virksomhed og betydning i Flådens
operative virke kun eksisteret som et underordnet led i Flådens organisation og uden
selvstændig kommando. Men ved forsvarsloven af 7. august 1922 bliver Flyvevæsenet
for første gang nævnt som en bestanddel af
Flåden, hvilket var et væsentligt fremskridt,
selv om loven intet indeholdt om dets nærmere placering, hvorfor det endnu i nogen
tid måtte fortsætte sin virksomhed som en
afdeling af Undervandsbåds- og Flyvebådsafdelingen. Først da visse organisatoriske
problemer vedrørende Flådestationen og
Orlogsværftet var blevet løst ved en deling i
en militær og en civil institution blev
l\1arinens Flyvevæsen, som det nu hed, oprettet som en selvstændig enhed med en chef
der var direkte underlagt Marineministeriet
og sad inde med kommandomyndigheden og
ansvaret for den militære, tekniske og administrative virksomhed.
Daværende orlogskaptajn Asger Grandjean, der i 1916 var uddannet som flyvebådsfører, blev Marinens Flyvevæsens første chef,
en stilling som han beklædte - kun afbrudt
af nogle få udkommandoer med Flådens
skibe - indtil han i slutningen af 1941 afgik
som kommandør. Gennem disse mange års
virke som chef for Luftmarinen har kom-
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mandør Grandjean i udpræget grad haft
betydning for dens udvikling og gennem de
fleste af disse år i nært samarbejde med
marineingeniør M. P. Eskildsen, der med
sin kunnen og særegne personlighed havde
en stor indflydelse på den tekniske udvikling indenfor Luftmarinen.
Bistået af en beskeden stab begyndte de
to ledere at skabe grundlaget for Marinens
Flyvevæsen, idet arbejdet i første række koncentreredes om at lægge faste planer for uddannelse af de forskellige personelgmpper,
og allerede i 1924 forelå der en af Marineministeriet approberet skoleplan for Flyveskolen, som omfattede uddannelsen af både
flyvere, observatorer og flyvemekanikere.
Medens den tekniske tjeneste hidtil udelukkende havde været udført af personel,
som blev tilkommanderet fra Flådens Maskinkorps, blev der nu mulighed for at
skabe en stamme af special-uddannede flyvemekanikere, hvorved et længe næret ønske
gik i opfyldelse.
Som tidligere omtalt uddannede man oprindelig kun søofficerer af linien, snart efter
tillige søofficerer af reserven til flyvere,
men tilgangen fra disse to kategorier var
ikke tilstrækkelig til at dække behovet, så
nu åbnedes der også mulighed for uddannelse af andet af Marinens personel: dæksofficerer, underofficerer, faste og værnepligtige menige.
Dette medførte imidlertid, at det blev
nødvendigt at uddanne søofficerer til observatorer, der kunne varetage navigationen
under længere flyvninger og lede flyvningen
under militære operationer. Der opstod således det særlige forhold, at observatoren
var den egentlige kommandohavende i luftfartøjet og piloten skulle blot flyve efter
dennes anvisninger. Man kan forestille sig,
at dette let kunne føre til uoverensstemmelser og uheldige situationer. At dette efter alt hvad der er kendt - aldrig har

Flyvebådsstatio11 Kobe11hav11, som d c11 så ud i 1929 med en del af Holmen og Kobenhavns havn i baggrunden. Forrest tilhojre ses slæbested med anlobsflåder og bådehavn. Arealet helt tilhojre er den losseplads,
hvorpå udbygningen af Luftmarinestation Kobenhavn senere fandt sted med bl. a. e11 kaserne. Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 forblev hele området under Soværnet og fik navnet Margretheholm.

været tilfældet, må tages som udtryk for at
samarbejdet mellem medlemmer af et luftfartøjs besætning lige fra denne start har
været forbilledligt, således som det er det
endnu i dag. I dette forhold finder man nok
en af flyvningens mest grundfæstede traditioner.
Allerede i 1924 blev det første hold søofficerer uddannet til observatorer og enkelte af
disse kom til at gøre tjeneste i Flyvevæsenet
gennem flere år, medens andre vendte tilbage til normal tjeneste i Flåden, hvor de
medvirkede til at skabe større forståelse for
lufttjenesten og samarbejdet mellem skibe
og luftfartøjer.
Virkningen heraf var så åbenbar, at der
snart i Flyvevæsenets ledelse opstod ønske
om at lade alle søofficerer som udgik fra
Kadetskolen gennemgå et kortere obsenia-

tor-kursus for yderligere at styrke samvirket mellem skibe og luftfartøjer. Marineministeriet var enig i det formålstjenlige
heri, men mente dog ikke at kunne forlade
det hidtil gældende princip, at al lufttjeneste skulle være på frivillig basis, så ordningen lod sig ikke umiddelbart gennemføre.
Først da forsvarsloven af 1922, der fastslog,
at Flyvevæsenet var en bestanddel af Flåden,
havde været i kraft så længe at de der søgte
ind til en officersuddannelse måtte være klar
over dette på forhånd, svandt Ministeriets
betænkeligheder og endelig i 1929 blev hele
det afgående hold søløj tnanter beordret til
at gennemgå observatorskole. Denne praksis
fortsatte i de følgende år til gavn for såvel
Flyvevæsenet som Flåden.
Flyvevæsenets ledelse har sikkert også i
det stille regnet med, at et observatorkursus
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ville kunne stimulere tilgangen til Flyveskolen, og i så fald blev der ikke regnet meget forkert. Af det første hold observatorelever søgte halvdelen optagelse på Flyveskolen i 1931.
Skoleflyvning med landluftfartøjer foregik som tidligere nævnt fra 1921 på den
lånte eksercerplads ved Avedøre. Forholdene her var ikke tilfredsstillende, så da anlægget af lufthavnen i Kastrup blev påbegyndt, fik Flyvevæsenet Ministeriet for offentlige Arbejders tilladelse til at benytte
pladsen til dette formål. I efteråret 1922
blev der bygget en hangar ved pladsens sydlige begrænsning og i 1923 blev skoleflyvningen overflyttet hertil og fortsatte her
under gunstige vilkår indtil 1926, da den
blev forlagt til jagerstationen i Ringsted, for
endelig i 1931 at flytte til den nye Luftmarinestation Avnø, hvor Flyvevåbnets elementære Flyveskole findes endnu i dag.
Hangaren i Kastrup Syd blev benyttet i
mange år - bl. a. ved jagernes natflyvningsøvelser, som ikke kunne foregå fra Ringsted
- indtil den måtte vige for lufthavnens udvidelse mod syd.
I forbindelse med eskadreøvelserne i sommeren 1924 anvendtes for første gang et luftdepotskib, hvor luftgruppens personel kunne underbringes, ligesom det nødvendige
hjælpemateriel, forsyninger og reservedele
kunne medbringes. Ved at placere denne
mobile basis i hensigtsmæssig nærhed af
øvelsesområdet, sparedes en masse torngangsflyvning mellem basis og øvelsesområde,
hvilket gav en mere rationel udnyttelse af
både materiel og personel. Samtidig indebar
det en nærmere tilknytning til eskadren, som
luftdepotskib og luftgruppe nu var direkte
underlagt i øvelsesperioden. Anvendelsen
af luftdepotskib under de årlige eskadreøvelser blev som følge af de gode erfaringer
og resultater fortsat til og med 1936. Som
luftdepotskibe anvendtes i de første år op-
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målingsskibet WILLEMOES og senere inspektionsskibet BESKYTTEREN.
Gennem de seneste år havde man foretaget en systematisk undersøgelse af større
søer og havne rundt om i landet med henblik på oprettelse af mobile baser for søluftfartøjerne, og i 1937 blev en sådan
etableret ved den sydlige ende af Tissø,
hvorfra HM II under øvelsesperioden opererede under krigsmæssige forhold, idet der
blev lagt vægt på sløring af alt der kunne
røbe luftgruppens tilstedeværelse.
Længe før Flyvevæsenet blev en selvstændig institution var man på stabs-plan nået til
erkendelse af, at et tidssvarende flyvevæsen
ikke kunne være effektivt medmindre det
omfattede egentlige kampfly - luftjagere som bl. a. kunne beskytte rekognosceringsluftfartøjerne under udførelsen af deres opgaver, selv om dette betød, at man udover
skoleflyvningen måtte lægge en større del af
virksomheden over på landbaserede luftfartøjer.
Da de økonomiske muligheder efter Flyvevæsenets oprettelse efterhånden var tilstede, blev der derfor i 1925 sluttet kontrakt med Hawker Aviation Co. i England
om levering af 3 stk. luftjagere og samtidig
erhvervet licens til bygning af typen herhjemme i begrænset antal. Det danske fly
var en modificeret udgave af firmaets Gamecock, som her kom til at hedde Dankok, med
typebetegnelse LB II. Da det nu blev nødvendigt for Luftmarinen at etablere en ny
landflyveplads, måtte det atter låne sig frem
og fik ved Krigsministeriets velvilj e stillet
Artilleriets øvelsesplads ved Ringsted til rådighed, idet der her allerede fandtes en muret hangar.
Som basis for jagerfly var pladsen ellers
noget for sig, selv i betragtning af flyenes
begrænsede start- og landingshastighed. Den
var trekantet, skrånede fra nord og syd ned
mod midten, den begrænsedes mod vest af

Hawker Dankok (LB Il)
var Luftmarinens første
jagerfly og indgik fra 1926
i 2. Luftflotille med basis
på Lu/ tmarinestation Ringsted til 1931, da jagerflotillen flyttede til Luftmarinestation Avnø. De
sidste Dankok-jagere udgik
i 1936. LB Il nr. 158 er
blevet bevaret og findes nu
på Tojhusmuseet. I 1928
satte solojtnant Erik Rasmussen med en Dankok
skandinavisk hojderekord
på 9.600 meter.

træer og telefonmaster langs Ringsted-Næstved landevej og mod vest af en stejl skrænt
ned mod Ringsted A, mod syd ligeledes af
høje træer indenfor hvilke den bredeste del
af pladsen var opfyldt af volde og skyttehuller, som det var bedst at holde sig klar af.
Flyverne der var stationeret her fik en grundig træning i start og landing på små pladser
med høj begrænsning.
Fra begyndelsen af 1926, da de første
Dankok'er ankom fra England, blev 2. Luftflotille imidlertid etableret her på Luftmarinestation Ringsted, som det nu kom til at
hedde, da man ikke mere kunne bruge betegnelsen Flyvebådsstation. Søluftfartøjerne blev formeret i J. Luftflotille med basis
på Luftmarinestation København.
Med indførelsen af jagerne fulgte flere
nye aspekter af flyvemæssig og teknisk art.
Da sædet i Dankok var bygget til anvendelse
af sæde-faldskærm, blev denne hermed for
første gang taget i brug som normalt udstyr
i Luftmarinen, og da jagernes tophøjde lå
på ca. 8000 m var anvendelse af iltapparater
nødvendig i højder over 4-5000 m, men der
gik dog nogle år før det blev almindelig
praksis for flyverne at have iltmaske på fra
starten, hvilket bl. a. hang sammen med,

at instrumentflyvning - eller blindflyvning
som det da kaldtes - endnu befandt sig på
et ret primitivt stade. Med et begrænset
udstyr af instrumenter og uden radio til
støtte for navigationen var flyvning over et
lukket skydække problematisk, men blev
dog indarbejdet og gennemført.
Da Luftmarinen nu havde en permanent
landstation til rådighed blev også dens flyveskole - som tidligere nævnt - overflyttet
hertil fra lufthavnen i Kastrup, selv om
forholdene for elementær skoleflyvning absolut ikke var ideelle på Ringsted, et forhold
som nogle år senere førte til, at forsvarsministeren nedlagde forbud mod skoleflyvning på pladsen, efter nogle uheld, som i
overvejende grad måtte tilskrives de dårlige
beflyvningsforhold. Dette banede imidlertid
vejen for Flyvevæsenets længe nærede ønske
om en særlig plads for skoleflyvning, og
efter forberedende arbejder i 1930, hvor
flyveskoling var stillet i bero, blev Luftmarinestation Avnø i 1931 taget i brug af
flyveskolen. Forholdene var beskedne, en enkelt hangar med tilbyggede værksteder og
garager, samt tre træbarakker til underbringelse af personellet lå på den bare mark på
halvøen Avnø, som foreløbig var lejet for en
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HM Il'en (Heinkel Hc 8),
som Luftmarinen anskaffede i 1928, var som flykonstruktion mange år farud for sin tid og ydede
god tjeneste på både militære og civil-militære områder - ikke mindst ved
flyvningerne i Gronland lige til 1940. HM II indgik i 1. Luftflotille med
basis J1å Luftma1 incstation
Kobenhavn. - Den noget
udsatte agterskytte
var
med en selcstro j, to jret til
flyets bund.

periode på 10 år. Stationen er efterhånden blevet udbygget og er stadig hjemsted
for Flyvevåbnets Flyveskole under navnet
Flyvestation Avnø, så hovedparten af Flyvevåbnets piloter har fløjet deres første »solo«
fra denne plads.
Da 2. Luftflotille var blevet etableret og
udstyret med det mulige antal jagerCly var
tiden inde til en fornyelse af materiel til rekognoscering til søs, idet de hidtil anvendte
søluftfartøjer var forældede og udslidte. Den
omstændighed at Flyvevæsenet havde et selvstændigt budget - omend meget beskedent
- tillod en planlægning for såvel drift som
ny-anskaffelser af fly, og efter indgående
undersøgelser kunne Flyvevæsenet i 1928 afslutte kontrakt med Heinkel Flugzeugbau
om levering af 6 stk. He 8 og licens til bygning af typen. Da Tyskland som bekendt
ikke måtte bygge fly til militært brug på
dette tidspunkt, var He 8 konstrueret som et
tosædet civilt fly, angiveligt beregnet til
postbefordring, men det lod sig uden vanskeligheder modificere til et særdeles velegnet militært fly med 3 sæder, fast førergevær, drejeligt observatorgevær, radioinstallation og mulighed for anbringelse af
8 stk. 12,5 kg bomber.
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Dette robuste pontonmonoplan der blev
forsynet med en engelsk motor, ArmstrongSiddeley Jaguar på 420 HK - senere 460
HK - var i aerodynamisk og flyvemæssig
henseende mange år forud for sin tid og
var i alle henseender et væsentlig fremskridt
fra forgængeren HM I.
Med HM II'en blev radio i flyene en
realitet og besætningen bestod nu normalt
af pilot, R T-mekaniker og observator, hvorved rekognosceringstjenesten opnåede bety
delig større effektivitet, samtidig med e11
forøgelse af flyvesikkerheden efterhånden
som radiopejling, radionavigation og blindflyvning begyndte at vinde frem. Under
den strenge isvinter i begyndelsen af 1929
blev HM II'en sat på sin første prøve under
talrige isrelwgnosceringer i de danske farvande, hjælpeaktioner til skibe som sad
fast i isen og indefrosne øer som manglede
proviant. Da farvandet ud for Luftmarinestation København var islagt måtte man for
at kunne udnytte søluftfartøjerne prøve noget helt nyt: at starte og lande på isen med
pontonnerne som ski. Trods det helt stive
og uaffjedrede understel faldt forsøgene heldigt ud og støtte-operationerne kunne fortsættes så længe islaget kunne bære.

Såvel jagerflyenes egenskaber som radioen
i søluftfartøjerne havde gjort blindflyvningen til noget primært i operationernes gennemførelse både i dårligt vejr og ved natflyvning. I erkendelse heraf blev kaptajnløjtnant E. A. Jensen udset til i 1929 at
gennemgå et blindflyvningskursus i Frankrig, hvor han som den første danske flyver
fik certifikat for denne særlige uddannelse.
Herefter indgik uddannelsen i blindflyvning som et fast led i flyveruddannelsen, og
selv om instrumentudstyret i flyene var såre
beskedent, nåede man dog til at kunne
gennemføre flyvninger over lukket skydække, natflyvninger og landinger ved lavt

skyhøjde og nedsat sigtbarhed efter den ret
primitive ZZ-metode, der kunne gennemføres med radioforbindelse til jordstation på
landingsstedet.
I konsekvens af dette fremskridt gennemførtes i begyndelsen af 1930 en række forsøgsflyvninger om natten, som strakte sig
over en periode på 2 måneder efter et fastlagt program, begyndende med flyvninger
Sjælland rundt og i andet afsnit regelmæssig
natflyvning mellem København og Warnemi.inde, hvorunder man indhøstede mange
værdifulde erfaringer. De avancerede forsøg
medførte desværre også tab, idet lederen af
operationen, kaptajnløjtnant E. A. Jensen

Under isvintre blev HM II i udstrakt grad anvendt til isrekognosceringer og hjælpeaktioner til indefrosne
skibe og oer. Da området udfor Luftmarinestation Kobenhavn i 1929 blev helt islagt, forsagte man forste
gang at starte og lande soluftfartojerne på isen, for at kunne fortsætte virksomheden. Forsogene faldt heldigt
ud, men det blev hurtigt nodvendigt at forsyne ko/listerne på pontonerne med jernskinner for at mindske
sliddet.
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I begyndelsen
af 30'erne
indf orte Luftmarinen en
ny type redningsvest
( vist tilho jre)
efter at de to
f orsogspersoner havde været gennem en lang række
realistiske vandjJrover, der skulle fastslå, om den nye
vest kunne holde den fuldt udrustede flyver flydende
i længere tid, selv med stovler på. - På grund af
soluftfartojernes pontonner blev marineflyverne af
deres kolleger i Hærens Flyvertropper kaldt »træsko!!yverne«. At dette også havde relation til fodbeklædningen, som dette billede viser, har næppe været
almindelig kendt.

sammen med sin radio-mekaniker, Bressendorf, omkom ved en nødlanding umiddelbart efter start fra Warnemilnde.
Gennemførelsen af lov om Søværnets ordning af 23. marts 1932 medførte ikke større
ændringer i Flyvevæsenets budget, men det
blev fastsat at Søværnets Flyvevæsen - som
det nu kom til at hedde - skulle have 2 luftflotiller på hver 9 luftfartøjer, samt nødvendige luftfartøjer til skolebrug og særlige formål. I personel-mæssig henseende bragte
loven dog noget helt nyt, idet der blev
åbnet mulighed for at rekruttere flyvere direkte fra det civile område. Unge mænd
med studentereksamen eller tilsvarende teoretisk grundlag kunne søge optagelse på
Søværnets Flyveskole som flyverkadetter og
efter 16 måneders uddannelse opnå udnæv-
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nelse til flyverløjtnanter af II grad i Søværnets reserve med en pligtig tjenestetid
på 2 år. Gennem denne ordning fik Flyvevæsenet i årene fra 1933 til 1938 et godt og
tiltrængt supplement til flyverlinien udover
den beskedne tilgang fra Søværnets egne
rækker.
Omkring 1930 var bestræbelser i øvrigt
koncentreret om en udvikling af flyenes armering, skydeuddannelsen og en forøget
virksomhed i det taktiske samarbejde med
Søværnets skibe. Medens der hidtil havde
været anvendt førergeværer af engelsk fabrikat (Vickers) blev såvel jagerne som
rekognosceringsflyene nu udstyret med maskingeværer af dansk fabrikat efter et nært
samarbejde mellem Flyvevæsenet og Dansk
Rekylriffel Syndikat.

På en udstilling i Forum
i Kobenhavn
i 1934 vistes
en flyvers udrustning som
på denne
mannequin,
med læderhjælm, briller, iltmaske, redningsvest, sædefaldskærm, kravehandsker og pels/ orede støvler. Bemærk »skrivebordet«, der er spændt fast på hojre ben
og indbefatter blyantsholdere samt blokke til navigation, radiomeldinger og notater om observationer.
Disse »skriveborde« var ikke udleveret standard-udstyr, men blev udformet efter flyverens personlige
smag og opfindsomhed og forarbejdet af hans betroede flyvemekaniker.

HM Il i formation over
kysten ved Bellevue. I september 1932 befordrede en
formation på 9 HM Il'er
Prinsen af Wales, Prins
Aksel og deres f olge mellem Kobenhavn og forskellige steder i Danmark.

I 1932 meldte der sig nye påtrængende og pedoer, men da luftfartøjet ved prøverne
krævende opgaver for Flyvevæsenet idet de viste sig at være ustabilt og i øvrigt ikke
længe planlagte flyvninger i Grønland blev opfyldte kravene, blev kontrakten annullesat igang og igennem en længere årrække ret. Ønsket om torpedoplaner blev dog
kom til at lægge beslag på en stor del af fastholdt, og i 1933 modtoges fra Hawker
Flyvevæsenets personel og materiel. Denne Aviation Co. 2 stk. 1-motorede pontonfly,
del af Flyvevæsenets virke er behandlet sær- som kunne medføre 1 torpedo eller 8 stk. 50
skilt i et senere afsnit.
kg bomber. Med denne type, der fik navnet
Samtidig stod Dankok jagerne for ud- Dantorp, HB III, gennemførtes en længere
skiftning, da de efter 7 års tjeneste ikke forsøgsrække med kast af torpedo fra luften
længere var tidssvarende, og som afløser med tilfredsstillende resultat, trods de særvalgtes påny en jager fra Hawker, som fik lige vanskeligheder som den ret ringe vandnavnet Nimrod, med typebetegnelsen LB V. dybde i danske farvande frembød.
Efter sædvanlig praksis indkøbtes et antal
Da alle Luftmarinens operative fly nu var
færdige fly samt licens til bygning af typen bombebærende, blev uddannelse og træning
på Orlogsværftets flyvemaskinværksted. Den- i bombekast taget rationelt op under ledelse
ne 1-sædede jager, der var bevæbnet med 2 af daværende orlogskaptajn F. Bangsbøll,
stk. 8 mm MG og kunne bære 4 stk. 12 kg der udarbejdede en bombekastningsteori for
bomber, var velegnet til dykkeangreb, havde såvel horisontal- som dykkast. De praktiske
stor stigeevne og tophøjde, og da den til- øvelser fandt sted ved kastning mod Peder
lige var udstyret med radiotelefonistation, Meyers Sand mellem Manø og Fanø, hvor
betød den et væsentligt fremskridt for 2. søflyene opererede med støtte af luftdepotskibe, der også sørgede for markeringshold,
Luftflotille.
I bestræbelserne på at opnå større slag- opgravning og desarmering af forsagere. Jakraft ved angreb på skibsenheder havde Fly- gerne opererede fra midlertidig basis ved
vevæsenet allerede i 1926 bestilt en 3-moto- Tønder. De indledende øvelser her strakte
ret flyvebåd, som skulle kunne bære 2 tor- sig fra 1934 til 37 og i 1936 afholdtes mere
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DantorjJ kunne /1å torpedoens plads bære en ekstra brændstof tank, der forogcde flyvetid en m ed nogle timer,
hvilket gjorde det muligt i 1934 at foretage den forste danske flyvning mellem Danmark og Færoeme, og
i 1935 floj HB III nr. 201 til Island og retur i fo1bindelse m ed en redningsaktion på Granlands ostkyst.

realistiske øvelser med bombekast mod et
sejlende krigsskib, idet det udrangerede panserskib OLFERT FISCHER med m indst mulig
besætning og vitale kommandoposter og maskiner sikret med sandsække sejlede i Køge
Bugt som målskib under bombekastningsøvelserne, hvori Hærens Flyvetropper også
deltog.
Ved gennemførelsen af lov om Søværnets ordning af 1937, der måtte ses som en
sanering af 1932-loven, opnåedes ikke nogen
forbedring for Flyvevæsenet selv om den
totale afrustningspolitik som havde været
stærkt i forgrunden i begyndelsen af 30'eme
nu var noget mere afdæmpet. Søværnskommandoen og Flyvevæsenet havde ønsket en
forøgelse af luftflotillerne fra 2 til 3, idet
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erfaringerne fra bombeøvelserne havde understreget værdien af en let bombeflotille,
men ønsket blev ikke opfyldt, selv om torpedoflyene blev opgivet til fordel for
bombefly.
I 1937 stod Flyvevæsenet imidlertid atter
foran en fornyelse af materiellet. HM II'en
nærmede sig IO års alderen og var trods sine
mange gode egenskaber ikke på højde med
tidens krav. En studierejse i Tyskland for
at finde en afløser gav dog ikke et endeligt
resultat, og så sent som i 1938 byggede Orlogsværftet endnu 3 stk. HM Il. Først i april
1940 gik Flyvevæsenet ind for en Heinkel
He 114, et 2-sædet pontonfly med en 830
HK BMv\T motor, som naturligvis ikke blev
leveret inden besættelsen.

Den torpedobærende Hawker Dantorp ( en modifikation af den engelske Hawker
Horsley) blev anskaffet i 1933 i et forsag på at foroge Luftmarinens slagkraft,
idet flyet også kunne bære 50 kg bomber (8 stk.). Typen, der kun ankom i 2
eksemplarer, kunne forsynes med hjulunderstel, men blev overvejende anvendt
som soluftfartoj. Der blev med HB III nr. 201 og 202, som indgik i 9. Luftgruppe, foretaget en lang række forsogskast med torpedoer med særdeles gode
slutresultater.

I 1938 fik Flyvevæsenet for første gang i
mange år påny en regulær flyvebåd, en Dornier 10 ton Wal, FM I nr. 50, som fik navnet PERSSUAK. Den blev anskaffet specielt

til en ekspedition til Nordgrønland og er
omtalt nærmere i afsnittet om Grønlandsflyvninger.
Som følge af overvejelserne om torpedo-

I januar 1934 begyndte udskiftningen af LB Il Dankok med LB V Nimrod, der
ligeledes var en I-sædet jager fra H awker, stadig et biplan og m ed fast understel, men i modsætning til Dankoks lu/ tkolede stjernemotor forsynet med en
væskekolet rækkemotor ( Rolls Royce Kestrel III S), der helt ændrede jagerens
aerodynamiske linier.
4

Det dan,kc Flyvevåben
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Siden de sidste O.V.-flyvebåde udgik 1924, var so/ lyvningen foregået med
ponton-luftfartojer, me11 i
1938 fik Lu/ tmari11e11 /Jå11y
en egentlig flyvebåd, den
to-motorede Dornier Wal,
der med si11e 1300 HK,
fuldvægt på ca. 10.000 kg
og bræ11dstof behold11i11g til
13 timer havde gode muligheder i redningstjenesten
og til losning af opgaver i
Gronland, som den specielt
var anskaf/ et til.

plan contra let bomber og rekognosceringsfly erhvervede Flyvevæsenet i 1938 licens
på bygning af et 2-sædet rekognosceringsog bombefly Fairey P. 4/34 og i 1939 begyndte Orlogsværftet fremstilling af 12 stk.
af denne type, men ingen af flyene nåede at
blive færdige inden besættelsen.
Endelig havde Flyvevæsenet i foråret 1940
forberedt kontrakt om levering af 12 stk.
italienske 1-sædede jagere Macchi C. 200,
men heller ikke disse nåede til Danmark
før besættelsen.
Aktiviteten var ellers stor i disse sidste år
op mod krigens udbmd. Foruden ovennævnte overvejelser og forberedelser til anskaffelse af nyt materiel, skete der i 1936-37
en udbygning af Luftmarinestation Avnø
med en hangar, værkstedslokaler og en tidssvarende kaserne, således at den mindre
velegnede Luftmarinestation Ringsted kunne lukkes og 2. Luftflotille med udgangen
af maj 1937 overflyttes til Avnø.
I fortsættelse heraf blev Luftmarinestation København i 1937-39 udbygget og forbedret bl. a. ved uddybning og udvidelse af
den gravede rende ind til stationen, anlæg
af nyt slæbested, nye anløbsflåder for søflyene, og endelig en tidssvarende kaserne
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til afløsning af de »midlertidige« træbarakker der igennem 25 år havde været til rådighed som rammen om arbejdsrum, kontorer,
beboelse og vagtlokaler for Flyvevæsenets
personel, der for en kort periode fik lov til
at opleve hvorledes det var at virke under
mindre primitive forhold.
Ved optakten til 2. Verdenskrig stod Flyvevæsenet således i første afsnit af en opbygningsperiode, som af politiske årsager var
nogle år forsinket. Den operative styrke bestod af 13 HM II (rekognosceringsfly), 9
LB V (luftjagere) og 2 HB III (torpedopla ner) som alle havde passeret aldersgr.cnsen
og stod for en erkendt udskiftning.
Personellet var veluddannet og parat til
at løse de opgaver der måtte blive stillet,
men der var dog en meget følelig mangel på
flyvemekanikere, der som følge af de højere
konjunkturer på det civile arbejdsmarked
søgte ud til luftfartsselskaber og anden teknisk virksomhed.
Opgaverne i krigens første år faldt i overvejende grad på 1. Luftflotille og 9. Luftgruppe med neutralitets-bevogtning af farvandene, mineeftersøgning og sikring af
færgeruterne, specielt ruten Korsør-Nyborg.
For at fremme løsningen af disse opgaver

blev 2 luftgrupper på hver 2 stk. HM II
forlagt dels til den nyoprettede Luftmarinestation Slipshavn, dels til Århus, hvor den
udrustede eskadre havde basis. 1. Luftflotille forblev på sin hjemmebasis Luftmarinestation Avnø og fortsatte her øvelser og uddannelse så længe det var muligt.
Isvinteren 1939-40 gjorde det nødvendigt at trække de udstationerede luftfartøjer
hjem til Luftmarinestation København,
men så snart issituationen lettede i begyndelsen af april 1940 blev 1 HM II stationeret i Slipshavn og 2 i Frederikshavn med
henblik på mine- og isrekognoscering, men

deres militære virksomhed var på forhånd
begrænset, da de ikke havde fuld besætning
og manglede ammunition og bomber, hvorfor enhver militær indsats den 9. april 1940
på forhånd var udelukket.

1940-1950
Da besættelsen den 9. april 1940 øjeblikkelig standsede al militær flyvning i Danmark - bortset fra den andetsteds omtalte
svæveflyvning - blev beskæftigelsen af det
stadig tjenstgørende personel det største
problem. Indkaldte flyvere af reserven blev

Den f orste 1-sædede jagertype, som kom til Danmark efter 2. Verdenskrigs afslutning, var den velkendte
Supermarine Spitfire, der var fremstillet i flere variationer. MK IX E, som ses her, anvendtes ved såvel
Soværnets Flyvevæsen som Hærens Flyvertropper fra 1947-48. Typen udgik gradvis af tjeneste ved udskiftning i 1951 - 55.
4•
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De f orste fly med jet-motorer, som
tilgik såvel Flyvevæsenet som Flyvertropperne i opbygningsperioden
1945- 50, var Gloster Meteor MK
IV, hvoraf de f orste blev leveret i
oktober 1949. Senere fulgte Meteor
MK VIII, som ses her. MK VIII
var en udvikling af MK IV, med
ændret haleparti, længere krop og
udstyret med katapultsæde.

Gloster Meteor MK VII var et
tosædet, ubevæbnet fly, udviklet /1å
basis af MK IV, og anvendtes til
omskoling, træning i instrumentflyvning og lignende opgaver.

Da natjagerne Met eor MK XI
blev erstattet af altvejrsjageren
F-86 D Sabre, blev 6 stk. MI(
XI ombygget til slæbemåls/ly og
fik betegnelsen TT 20. Navigator/
radaroperator erstattedes af c11 tekniker, som betjente det indbyggede
slæbegrej. Propellen på hojre side
af flyet leverede kraft til indhaling
af slæbewiren.
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De forste danske helikopter-piloter blev uddannet på en civil fransk flyveskole i nærheden af Paris, hvor også nogle f lyvemekanikere blev instrueret i helikopterens særlige
teknik. V ed skolingen anvendtes Bell 47
D- 1, som senere (1952) blev anskaffet til
Flyueuåbnet i 3 eksemplarer.
Skoleflyet med lufthavnsbygningen i Toussus Le Noble i baggrunden.

Som sidste medlem af Meteor-familien fik Flyvevåbnet i 1952 den 2-sædede natjager MK XI. Radarudstyret
var indbygget i den forlængede næse ag betjentes af en navigator/radaroperator, som fra andet sæde assisterede piloten med navigation og målsagning.

,
►
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hjemsendt og linieofficererne overført til
anden tjeneste i Søværnet. Maskinmestre og
teknikere kunne i nogen tid beskæftiges
med vedligeholdelse og konservering af det
opmagasinerede materiel, men måtte derefter overføres til anden tjeneste, således
blev radiouddannede flyvemekanikere udkommanderet til tjeneste som telegrafister
i de endnu sejlende enheder af Søværnet,
medens andre teknikere gennemgik specialkursus og overførtes til tjeneste ved Flådestationens luftværns- og· vagtkompagnier,
kaserne- og brandvagt, Søartilleriets beredskabshold til uskadeliggørelse af bomber,
miner, o. s. v.
Luftmarinestation København måtte allerede den 24. april afleveres til Deutsche
Luftwaffe og den 5. august led Luftmarinestation Avnø samme skæbne, medens Flyvevæsenets hovedkvarter i Quinti Lynette og
Flyveskolens kadethus på Quinti Bastion
forblev til rådighed indtil aktionen fra tysk
side den 29. august 1943 satte et endeligt
punktum for legal militær virksomhed.
En del flyvere og flyvemekanikere kom
efterhånden til at gøre tjeneste i det svenske flyvevåben, medens andre gik ind i det
illegale arbejde der opretholdt forbindelse

mellem Sverige og Danmark med transport
af flygtninge, efterretninger, våben og ammunition. Ikke mindst her var teknikerne
til stor nytte i fiskekuttere og hurtigbåde
der anvendtes til transporterne. Andre af
Flyvevæsenets personel søgte videre til England, hvor de enten i stabe eller Fleet Air
Arm kunne gøre en indsats i allieret tjeneste, ligesom enkelte flyverløjtnanter af reserven der allerede tidligere havde forladt
Danmark og fundet optagelse i det norske
Exil-flyvevåben i England, hvor bl. a. flyverlØj tnant Kay Birksted ydede en fremragende
indsats.
Ved krigens afslutning den 5. maj 1945
blev daværende kommandørkaptajn Poul
Scheibel, der i mange år havde forrettet tjeneste ved Flyvevæsenet, som chef for Flyvestation København, for Flyveskolen, som
stabschef og som chef for Flyvevæsenet i
1941- 43, påny indsat som chef for Flyvevæsenet og forestod sammen med de få
officerer der endnu fandtes med flyveruddannelse den forestående opbygning af Flyvevæsenet, der hurtigt konvergerede mod
opbygningen af det tredie værn: Flyvevåbnet.
E. ]. Overbye.

FL YVEMASKINBYG NING
VED ORLOGSVÆRFTET

F

lyvningens barndom i dette århundredes
begyndelse var præget af eventyrets
glans og fangede fantasien hos de fleste
unge. Begyndelsen af den flyvemæssige indsats på Orlogsværftet var da også i høj grad
baseret på en brændende interesse og en
stor ambition hos Marinens yngre officerer
for at deltage i dette eventyr og for at søge
de øjnede muligheder nyttiggjort til maritime formål. Orlogsværftet lå på Halmen
- disse to betegnelser var ikke alene synonyme, de var identiske, for chefen for Orlogsværftet var admiral og øverstkommanderende på Halmen, og det tekniske personel ved Værftet - ihvertfald det ledende
- var uniformeret og tilhørte »Halmens
faste Stok«. Først ved en ændring i marts
1924 til Søværnsloven af 1922 blev Flådestationen udskilt som den militære enhed,
og Orlogsværftet blev den civile enhed,
men begge var beliggende på Halmen.
Bygning af flyvemaskiner ved Orlogsværftet strakte sig over en periode på 30 år fra en beskeden men energisk begyndelse i
1912/ 13 - med en intens virksomhed under
den I. Verdenskrig 1914/18 samt i 1919,
hvorpå man efter ændrede direktiver fortsatte med uformindsket styrke i alle mellemkrigsårene, men kun for at nå til en brat

og hård afslutning den 29. august 1943, da
den tyske militærmagt besatte Halmen og
udslettede den sidste rest af Søværnets Flyvevæsen. Siden besættelsen den 9. april 1940
var aktiviteten på Orlogsværftets Flyvemaskineværksted ganske vist blevet meget
stærkt reduceret, idet alt ledigt gulvareal i
værkstedet måtte benyttes til opmagasinering af Flyvevæsenets luftfartøjer, og idet
man ikke øjnede nogen umiddelbar mulighed for at komme igang igen, men man
søgte alligevel at bevare så mange af de dygtige specialarbejdere så længe som muligt.
Den 29. august 1943 satte imidlertid et definitivt stop for en stolt og resultatrig periode
i Orlogsværftets historie.

De to epoker
I løbet af den nævnte 30-års periode byggede Orlogsværftet i alt lige ved 100 flyvemaskiner af 15-16 forskellige typer. Perioden opdelte sig i to adskilte afsnit før og efter 1919, hvor et rigsdagsudvalg,
der var nedsat i anledning af en del militære flyvehavarier, på ganske ukorrekt
grundlag rettede kritik mod det ved Orlogsværftet byggede flyvemateriel - i modstrid med den stilling, de sagkyndige militære medlemmer af udvalget indtog -
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men som i forbindelse med efterkrigstidens adgang til at erhverve billigt udenlandsk flyvemateriel stoppede al videre
nykonstruktion. I afsnittet fra 1913-19, der
var det mest interessante, bestod nybygningsvirksomheden nemlig udelukkende af
egne nykonstruktioner af flyvebåde og senere også af pontonmaskiner, idet man under 1. Verdenskrig var ude af stand til at
købe udenlandsk flyvemateriel. I det sidste
afsnit fra 1919-40 benyttede man derimod
overvejende konstruktioner fra udlandet,
idet man i begyndelsen foretog opmålinger af enkelte indkøbte tyske og engelske
luftfartøjer, på hvilket grundlag Orlogsværftet startede seriefremstillinger af flyvemaskiner og med indkøbte motorer. Senere
gik man over til licenserhvervelse fra engelske og tyske flyvemaskinefabrikker, samtidig med at man anskaffede et par enkelte
maskiner af de respektive fabrikater som
prototyper, da det ikke kunne forventes,
at licenstegningerne var fuldkomne.
Orlogsværftets flyvemaskineproduktion
var naturligvis primært beregnet for Marinens Flyvevæsen, men de indhøstede konstruktionserfaringer blev udnyttet til hjælp
for andre. Således konstruerede og byggede
Orlogsværftet i samarbejde med Hærens
tekniske Korps (H.t.K.) i 1917-18 fire såkaldte H-maskiner til Hærens Flyvertropper, af hvilken type H.t.K. selv byggede
yderligere 5 stykker, og i 1926 byggede Orlogsværftet 2 stk. ]abiru passagermaskiner
for Det danske Luftfartselskab efter licens
fra H. &: M. Farman i Paris. Endelig byggede Orlogsværftet i 1933 og 1935 2 stk.
Fokker F. XII passagermaskiner, ligeledes
for Det danske Luftfartselskab og efter
licens fra det hollandske firma Fokker Flyvemaskinefabrik.
Paralleltløbende med nybygningsvirksomheden udførte Orlogsværftet imidlertid
en vidtstrakt reparation og vedligeholde!-
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se af Marinens luftfartøjer - i begyndelsen
endda en genopbygning af totalt havarerede
flyvebåde - men i hele sin eksistens foretog
flyvemaskineværkstedet samtlige større reparationer og hovedeftersyn af alle Flyvevæsenets luftfartøjer, foruden at værkstedet
bistod Flyvevæsenet med udførelse af ønskede modifikationer og af forskelligt apparatur til forsøgsformål.

Initiativ og foretagsomhed
Det var så heldigt, at Orlogsværftet ved
den første epokes begyndelse havde fået
uddannet nogle unge værftsingeniører i
udlandet. De var grebet af begejstring for
flyvningens muligheder og kastede sig over
de foreliggende problemer, hvortil de fik
fuld støtte af chefen for Marineministeriet,
kontreadmiral V. C. A. ]Øhnke og Flådens
overkommando, viceadmiral Kofoed Hansen og kaptajn, senere viceadmiral W enck.
Det var for flyvemaskinernes vedkommende især værftsingeniør H . P. Christensen, som i 1917 blev underdirektør ved
skibbyggeriet for året efter at blive direktør
for Nakskov Skibsværft og 1925 for Helsingør Skibsværft. Som nærmeste medarbejder ved konstruktion og bygning af flyvemaskiner havde han ingeniør, senere direktør for Orlogsværftet N. K. Nielsen. For motorernes vedkommende var det værftsingeniør J. A. Kørbing, den senere direktør for
D.F.D.S., der under 1. Verdenskrig fik til
opgave at konstruere og bygge flyvemotorer
på Orlogsværftet, på et tidspunkt da intet
kunne købes i udlandet.
Under ledelse af direktøren for Orlogsværftets Skibbygning og Maskinvæsen, J. A.
Tuxen, fik de to nævnte værftsingeniører
vidtstrakte beføjelser til at gå i gang med
de nye og interessante, men vanskelige opgaver. Man havde ikke de senere tiders
videnskabelige, aerodynamiske og bereg-

(

Glenten. I -sædet biplan
af Henri Farman typen.
Bygget af Robert Svendsen i Kobenhavn 1910-11.
50 HK roterende 7-cyl. luftkolet Gnome-Monosoupape motor. Spændvidde 10,4 m. Længde 11,2 m. Hojde
3,3 m. Samlet areal af bære/lader 42,7 m2. Brændstof beholdning 80 liter. Tom vægt 380 kg. Fuldvægt 530 kg.
Max. hastighed 80 km/t. Landingshastighed 50 km/t. Udrangeret 1913. Kasseret 1914. Findes nu på Tøjhusmuseet.

ningsmæssige grundlag, der først var under
udvikling, men også det tekniske, konstruktive grundlag var yderst spinkelt, baseret
som det var på pionerernes konstruktioner.
Det var ret småt, hvad der forelå af forsøgsrapporter, men gennem beregninger og forsøg fandt man, hvorledes en flyvemaskine
skulle bygges for ikke at bryde sammen i
luften, og hvordan den burde stabiliseres og
styres.
Ved ivrige studier af de få foreliggende
udenlandske oplysninger om teoretiske beregninger, forsøg og konstruktioner samt
foreliggende erfaringer fik man efterhånden
ideer til forbedrede og mere effektive konstruktioner, men som naturligt var, begyndte Orlogsværftets flyvemaskinbyggeri
med reparationer og genopbygninger af
Marinens to første flyveapparater, Glenten
og Ørnen.

Glenten og Ørnen
Glenten var et af Robert Svendsen i 1910
-11 bygget Henri Farman I-sædet biplan,
til hvilket alt træværket var forarbejdet af

en karetmager hos H. C. Christiansen. Motoren var en luftkølet 50 HK, 7-cyl. roterende Gnome-Monosoupape, på hvilken
propellen var fastboltet, idet krumtappen
stod stille. Krumtapakslen var hul, og indsugningen skete gennem denne, medens udstødningen skete gennem fjederbelastede
topventiler uden særlige udstødsrør. Smøringen foregik med Ricinus olie. I marts
1912 købte generalkonsul Ludvigsen Glenten af Robert Svendsen og skænkede den til
Marineministeriet, som lod den tage i regnskab ved Oriogsværftets Baadeværft den 25.
marts 1912, og Glenten blev nu - trods det
at den kun var I-sædet - brugt til uddannelse af premierløjtnanterne i Flåden, prins
Axel, W. Laub og A. Hoeck, som fik deres
flyvercertifikater i februar 1913, men forinden var flyveapparatet havareret adskillige gange med påfølgende genopbygninger
på Orlogsværftets Baadeværft. Da bedre
egnet materiel kom til, blev Glenten taget
ud af tjeneste og kasseret, og den befinder
sig nu på Tøjhusmuseet.
Ørnen var et originalt 2-sædet Maurire
Farman biplan med en luftkølet 70 HK,
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8-cyl. V-formet Renault motor med gearet
propel. Flyveapparatets ejer var Ulrik Birch,
som indgik på at overdrage maskinen vederlagsfrit til Marineministeriet mod, at han
selv blev ansat som marineflyver og instruktør på Ørnen og beholdt denne stilling i
IO år. Ved tidligere fratræden skulle maskinen erstattes med 16.000 kr. Ørnen havarerede også og blev genopbygget flere gange
på Baadeværftet, men den 2. oktober 1913
styrtede den ned og havarerede totalt. Ulrik
Birch døde få dage efter, medens eleven,
premierløjtnant i Flaaden, J. A. Thiele, var
uskadt. Marinen overtog vraget af maskinen
for 10.000 kr., og senere overtog Hærens
Flyvetropper den uskadte motor for samme
beløb.

De to Donnet Leveque .flyvebåde
Støttet af den i befolkningen udbredte
begejstring for luftens erobring blev der i
1912 foretaget en landsomfattende indsamling af frivillige midler til fremme af det af
Marinen udviste initiativ. Sekretær i indsamlingskomiteen var kaptajn i Marineministeriet, senere viceadmiral, H. Rechnitzer.
Resultatet af indsamlingen blev 43.000 kr.,
hvoraf de 7.000 kr. kom fra »De Danske
Kvinders Forsvarsforening«. For disse midler blev der indkøbt to franske flyvebåde
af typen Donnet Leveque, der var et 2-sædet
side-by-side biplan, hvis skrog var bygget
af krydsfiner. Bæreplaner og rorflader samt
planstØtter var helt igennem trækonstruktioner, og beklædningen var naturligvis
lærred. De to flyvebåde var ligesom Glenten
forsynet med en 7-cyl. roterende Gnome
motor, der dog var på 80 HK. De ankom
i april I 913 og blev taget i regnskab ved
Baadeværftet, og de blev døbt henholdsvis
Maagen og Ternen. Det varede imidlertid
ikke længe, før de begge havarerede og blev
genopbygget på Baadeværftet, hvilket skete
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adskillige gange - selv efter »totale« havarier. Grunden hertil var dels, at man jo
ikke havde andre flyvebåde, og dels at man
nu kendte typen og derfor ikke kom ud på
helt ukendt terræn eller vovede konstruktioner, men desuden var der den gammelkendte årsag, at det alle dage har været lettere at få økonomiske midler til reparation
og vedligeholdelse end til nybygning. De
havarerede flyvebåde blev derfor »vedligeholdt« ved genopbygning, selvom der kun
var ganske få brugbare dele tilbage.
Men i forbindelse med disse genopbyg·
ninger fik Orlogsværftets ingeniører i begyndelsen af 1914 rig lejlighed til at prøve
deres kræfter og opfindsomhed på forbedringer på gnmdlag af de indhøstede erfaringer, og de begyndte at foretage ombygning og forbedring af flyvebådenes enkeltdele, hvorved vægt kunne spares, og hvorved den aerodynamiske effektivitet kunne
øges væsentlig. Således fik flyvebådene nye
bæreplaner med et mere effektivt profil og
med et væsentligt større planareal. Der blev
også fremstillet nye, strØmlinieformede
planstøtter og forbedrede sideflydere samt
adskillige andre modifikationer, hvorved
fart og flyveegenskaber forbedredes. Men
maskinerne var stadig skrøbelige og skulle
flyves med yderste varsomhed og under roli ge vejrforhold. De måtte ikke udsættes for
voldsomme påvirkninger - alle drej skulle
være flade, og dykninger var ikke tilladt,
medens urolige vejrforhold satte en begrænsning for flyveaktiviteten - især vindstød kunne være farlige. Man havde endnu
ikke lært eller fået kontrol over s/Jin-bevægelsen, som blev anset for at være yderst
farlig, da den let kunne medføre nedstyrtning, så alt skulle iagttages for at undgå
dette.
Dette leder tanken hen på RAF's senere
forsøgsstation for flyvebåde i Felixstowe,
hvor testpiloterne, hvis flyvning også var

Ørnen. Originalt 2-sædet Maurice Fannan fra 1912. Floj dog ofte med 3 mand
ombord. 70 HK 8-cyl. luftkolet V-formet Renault motor med 1800 o/m, men
med propellen gearet til 900 o/m. Spændvidde 16,4 m. Længde 12,0 m. Højde
3,6 m. Totalhavareret og kasseret den 2. oktober 1913.

Ørnen demonstreres for Hanr Majestæt kong Christian X på »Skandinavisk
Aerodrom4' på Christianshavns Fælled ved Klavermarksvejen på Amager.
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Maagen 2 (tidligere Ternen, senere kaldt FB I).
Original Donnet Leveque
2-sædet flyvebåd. 1913.
Genopbygget og forbedret
gentagne gange på Orlogsværftet.
80 HK roterende 7-cyl. luftkulet Gnome-Monosoupape motor. Data efter forste ombygning i 1914: Spændvidde 11,3 m. Længde 7,8 m. Hojde 2,8 m. Samlet planareal 25,0 m!!. Brændstofbeholdning 100 liter.
Tomvægt 480 kg. Fuldvægt 780 kg. Max. hastighed 100 km/t. Landingshastighed 80 km/t. Udrangeret 1915.
Kasseret 1919. Findes nu på Tojhusmuseet.

meget afhængig af vejrforholdene, hvorfor
der var rigeligt med lediggang, i deres
briefing-room, på en fremtrædende plads
havde ophængt et fint udført og indrammet
bibelcitat med følgende tekst:
»Math. 6. 28:
Look at thc Lilies in thc Field,
Thcy do not work,
Ncither do they spin.«

Orlogsvæiftets første nybygninger
Orlogsværftets dygtige konstruktører havde efterhånden fået så mange praktiske
erfaringer, at de nu turde gå igang med
noget helt nyt. Ingeniør H. P. Christensen
havde foretaget et studium af de første primitive vindtunnelforsøg i Frankrig og England og havde studeret ligevægtsberegninger
og planbelastninger samt stabilitetsproblemer og styreforhold foruden styrefladernes
størrelse og hensigtsmæssige placering og bevægelse m. v., og man gik derpå igang med
Orlogsværftets nybygning nr. 1, en flyvebåd
af delvis samme type som Maagen og Ternen, omend en forbedret udgave. Den nye
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flyvebåd var 2-sædet, men med sæderne i
tandem, hvorved bådskroget blev slankt og
mere elegant. Flyvebåden, der var opbygget
af mahogni på kravel, blev fremstillet på
Baadeværftet, medens alle de nødvendige
detaildele, metalbeslag og barduner samt
propellen m. v. blev forarbejdet på Orlogsværftets øvrige værksteder. Motoren var
uforandret en 80 HK Gnome. Resultatet
blev efter forholdene strålende og særdeles
opmuntrende, og flyveegenskaberne var faktisk så gode, at flyvebåden og de senere eksemplarer af denne type blev anerkendt som
værende blandt de bedste i Europa på den
tid. Den nye flyvebåd, der blev færdig i december 1914, blev kaldt for Maagen 3, idet
Maagen og Ternen blev omdøbt til henholdsvis Maagen 1 og Maagen 2. Maagen 1
totalhavarerede allerede i 1914, medens
Maagen 2 blev taget ud af tjeneste i slutningen af 1915 og blev endelig kasseret i
1919. Denne flyvebåd befinder sig nu på
Tøjhusmuseet som en repræsentant for Orlogsværftets første konstruktive indsats i
flyvemaskinebygningen.
På det foreliggende grundlag holdt inge-

niør H. P. Christensen et foredrag i Dansk
Ingeniørforening den 10. februar 1915 om
»Moderne Flyvemaskiner og Hovedprincipperne for deres Konstruktion«, hvori han
redegjorde for såvel den teoretiske viden
som den praktiske udformning og de opnåede resultater.
Af den nye Maagen 3 type blev der fremstillet i alt 8 stk. 80 HK flyvebåde i årene
1914-17, heri indbefattet de respektive
genopbygninger, som dog alle fik nybygningsnumre på Orlogsværftet, medens de
fik nye Maagen-numre 1-4. Således blev
Maagen I bygget i april 1915 som O.V.
bygge nr. 2 og genopbygget i april 1917
og i december 1917 som O.V. bygge nr.
henholdsvis 14 og 19, medens Maagen 2
blev bygget i november 1915 som O.V.
bygge nr. 4 og genopbygget i juli 1916 som
O.V. bygge nr. 8. Maagen 3 blev genopbygget i januar 1916 som O.V. bygge nr. 5.
Endelig kom nybygning O.V. bygge nr. 10
i november 1916, og den blev kaldt for
Maagen 4 og var nybygget helt fra grunden.

Orlogsværftets motorkonstruktioner
Ved de mange reparationer af de først
anskaffede 50 og 80 HK Gnome motorer
havde Orlogsværftets maskinværksted erhvervet sig mange erfaringer, og da man
under verdenskrigen ikke længere kunne
købe udenlandske flyvemotorer, påbegyndte
værkstedet allerede i 1915 konstruktion og
bygning af egne motorer af den 80 HK
motortype. Det var værftsingeniør Kørbing,
der forestod dette udviklingsarbejde, og der
blev bygget i alt 6 stk. 80 HK Gnome motorer til de ovennævnte første flyvebåde.
Maagen 2 på Tøjhusmuseet har en af disse
på Orlogsværftet byggede Gnome motorer.
Flere og større flyvebåde,
men virvar i nummereringen
Samtidig med bygningen af den første
serie vellykkede flyvebåde var det lykkedes
fra Amerika at erhverve en 100 HK, 8-cyl.
vandkølet V-formet Curtiss motor, og til
denne kraftigere motor konstruerede og
byggede Orlogsværftet en ny og lidt større

Maagen 3 (FB Il). Orlogsværftets f orste nybygning.
1914.
80 HK roterende 7-cyl. luftkolet Gnome-Monosoupape motor. Spændvidde 11,2 m. Længde 8,5 m. Hojde
2,9 m. Planareal 28,5 m2. Tomvægt 460 kg. Fuldvægt 800 kg. Max. hastighed 100 km/t. Flyvetid 41/2 time.
8 stk. bygget i årene 1914-17 (Maagen 1-4). Typen udrangeret 1919.
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Maagen 14 ( FB III ) i
start.
100 HK motor - dels 7-cyl. Gnome motor og dels vandkolede motorer af ty/1en 8-c)•l. V-formet Curtiss
og 6-cyl. Mercedes. Spændvidde 13,5 m. Længde 9,3 m. Hojde 3,5 m. Planareal 39,9 m2. Tornvægt 727 kg.
Fuldvægt 1107 kg. Max. hastighed 102 km/t. Flyvetid 4½ time. Bevæbning: 1 stk. 8 mm Vickers maskingevær og 4 stk. 9 kg bomber. JO stk. bygget J1å Orlogsværftet i årene 1915- 18 (Maagen 11-19). Typen
udrangeret i 1920.

2-sædet flyvebåd, baseret på erfaringerne tra
den første serie. Det var O.V. bygge nr. 3,
som blev afleveret i oktober 1915, og den
blev kaldt Maagen 4, idet den blev bygget
før den tidligere nævnte 80 HK Maagen 4 ,
der først kom i november 1916. Typen viste
sig også at være særdeles vellykket, og i
årene 1915- 17 byggede Orlogsværftet i alt
IO stk. af denne type flyvebåde, incl. enkelte
genopbygninger, men nu kom man ud for
vanskeligheder ved nummereringen, efter
at O.V. bygge nr. 6 og 7 i henholdsvis april
og juni 1916 blev kaldt for Maagen 5 og 6.
Man besluttede derfor at benytte iVfoagennumrene under 10 til de 80 HK flyvebåde
og numrene fra 11 og opefter til de 100 HK
flyvebåde. Maagen 6 blev således i marts
1917 genopbygget som O.V. bygge nr. 13 og
blev kaldt for Maagen 11, medens 1vlaagen
5 blev omdøbt til Maagen 12, og den 100
HK Maagen 4 blev i forbindelse med en
genopbygning som O.V. bygge nr. 18 i december 1917 kaldt Maagen 14, idet navnet
1\Iaagen 13 var uønsket. Man var naturligvis ikke overtroisk, men tallet 13 kunne jo
være uheldigt! Af de helt nybyggede 100
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HK flyvebåde blev O .V. bygge nr. 9, 11, 16,
17 og 20 kaldt henholdsvis Maagen 15, 16,
18, 19 og 17 (sidstnævnte blev først afleveret i maj 1918).

Nyt flyvemaskineværksted og flere
.flyvemotorer
Med den ovennævnte serie 100 HK l\Iaagen-både var byggeaktiviteten på Baadeværftet blevet så intens, at en udvidelse af
gulvarealet var nødvendig, og i 1916 kunne
man da også rykke ind i en nyopført monteringshal, der var bygget i tilknytning til
Baadeværftet. Nu havde man endelig fået
et rigtigt flyvemaskineværksted.
Til brug for de nye flyvebåde var det i
1915 lykkedes - udover den nævnte 100
HK Curtiss motor - at købe 5 stk. 100 HK,
7-cyl. Gnome motorer fra Vickers i England, og desuden erhvervede man et par 100
HK, 6-cyl. vandkølede Mercedes motorer
fra ilanddrevne eller nødlandede tyske
krigsflyvemaskiner. Endelig erhvervede man
endnu et par 100 HK Curtiss motorer.
Gnome motorerne var imidlertid lidet drift-

Maagen 17. Tysk pontonmaskine af Sablatnig typen. Genopbygget på Orlogsværftet i februar 1917.
120 HK 6-cyl. vandkolet Argus motor. Spændvidde 15,0 m. Længde 14,0 m. Tomvægt 936 kg. Fuldvægt
1350 kg. Max. hastighed 105 km/t. Totalhavareret og kasseret i oktober 1917.

sikre, og de blev snart rangeret ud af tjeneste til fordel for de mere robuste vandkølede motorer.
En ilanddreven tysk pontonmaskine af
typen Sablatnig, et 2-sædet biplan med en
120 HK, 6-cyl. vandkølet Argus motor, gav
anledning til, at man ønskede at sammenligne præstationerne af flyvebådene med en
pontonmaskines præstationer, og som bygge
nr. 12 genopbyggede Orlogsværftet i februar
1917 denne pontonmaskine, som blev kaldt
Maagen 17, uanset at den ikke var en flyvebåd. Ved prøveflyvninger fandt man ud af,
at trods den kraftigere motor havde pontonmaskinen dog ringere præstationer i luften
end flyvebådene, men sødygtigheden syntes
imidlertid at være en del bedre end for disse.
Maskinen havarerede imidlertid totalt i
oktober 1917, og betegnelsen Maagen 17
kunne derfor anvendes igen ved den i 1918
færdigbyggede 100 HK flyvebåd, O.V. bygge
nr. 20, i hvilken man i øvrigt i begyndelsen
monterede den 120 HK Argus motor, der
på grund af manglende reservedele dog
snart blev udskiftet med en 100 HK Curtiss
motor.
I sommeren 1916 bestemte Marinemini-

steriet, at Orlogsværftet skulle projektere 3
nye typer luftfartøjer, nemlig en stor rekognosceringsmaskine på pontoner og forsynet
med 2 stk. 160 HK motorer, samt en ny
type flyvebåd med en motor på 160-200
HK, foruden en pontonmaskine af en tilsvarende type som den ilanddrevne tyske,
men med en kraftigere motor. Dette projekteringsarbejde blev udført af værftsingeniør
H. P. Christensen bistået af ingeniør N. K.
Nielsen.
Den store 2-motorers rekognosceringsmaskine kom nu aldrig længere end til projektstadiet, hvorimod flyvebåden blev bygget og afleveret i maj 1917. Det var O.V.
bygge nr. 15, og den blev forsynet med en
160 HK 8-cyl. Curtiss motor. Som den første i en ny gruppe med motorkraft på 160200 HK og med numrene fra 21 og opefter
fik den nye flyvebåd navnet Maagen 21.
Den viste sig at have væsentligt bedre egenskaber end de tidligere I 00 HK flyvebåde,
og den blev derefter i juli 1918 forsynet
med en 200 HK Curtiss motor som O.V.
bygge nr. 21. Orlogsværftet byggede endnu
et eksemplar af denne type som bygge nr.
23, der fik navnet Maagen 22, og som blev
afleveret i september 1918.
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HB I i start. 2-sædet J1ontonmaskine, hvoraf 4 stk.
blrv bygget på Orlogsværftet i årene 1918-19.
160 HK vandkolet motor - dels 8-cyl. V-formet Curtiss, dels 6-cyl. Benz og dels 6-cyl. O.V. 160. SJ1ændvidde 15,2 m. Længde 10,0 m. Hojde 3,7 m. Planareal 52,6 m2. Tomvægt 1053 kg. Fuldvægt 1420 kg.
Max. hastighed 127 km/t. Flyvetid 4½ time. Bevæbning: I stk. 8 mm Vickers maskingevær og 4 stk.
7,5 kg bomber. Typen blev forst udrangeret i 1924.

De projekterede pontonmaskiner blev også færdigkonstrueret og bygget, og Orlogsværftet byggede i alt 4 stk. som bygge nr.
22, 24, 25 og 27, der blev afleveret i henholdsvis september og oktober 1918 samt i
januar og april 1919. Da de jo ikke var
flyvebåde, fik de ingen navne, men blev
simpelthen kaldt nr. 23, 24, 25 og 26. Motorerne til disse pontonmaskiner var dels
en 160 HK Curtiss motor, dels en 160 HK,
6-cyl. vandkølet Benz motor. På grundlag
af denne sidste type motor, som Orlogsværftets maskinværksted havde opmålt i
1918, konstruerede og byggede værkstedet et
antal nye motorer på 160 HK, kaldet Orlogsværftets type O.V. 160, og disse motorer blev efterhånden monteret i pontonmaskinerne. Motorerne, der blev færdige i
1920, var meget vellykkede og driftsikre og
anvendtes lige til 1931.
Ny nummerforvirring
og omgrujJjJering af søl uf tfartøjerne
På dette tidspunkt var nummerering og
gruppering af søluftfartøjerne blevet yderst
indviklet bl. a. på grund af den gentagne
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brug af samme nummer til forskellige typer,
og man tog derfor konsekvensen og opfandt
nye betegnelser, som henviste til art og konstruktion samt motorkraft, idet man brugte
en betegnelsen bestående af to bogstaver
efterfulgt af et romertal. Således kom F til
at stå for flyvebåd, medens H stod for hydroaeroplan (altså pontonmaskine). Dernæst
som andet bogstav benyttede man B for biplan, medens man ville benytte M for eventuelle senere monoplaner. For at holde
grupperne helt adskilt, kaldte man de to
oprindelige l\Iaagen og Ternen, altså 1Uaagen 1 og 2, for FB I. De øvrige på Orlogsværftet byggede og genopbyggede 80 HK
flyvebåde blev kaldt for FB Il, medens de
100 HK flyvebåde blev kaldt for FB III og
de 200 HK flyvebåde for FB IV. Endelig
byggede Orlogsværftet 3 stk. 2-sædede skoleflyvebåde, der var særlig robuste og specielt
indrettet til elevtræningen. Det var O.V.
bygge nr. 26, 28 og 29, som fik installeret
en 100 HK Curtiss motor, der også var bygget på maskinværkstedet som en kopi af den
amerikanske 100 HK Curtiss motor. Disse
tre flyvebåde fik imidlertid ikke noget Maa-

gen-navn, men blev simpelthen kaldt for
FB V nr. 6, 7 og 8. De var særdeles velegnede
til den specielle tjeneste ved flyveruddannelsen. De blev afleveret i henholdsvis marts,
april og december 1919. Af pontonmaskinerne havarerede nr. 24 totalt i foråret 1919,
og de tre resterende nr. 23, 25 og 26 blev
omdøbt til HB I nr. 14, 15 og 16.

Orlogsværftets konstruktionsvirksomhed standses
Nu kom de føromtalte direktiver, som
dræbte det rige initiativ og den store konstruktionsmæssige foretagsomhed, der havde præget flyvemaskinearbejdet på Orlogsværftet. En interessant og resultatrig epoke
blev hårdt og brutalt afsluttet, hvilket føltes
umådeligt bittert af alle de direkte implicerede, som havde gjort så stor og dygtig

en indsats for landets sømilitære forsvar
under 1. Verdenskrig og i de vanskelige år
derefter. Som tidligere nævnt og omtalt i
afsnittet om Hærens Flyvertropper nedsatte
Forsvarsministeriet et udvalg, der trods
kraftig imødegåelse fra Hærens og Flådens
sagkyndige foranledigede, at en selvstændig
konstruktion af flyvemaskinmateriel helt
blev opgivet fra 1919. Marinens Flyvevæsen
blev henvist til at indkøbe udenlandsk flyvemateriel, af hvilket der også fandtes en stor
mængde godt og billigt overskudsmateriel
fra krigen. Orlogsværftet måtte derfor nøjes
med vedligeholdelsen af Marinens flyvebåde
og pontonmaskiner samt af 7 stk. tyske pontonmaskiner af Friederichshafen type FF 49,
kaldet HB II med 220 HK, 6-cyl. vandkølede
Benz motorer. Disse 7 maskiner var indkøbt
i forbindelse med Ministeriet for offentlige
Arbejder til en forsøgsmæssig postrute mel-

3 stk. HM I i formation.
Type Hansa-Brandenburg
lavvinge monoplan. 15 stk.
(HM I nr. 20-30) bygget
på Orlogsværftet i årene
1921-27.
160 HK 6-cyl. vandkolet O.V. 160 motor. Spændvidde 13,5 m. Længde 9,3 m. Hojde 2,8 m. Planareal
32,2 m2. Tornvægt 770 kg. Fuldvægt 1465 kg. Max. hastighed 160 km/t. Flyvetid 3½ time. Bevæbning:
1 stk. synkroniseret førergevær og 1 stk. drejeligt maskingevær agter. Typen udrangeret i 1931.
5

Det danske Flyved.ber.
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lem København og Stege. Da postrute-forsØgene var afsluttet overtog Marinens Flyvevæsen maskinerne til rekognosceringsbrug,
idet der blev insitalleret et 8 mm maskingevær samt en Telefunken sender/modtager
radiostation i maskinerne.

Fornyet bygning,
men efter opmåling cif udenlandskefly
I 1920 havde Marinens Flyvevæsen indkøbt en tysk pontonmaskine af typen HansaBrandenburg, et 2-sædet lavvinge monoplan med en 160 HK Benz motor. Denne
pontonmaskine blev fuldstændig opmålt på
Orlogsværftet, som derpå i årene 1921-25
byggede i alt 13 maskiner, ind. enkelte genopbygninger, af denne type, der blev kaldt
for HM I, og de fik numrene HM I nr.
21-29. I 1927 blev der bygget yderligere to
maskiner af HM I typen, og de fik numrene
henholdsvis 20 og 30. Alle HM I maskinerne blev forsynet med Orlogsværftets egne
O.V. 160 HK motorer, som viste sig særde-

les driftsikre. Maskinerne havde træponto•
ner, men Orlogsværftet konstruerede pontoner af aluminium, som var væsentlig lettere og nemmere at vedligeholde.
Desuden havde Flyvevæsenet i 1920 i England indkøbt 6 stk. Avro 504 K skolemaskiner, et 2-sædet biplan med hjulunderstel
med en mellemliggende ski for at forhindre
kapotering ved landing. Disse maskiner var
forsynet med en 100 HK Gnome motor,
som dog ikke var særlig driftsikker. I forbin delse med H.t.K. foretog Orlogsværftet en
fuldstændig opmåling af denne type og havde tegningerne færdige, da Flyvevæsenet i
1925 indkøbte yderligere to stk. tilsvarende
Avro maskiner, som dog havde fået en 180
HK stationær, 7-cyl. luftkølet Armstrong
Siddeley Lynx motor, og som var uden landingsskien mellem hjulene. Den ændrede
type blev kaldt for A vro 504 N, og Orlogsværftet ændrede sine tegninger i overensstemmelse med den nye type og fremstil lede i 1926-27 i alt 3 eksemplarer af denne ,
foruden at 2 Avra 504 K blev ombygget

Avro 504 N . LB I skolemaskine på Lu/tmarinestationen Avno. 3 stk. bygget på Orlogsværftet i
årene 1926-27.
180 HK 7-cyl. stationær lttftkolet Armstrong Siddeley Lynx IV motor. Spændvidde 11,0 m. Længde 8,5 m.
Hojde 3,3 m. Planareal 28,9 m2, Tomvægt 790 kg. Fuldvægt 1084 kg. Kunstflyvningsvægt 975 kg. Max.
hastighed 150 km/ t. Max. dykkehastighed 190 km / t. Landingshastighed 70 km/t. Flyvetid 2½ time. Ingen
bevæbning. Avro LB nr. 110 findes nu J1å Tojhu smuseet. Typen udrangeret 1936.
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Hawker Dankok. LB II
nr. 158 på Luftmarinestationen Ringsted. 12 stk.
bygget på Orlogsværftet i
årene 1926-28.
385 HK 14-cyl. luftkolet Armstrang Siddeley Jaguar IV motor. SJ1ændvidde 9,9 m. Længde 8,0 m. Hojde
3,1 m. Planareal 28,8 m2. Tornvægt 1005 kg. Fuldvægt ( og kunstflyvningsvægt) 1330 kg. Max. brændstof
220 liter. Max. hastighed 235 km/t. Max. dykkehastighed 310 km/ t. Landingshastighed BO km/ t. Tophojde
7500 m. Flyvetid 2½ time. Bevæbning: 2 stk. synkroniserede 8 mm Vickers maskingeværer. Dankok LB II
nr. 158 findes nu på Tojhusmuseet. Typen udrangeret 1936.

til 504 N. Som Marinens Flyvevæsens første
landbiplan blev typen kaldt for LB I, og
de 3 maskiner fik numrene LB I nr. 108,
109 og 110. Skolemaskinen Avra LB I nr.
110 findes nu på Tøjhusmuseet.
Civilt intermezzo
Da Orlogsværftets værkstedskapacitet
imidlertid tillod yderligere arbejder på
dette tidspunkt, entrerede værftet i 1925
med Det Danske Luftfartselskab om licensbygning af den franske type Jabiru-Farman
passagermaskine, et højvinget monoplan
med 4 stk. Hispano Suiza 180 HK vandkølede motorer, to og to i tandem på hver
side mellem bæreplan og hjulunderstel. Der
var plads til 9 passagerer og en besætning
på 2 mand. Orlogsværftet byggede i 1926
dog kun to maskiner af denne type.
Licensbygning af engelske jagerfly
I foråret 1925 udskiltes flyvemaskineværkstedet som en særlig afdeling ved Orlogs-

værftet, og ingeniør Aa. E. Klem, senere
overingeniør i Flyvevåbnet, blev ansat som
leder af flyvemaskineafdelingen, da de tidligere ledere var overgået til andet arbejde
på Orlogsværftet.
På dette tidspunkt erkendte Marinens
Flyvevæsen, at man til jagerfly ikke kunne
benytte søluftfartøjer, idet disse ikke kunne
tåle de belastninger, som er uundgåelige i
luftkamp. Det var bl. a. med henblik herpå,
at man havde erhvervet Avra skolemaskinerne. Man bestemte sig således til at anskaffe en anerkendt jagertype fra den engelske flyvemaskinefabrik H. G. Hawker Engineering Co. (senere Hawker Aircraft
Ltd.). Det var et I-sædet biplan med en
385 HK, 14-cyl. luftkølet Armstrang Siddeley Jaguar motor - i realiteten en dobbelt Lynx motor, idet de to stjerner med
hver 7 cylindre var forskudt, så de bagerste cylindre sad ud for mellemrummet
mellem cylindrene i forreste række. Jagerne
var forsynet med 2 stk. 8 mm Vickers ma-
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skingeværer, der med synkronisering skød
ud gennem propellens rotationsplan. Desuden var piloten forsynet med iltmaske,
men der var ingen radioinstallation. Derimod blev brugen af faldskærm for første
gang indført i Flyvevæsenets maskiner, og
blev fra den tid standardudstyr i alle
typer. Flyvevæsenet købte i 1925 tre stk.
af disse jagere, som dog blev modificeret
efter særlige danske ønsker, og typen blev
kaldt for Danlwk type LB Il. Samtidig
erhvervede Orlogsværftet byggelicens fra
Hawker, og i årene 1926-28 byggede Orlogsværftet i alt 12 maskiner af denne type
med numrene LB II nr. 154-165. Dankok
jager, LB II nr. 158 findes nu på Tøjhusmuseet.

lnsjJektion og kontrol med byggeriet
Allerede i 1925 var tanken modnet om
en inspektionskontrol udover Orlogsværftets egen værkstedskontrol, idet en sådan
kontrol var taget i brug ved de forskellige
flyvemaskinefabrikker rundt i Europa. Daværende marineingeniør M. P. Eskildsen

ved Flyvevæsenet (senere ved Statens Luftfartstilsyn) opbyggede da med sine dygtige
maskinmestre efterhånden en særdeles effektiv inspektions- og montagekontrol dels
ved de på Orlogsværftet byggede luftfartøjer
og dels ved de periodiske eftersyn foretaget
af Flyvevæsenets militære teknikere. Man
havde desuden fundet ud af, at flyvemoto rerne nødvendigvis måtte afprøves på jorden, før de kom i luften, og da Orlogsværftets produktion af flyvemotorer nu var
standset, oprettede Flyvevæsenet i 1928 sit
eget flyvemaskineværksted med militære
teknikere og med motorprøvestande til afprøvning af flyvemotorerne. Ved denne
foranstaltning ophørte enhver flyvemotorvirksomhed ved Orlogsværftet, idet al fremtidig vedligeholdelse og afprøvning af flyvemotorerne nu foregik alene ved Flyvevæsenet.
Nye Heinkel jJontonmaskiner
Marinens behov for farvandsrekognoscering fra luften forøgedes, og da Brandenburg HM I typen efterhånden var ved at
blive forældet, valgte man en ny type, en

Heinkel He. 8. HM II
nr. 97 J1å slæbestedet på
Lu/ tmarinestationen Kobenhavn. 16 stk. bygget
på Orlogsværftet i årene
1929-38.
460 HK 14-cyl. luftkolet gearet Armstrong Siddeley Jaguar VI C motor. Sj,ændvidde 16,8 m. Længde
11,5 m. Hojde 4,9 m . Planareal 45,0 m2. Tomvægt 1750 kg. Fuldvægt 2650 kg. Max. brændstof 700 liter.
Flyvetid 5½ time. Max. hastighed 195 km/ t. Max. dykkehastighed 275 km/t. Landingshastighed 95 km/t.
Bevæbning: 1 stk. synkroniseret 8 mm dansk forergevær og 1 stk. 8 mm drejeligt dansk observatorgevær
samt 4 stk. 12½ kg bomber. Tyj1en udgik ved besættelsen i 1940.

t • U
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Flyvemaskinværkstedets monteringshal med Avra skolemaskine 504 N, LB I nr. 109 og I 10 under opbygning i 1925.

En af de forste Heinkel
He. 8, HM II pontonmaskiner under opbygning
i 1929 i flyvemaskineværkstedets monteringshal, der
blev opfort i 1916.
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Hawker Nimrod. LB V nr.
178 på Lu/ tmarinestationen Avno. IO stk. bygget
på Orlogsværftet i årene
1934-36.
535 HK 12-cyl. vandkolet gearet Rolls-Royce Kestrel III S motor. Spændvidde 10,2 m. Længde 8,2 m.
Hojde 3,1 m. Planareal 27,7 m!!. Tomvægt 1350 kg. Fuldvægt (og kunstflyvningsvægt) 1790 kg. Max.
brændstof 335 liter. Max. hastighed 318 km/t. Max. dykkehastighed 450 km/t. Landingshastighed 105 km/t.
Tophojde 8500 m. Flyvetid 4 timer. Bevæbning : 2 stk. synkroniserede 8 mm danske maskingeværer og 4 stk.
12 kg bomber. T·ypen udgik ved besættelsen i 1940.

tysk Heinkel He.8, et 2-sædet lavvinge
monoplan. Flyvevæsenet ønskede imidlertid, at maskinen skulle være 3-sædet, idet
man foruden piloten og mekaniker/telegrafisten, der betjente en Telefunken sender/
modtager, Ønskede en observatør, der i det
agterste sæde desuden betjente et drejeligt
8 mm maskingevær. Desuden ønskede man
at benytte en nyudviklet og stærkere udgave
af Armstrong Siddeleys Jaguar motor, som
var på 460 HK og havde en gearet propel.
I modsætning til alle de tidligere luftfartøjstyper, der alle havde været bygget af træ, var
Heinkel maskinens krop og stabiliseringsflader samt motorfundament og understel
bygget af svejste stålrør. Plankonstruktion
og pontoner var imidlertid stadig af træ, og
al beklædning var lærred. Den oprindelige
bevæbning bestod af et fast, fremadrettet
8 mm maskingevær med propel-synkronisator, og desuden kunne der medføres 8 stk.
12½ kg bomber under bæreplanerne. Flyvevæsenet indkøbte i 1928 seks af disse Heinkel maskiner, og man erhvervede samtidig
byggelicens, hvorefter Orlogsværftet i årene
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1929-31 byggede i alt 13 maskiner af denne
type, der blev kaldt HM II, og de fik numrene HM II nr. 81-93. De blev dog alle forsynet med aluminium pontoner. Som et supplement til denne leverance byggede Orlogsværftet yderligere 3 stk. HM II'ere, der blev
leveret i 1938, og som fik numrene HM II
nr. 78-80.
Foruden til rekognoscering blev denne
udmærkede og velflyvende maskine også
brugt til andre maritime formål som for
eksempel udsætning af slæbemål ved skydeøvelser og til forsøg med tågeudlægning
samt udsætning af flagsignaler m. v. Desuden monterede man metalskinner på undersiden af pontonerne, så maskinerne kunne lande på is, hvilket viste sig muligt,
selvom understellet ikke var affjedret. Og
med den vågnende interesse for Grønlands
opmåling blev flere af HM U'erne forsynet
med større brændstoftanke, så rækkevidden
blev væsentligt forøget. Disse maskiner blev
derpå i en årrække i 1930'erne sendt med
skib til Grønland, hvor de under forskellige
ekspeditioner gjorde tjeneste ved en meget

Aura Tutor 62 I. LB IV
skolemaskine. 3 stk. bygget på Orlogsuærf tet i årene 1935-37.
215 HK 7-cyl. luftkolet Ar_mrtrong Siddeley Lynx IV C motor. Spændvidde 11,0 m. Længde 8,1 m. Hojde
30 m. Planareal 29,3 m2. Tornvægt 900 kg. Fuldvægt 1250 kg. Kunstflj'vningsuægt 1180 kg. Max. brændstof 140 liter. Max. hastighed 190 km/t. Max. dykkehastighed 250 km/t. Landingshastighed 80 km/t. Flyvetid 23/4 time. Ingen bevæbning. Typ en udgik ved besættelsen i 1940.

omfattende opmåling og fotografering, bl.
a. for Geodætisk Institut, foruden at maskinerne blev benyttet til isrekognoscering
for skibsfarten ved Grønland.
Yderligere civil entreprise
Efter bygningen af Dankok LB II jagerne
og Heinkel HM II luftfartøjerne var Flyvevæsenet i en kortere periode vel forsynet
med fly, hvorfor nybygningsaktiviteten på
Orlogsværftets flyvemaskineværksted gik i
stå i 1932, så man kun havde beskæftigelse
ved eftersyn og vedligeholdelse af Marinens
luftfartøjer. For at Øge beskæftigelsen entrerede Orlogsværftet igen med Det Danske
Luftfartselskab om bygning af trafikfly.
Man bestemte sig for den hollandske Fokker F.XII, et 16 passagerers højvinget monoplan forsynet med 3 stk. 450 HK, 9-cyl.
luftkølede Bristol Jupiter stjernemotorer,
og på licens fra Fokker byggede Orlogsværftet i 1933 en F.XII'er og i 1935 endnu
et eksemplar. Især for den første maskine
i 1933 var leveringsterminen overordentlig
snæver, og leverancen af de hollandske tegninger voldte mange kvaler.

Lederen af flyvemaskineværkstedet, ingeniør Klem, var nu overflyttet til Hærens
Flyvertroppers værksteder på Kløvermarken,
og projekteringen og bygningen af de to fly
blev overdraget til flyvemaskineværkstedets
nye leder, ingeniør V. Nøring. Ingeniør Nøring forestod det efter forholdene meget
store og yderst forcerede projekt med en
beundringsværdig energi, og det lykkedes
ham at få det første fly afleveret til DDL
til tiden. Det viste sig tilmed, at resultatet,
hvad præstationerne angik, var så fremragende, at selv Fokkers konstruktører, der
havde tvivlet på muligheden af at gennemføre projektet som planlagt, var fulde af
lovord og udtalte deres uforbeholdne beundring for det fine resultat.
Nye Hawker jagere og
Avra skolemaskiner
Nu trængte Flyvevæsenet til en afløser
for de veltjente Dankok, LB II jagere, og
i 1933 købte man hos Hawker Aircraft Ltd.
to stk. jagere af Hawker Fury typen, men
modificeret efter danske ønsker, bl. a. var
bevæbningen to stk. danske 8 mm rekyl-
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geværer fra Dansk Industri Syndikat og
med en af dette firma konstrueret synkroniseringsanordning. Endvidere benyttede man
for første gang en radiotelefon for piloten,
ligesom man fik indbygget forøget tankkapacitet. Den nye jager fik betegnelsen
Nimrod, LB V, idet typebetegnelsen LB III
tidligere var benyttet til nogle i England
i 1931 indkøbte De Havilland Moth 60 M
skolemaskiner, medens typebetegnelsen LB
IV blev forbeholdt en samtidig anskaffet
ny type Avra skolemaskine.
Nimrod LB V jageren var forsynet med
en 535 HK, 12-cyl. vandkølet Rolls-Royce
Kestrel III S motor, og samtidig med købet
af de to prototyper erhvervede man byggelicens til hjemlig fremstilling, og Orlogsværftet byggede i årene 1934-36 i alt 10
stk. Nimrod jagere, som fik numrene LB V
nr. 172-181. Til forskel fra Heinkel maskinerne var kroppen opbygget af stålrør
med nittede beslag i knudepunkterne, og
planbjælkerne var af stålprofiler, medens
planribberne var af træ. Ror og stabiliseringsflader var bygget delvis af stål- og delvis af duralprofiler, men i øvrigt var hele
flyet lærredsbeklædt.
I 1934 købte Flyvevæsenet den ovenfor
nævnte nye og forbedrede Avra skolemaskine, kaldet Avra Tutor, og som nævnt type
LB IV. Det var et 2-sædet biplan med en
forbedret Armstrang Siddeley Lynx motor
på 215 HK. Ligesom Heinkel maskinerne
var kroppen bygget af svejste stålrør, men
bæreplaner og rorflader var stadig lærredsbeklædte trækonstruktioner. Samtidig med
købet af tre maskiner i England erhvervede

man byggelicens hos Avra, og Orlogsværftet
byggede i årene 1935-37 yderligere tre stykker af denne type, som fik numrene LB IV,
nr. 116, 117 og 118.

Flyvemaskinebygning stoppet i 194 o
I 1939 blev der ikke færdigbygget nogen flyvemaskiner på Orlogsværftet, som i
øvrigt havde rigeligt arbejde med at vedligeholde Marinens efterhånden mange forskellige flytyper. Men konstruktionsarbejdet blev dog fortsat, endog temmelig intenst
på grund af den usikre verdenssituation.
Uden køb af en prototype erhvervede man
licens på bygningen af 12 stk. engelske rekognoscerings- og bombemaskiner af typen
Fairey P.4/34, et 2-sædet lavvinge monoplan af helmetal konstruktion, såvel kropog plankonstruktion ind. beklædning som
ror- og styreflader. Motoren var en I 030
HK Rolls-Royce Merlin II, 12-cyl. vandkølet
motor, og bevæbningen var dels en 20 mm
maskinkanon og dels 4 stk. faste, 8 mm maskingeværer og I stk. drejeligt 8 mm maskingevær samt 4 stk. 136 kg bomber. Typen
blev kaldt for LM I, idet den naturligvis
havde hjulunderstel, som endda kunne foldes ind, og Orlogsværftet påbegyndte i 1938
bygningen af de 12 maskiner, men besættelsen den 9. april 1940 standsede brutalt
denne sidste og afsluttende indsats fra Orlogsværftets side for Danmarks luftmaritime
forsvar. Hermed gik mange og rige erfaringer tabt, og tæppet gik ned for et mindeværdigt kapitel i Orlogsværftets historie.
Leif Prytz

HÆRENS FLYVERTROPPER

D

I
l

en 2. juli 1912 modtog Generalstaben
fra Krigsministeriet en skrivelse efter hvilken Hærens Flyveskole i virkeligheden blev oprettet, selv om dette navn
endnu ikke blev anvendt. Hermed var
grunden lagt til Hærens Flyvertropper, en
hærafdeling der opretholdtes indtil vore
dages teknik og erfaringerne fra to verdenskrige skabte det tredie, selvstændige
værn, Flyvevåbnet.
Den organisatoriske udvikling fra den
første tid og indtil det selvstændige våben
oprettedes i 1950, kan opdeles i fire perioder:
1. periode fra 2. juli 1912 til oktober
1917: Hærens Flyveskole er underlagt Generalstabens Fæstningssektion.
2. periode fra 18. oktober 1917 til 31.
januar 1923: Chefen for Hærens Flyveskole
er som leder af Hærens Flyvertjeneste direkte underlagt Generalstaben.
3. periode fra I. februar 1923 til 31. oktober 1932: Flyverkorpset er underlagt Generalstaben og har under sig Flyveskolen
fra I. februar 1924 tillige Flyverkorpsets
Værksteder.
4. periode fra I. november 1932 til 1950:
Hærens Flyvertropper er underlagt Generalkommandoen og har under sig: Sjæl-

landske Flyverafdeling, Jydske Flyverafdeling, Flyveskolen, Flyvertroppernes Tekniske Tjeneste, Flyvertroppernes Værksteder og Ballonparken. Chefen for Flyvertropperne er tillige generalinspektør for
våbnet.

1912-1917
I ovennævnte skrivelse bemyndiges Generalstaben til at meddele kaptajn T. Grut
af Ingeniørkorpset, at Krigsministeriet med
tak modtager kaptajnens tilbud om vederlagsfrit at overlade Hæren det ham tilhørende B & S-monoplan til ejendom. Vedligeholdelsen af dette første fly skulle ske
ved foranstaltning af Hærens tekniske
Korps, der engagerede flyveren og mekanikeren Peter Nielsen hertil. Endvidere
bemyndiges Generalstaben til at leje en
hangar, hvis årlige leje dog ikke må overstige 4 til 500 kroner. I skrivelsen blev det
endelig bestemt, at Generalstaben i samarbejde med Hærens tekniske Korps skulle
fortsætte premierløjtnant ]. B. Ussings uddannelse som aeroplanflyver, og at der, efter I. Generalkommandos nærmere bestemmelse, skulle uddannes enkelte andre officerer i denne tjeneste.
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Det f orste danske militærvar det hos Burmeister
& Wain i 1911 byggede
B & S monoplan, konstrueret af to af virksomhedens
ingcniorer Olaf Berg og
Louis Storm. Den 50 HK
motor var fremstillet af
Niels Petersen, kaldet »motordoktoren«. Flyet opbevares nu på Tojhusmuseet.

!ly

Uddannelsen - skolen - var altså hermed sat i gang, men yderst beskedent og
med meget få midler til rådighed. For
driften gav ministeriet dog følgende af pekuniære bekymringer præget forskrift: »Da
det er meget tvivlsomt, om der vil kunne
stilles midler til rådighed til udbedring af
de ved større havarier foranledigede beskadigelser, skal man fremhæve nødvendigheden af, at der ved den omhandlede uddannelse udvises så stor forsigtighed, som
forholdene tillader det«.
Hærens første fly, der blev overtaget den
25. juli 1912, var et ensædet monoplan
konstrueret af ingeniørerne Olaf Berg og
Louis Storm og fremstillet hos Burmeister & Wain. Motoren var konstrueret og
fremstillet af Niels Petersen med tilnavnet
»motordoktoren«. Flyet var en for sin tid
fremragende konstruktion, der langt mere
end de fleste samtidige konstruktioner lignede nutidens fly. Peter Nielsen havde på
egen hånd uddannet sig på flyet og opnået
certifikat i sommeren 1911, hvorefter han
virkede som leder og lærer ved en privat
flyveskole, der var oprettet af kaptajn Grut.
I november var premierløjtnant Ussing ved
5. Artilleriafdeling af Krigsministeriet blevet beordret til at indtræde på denne pri-
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vate flyveskole, og i april 1912 opnåede
han certifikat.
Om uddannelsen på skolen fortæller
premierløjtnant Ussing i en tjenstlig rapport:
»Efter mundtlig Instruktion af Hr. Kaptajnen mØdte jeg første Gang paa Flyvepladsen
den 21. December 1911. P. Nielsen gennemgik Apparatets Bygning og Konstruktion, Motoren og dens Haandtering o. s. fr. samt lærte
mig Rattets forskellige Bevægelser og deres
Betydning for Flugten. I LØbet af Julen blev
jeg sat meget grundigt ind i hele Maskinen,
idet vi skilte og atter samlede de vigtigste Dele
af Apparat og Motor.
Først den 8. Januar d. A. kom Maskinen ud
af Hangaren, og P. Nielsen forsøgte nogle
Smaaflyvninger, men Motoren gik daarligt.
Efter at Magneten var opmagnetiseret, forsØgte Nielsen igen den 9. Januar, men efter
at have været ganske kort i Luften maatte
han lande brat og havarerede derved Understellet. Derimod flØj baade Svendsen og Severinsen alene og med Passager. Sidstnævnte tog
mig med paa en Tur paa et Par Omgange i
ca. 10 m's Højde.
Den 22. Januar var Nielsen igen lidt i Luften, forsøgte ogsaa med IngeniØr Berg som
Passager, men havarerede ved Landingen.
Den 11. Februar flyver Nielsen 3 Omgange,
- Motoren synes nu at gaa godt - og forsøger

atter med Berg som Passager med det Resultat, at Maskinen taber Balancen i et Sving,
og kommer saa haardt til Jorden, at Understellet bØjes, og nogle Stivere i Kroppen knækkes.
Efter at Apparatet er repareret, prøver Nielsen med Premierløjtnant Christiansen som
Passager, men havarerer ved Landingen Halepartiet. Endelig søndag den 25. Februar fik
jeg Nielsen overtalt til at opgive Passagerforsøgene og lade mig prøve alene.
Jeg kØrte saa i Løbet af Eftermiddagen 7
Gange frem og 7 Gange tilbage paa Banen
langs KlØvermarksvej, uden at der skete noget Uheld.
Efter en længere Periode med Regn og
Blæst fik vi stille den 9. Marts. Jeg kØrte 8
Ture frem og tilbage langs KlØvermarksvej
og var et Par Gange lidt i Luften.
Den 11. Marts flØj jeg 10 Ture frem og tilbage langs Plankeværket. Det blæste til sidst
7-8 m.
Den 12. Marts flØj jeg de første Omgange
ialt 6. Højden var ved de sidste ca. 30 m.
Straks fra første Færd havde jeg vænnet mig
til at lande med stoppet Motor.«
Efter Hærens overtagelse af flyet og ansættelsen af Peter Nielsen ved Hærens tekniske Korps fortsattes uddannelsen nu med
det militære flyvercertifikat som mål. Uddannelsen ved den militære flyveskole fandt
sted på Christianshavns Fælled (Kløvermarken), hvor også den beskedne civile flyvning fandt sted. Skolen var underlagt Generalstabens Fæstningssektion, hvis chef
tillige var skolens kommandør, og dens
daglige leder blev - skønt hans uddannelse endnu ikke var endt - premierløjtnant Ussing. Som de første elever var tilgået premierløjtnanterne ]. H. A. Hammelev og M. P. Nørgaard. Skolen havde
som nævnt kun det ene B & S monoplan,
men i december 1912 indstillede Generalstaben til Ministeriet, at man sendte premierløjtnant Ussing til Frankrig, hvor han
skulle gøre sig bekendt med moderne flyve-

Aviatikeren
Soren Severinsen,
der i 1911 erhvervede
flyvecertifikat nr. 5,
datidens flyverudstyr.

materiel og samtidig supplere sin flyveuddannelse. Rejsen, der kom i stand det følgende forår, resulterede i en Maurice Farman med 70 HK Renault-motor og en Henry Farman med 80 HK Gnome-motor. I indkøbsrejsen deltog premierløjtnant P. L.
Ramm af Ingeniørkorpset. Hans deltagelse
var udtryk for, at man påtænkte at henlægge Flyveskolen under Ingeniørkorpset,
ved hvilket det var meningen at oprette et
»Lufttjenestekompagni«, en plan der dog
aldrig blev realiseret. Også erhvervelsen af
disse maskiner slap Staten billigt fra, idet
købesummen ca. 43.000 kroner dækkedes
af 23.000 fra »Forsvarsindsamlingen af
1913« og 20.000 fra en enkelt privatmand.
I det hele taget hvilede den tidlige militære flyvnings udvikling for en meget stor
del på private bidrag. Det drejede sig i
årene 1912 til 1917 om hen imod en halv
million kroner - et ikke ringe beløb på
denne tid.
Da de to Farman-fly var kommet til København i juni 1913, kom der mere fart i
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Et havari på Klo vermark en i 1915. Mauric e Farman biplanet er tornet
mod et rækværk, så træstellet er knækket og lærredet revet itu.

uddannelsen, og den 25. september udstedtes det første militærflyver-certifikat til
premierløjtnant Ussing og i maj 1914 til
yderligere 3. I foråret 1914 udvidedes virksomheden med uddannelse af hærofficerer
i observation fra luften.

1 .

Verdenskrig

Da krigen udbrød i august 1914, og sikringsstyrken blev indkaldt, rådede Hæren
kun over de tre nævnte maskiner, hvoraf
B & S monoplanet ikke mere kunne regnes for anvendeligt hverken som krigsfly
eller til skolefly. Da man samtidig ikke havde tilstrækkelige midler til reservedele og
hjælpemateriel, besluttede Krigsministeriet
at sælge B 8c S monoplanet for at anvende
beløbet til indkøb af reservedele til de to
tilbageblevne maskiner. Til trods for enkelte tilbud kom der dog - heldigvis ikke noget salg i stand, og den historiske
maskine findes derfor i dag på Tøjhusmuseet. Verdenskrigen betød en katastrofe
for den videre udvikling af det militære
flyvevæsen herhjemme, idet al indførsel af
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flyvemateriel fra de krigsførende lande
praktisk talt var udelukket, man havde selv
brug for alt hvad der kunne fremskaffes,
og nogen egentlig flyvemaskineindustri
fandtes ikke i de neutrale lande. Flyvestellene kunne vi endda selv fremstille,
men med motorerne var det værre, så selv
om der nu var rigeligere pengemidler, var
det ikke muligt at fremskaffe gode driftsikre motorer. Til en begyndelse købte
man det af den franske flyver Chantelou p
efterladte Caudron biplan med en 60 HK
Le Rhone motor og et Bleriot monoplan
med en 50 HK Renault motor, der havde
tilhørt en svensk flyver. Endelig overtog
man fra Søværnet en 70 HK Renault motor,
der stammede fra det Maurice Farman
biplan, hvormed marineflyveren Ulrik
Birch var forulykket i 1913. Den sidste erhvervelse var næsten den mest værdifulde.
Efter et nærmest mislykket forsøg på en
original konstruktion byggede man et Maurice Farman biplan til denne motor. De såkaldte »Mauricer« - der blev efterhånden
bygget flere - var velflyvende, lette at føre
og, forsynet med Renault motoren, særde-

les driftsikre, hvorfor de i en årrække var
den mest effektive del af Hærens flyvemateriel.

Uddannelsen
I 1915 oprettedes for første gang et egentlig kursus, til hvilket der mødte elever af
forskellig grad, fra premierløjtnant til menig, og hermed var det oprindelige særpræg forbi. Begreberne kursus og hold udslettede i nogen grad den individets selvstændighed, der var så karakteristisk for
de første år, da man måtte lære sig selv at
flyve. Nu skete undervisningen ved rullemetoden, for senere, da man havde det fornødne materiel dertil, at gå over til dobbeltstyringsmetoden, der stadig anvendes
ved den praktiske uddannelse.
De første flyvere begyndte med at køre
flyet på jorden i lange, lige stræk, idet de
dag for dag øgede farten. Under disse køreøvelser fik de efterhånden færten af, hvordan flyet reagerede for ror og betjeningshåndtag, om det havde tendens til at trække til siden, om det var tilbøjeligt til at gå
på næsen (d.v.s. om der var fare for at slå
en kolbøtte), om understellet var stærkt
nok o.s.v. Når flyveren efter at have prøvet
sig således frem i nogen tid, og følte sig
tilstrækkelig sikker, trak han under kørslen
flyet op i luften i et kortere eller længere
hop for derefter at søge at lande. På denne
simple, men ikke ufarlige måde lærte flyveren sig selv start, ligeudflyvning og landing.
Da alle disse øvelser foregik i en nogenlunde retlinet bevægelse, satte pladsens udstrækning en naturlig grænse for, hvor længe flyveren kunne holde sig luften. Når
han mente at mestre flyet under ligeudflyvning, vovede han sig ud over pladsens
begrænsning, og så tårnede nye vanskeligheder sig op: orientering, sving, landing
i glideflugt og meget andet.
Mange nåede ikke engang til hoppene.

De som fortsatte, fik dog efterhånden
en del erfaring, og de dannede sig visse teorier, som efterhånden blev bekræftet eller
- hvad oftest var tilfældet - blev afkræftet. Flyene blev forstærket her og ændret
der og fremad gik det bestandigt og stadig
på et sikrere og sikrere grundlag med flere
og flere erfaringer, selvom nogle af dem blev
dyrekøbte. Havariprocenten var, og måtte
naturligvis være, meget stor med denne
form for uddannelse.
Efterhånden blev det dog almindeligt,
at elever før deres første solotur fik nogle
ture sammen med en mere erfaren flyver,
og allerede det var af stor værdi for uddannelsen, men det var dog først med indførelsen af dobbeltstyringen, at man kunne gennemføre den elementære uddannelse
på en mere forsvarlig måde. Fra da af kunne en elev, med betydelig mindre risiko,
bibringes så stor flyvefærdighed, at det var
forsvarligt at sende ham op solo.
I disse første år - op til 1919 - uddannedes 41 militærflyvere.

Materiellet
I 1915-16 købte man på Thulins maskinværksted i Landskrona 2 ensædede
Morane Saulnier med 50 HK Gnome motor,
samt på Sodertalje Aeroplanfabrik 2 tosædede efterbyggede Henry Farman med
80 HK Gnome motor. »Moranerne« blev
anskaffet for midler tilvejebragt ved en
privat indsamling, de blev opkaldt efter
Odins ravne Hugin og Munin.
I slutningen af denne første periode forberedte man opstillingen af virkelige eskadriller med ensartede flytyper. Herhjemme
havde A IS Nielsen & Winther optaget fremstillingen af fly-stel og fabrikken i Landskrona var i stand til at levere licensbyggede Le Rhone motorer. Hos det danske
firma bestilte man 6 ensædede jagere, der
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To-sædet Maurice Farman
med 70 HK Renault motor, anskaffet i årene 1913
til 1917. Et fly indkobtes i
Frankrig, og 3 andre byggedes på Tojhusværkstederne.

Caudron med 60 HK le
Rhone roterende motor.
Den franske fly ver Chanteloup der havde givet flyveopvisninger bl. a. på Galopbanen, efterlod flyet
som havareret på Klavermarken. I 1916- 17 blev
maskinen genopbygget på
grundlag af opmåling.

Morane Saulnier monoplan med 50 HK roterende
Gnome motor (fra 1917
80 HK). 2 fly af denne
type blev for indsamlede
bidrag bygget hos dr. Tliulin i Landskrona og skænket Hæren i 1916. De fik
navnene »Hugin« og »Munm«.
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N & W jager fremstillet
på Nielsen & Winthers
Aeroplanfabrik i 1917 i et
antal af 6. De var forsynet
med 90 HK »Thulin motorer«
licensbyggede
roterende le Rhone motorer.

Vickers F.B.5 - tosædet
rekognoscerings/ ly med 100
HK Gnome-Monosoupape
roterende motor. Fremstillet i et antal af 12 af
Hærens Tojhusværksteder
på licens fra England. Maskinerne, h voraf d e 2 sidste
fik 1 JO HK Gyro motor,
var færdigbygget i 1917.

Det danske H-fly var dels
bygget på Orlogsværftet
alene, dels i samarbejde
med
Hærens
tekniske
Korps. De 9 maskiner, der
fremstilledes, var projekteret af værftsingenior, senere direktor for Helsingor
Skibsværft, H. P. Christensen, og konstruktionsarbejdet blev ledet af konstruktor, senere direktor for Orlogsværftet, N. K. Nielsen.
Maskinen monteredes med
140 HK Argus motor indkøbt i Tyskland.
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monteredes med 90 HK motorer fra Thulin. Disse fly, der som type lå meget nær
op ad den franske N ieuport jager, var velflyvende, havde god hastighed og stigeevne,
men motorerne var ikke driftsikre.
Der tiltrængtes også rekognosceringsfly,
og da det var lykkedes at fremskaffe nogle
100 HK Gnome Monosoupape motorer fra
England, fremstillede Hærens tekniske
Korps i 1917, på licens fra det engelske firma, 12 tosædede fly-stel. Disse fly var velflyvende og solide, men også her viste det
sig, at det skortede på motorernes driftsikkerhed.
Endelig byggedes noget senere ved et
samarbejde mellem Orlogsværftet og Hærens tekniske Korps 9 fly konstrueret af
daværende konstruktør, senere direktør
N. K. Nielsen, Orlogsværftet. Denne type
var forsynet med tyske Argus motorer, der
dog hurtigt viste sig heller ikke at være
særlig pålidelige, hvorfor denne serie blev
opgivet.
I sin tid havde Flyveskolen overtaget flyvepladsen på Kløvermarken med tilhørende bygninger efter det i 1910 oprettede
»A/S Skandinavisk Aerodrom«. Bygningerne - hvoriblandt 3 små hangarer - viste sig
dog hurtigt at være for små, og i 1916 tog
man derfor fat på udvidelser og nybygninger, således at der med udgangen af 1917
var opført 3 murede hangarer, 3 værkstedsbygninger og en større barak til kontorer
m. m. Samtidig opførtes 2 hangarer på flyvepladsen ved Lundtofte og 2 på eksercerpladsen ved Avedøre samt 1 på hver af
eksercerpladserne i Ringsted, Odense og
Viborg.

z9z7-1923
Blandt flyveeleverne i 19 I 7 var daværende kaptajn ]. P. Koch. Han opnåede
certifikat som militærflyver i maj og blev
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den 18. oktober ansat som leder af Hærens
Flyvertjeneste og chef for Flyveskolen. I
sin egenskab af leder stod han direkte under chefen for Generalstaben, og var således at betragte som en af dennes afdelingschefer.
Kaptajn Koch mødte med glimrende betingelser for at kunne udfylde stillingen,
idet han gennem sin deltagelse i ekspeditioner til Grønland og sin tjeneste som generalstabsofficer havde vist sig at besidde
de rette personlige egenskaber i forbindelse
med et solidt kendskab til Hærens forhold,
og med stor energi og dygtighed tog han
den nye opgave op.
Det var klart, at der tiltrængtes en anden og fastere ordning af flyvetjenesten,
og der blev derfor straks taget fat på udarbejdelsen af en organisationsplan. Det
viste sig dog snart umuligt at få gennemført en ordning af flyvetjenestens forhold
ved en tilføjelse til hærloven, og det var
derfor først med hærloven af 1922, at der
kunne skabes en fastere ordning. At denne
ordning i næsten alle henseender blev ringe, skyldtes dog ikke kaptajn Koch, hvis
forslag ikke blev fulgt.
Imidlertid var uddannelsen gået videre.
Så længe eleverne fløj »Mauricerne«, var
alting godt, men når de skulle videre på
de med Thulin og Gnome-Monosoupape
motorer udrustede fly, kneb det. For det
første var et stort flertal af disse motorer
til stadighed til reparation, hvorfor antallet af startklare fly var så ringe, at træningsmulighederne vanskeliggjordes, og for
det andet måtte flyverne altid være forberedt på, at motoren kunne svigte. Under
sådanne forhold blev flyvningen en navigeren fra nødlandingsplads til nødlandingsplads, hvorfor der da også ved en
efterårsøvelse med Hæren i 1917 forekom
ikke mindre end 42 nødlandinger. Særlig
farligt var det, hvis motoren svigtede i star-

Kongebesog på Klovermarken i 1917. Christian X, ledsaget af chefen for Flyveskolen, oberst /. P. Koch, ser
på en af de nye N & W jagere.

ten, idet den lave højde gav meget ringe
mulighed for at finde en brugbar landingsplads.
I tidsrummet fra juni 1917 til oktober
1918 omkom 4 flyvere. Da den tredie ulykke var sket, den 27. maj 1918, nedsatte
Krigsministeriet et udvalg med den opgave
at undersøge forskellige forhold vedrørende flyvningen ved Hæren og Marinen, derunder materiellets beskaffenhed og konstruktion, reglerne for prøver og eftersyn
samt uddannelsesordningen. Desuden skulle man overveje midler til at opnå en øget
sikkerhed.
I februar 1921 blev betænkningen afgivet, men forinden havde udvalget på
forskellig måde grebet ind i udviklingen.
Det havde således foranlediget, at fly med
6 Det danske Flyvevåben

de usikre motorer: Thulin, Gnome-Monosoupape og Argus blev sat ud af drift i foråret 1919, efter at endnu en ulykke havde
fundet sted. Endvidere foranledigede udvalget, at der i november 1919 sendtes et
uddannelseshold til udlandet bestående af
9 flyvere, en værkmester og en værkstedsassistent. Alle blev knyttet til franske afdelinger og skoler, en af flyverne gennemgik en 2-årig uddannelse i Frankrig, medens de øvrige efter nogle måneders tjeneste fik en videregående uddannelse i Italien.
Efter denne reduktion af materiellet
havde Flyveskolen kun 6 fly til rådighed,
og det var derfor et yderst beskedent antal
flyvere, der kunne holde deres træning vedlige, hvorfor styrken da også i løbet af 1919
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L.V.G. B III ( Luftuerkehrsgesellschaft ) . Et tysk
skolefly med 120 HK Mercedes motor. 3 fly kobles
i Tyskland i 1920, medens
2 blev bygget på Hærens
Tojhusuærksteder i 1923
og 1926.

reduceredes fra 31 til 13 flyvere. At indkalde nye elevhold kunne ikke lade sig
gøre, før nyt materiel var anskaffet, og
dette var ikke muligt, da Hærens budget
kun tillod yderst beskedne beløb til Flyveskolen, og de frivillige bidrag var holdt op
efter krigens slutning. Ved siden af den
beskedne flyvevirksomhed blev der i disse
år drevet en del sport ved skolen og oprettet kursus for at hæve det almindelige
kundskabsniveau.
Da det var klart, at Verdenskrigens erfaringer måtte sætte sig spor i den militære
organisation, udrustning o.s.v., og da sådanne ændringer betingede en ny hærlov,
fremsatte Flyveskolen i 1919 et »Forslag
til omorganisation aE Hærens Flyvertropper«, et forslag, der dog ikke satte sine
spor i loven af 1922.
I løbet af 1920 lykkedes det at få anskaffet 3 skolefly af typen L. V.G. De var forsynet med den yderst driftsikre 120 HK
Mercedes motor, og de kom i en årrække
til at spille en lignende rolle som »Mauricerne« i den forudgående periode.
Til brug ved uddannelsen af militærpersoner til trafikflyvere - en opgave skolen også påtog sig - blev der i efteråret
købt 4 rekognosceringsfly af typen Breguet
XIV A2, hvormed der uddannedes 8 trafik82

flyvere. Denne anskaffelse såvel som driftsog vedligeholdelsesudgifter afholdtes af
Ministeriet for offentlige Arbejder.

I923-I932
Den nye hærlov vedtoges i august 1922,
og hermed fik flyvningen for første gang
en lovfæstet plads indenfor Hærens rammer. Omfanget af det militære flyvevæsen
kom dog ikke til at stå i et rimeligt forhold til Hærens størrelse. Oberstløjtnant
J. P. Kochs store forarbejder var spildt,
han blev ikke spurgt, før det var for sent,
så hans påvisning af, hvor lidt der kunne
opnås på det opstillede budget, forblev uden
virkninger. Man nøjedes med i bemærk
ningerne til loven at indføje en passus om ,
at det militære flyvevæsen ikke uden betydelig støtte fra det civile flyvevæsens side
kunne løse sine opgaver. At en sådan støtte
ikke kunne gives, måtte man være klar
over, og nogen sandsynlighed for en ændring i dette forhold forelå ikke.
Et passende omfang af flyverstyrken, svarende til den hær på 3 divisioner hærloven
opstillede, havde været tre rekognosce ringseskadriller til divisionerne og en til
overkommandoen, to dagbombeeskadriller,
en natbombeeskadrille samt fem jager-

Breguet XIV A 2 med 300

HK Renault motor. Ministeriet for offentlige Arbejder anskaffede i 1920 4
fly af d enne type til brug
for Hærens Flyveskole ved
uddannelsen af trafikflyvere. S enere an vendtes
maskinen til lu/ tf otograf ering for G eo dætisk In stitut.

eskadriller. En sådan styrke ville med de
daværende materielpriser have krævet et
årligt budget på ca. 6 millioner, medens
det i hærloven fastlagte budget kun var på
godt 1/ 10 heraf og derfor kun strakte til en
eskadrille foruden det nødvendige skolemateriel m. m.

Flyverkorpset
Da loven imidlertid ikke trådte i kraft
med det samme, oprettedes Flyverkorpset
ved kongelig resolution fra 1. februar 1923.
Oberstløjtnant J. P. Koch udnævntes til
chef for Flyverkorpset, medens kaptajn
Kofoed-Jensen blev chef for Flyveskolen.
Den filial af Tøjhusværkstedet, der var
oprettet på Kløvermarken, og hvis daglige
ledelse bestredes af værkmester Peter Nielsen, gik efter loven over til Flyverkorpset
under navn af Flyverkorpsets Værksteder
og fortsatte virksomheden uændret og med
samme leder. Ligeledes gik materiellet, der
hidtil havde været i inventar ved Hærens
tekniske Korps, over til Flyverkorpset.
Flyverkorpset rådede nu over sit eget
budget, og selv om det var beskedent, skulle man igang med at opbygge et egentligt
militært flyvevæsen af krigsbrugbare fly.
Da det i første omgang måtte dreje sig om
5•

at udvikle enheder, der kunne hjælpe Hæren med rekognoscering, fodfolksflyvning
og artilleriobservation, valgte man at opstille en rekognoscerings-eskadrille.
Frankrig havde altid vist sig meget imødekommende, bl. a. ved som ovenfor nævnt
at give vore flyvere mulighed for en videregående uddannelse, så det var naturligt at
søge materiellet her. Valget faldt på Potez
XV, en nybygning som var ved at blive
indført i det franske flyvevåben. Denne
maskintype var forsynet med en 400 hk
Lorraine motor og hastigheden lå på ca.
200 km/t. Af sådanne maskiner indkøbtes
8, der blev leveret i slutningen af 1923.
Man behøvede imidlertid et uddannelsesmæssigt mellemled, inden eleven fra skolefly kunne overgå til krigsfly, og her valgte
man den særdeles velflyvende Fokker C I,
et tosædet kampfly med 185 HK BMW
motor (Bayerische Motoren Werke).
Da det var af stor betydning, at Hærens
højere officerer havde et vist kendskab til
det militære flyvevæsen og dets anvendelsesmuligheder, blev der i sommeren 1924
afholdt et instruktionskursus for et større
antal oberster, oberstløjtnanter og kaptajner.
Der var fuldt op at gøre med arbejder
af organisatorisk art, så der blev ikke ud-
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dannet flyvere i 1923 og 1924, men det
faste personels uddannelse fortsattes på
kursus, hvor fagene nu mere var rent militære. Først i foråret 1925 mødte det første
elevhold under den ny ordning, det var
på 9 mar.d, hvoraf de 5 fuldførte .
Uddannelsen skulle strække sig over I½
år. Den første sommer førtes eleverne frem
til militærflyvercertifikat og det følgende
år fortsattes den praktiske uddannelse, medens den teoretiske ophørte efter forløbet

af det første år. Henimod slutningen foregik uddannelsen så vidt muligt i forbindelse med andre hærafdelinger for at afsluttes med deltagelse i en efterårsmanøvre.
Uddannelsen var på dette tidspunkt tillige
en observatøruddannelse.
I 1926 blev det første halvårs uddannelse
forlagt til Lundtofte Flyveplads og personellet indkvarteret på Jægersborg Kaserne,
idet man dog i sommermånederne lå i telte
på flyvepladsen, en ordning der varede til

Fokker C 1 med 185 HK BMW motor. Benzintanken
er anbragt i understellet. Rekognosceringsfly, men
herhjemme kun anvendt som overgangstræner. 2 stk.
blev indkobt i Holland i 1923, og 3 byggedes af
Flyverkorpsets Værksteder i 1925.
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Flyverkorpset og dets chef foran officersmessen på Klovermarken 1925. Endnu findes intet selvstændigt
flyvevåben, hvorfor uniformen er fra det våben, hvorfra man er forsat til tjeneste ved Flyverkorpset.
1. række: Overofficiant C. C. Larsen, premierlojtnant A. P. Botved, lojtnant E. Sætter-Lassen, løjtnant A. R.
Arlyng, chefen, oberst J. P. Koch, kaptajn M. H. Kofoed-Jensen, løjtnant H. L. V. Bjarkov. - 2. række:
Sergent Leo Sørensen, overofficiant F. V. Møller, kaptajn Valentiner, premierlojtnant Anker Andersen, premierlojtnant C. C. J. Førslev, sergent Harald Hansen. - 3. række: Stabsofticiant Andersen, lojtnant C. J. T.
Erlind, løjtnant H. R. M. Herschend, kaptajn H. 0. Hansen, overofficiant F. 0. Møller.

1933. Kort tid efter forlægningen skete der
en ulykke, hvorved skolechefen, kaptajn
Kofoed-Jensen og maskinens fører, en ung
militærflyver, blev dræbt. Årsagen var en
forkert manøvre under anlæg til landing.
Kaptajn Kofoed-Jensens efterfølger som
skolechef blev kaptajn C. C. J. Førslev.
Erfaringerne med Fokker-materiellet
havde været særdeles gode både fra et flyvemæssigt og et værkstedsmæssigt synspunkt, idet de var lette og billige at reparere, og det var muligt at indbygge Potezmotoren. Det blev derfor besluttet at lade
Fohker C V afløse Potez'en efterhånden
som denne type udgik, hvilket skete fra
foråret 1926. Af Fokker C V fremstillede
værkstederne på licens 12 fly, der fik typebetegnelsen R (rekognoscering), og jævn-

sides hermed fremstilledes 14 stk. O-f ly
(overgang), der kunne kaldes en krydsning
mellem Fokker C I og C V, de blev - som
de originale C I udstyret med BMW motorer. I 1929 blev De Havilland Moth indført som skolefly, idet den var meget velegnet til dette formål, ligesom den muliggjorde uddannelse i kunstflyvning, ydermere var den meget billig i drift.
Krigsflyene blev udstyret med våben fra
våbenfabrikken Dansk Rekylriffel Syndikat,
radiomateriellet blev købt hos Marconi,
medens fotomateriellet kom fra Tyskland
og Frankrig.
I vinteren 1928 fik man af Ministeriet
for offentlige Arbejder tilladelse til at benytte et i Københavns Lufthavn beliggende hangaranlæg, der havde været benyttet
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Fokker C V E med 440
HK Jupiter motor. Dette
2-sædede rekognoscerings/ ly blev bygget på egne
værksteder 1929-30, og senere udstyret med en 550
HK Pegasus motor.

0 1 med 220 HK BMW
motor ( Bayerische Motorwerke). Det 2-sædede rekognosceringsfly var en
omkonstruktion af Fokker
C 1, foretaget af premierlojtnant C. C. Forslev. Der
byggedes ialt 14 stk. på
egne værksteder i 1926
og 1928-29.

0 1. Normalt var O-maskinerne ikke bevæbnede,
men kunne, som billedet
viser, dog udstyres med 1
fast og 2 bevægelige maskingeværer fra Dansk
Rekylriffel Syndikat.
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af den tyske flyvemaskinfabrik Rohrbach,
der en overgang havde haft virksomhed
her i landet, samt til at anvende Lufthavnen, når maskinerne førtes af uddannede
flyvere.
Flyverkorpsets virksomhed var nu henlagt til 3 steder: Elevuddannelsen på Lundtofte Flyveplads, de uddannede flyvere i
Københavns Lufthavn og ledelse og værksteder på den gamle flyveplads, Kløvermarken. Forholdene på Lundtofte var no-

genlunde gode, men i Lufthavnen blev
pladsforholdene i den interimistiske hangar snart utilstrækkelige og på Kløvermarken var flere af bygningerne så elendige,
at man kunne vente de ville falde sammen.
Disse forhold skærpedes, fordi der, så vidt
muligt, ikke ofredes noget på vedligeholdelsen, da man stadig arbejdede på en nyordning af Flyverkorpsets garnisonering.
Det var Krigsministeriets plan at opføre
de nødvendige kaserner, hangarer og værk-

Bristol Bulldog jager med
440 HK Jupiter motor og
2 8 mm maskingeværer.
4 stk. leveredes fra England i 1931. Fra 1937 anvendtes de som ubevæbnede øvelses/ly.

Instrumentpanelet
en
Bristol Bulldog jager.
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steder i forbindelse med Københavns Lufthavn, idet det ved ekspropriation af arealerne til denne havde været forudsætningen, at der også skulle være plads til Hærens Flyverkorps. Disse planer mødte imidlertid modstand fra Ministeriet for offentlige Arbejder, der ønskede at forbeholde
Lufthavnen for den civile trafik. Hvad enten det var dette, der var grunden, eller
andre forhold gjorde sig gældende, blev
resultatet i hvert fald, at der intet skete.
Den centrale skikkelse i dansk militærflyvning i disse år, oberst J. P. Koch, afgik
ved døden i januar 1928, hvorefter kaptajn
H. 0. Hansen overtog kommandoen.
Indtil 1922 havde flyvemateriellets pasning været bestridt af civile arbejdere.
Denne ordning kunne selvfølgelig ikke
vedvare ved et militært etablissement, der
skulle træde i funktion med kortest mulige varsel. Som et første skridt til en omlægning ansattes derfor 5 militære mekanikere og samtidig arbejdedes der på at få
indført en et-årig flyvemekanikerskole til
dækning af Flyverkorpsets mobiliseringsbehov. I 1931 kunne skolen oprettes med
elever af allerede uddannede håndværkere,
der efter endt specialuddannelse skulle gøre
tjeneste i nogle år inden hjemsendelsen. Et
mindre antal kunne avancere til tjenestemandsstillinger.
I 1929 indførtes faldskærmen og hermed
kunne kravet om at begge ombordværende
i et fly skulle kunne føre det frafaldes. Herefter blev flyvere og observatører uddannet
ad hver sin linie.
Som et tilløb til at oprette en jager-eskadrille anskaffedes i denne periodes slutning 4 jagere af typen Bristol Bulldog med
luftkølet ]uj1iter motor. Samarbejdet med
Hærens forskellige våben blev i øvrigt
stærkt udviklet i disse år og flyverkorpset
deltog således altid i våbnenes efterårsøvelser.
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Hærens Flyvertropper
I foråret 1932 fik vi atter en ny hærlov.
Til trods for, at Hæren indskrænkedes
til 2 divisioner, blev Flyverkorpset, der nu
fik navnet Hærens Flyvertropper, kraftigt
udvidet. Dets omfang blev fastsat til 5 eskadriller: I rekognosceringseskadrille til overkommandoen samt I rekognosceringseskadrille og I jagereskadrille til hver af divisionerne. De fem eskadriller skulle formeres i Sjællandske Flyverafdeling og Jydslu
Flyverafdeling. Foruden afdelingerne opstilledes en længe savnet og hårdt tiltrængt
institution: Hærens Flyvertroppers Tekniske Tjeneste. Samtidig skiftede værkstederne navn til Flyvertroppernes Værksteder.
Flyvertrapperne var nu endelig blevet
e_t våben i Hæren, en placering der yderligere markeredes ved, at de, ligesom andre våben, fik egen generalinspektør - selv
om han i dette tilfælde samtidig var chef.
Generalinspektøren var underlagt Generalkommandoen i lighed med de øvrige våbens generalinspektører.

Tokioflyverne, lojtnant Herschend og kaptajn A. P.
Botved.

Tokio-flyene RI og R 2.

KØBENHAVN-TOKIO OG RETUR I 1926
For at få lejlighed til at sætte en ny maskin- og motortype på en virkelig udholdenhedsprove, havde
kaptajn A. P. Botved fået chefen for Flyveskolen, oberst /. P. Koch og myndighederne interesseret i en
plan om at foretage en lang-distanceflyvning til Østen, hvor man samtidig fik lejlighed til at »vise flaget«.
Efter omhyggelige tekniske forberedelser, ledet af kaptajn C. Forslev, og omfattende aftaler med de lande
der skulle overflyves, med de stedlige danske repræsentationer og med Østasiatisk Kompagni, der stillede sin
organisation til rådighed, kunne kaptajn A. P. Botved og lojtnant H. Herschend med overofficianterne
Chr. Olsen og V. Petersen som mekanikere, den 26. marts 1926 starte R I og R 2 til den store Tokio-flyvning.
Ruten gik over Polen, Iran og Forindien til Thailand. I nærheden af Rangoon havde lojtnant Herschend et
alvorligt landingsuheld, hvorfor maskinen måtte fragtes til Bangkok for reparation. Herfra fløj R 2 tilbage
til Kobenhavn ad samme rute som på udturen, medens R I fortsatte mod nord op gennem Kina og Korea
for endelig den l. juni, efter en eventyrlig tur med nodlandinger og roveriske overfald, fremskaffelse af benzin
i ødemarken og talrige reparationer af lækkende benzintanke, at nå frem til målet Tokio.
Efter i 2 uger at være blevet fejret i f apan og været stof for verdenspressen, tiltrådte kaptajn Botved hjemturen, der gik tværs over Sibirien og Rusland for at
ende den 23. juni på Klovermarken.
Maskinen, hvormed denne storslåede bedrift blev
11811/IUt
gennemfart, var en Fokker C V forsynet med en
400 HK Lorraine motor, og dens marchhastighed
var 175 km/t. Den gennemflojede strækning var
27.805 km, og den gennemsnitlige fart i de 193
flyvetimer ca. 144 km/t.

R l's rute, 27.805 km - en for sm tid enestående
præstation.
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Kongebesog på Klo uermarkcn i 1928. K ong Christian X og kong Alb ert af B elgien ledsaget af kaJ1tajn C.
C. Forslev ser på det gamle B & S monoplan fra 1911.

Den 1. november 1932 træder hærloven
i kraft, og hermed indledes den 4. og
sidste periode, inden luftforsvaret bliver et
selvstændigt værn på linie med Hær og
Søværn.

1932-1950
Den første chef, der udnævntes for Hærens Flyvertropper, blev oberst C. C. ].
Førslev, medens kaptajn Tage Andersen
afløste ham som chef for Flyveskolen og
desuden blev chef for Sjællandske Flyverafdeling.
Foreløbig opstilledes kun Sjællandske
Flyverafdeling bestående af 1. Jagereskadrille samt 2. og 3. Rekognosceringseskadrille. Med materiellet var det imidlertid
så som så, og kun 2. Eskadrille kunne få
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tildelt rekognosceringsfly af typen C V forsynet med Bristol Jupiter motor, medens
1. Eskadrille fik de jagere, man rådede
over, og 3. Eskadrille måtte nøjes med O flyene , der vel ikke var af egentlig krigs•
mæssig værdi, men som dog var anvendelige til uddannelse af flyvere og observatører. Med det forøgede budget var det
dog muligt at udvide kapaciteten, således
at 2., 3. og 5. Rekognosceringseskadrille i
årene 1934-35 kunne opstilles af CV fly
med den kraftige Bristol Pegasus motor.
Hærloven af 1932 blev i øvrigt aldrig
helt gennemført for Flyvertroppernes vedkommende, idet der kun blev opstillet 4
af de 5 planlagte eskadriller. Medvirkende
hertil var, at budgettet som helhed var for
lille, og at det opstillede normalbudget aldrig helt blev overholdt, men navnlig skyld-

Et hjørne af Kobenhavns Lufthavn 1928. Flyverkorpset benyttede hangaren i trekanten til hojre for Det Danske Lu/ tfartselskabs bygning. Denne hangar havde tidligere været an vendt af den tyske flyvemaskinfabrik
Rohrbach. Af bygningerne på billedet eksisterer nu kun hangaren til venstre og det oprindelige krudthus,
senere »Hammers Restaurant«, til højre.

tes det, at de tilskud, der skulle dække materiel- og materialefordyrelser, der efterhånden indtrådte, i hovedsagen gik til andre formål.
Flyveruddannelsen stod nu åben for alle,
der havde aftjent deres værnepligt ved et
af Hærens våben, kun stilledes der krav om
fysisk egnethed og gode skolekundskaber.
I løbet af tjenestetiden kunne såvel flyvere
som observatører forfremmes til sergenter,
eller, hvis de under tjenesten havde erhvervet sig de for optagelse på kornetskolen
krævede almene kundskaber, til løjtnanter.
Flyvertropperne fik nu også udskrevet
mandskab - flyversoldater - hvis opgave

var forsvaret af flyvepladser samt al hjælpetjeneste.
Nu steg antallet af flyveelever, og det
blev derfor nødvendigt at anskaffe yderligere skolemateriel. Til dette brug indkøbtes De Havilland Tiger-Moth, en videreudvikling af det tidligere anskaffede
Moth. Denne type viste sig meget anvendelig for vore forhold, så flyveruddannelsen
kunne holde trit med udviklingen. Også
uddannelsen af observatører måtte være a
jour, hvorfor der anskaffedes 2 stk. 2-motorede fly med kabine, populært kaldet »flyvende skolestuer«. En lærer kunne i disse
maskiner undervise 4 elever ad gangen.
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Fokker C V med 550 HK Bristol Pegasus motor. R 21 leveredes i 1933, og herefter byggedes i årene
1934-35 ialt 23 rekognosceringsmaskiner på Flyvertroppernes Værksteder. Billedet viser aflevering af en
eskadrille R-maskiner på Klovermarken. (3. Eskadrille.)

Tiger Moth. 2-sædet skolefly under start af motor. Flyverne bærer »sædefaldskærm«.
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Kløvermarken fotograferet ved Hærens Flyvertroppers 25 års jubilæum den 2. juli 1937. Foroven til venstre
ses »Skandinavisk Aerodrom«s bygninger, hvor Det kongelige Aeronautiske Selskab havde haft til huse.
I denne bygning indrettedes bl. a. officersmesse for Flyveskolen.

I 1931 indførtes blindflyvning som et
led i uddannelsen.
Det var i disse år, Flyvertroppernes fotopersonel begyndte den andet steds omtalte
virksomhed for Geodætisk Institut med
luEtfotografering til kortrevision såvel herhjemme som i Grønland.
Da det ikke lykkedes at få forlagt Flyvertroppeme til Københavns Lufthavn, be-sluttede man at anvende Værløselejren, der
var stillet til rådighed af Generalkommandoen, til indkvartering m. m. samt at anlægge en flyveplads her. I 1934 flyttede
Flyveskolen herud, og efterhånden fulgte
de øvrige enheder efter.
Midt under denne udvikling kom vedtagelsen af en ny hærlov - loven af 1937
- hvorved Flyvertropperne atter blev redu-

ceret, denne gang til 4 små eskadriller. Til
trods for, at Hærens budget som helhed
ikke formindskedes, blev Flyvertroppernes
budget, som det eneste af alle våbenarters,
forringet, hvilket var så meget mere uforståeligt, som luftvåbnet i alle lande var
det våben, der var gået mest frem i betydning siden forrige hærlov.
I tiden efter 1937 blev Flyve11tropperne
udbygget så godt det med de sparsomt tildelte midler var muligt. De forskellige enheder var som før nævnt samlet i Værløse
og kort før den 9. april 1940 var også staben blevet overført hertil. Den 8. april havde oberst Førslev søgt at udvirke tilladelse
til at forlægge de flyvende enheder til mobiliseringsflyvepladserne.
Tilladelsen blev ikke givet.
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De Havilland Dragon ,
»den flyvende skolestue«,
med to 120 HK de Havilland Gipsy Major I motorer.

Fokker D XXI med 825
HK Bristol Mercury motor, bevæbnet med to 8
mm maskingeværer og to
20 mm maskinkanoner
samt 100 kg bomber. 2
fly levered es af Fokker fabrikkerne i 1938, medens
JO blev bygget på Flyvertroppernes
Værksteder
1939-40. Fly af denne
type an vendtes bl. a. af
danske piloter under drn
finske vinterkrig.

Gloster Gauntlet (II J)
med 605 HK Bristol Mercury Cl motor.
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Autogyro - malleplan Cierva C 30 m ed 140 HK
7-cyl. luftkolet ArmstrongSiddeley Genet Major motor. Topfart 175 km/t,
march/art 155 km / t.
Flyet anskaffedes af Hærens Flyvertropper, Ballonparken, i 1936 til brug ved artilleriobservation. Solgt til
Sverige i 1940 og anvendtes her til mineeftersogning. Det er ikke en helikopter, idet rotoren, som giver opdriften, er frit roterende. Starten foregår ved, at motoren gennem en kobling bringer rotoren op på ca. 200
omdrejninger i minuttet, hvorefter motoren kobles fra og der gives fuld kraft på den fremaddrivende
propel. Maskinen letter efter et tillob, hvis længde er afhængig af pladsens beskaffenhed, maskinens startvægt og vindstyrken. Styringen sker ved at variere rotorens hældningsretning, hvilket kan ske fra begge sæder.
Typ en an vendes stadig i Sverige til civile formål.

Gloster Gauntlet jagere af 1. Eskadrille i lu/ ten. J-21 leveredes ubeklædt fra England i 1935 og samledes det
følgende år. J-22/38 blev bygget af Flyvertroppernes Værksteder i 1936-38. Det her viste fly var, som
vist overfor, forsynet med hjulskærme, hvilket skulle foroge hastigheden, men praksis viste, at det kun gav
en ubetydelig reduktion af luftmodstanden og gav mulighed for blokering af hjulene i landingen, hvorfor
skærmene atter fjernedes.
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Flyvestation V ærlose den 9. april 1940.

Den 9. april om morgenen fik 2 rekognosceringsfly ordre til at søge bekræftelse
på rygter om, at store tyske styrker fra syd
bevægede sig ad landevejen mod Flensborg, således som det var rapporteret af

sydfra kommende trafikanter. Det ene fly
var allerede startet og forsvundet fra det
nære område, medens det andet lå under
start, da tyskernes første angreb på Værløselejren fandt sted. Det startende fly

Mindetavle på Flyvestation
V ærlose over de faldne.
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blev skudt i brand og styrtede ned i flyvepladsens nærhed, og de opstillede maskiner
blev ligeledes skudt i brand, uden at der
var nogensomhelst mulighed for at yde effektiv modstand. Virkningen af eskadrillemandskabets beskydning af angriberne med
fodfolksgeværer af ældre model, opstillet i
ustabile 3-fødder, var ikke til at spore.
Efter ¼ times »kamp« kom ordren fra
danske myndigheder om, at al modstand
skulle ophøre.
Begge besætningsmedlemmerne i det
nedskudte fly - løjtnanterne Gotfredsen
og Brodersen - omkom.
Samme dags aften besatte en mindre tysk
styrke, der var kommet ad landevejen, Værløselejren.
Den 11. april om formiddagen holdtes
en kort flagparade i forbindelse med ned-

--■■ I

tagningen af flaget, hvorefter officerer og
mandskab afmarcherede til Ballerup og
Måløv for at blive indkvarteret hos befolkningen. Efter nogen tids forløb overførtes
styrken til Marinehospitalet på Christianshavn.
Formelt vedblev det danske forsvar at
eksistere, men det fik efterhånden pålagt
den ene restriktion efter den anden, kun
skoler og kursus kunne holdes i gang, omend i beskedent omfang, og det lykkedes
at holde sammen på de forskellige grupper
af befalingsmænd, medens reservepersonellet hjemsendtes.
Den 29. august 1943 besatte tyskerne alle
danske militære etablissementer og internerede samtlige befalingsmænd.
Danmarks militære forsvar eksisterede
ikke mere.

--■

I maj 1964 var nogle af »de gamle« fra Flyveskolen på Klovermarken inviteret til at besoge den moderne
Flyvestation Værløse. Fra venstre oberstløjtnant H. L. V. Bjarkov, kaptajn A. Edsen Johansen, kaptajn H. R.
M. Herschend, kaptajn F. V. Moller, kaptajn/. Y. P. Foltmann, kaptajn R.C.F.Hauschildt, generallojtnant
Tage Andersen, oberstlojtnant H. P. M. Hansen, oberst C. C. Larsen, kaptajn K. H. Birkholm, major H. J.
Jensen.
7 Det danske Flyvevåben
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Da tyskerne den 5. maj 1945 havde kapituleret, stod Hærens Flyvertropper på bar
bund. Det materiel, der ikke var bortført
for at udnyttes af det tyske luftvåben, var
forlængst tilintetgjort eller uanvendeligt,
kun flyvepladsen ved Værløse var - for
den danske Stats regning - udbygget til
en størrelse, man aldrig turde have drømt
om at få til rådighed.
Imidlertid måtte et dansk forsvar genopbygges, og det på et helt andet grundlag,
end vi hidtil havde kendt herhjemme. Medens omfattende forhandlinger var i gang
i den nedsatte forsvarskommission og talrige internationale konferencer søgte at

skabe den ønskede koordinering af et europæisk forsvar, havde Hæren og Søværnet
oprettet en fælles flyveskole og værkstedstjeneste, for at være rede til at tage opgaverne op, når det politiske og økonomiske
grundlag var til stede. Det nødvendige materiel blev indkøbt og forskellige kursus
blev oprettet, ligesom personel sendtes til
udlandet til stabs- eller teknisk uddannelse.
Indenfor Hærens Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen var man klar over, at
fremtiden måtte være et fælles flyvevåben
- et værn ligestillet med de to gamle våben: Hær og Flåde.
C. C. Larsen

VÆRKSTEDERNE
PA KLØVERMARKEN

D

en 25. juli 1912 overtages det af kaptajn T. Grut skænkede B. & S.-monoplan. Det blev anbragt på Kløvermarken
i en lejet hangar, der således blev værkstedernes første hjemsted. Vedligeholdelsen
af denne maskine påhvilede Hærens tekniske Korps, der hertil engagerede flyveren
og mekanikeren Peter Nielsen. At valget
faldt på ham var ganske naturligt, da han
- efter at have lært sig selv at flyve - havde virket som civil flyvelærer og fløjet med
denne maskine, som han derfor var fuldt
fortrolig med.
Det var meget småt med materiel i de
første år. Indtil udbruddet af I. Verdenskrig fandtes foruden det nævnte Berg &
Storm monoplan kun et Maurice Farman
og et Henri Farman biplan, og da pengemidlerne var meget ringe, indskrænkede
værksteds-virksomheden sig til vedligeholdelse af disse tre maskiner. Betingelsen for
reparation af fly-stellene var relativt god,
da opbygningen nærmest bestod af støtter
spændt op med klavertråd. Træarbejdet blev
for en stor del udført på Tøjhusværkstedets
snedkerværksted, medens opspændingen og
monteringen foretoges i hangaren på Kløvermarken.

Helt så let gik det ikke med motorerne,
men man gik dog i gang med at udføre
selv ret omfattende reparationer, og indlod
sig senere endog på fremstilling af nye motorer.
Nogen håndværkerstab fandtes ikke i
disse første år, så arbejdet måtte udføres
efter anvisning af mester Peter Nielsen af
flyverne og flyvereleverne, det vil sige officererne og af en å to værnepligtige, der
havde håndværkeruddannelse, og af og til
af håndværkere udlånt fra Tøjhusværkstedet. Det håndværksmæssige blev naturligvis fortrinsvis udført af håndværkerne, medens rengøringsarbejdet, lærredsbeklædning samt dopening og maling af lærredet
udførtes af officererne. Først i august 1914
ansattes en mekaniker og det følgende år
en snedker og endnu en mekaniker. Den
første af disse - Carl Vilhelm Nielsen bør nævnes, da han forblev ved værkstederne indtil 1961, hvor han som overværkmester gik af med pension - sikkert den
eneste, der har været aktivt med fra flyvningen barndom til vore dage.
I løbet af 1915 vokser håndværkerstaben
dog til 8 mand, for i løbet af de næste 3
år at stige til det IO-dobbelte. Alle havde
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/nterior fra motor- og maskinværkstedet 1934.

ansættelse ved Tøjhusværkstedet, men var
tjenestegørende ved Tøjhusværkstedets filial på Kløvermarken, en organisation, der
bibeholdtes indtil februar 1923, hvor værkstederne organisatorisk blev underlagt Flyverkorpset med navnet Flyverkorpsets
Værksteder. Grunden til denne store forøgelse af personellet var, at det på grund
af Verdenskrigen var vanskeligt at få materiel ude fra, hvorfor man forsøgte selv at
fremstille så meget som muligt. Fra Marinen erhvervedes en 70 HK Renault motor,
der stammede fra en havareret :Maurice
Farman. Denne motor blev hovedrepareret
og indbygget i værkstedernes første nybygning DK I, en mellemting mellem en Maurice og Henri Farman maskine. Maskinen,
der var konstrueret af lederen af Flyveskolen, premierløjtnant Ussing, viste sig imid-
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lertid ikke særlig vellykket, og da den ret
hurtigt havarerede, blev den ikke genopbygget, hvorimod motoren, der stadig var intakt, blev anvendt i nybygning nr. 2, et
Maurice Farman aeroplan udført efter opmåling. Nybygning nr. 3 (DK II) fra 1915
var atter en nykonstruktion af premierløjtnant Ussing. Hertil anvendtes en 50 HK
Gnome motor fra et havareret Bleriot monoplan. Maskinen var mere vellykket end
den første, men motoren var ikke særlig
driftsikker.
I årene 1916-18 byggedes tre Maurice
Farman maskiner i lighed med nybygning
nr. 2. Motorerne hertil var fremstillet på
Tøjhusværkstedet efter opmåling af den 70
HK Renault motor. Efter nogle begyndervanskeligheder på grund af lidt for stramme tolerancer, virkede de ret tilfredsstil-

Interiør fra pladeværksted og monteringshal 1934.
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lende, men kom dog aldrig på højde med
de originale motorer antagelig på grund
af vanskelighederne med at fremskaffe de
rette materialer. I samme periode byggedes
en Caudron maskine efter opmåling af et
luftfartøj indkøbt i Sverige, samt 12 stk.
Vickers maskiner, på licens fra Vickers i
England. Disse maskiner var forsynet med
100 HK Gnome Monosoupape motorer,
som det var lykkedes at få fremskaffet fra
England. Maskinerne var særdeles velflyvende, men motorerne var ikke særlig gode.
På samme tid havde man haft held til at
få nogle 140 HK Argus motorer fra Tyskland, disse blev anvendt til en nykonstruktion - den såkaldte H-maskine - projekteret af senere direktør for Helsingør Skibsværft, daværende værftsingeniør H. P. Chri-

stensen, medens detailkonstruktionen udførtes af senere direktør for Orlogsværftet,
konstruktør N . K. Nielsen. 4 af disse maskiner blev for hovedpartens vedkommende fremstillet på Orlogsværftet medens opmonteringen fandt sted på Kløvermarken.
De 5 sidste fremstilledes på Tøjhusværkstedets snedkerværksted på Amager Boulevard i samarbejde med værkstederne på
Kløvermarken. Maskinerne nåede aldrig
at blive rigtig gennemprøvede, da de, på
grund af de lidet driftsikre motorer, blev
kondemnerede sammen med så meget andet materiel.
Der havde i de sidste 4 år indtil efteråret 1918 været en særdeles livlig aktivitet.
Ikke mindre end 24 maskiner foruden de
4 H-maskiner, der i virkeligheden blev
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Seriefremstilling af O-maskiner i monteringshallen 1928.

fremstillet på Orlogsværftet, har forladt
værkstedet i denne periode. Med undtagelse af H-maskinerne var de alle af så godt
som samme konstruktion, med åbent kropstel. I Mauricen sad føreren fuldstændig
ubeskyttet midt i kropstellet mellem vingerne, medens der i de andre typer var anbragt en lille kabine mellem vingerne. Kabinen husede føreren fortil og motoren
bagtil. I Caudronen var forholdet dog omvendt. H-maskinen var derimod som de
senere kendte typer med læ1Tedsbeklædt
krop, hvor føreren var anbragt i den lukkede krop lige bag motor og propel. Byggematerialet var i langt overvejende grad træ,
samlet med beslag i knudepunkterne og
afstivet med klavertrådsbarduner.
Som allerede nævnt blev håndværkerstaben betydeligt forøget i denne periode. De
omtalte 2 mekanikere udnævntes til værk-
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stedsassistenter i 1916. Den ene tog sig af
værkstedsarbejdet, medens den anden sørgede for drift og vedligeholdelse af materiellet, en ordning der først ophørte i begyndelsen af 1925 med indførelsen af militære
mekanikere. I 1917 måtte funktionærstyrken yderligere udvides med 2 værkstedsassistenter.
Samtidig med aktiviteten på materielområdet, fandt også en del bygningsudvidelser sted. I årene 1916-17 blev der ud
mod Kløvermarksvej bygget 3 murede værkstedsbygninger. Den første rummede motor- og maskinværksted samt kontor og lagerlokaler, i den næste var der monteringsværksted, pladeværksted og omklædningslokaler, og i den sidste snedker- og sadelmagerværksted samt tegnestue. Med et samlet areal på ca. 1290 m 2 var det nok en
umådelig forbedring af de tidligere tilstan-

1

Stålrørskrop til O-maskine af typen Fokker C I. 1928.

r

r

Snedker-, maler- og sadelmagerværksted 1935.
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de, men det dækkede dog kun det nødvendigste behov. Værkstederne søgte at råde
bod derpå ved at anvende store pakkasser,
hvori der var kommet materiel fra udlandet, til at opføre interimistiske lagerskure,
en byggevirksomhed myndighederne var
meget utilfredse med.
De følgende år blev en trist periode for
dansk flyvning og dermed også for værkstedernes virksomhed. Den andet sted omtalte kommission, der nedsattes i 1918 i anledning af en del nedstyrtninger, forbød fra
foråret 1919 al anvendelse af Monosoupape-, Thulin- og Argusmotorer, hvilket
betød, at Hærens materiel reduceredes til
4 Maurice Farman, l Caudron og 1 Morane-Saulnier. Heraf var de to første typer
bygget på værkstederne. Årene frem til
1925 blev derfor meget trange. Arbejdsstyrken indskrænkedes til en fjerdedel, samtidig med at funktionærernes antal reduceredes. Udover reparation og vedligeholdelse
af de resterende maskiner og af senere indkøbt materiel, udførtes der dog 2 nybygninger efter opmåling af en i Tyskland
indkøbt L. V. G. skolemaskine. Dennes
kropskonstruktion adskilte sig på væsentlige punkter fra de tidligere maskiner, idet
den bestod af et sammenlimet træstel med
pålimet krydsfinerbeklædning. Som hidtil
udførtes træarbejdet på Tøjhusværkstederne, medens alt beslagarbejde, opmontering
og lærredsbeklædning udførtes på filialen
på Kløvermarken.
Efter forsvarsloven af 1922 oprettedes Flyverkorpset den 1. februar 1923, og værkstederne på Kløvermarken overførtes herefter til det nyoprettede korps under navnet FlyverlwrJJsets Værksteder, samtidig
overførtes det tjenstgørende personel med
dets daglige leder værkmester Peter Nielsen.
Udover at lønningsregnskab og bogholderi
overgik til Flyverkorpsets regnskabsfører,
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skete der dog ingen større ændringer i organisationen og det daglige arbejde.
I 1924 var der hos Fokker i Holland købt
2 skolemaskiner af typen S III, og personel
fra værkstederne havde været i Holland
for at sætte sig ind i en for dem helt ny
byggemetode, nemlig svejste stålrørskonstruktioner til krop, motorfundament, haleparti samt alle ror, medens vingerne - der
var i en længde fra vingespids til vingespids - var af træ, dels beklædt med krydsfiner dels med lærred. I 1925 foretoges en
opmåling af disse maskiner, og på basis
heraf byggedes, med mindre ændringer, 3
maskiner med 160 HK Mercedes motor af
typen Fokker C I.
Samme år havde Flyverkorpset bestilt 5
stk. Fokker C V-maskiner med 400 HK
Lorraine motorer samt licens til yderligere
bygning af 7 maskiner af samme type. Ud
fra tegningerne til denne maskine samt den
gamle Fokker C I tegnedes en maskine,
der skulle benyttes som overgangs-maskine
fra skoleflyene til de kommende C V maskiner, og heraf byggedes i 1926 en prototype og i 1927-28 en serie på 14 maskiner
med en 220 HK BMW motor. Mod slutningen af denne produktion påbegyndtes så de
7 stk. C V-maskiner*), og da Flyverkorpset
havde fattet tillid til de nye luftkØlede motorer, købtes der hos Fokker tegninger for
installation af Bristol Jupiter motoren i
Fokker CV.
I 1929- 30 byggedes 6 stk. C V-maskiner
med denne motortype, hvorefter de gamle
C V med Lorraine motorer alle byggedes
om til Jupiter motoren.
Årene 1925-30 var som nævnt meget
*) Disse maskiner er ikke medtaget i nybygningsoversigten, da det var et kombineret foretagende mellem Fokkerfabrikkeme, der leverede krop, Tøjhusværkstedet der leverede vingerne, og værkstederne på
Kløvermarken, hvor det resterende arbejde blev udført og hvor opmonteringen blev foretaget.

Rorstel til R-maskine med
Jupiter motor. Underplan
og haleparti er ikke påmonteret.

travle. Ikke mindre end 31 nybygninger
blev færdige i dette tidsrum. Arbejdsstyrken steg da også til 60-65 mand, men uden
anden forøgelse i funktionærstaben end at
den værkmester, der havde med drift og
vedligeholdelse af flyvematerialet at gøre,
overførtes til værkstederne. Herefter tog
den ene værkmester sig af motor- og maskinværkstedet, medens den anden overtog arbejdet i monterings- og pladeværksted samt
i snedker- og sadelmagerværksted.
De næste par år er atter meget stille, da
der ingen nybygningsvirksomhed finder
sted, men kun reparations- og vedligeholdelsesarbejde, alligevel sker der dog ingen
større reduktion af arbejdsstyrken.
På grundlag af Hærloven af 1932 sker
der dette år en gennemgribende reorganisation. Flyverkorpset bliver under navn af
Hærens Flyvertropper et selvstændigt våben under Hæren, og dette betyder at
værkstederne skifter navn til Flyvertroppernes Værksteder og at Hærens Flyvertroppers Tekniske Tjeneste oprettes. Hidtil
havde værkstederne været Flyverkorpsets
eneste officielle tekniske myndighed, selvom

flere af de ledende officerer dog havde fået
teknisk uddannelse i Frankrig. Foruden at
være teknisk rådgiver og fremstiller af materiellet, var værkstederne også forvalter af
dette, en, fra et organisatorisk synspunkt,
ikke særlig heldig sammenblanding. Den
tekniske tjeneste, hvortil tegnestuen nu
henlægges, organiseredes som en kombineret konstruktions-, forsøgs-, kontrol- og
forvaltningsafdeling. Den afgiver ordrer
til værkstederne på arbejde der ønskes udført, og medgiver de nødvendige tegninger
hertil, således at værkstederne bliver en ren
producerende afdeling. Den tidligere leder
af værkstedet, værkmester Peter Nielsen,
overførtes til Teknisk Tjeneste, og ingeniør
Aa. E. Klem udnævntes til chef for værkstederne. En del af de funktioner, der af
Flyverkorpsets regnskabsfører udførtes for
værkstederne, overførtes til disse, således at
Flyvertroppernes Værksteder kunne organiseres i følgende underafdelinger:
Driftskontor og Indkøbskontor
Lønningskontor og Driftsbogholderi
Materiale- og reservedelslager
Værkstedskontrol
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De yderst beskedne, kakkelovnso pvarmede barakker, hvor tegnestuen var
indrettet i 193-1.

Motor- og maskinværksted
Montage- og pladeværksted
Snedker-, sadelmager- og malerværksted.
Arbejdet på lønningskontoret og driftsbogholderiet bliver samtidig omlagt efter
moderne principper, således at produktive
og uproduktive udgifter adskilles skarpt;
disse sidste udregnes som en procent af de
produktive udgifter, den såkaldte driftsprocent, så man altid har fuldt overblik
over den virkelige udgift for de forskellige
arbejder. Den eneste virlelige nyskabelse
er værkstedskontrollen, en institution der,
uafhængig af værkstedsledelsen, kontrollerer, at de af værkstederne udførte arbej der er i overensstemmelse med de udleverede tegninger, samt at det er håndværksmæssigt vel udført arbejde.
Den nye lov forudsatte bl. a. opstilling
af 2 rekognosceringseskadriller og 2 jagereskadriller. Forinden værkstederne gik i
gang med denne produktion byggedes der
1932-33 en serie på 8 ensædede O-mashiner, stadig en omkonstruktion af den gamle
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Fokker C I-type. Fokker havde imidlertid
moderniseret den gamle C V maskine med
en stærkere motor, Bristols luftkølede 550
HK Pegasus motor, og Flyvertrapperne
havde erhvervet licens på bygning af denne maskine betegnet C VE. I årene 1933
til 35 byggedes 23 maskiner af denne type
til de 2 rekognosceringseskadriller.
Af materiel til de 2 jagereskadriller havde man nu kun 4 Bristol Bulldog maskiner,
der var indkøbt i England i 1931. Det var
meningen, de skulle bygges på licens på
værkstederne, men da der ville gå et par
år, inden arbejdet kunne påbegyndes, ville
typen være forældet, hvorfor man valgte en
anden engelsk jager: Gloster Gauntlet.
Værkstederne fik imidlertid rig lejlighed til at stifte bekendtskab med Bulldog
jageren, for det var sjældent, der var mindre end to ad gangen på værksted for større
eller mindre reparationer. Maskinens opbygning var vidt forskellig fra Fokker's,
idet den helt igennem var bygget af sammennittede tynde stålprofiler beklædt med
lærred. Der var udarbejdet reparationsfor-

skrifter for mindre deformationer for opretning og pånitning af forstærkninger,
men ved større deformationer måtte de
deformerede dele afbores og erstattes med
nye, indkøbt fra fabriken i England.
Som nævnt valgtes af materiel til den
første jagereskadrille Gloster Gauntlet med
en 650 HK Bristol Mercury luftkølet motor. Licens blev købt og oplysninger indhentet hos firmaet i England, således at
tilrettelægningen af arbejdet kunne påbegyndes allerede medens produktionen af
C V E-maskinerne var i gang. I årene 1935
-37 færdigbyggedes der 17 maskiner af
denne type, der i princippet var en lærredsbeklædt metalkonstruktion ligesom
Bulldog-jageren. Kropstellet var en sammenboltet rørkonstruktion med tværskibs
bardunafstivning, og i vingerne var bjælkerne af sammennittede stålprofiler og
ribberne af letmetalsprofiler (duraluminium). Da der krævedes ret kostbart hjælpeværktøj for fremstilling af bjælkerne, blev
disse bestilt færdige fra fabriken, medens

de øvrige dele fremstilledes på værkstederne med hjemmelavet hjælpeværktøj, således at der opnåedes fuld ombyttelighed af
de enkelte dele. I stedet for at bestille de
specielle duraluminiumprofiler færdige fra
fabriken nøjedes man med at købe det
nødvendige råmateriale i udlandet, og lade
et dansk firma foretage trækningen, hvorved der sparedes flere tusinde kroner. Værkstederne havde her lejlighed til at arbejde
efter et helt nyt tegningssystem, hvor hver
enkelt detaille havde sin særskilte tegning,
modsat Fokkers system hvorefter alle detailler til samme genstand, så vidt muligt, fandtes på den samme tegning. Det nye system
var sikkert udmærket, når det drejede sig
om masseproduktion i en større virksomhed,
men noget besværligt under mindre forhold, hvor alene arbejdet med at holde
styr på ca. 3200 forskellige tegninger krævede både personel og plads.
Efter afslutningen af arbejdet med Gauntlet-jagerne forestod bygningen af jagere til
den anden eskadrille. Hertil var valgt en

Seriefremstilling af R-maskiner i monteringshallen 1935.
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Seriefremstilling af Gloster
Gauntlet jager i monte•
ringshallen 1937.

ny type fra Fokker, et lavtvinget monoplan
med betegnelsen D XXI, bygget op på traditionel Fokker-vis med stålrør i krop og
rorflader og vingen af træ. Denne blev som
tidligere udført af Tøjhusværkstedets snedkerværksted, medens alt øvrigt arbejde udførtes på Kløvermarken. Af denne type
færdigbyggedes i årene 1937-39 ialt 10
stk., og hermed sluttede i realiteten arbejdet med nybygning af flyvemaskiner til
forsvaret.
Den næste type, der skulle have været
bygget, var en 2-motoret let bombemaskine
af typen Fokker G I. Personel havde været
hos Fokker i Holland tidligt på året 1939
for at sætte sig ind i dens bygning, så arbejdet kunne påbegyndes i løbet af året,
men med 9. april 1940 blev det standset.
I perioden 1932 til 1939 fuldførtes på
trods af de meget svingende bevillinger
ialt 58 nybygninger, og arbejdsstyrken forøgedes da også op til ca. 17 5 mand, ligesom funktionærstaben voksede i takt hermed op til ca. 20 ind. kontorpersonel, samt
det til den nye kontrolafdeling nødvendige
personel. Organisationsændringer skete
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ikke i denne periode, men hvor før en enkelt funktionær kunne tage sig af flere
kontorer eller værksteder, medførte udviklingen en fordeling af arbejdet på flere
hænder.
Bygningsændringer fulgte kun langsomt
arbejdsstyrkens forøgelse. I 1933- 34 byggedes en dobbelt prøvestand til afprøvning
af luftkølede og af vandkølede motorer, og
kravet om forøget lagerplads nødvendiggjorde, at forskellige lagerskure i 1934-35
måtte nedrives og erstattes af en nogenlunde tidsvarende lagerbygning. Efter at
de flyvende afdelinger var flyttet fra Kløvermarken inddroges først en hangar til
kleinsmedie og senere en anden til snedkerværksted; dette sidste havde i flere år
haft til huse i en træbarak. Endelig indrettedes et kooperativt marketenderi for
arbejderne i de lokaler, der hidtil havde
været anvendt af det værnepligtige personel. Herefter havde Flyvertroppernes Værksteder et areal på ca. 3000 kvadratmeter
til rådighed, men fordelt over mange og
temmelig langt fra hinanden liggende bygninger.

Grunden til at man stadig indrettede
sig så interimistisk og med de mindst mulige tilbygningsudgifter, var planerne om,
at værkstederne skulle følge de øvrige afdelinger til Værløse Flyveplads. Allerede
i 1936 var der indledt et samarbejde mellem Hærens 2. Bygningsdistrikt og Flyvertroppernes Værksteder om projekteringen
af disses nye værksteder, og begge chefer
foretog en studierejse til Finland, for at
se de i Tammerfors til lignende formål
opførte værkstedsbygninger. Samarbejdet
med 2. Bygningsdistrikt resulterede i 1939
i opførelsen af de stadig anvendte værkstedsbygninger på Flyvestation Værløse.
Med et samlet areal på ca. 6500 kvadratmeter betød det mere end en fordobling
af det hidtil benyttede areal, men allige•

vel måtte man - på trods af, at nybygningen af fly ikke blev genoptaget - efter få
års forløb skride til nye udvidelser.
Værkstederne på Kløvermarken standsede dog ikke med 9. april 1940. Den tyske
værnemagt interesserede sig tilsyneladende
ikke for virksomheden, der således kunne
føres videre omend med en stadig aftagende funktionær- og arbejderstab. Man
beskæftigede sig med forskelligt reparations- og vedligeholdelsesarbejde samt med
nybygning af 2 skoleglidere - SC. 39 - og
5 stk. Grunau Baby-svæveplaner.
Kort efter 29. august 1943 indledtes forhandling mellem Riistungsstab Danemark
og Ministeriet om fortsættelse af virksomheden, med det resultat at denne ophørte
den 17. november, men fortsatte med en

Fremstilling af kropstel til Gloster Gauntlet jageren i klejnsmedien. 1936.
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af Rilstungsstab udpeget officer som overledelse under navn af »Flyvemaskinværkstederne Kløvermarksvej«. Forudsætningerne for den trufne aftale var, at chefen for
værkstederne fratrådte, medens de øvrige
funktionærer fortsatte under hidtidige betingelser, og at der udelukkende beskæftigedes dansk arbejdskraft. Hermed sikrede
man, at personellets overenskomstmæssige
forhold fortsattes uændret, samt at der blev
ført et vist tilsyn med de efterhånden ret
~tore værdier, der var investeret i værkstederne.
Denne nye virksomhed fik dog ikke nogen lang levetid. Allerede før denne ordning var trådt i kraft, havde maskinværkstedet været udsat for sabotage, der ved
brand ødelagde bygningen totalt - hvilket
gav et kærkomment tilskud af oprydningsog reparationsarbejde! I foråret 1944 ødelagdes - ligeledes ved sabotage - de resterende to bygninger ud mod Kløvermarksvej, samt på flyvepladsens modsatte side

den hangar der benyttedes til kleinsmedeværksted. Dette beseglede virksomhedens
mulighed for at leve videre, og portene
blev lukket for sidste gang den 31. maj
1944. En del af det ældre arbejderpersonel
blev pensioneret, nogle overførtes til andre af Hærens tidligere værksteder, og funktionærerne fordeltes til institutioner som
Lægekorpset, Folk og Værn, Civilforsvaret
m.fl.
Hermed var en epoke slut.
Selvom arbejdet i dag føres videre i
Værløse, vil der dog stadig stå en nimbus
om den gamle tid på Kløvermarken, vel
først og fremmest fordi den militære flyvning i Danmark - ja al dansk flyvning begyndte her, men også fordi der her
skabtes noget - 117 nybygninger i løbet
af 30 år.
En nybygning er nu engang et mere
stolt og håndgribeligt samt tilfredsstillende
resultat af arbejdet, end en hvilken som
helst nok så vel udført reparation.
Aa. E. Klem.

UNDER

2.

VERDENSKRIG

Danske og norske flyvere »et sted i England«.

Den danske indsats i allieret tjeneste under 2. Verdenskrig blev vel ikke den helt store, men i
betragtning af omfanget af søværnets Flyvevæsen og Hærens Flyvetropper på dette tidspunkt,
var det dog tilfredsstillende at kunne mønstre 66 aktive, flyvende besætningsmedlemmer, hvoraf
hovedparten ad de mærkeligste veje var nået igennem til England for at stille sig til rådighed
for de allierede. Af disse frivillige gav 26 deres liv for Danmark.
I den aktive flyvnings tjeneste var Danmark repræsenteret indenfor jager-, bombe- og transportflyvning, såvelsom ved instruktør-, færge- og maritim-flyvning, og de danske farver var efterhånden repræsenteret på de fleste krigsskuepladser og ved tjeneste i næsten alle verdensdele.
Selvom det var et beskedent islæt i de allieredes kæmpeorganisationer bØr det dog nævnes, at
flere danske frivillige opnåede betydelige poster og gjorde sig gældende i den luftmilitære
krigshistorie. Sammen med indsatsen fra danske søfolk og de mange andre danske, der herhjemmefra, som fra hele verden, meldte sig under allieret flag, var de medvirkende til den
anerkendelse af dansk indsats, der resulterede i, at Danmark efter krigen kunne betragtes som
allieret nation.
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En komite af danske i England samlede 38.000 .12.
og indkobte tre Spitfire-jagere, der den JO. april
1942 overdroges Royal Air Force. Her ses komiteen, hvis formand var direktør Krøyer-Kielberg,
nr. 3 fra venstre, foran Churchills embedsbolig
i Downing Street umiddelbart før den officielle
overdragelse af gaven.

De tre fly, der fik navnene »Skagen ind«, »Niels
Ebbesen« og »King Kristian D. X«, fik alle dansk
besætning.
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.
DEN DANSKE BRIGADE
Henimod slutningen af krigen stillede Sverige 15 to-sædede dykbombere af typen SAAB B 17 til rådighed
for de frivillige styrker, der var samlet i Sverige af danske flygtninge. Ved Brigadens eskadriller uddannedes
og trænedes danske f lybesætninger, der var klare til at blive sat ind i en forventet kamp ved befrielsen, men
den fuldstændige tyske kapitulation den 4. maj 1945 gjorde, at Brigaden ikke kom i aktion.

8 Det danske Flyvevåben
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DET DANSKE FLYVEVÅBEN
OPRETTES

E

fter Danmarks befrielse i 1945 påbe- nets chef, viceadmiral A. H. Vedel, formidgyndtes en nyopbygning af vort forsvar, ledes oprettelsen af forskellige fælles instiog det lå i luften, at man skulle have et selv- tutioner: En flyveskole, en skole for mekastændigt flyvevåben, som udgjorde et værn, nikere og en teknisk-administrativ organisaligestillet med Hær og Flåde. Før krigen tion til at modtage, forvalte og vedligeholde
havde hvert af de to gamle værn haft sin det efterhånden ankommende materiel. De
lille flyverstyrke: Søværnets Flyvevæsen og fælles institutioner blev henlagt under en
Hærens Flyvertropper.
nyoprettet myndighed: Hærens og SøværBegge var små og i udpræget grad opbyg- nets Fælles Flyveledelse, hvis chef blev
get som hjælpevåben for hver sit værn. En oberst T. P. A. Ørum, som tillige var geså vigtig opgave som luftforsvaret af landet neralinspektør for Hærens Flyvertropper.
som helhed savnede man ganske midler til
Den nedsatte forsvarskommission fik til
støtte et flyvemilitært udvalg, der efter nogle
at løse.
En ny forsvarslov kunne selvsagt ikke ændringer kom til at bestå af oberstløjtnant
vedtages med det samme i 1945, hvorfor Birksted (formand) samt oberstløjtnant
man kørte videre med de gamle forsvars- H. ]. Pagh (Hærens Flyvertropper) og orlove, men det var imidlertid klart, at man logskaptajn K. R. Ramberg (Søværnets Flyønskede, at alle nyorganisationer og mate- vevæsen).
rielanskaffelser kom til at svare til det forDe nye forsvarsl~ve blev vedtaget i maj
ventede enhedsflyvevåben.
1950 og bestemtes at skulle træde i kraft
Flere danske havde under krigen virket den 1. oktober samme år.
Der var mange muligheder med hensyn
i de allierede flyverstyrker, og den mest
fremragende blandt disse var den tidligere til besættelse af chefposten, idet loven tilflyverløjtnant i Søværnets Flyvevæsen, lod, at man greb helt ned i kaptajnernes
oberstløjtnant i det norske flyvevåben K. rækker, men det syntes klart, at valget ville
Birksted, der blev forsvarsministerens råd- falde enten på den krigserfarne oberstløjtnant Birksted eller på en af de ældre flyvergiver i flyvemilitære sager.
Gennem samarbejde mellem Hærens officerer fra de gamle værn. Der var visse
chef, generalløjtnant E. Gørtz, og Søvær- spændinger eller bekymringer hos det per115

Generallojtnant C. C. /. Forslev (1891 - 1959)
Militær/lyver 1918, oberst 1934, generalmajor 1946,
generallojt11ant 1950, chef for Flyvevåbnet 1950- 55.

Generallo jtnant Tage Andersen (1891 - 1965)
Militær/lyver 1926, oberst 1940, generalmajor 1951,
generallojtnant 1955, chef for Flyvevåbnet 1955-59,
chef for AIRNORTH 1959- 61, chef for Enhedskommandoen BALT AP 1961- 63.

sonel fra de to gamle værn, som nu skulle
forenes i det ny værn: Flyvevåbnet. Man
vidste ikke, hvilke synspunkter der ville
blive anlagt ved indrangering af personellet
i en organisation, og den enkelte var naturligvis ængstelig for at blive placeret ugunstigt ved sammenslutningen. Det var dnfor
ønskeligt at finde en chef, hvis upartiskhed i denne henseende der var almindelig
enighed om.
Forsvarsminister Rasmus Hansen valgte
general C. C. ]. Førslev, der havde tilbragt
årene efter krigen i Amerika som militærog flyveattache i U.S.A. og Canada, hvorfor
han stod helt frit over for de spørgsmål, der
havde været diskuteret i denne periode.

Som mangel måtte noteres, at det var relativt længe siden, general Førslev havde været aktiv flyver. Som chef for Flyverstaben
ansattes oberstløjtnant Birksted.
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Det ny Forsvarsministerium, sammendraget af Krigsministeriet og Marineministeriet, havde 3 afdelinger for henholdsvis personel, materiel og økonomi, og det var derfor naturligt at give Flyverstaben, som ville
få et udstrakt samarbejde med Forsvarsministeriet, 3 sektioner med de samme specialer og dertil føje en otJerationssektion.
I lighed med Hærens organisation oprettedes to landsdelsbestemte underkommandoer, Østre og Vestre Flyvebasiskommando,

General K . R. Ramberg
Soværnets Flyveskole 1932, oberst 1952, generalmajor 1955, generallojtnant 1959, chef for Flyvevåbnet 1959-62, general 1962, forsvarschef 1962-.

Generallojtnant H . J. Pagh
Militærflyver 1933, oberst 1952, generalmajor 1958,
generallojtnant 1962, chef for Flyvevåbnet 1962-.

og man tog nu for alvor fat på opbygningsarbejdet.
Målet var at få opbygget 8 jagereskadriller samt 2 eskadriller til særlige formål, og
at få dem bemandet og installeret på velordnede og veludrustede flyvestationer samt
få dem svejset sammen til en operativ styrke
ved hjælp af et kontrol- og varslingssystem.
De flyvepladser, der skulle blive til flyvestationer, var for størstedelens vedkommende endnu ikke i Flyvevåbnets besiddelse,
men henlå efter besættelsens ophør under
Indenrigsministeriets administration. De
skulle nu overtages og i samarbejde med
Forsvarets Bygningstjeneste udbygges med
startbaner, hangarer, værksteder, kaserner
og meddelelsesmidler. Der skulle sættes
yderligere fart på uddannelsen af flyvere og

teknisk personel. Eskadrillerne og de forskellige andre institutioner og myndigheder
skulle oprettes og bemandes.
Manglen på erfarent personel var stor,
men der blev slidt i det, og efterhånden som
erfaringerne indhøstedes, skete der visse ændringer i den planlagte organisation.
Det blev klart, at den landsdelsmæssige
opdeling ikke var effektiv, hvorfor en omlægning blev planlagt og udført. Resultatet
var nedlæggelse af flyvebasiskommandoerne
og oprettelse i 1955 af en operativ kommando: Flyvertaktisk Kommando, med direkte ansvar for Flyvevåbnets operative træning. Ligeledes samledes grunduddannelsen
af alt personel i Flyvevåbnet under den i
1955 oprettede Træningskommando . Når
man hertil lægger en centraliseret teknisk
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Flyverkommandoen har domicil på Flyvestation Vedbæk ved Kobenhavn.

Flyvevåbnets organisation.
Skemaet giver, i noget forenklet form, en oversigt over såvel den administrative som den operative o/Jbygning.
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tjeneste under Flyvematerieltjenesten, der
senere fik navneforandring til Flyvematerielkommandoen, vil man forstå, at der er
tale om en særdeles strømliniet organisation.
At den virkelig er strømliniet, fik man
måske det bedste bevis for i juli 1962, da
luftforsvarsraketsystemet overførtes fra Hæren og direkte kunne indpasses i organisationen, som det vil ses af hosstående skitse.
Flyverkommandoen fik i begyndelsen
hjemsted på Flyvestation Værløse, men
efterhånden som funktionerne udbyggedes,
krævedes der mere plads, og man besluttede
sig for at flytte. Valget faldt på Henriksholm i Vedbæk, hvor man - indtil de nød-

ventlige tilbygninger var foretaget - tillige
lejede en del lokaler i omegnen.
Mange af de vanskeligheder, man havde
i starten med for lidt personel og for ringe
erfaringsniveau, er nu et overstået stadium,
og Flyvevåbnet har haft rolige arbejdsår,
hvor det har vist sig, at de tanker om værnets organisation, som i årene 1945-55 rørte
sig blandt Flyvevåbnets øverste chefer, har
kunnet bære. Man får håbe, at de, der skal
planlægge og lede de ændringer, som fremtiden måtte bære i sit skød, må have en lige
så heldig hånd, som Flyvevåbnets første
chefer og deres nærmeste medarbejdere
har haft.
A. H. Dolleris.

FLYVERTAKTISK
KOMMANDO

"t Ted »Lov
V 27. august

I

om Forsvarets ordning« af
1950 oprettedes Flyvevåbnet
som et selvstændigt værn. Loven fastsatte,
at chefen for Flyvevåbnet skulle lede de
operative flyvestyrker. Ved samme lov oprettedes Vestre og Østre Flyvebasiskommandoer, som skulle være flyvestyrkernes
støtteorganer i hver sin landsdel.
Når Flyvevåbnet organiseredes på denne
måde, var det en følge af den målsætning,
man under forhandlingerne i forberedelse
af loven var kommet frem til for det nye,
selvstændige Flyvevåben. Målsætningen var
denne, at Flyvevåbnet i altovervejende grad
skulle opbygges og organiseres som en strategisk luftforsvarsstyrke, hvis evne til sekundært at opfylde taktiske formål (rekognoscering og ildstØtte til hær og flåde) ville
være beskedent. Forbilledet for denne luftforsvarsstyrke var utvivlsomt Fighter Commands Organisation under 2. Verdenskrig,
der så klart havde vist sin effektivitet i det
strategiske luftforsvar af United Kingdom.
Danmarks tilslutning til NATO i 1949
bevirkede utvivlsomt en noget forhastet
vedtagelse af loven på det skitserede grundlag. Det nye flyvevåben skulle imidlertid
under alle omstændigheder skabes over en
årrække - praktisk talt fra grunden - og

spørgsmålet om, hvorvidt den påtænkte opbygning ville være hensigtsmæssig for den
rolle, Flyvevåbnet ville få tildelt som et led
i NATO-luftforsvaret i Vesteuropa, var i
situationen mindre aktuelt.
I perioden 1950-55 foregik Flyvevåbnets
opbygning i overensstemmelse med loven og
de vedtagne NATO-styrkemål. Udviklingen
i disse år kan med rette betegnes som en
ekspansion, og grundlaget, hvorpå udviklingen skete, var spinkelt. De samlede personelresourcer fra Hærens Flyvertropper og
Søværnets Flyvevæsen var små - især var
antallet af kvalificerede ledere - både på
det operative og det tekniske område for lille (viste det sig) til at magte de opgaver, opbygningen indebar. Det vil i denne
forbindelse erindres, at der herhjemme i
perioden 1940-46 ikke var uddannet flyvere og teknisk personel, og at der i perioden 1946-50 kun blev uddannet personel i ringe omfang, ligesom tilgangen
af personel, som havde forrettet tjeneste i
allierede flyvestyrker under krigen, var
yderst beskedent.
Flyverkommandoen, som ifølge forsvarsordningen var pålagt ledelsen af de operative flyvestyrker, blev i denne periode ydermere overbebyrdet med planlægningsarbej-
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de som følge af NATO-stabenes etablering
og hastigt voksende virksomhed.
At grundlaget havde været for spinkelt,
viste sig i årene 1952-53. Det afslørede sig
på flere områder, men mest iøjnefaldende
og alvorligt ved en række havarier. I Flyvevåbnet havde man vel imødeset, at en forceret opbygning af værnet eventuelt kunne
indebære en højere havarirate end den for
et »gammelt« flyvevåben normale i fredstid.
Havariratens udvikling gjorde det imidlertid klart, at en revision af aktiviteten blev
nødvendig, og at flyvningen måtte pålægges
midlertidige restriktioner, således at en almindelig konsolidering kunne finde sted,
og således at først og fremmest havariraten
kunne bringes ned på et acceptabelt niveau.
Det væsentligste led i den nødvendige
konsolidering måtte blive en organisationsændring dels i kommandoleddet (den operative ledelse) og dels på flyvestationsniveau.
Opgaven søgtes løst bl. a. ved, at man hidkaldte Air Chief Marshall Sir Hugh Saunders, RAF, der blev ansat som rådgiver for
chefen for Flyvevåbnet. Som resultat af de
påfølgende analyser af Flyvevåbnets forhold
blev der oprettet et taktisk hovedkvarter,
som, befriet for de almindelige administrations- og planlægningsopgaver, kunne koncentrere sig om den mest påtrængende opgave:
At fastsætte formen og omfanget for den
daglige øvelsesflyvning, og at lede denne på
forsvarlig vis.
Med dette formål blev Flyvevåbnets taktiske hovedkvarter etableret den 16. februar
1955 med oberst K. R. Ramberg som chef.
Den 15. marts 1955 ændredes hovedkvarterets navn til Flyvertaktisk Kommando
(FTK), og oberst K. R. Ramberg udnævntes til generalmajor og ansattes som chef for
FTK. Samtidig bestemtes, at flyvebasiskommandoerne skulle afvikles.
Den 15. marts 1955 er således FTK's fød-
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selsdag. Det er bemærkelsesværdigt, at denne kommando, der blev pålagt ansvaret for
beredskabet og for den operative ledelse af
Flyvevåbnets kampenheder, oprettedes på et
tidspunkt, hvor »Lov om Forsvarets ordning« af 1950 endnu var i kraft, idet denne
lov jo fastsatte, at chefen for Flyvevåbnet
skulle lede de operative flyvestyrker.
Først ved :>Lov om Forsvarets organisation m. v.« af 31. marts 1960 bragtes dette
forhold formelt i orden, idet denne lovs § 7
fastslog, at:
»Den operative ledelse af militære enheder m. v. kan overdrages til særlige inden
for hvert værn udpegede chefer. De pågældende er tillige ansvarlige for den operative
planlægning for de tildelte styrker, og i
fredstid endvidere for deres beredskab og
operative uddannelse.«
Samme lovs § 11 stk. 2 fastsatte Flyvevåbnets operative målsætning, og dermed i hovedlinierne FTK's arbejdsområde, således:
»De operative enheder omfatter bl. a.
kontrol- og varslingsanlæg, flyvestationer og
flyvende eskadriller, af hvilke der skal oprettes mindst 7 kamp- og rekognosceringseskadriller og endvidere eskadriller til rednings- og transportformål. De operative enheder skal i videst muligt omfang være beredt til øjeblikkelig indsats.«
Til de operative enheder føjedes den 2.
juli 1962 Luftværnsgruppen, NIKE-afdelingen, der overførtes fra Hæren, og som i løbet
af 1965 er blevet udvidet med 1 HAWKafdeling. FTK har således eksisteret uden
formelt grundlag i loven i perioden 15.
marts 1955-31. marts 1960. Dette forhold
var dog uden betydning for løsningen af de
pålagte opgaver, og de resultater FTK kunne opvise allerede efter 1-2 års virke, har
utvivlsomt bidraget til, at princippet om
delegering af den operative ledelse til en
særlig kommando blev knæsat i loven af
1960. Også tilpasningen af vort forsvar til

dene noget, idet der under BALTAP oprettedes en luftkommando (AIRBALTAP),
der foruden Flyvevåbnets operative enheder
omfattede enheder af det tyske flyvevåben.
Ved samtidig at ansætte chefen og stabschefen ved FTK som henholdsvis chef og
stabschef ved AIRBALTAP, blev princippet imidlertid bibeholdt. Foruden god personel-økonomi er der opnået et gnidningsfrit NATO-nationalt samarbejde og et
effektivt operativt kommandoorgan både i
fred (FTK) med ansvar overfor chefen for
Flyvevåbnet, og i krig (AIRBALTAP)
med ansvar overfor NATO-kommandoorganisationen.
Flyvertaktisk Kommandos første chef,
nuværende forsvarschef, general K. R. Ramberg, afløstes i 1959 af generalmajor E. C.
T. Jensen. I 1961 blev daværende generalmajor H. J. Pagh chef for FTK for i 1962
at afløses af generalmajor E. Rasmussen.
Hans Majestæt Kongen overrækker Flyvestation Karups fane til stationschef en, oberst Zigler.

Opgaver
NATO-kommandoorganisationen har haft
stor betydning for denne udvikling imod
delegering af den opera ti ve ledelse. NATOkommandoorganisationen skal i givet fald
overtage den operative kommando over udpegede nationale styrker. Når sådanne styrker i fredstid er under operativ ledelse af
en særlig, national kommando, lettes ikke
alene overgangen fra fred til krig, men den
egentlige planlægning i fredstid kan tillige
ske ved direkte samarbejde imellem NATOkommandoen og den nationale, operative
kommando indenfor de rammer, som højere
nationale myndigheder har fastlagt.
Ved FTK's oprettelse i 1955 blev chefen
for FTK i overensstemmelse med denne betragtning designeret »Air Commander Denmark« i NATO-kommandoorganisationen.
Ved »Enhedskommandoen«s (BALTAP) oprettelse i 1962 ændredes kommandoforhol-

Flyvertaktisk Kommandos opgave er som
anført at udøve den operative ledelse af
Flyvevåbnets operative styrker. Forholdet
mellem Flyverkommandoen og Flyvertaktisk Kommando kan kort udtrykkes således,
at FLK stiller kampmidlerne til rådighed
for FTK, som anvender dem. Denne anvendelse omfatter
styrkernes uddannelse og samordning
til et effektivt hele,
beredskabets organisation og iværksættelse,
krigsplanlægning for styrkerne.
For alle tre funktioner gælder det, at de
udføres i henhold til de af chefen for Flyvevåbnet givne direktiver, som afspejler Flyvevåbnets almindelige målsætning. Inden for
denne ramme udgiver chefen for Flyvertaktisk Kommando sine bestemmelser for flyvestationers, eskadrillers, kontrol- og varslings-
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enheders og luftværnsgruppens uddannelse
og daglige tjeneste. Disse enheder udarbejder igen på dette grundlag de fornødne detailbestemmelser for tjenesten.
Uddannelsen omfatter for den enkelte enheds vedkommende dels individuel uddannelse af det operative personel (piloter, kontrolofficerer, ildlederofficerer) og dels uddannelse af enheden som helhed til den
krigsmæssige opgave. Piloterne skal eksempelvis gennemgå et flyveprogram omfattende godt 200 flyvetimer årligt foruden teoriog jordtjeneste. Formålet med uddannelsen
er at lære piloten at bruge sit fly og dets
våben under alle forhold og til den yderste
begrænsning. Dette formål må naturligvis
komme i konflikt med den fredsmæssige
nødvendighed: At al øvelsesflyvning skal
foregå med et minimum af risiko for personel og materiel. De fastsatte uddannelsesprogrammer tilsigter derfor en jævnt fremadskridende uddannelse af piloten, og først
efter nogle års eskadrilletjeneste kan piloten
betegnes som fuldt uddannet. Den fuldt uddannede pilots færdigheder skal vedligeholdes ved fortsat øvelsesflyvning, der nu kan
kombineres med instruktion af yngre kammerater. Jævnsides med uddannelsen af den
enkelte pilot sker eskadrilleuddannelsen,
d.v.s. mindre og større formationers taktiske
optræden.
Indarbejdelse af styrkerne til et effektivt
hele ledes af Flyvertaktisk Kommando igennem en lang række større og mindre øvelser. I disse deltager lejlighedsvis udenlandske NATO-styrker, ligesom danske styrker
deltager i øvelser i udlandet. Uddannelsesstandarden ved enhederne kontrolleres af
Flyvertaktisk Kommando gennem periodiske inspektioner, ved hvilke enhederne prøves og vurderes efter faste NATO-kriterier.
For andre operative enheder end de flyvende eskadriller sker uddannelsen efter
samme principper, og kravet om sikkerhed
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og præc1S1on er her ikke mindre dominerende. Størstedelen af Flyvertaktisk Kommandos virksomhed er ganske vist naturligt
helliget flyvningen og den flyvemæssige uddannelse, men flyvningens sikre koordination med de øvrige operative enheders funktioner er et stadigt og uomgængeligt krav.
Beredskabet, som skal tilgodeses jævnsides med uddannelse, omfatter: Et luf tforsvarsberedskab, der tilsigter hurtigt at erkende og imødegå eventuelle krænkelser af
dansk luftrum. I beredskabet indgår varslingssystemet, der holder luftrummet under
kontinuerlig observation, et antal interceptorer (luftforsvarsjagere) og raketter på højt
beredskab og en kontrolorganisation, der er
på vagt døgnet rundt. Opgaven er at udøve
politivirksomhed i luEtrummet og tillige at
vinde tid til indsættelse af det stående beredskab, dersom situationen måtte kræve
det. Som et led i NATO-luftforsvaret i Europa er det danske beredskab nøje koordineret med vore naboer mod nord, syd og
vest.
Det stående beredskab består af en del af
den kampklare styrke ved alle operative
enheder. Dette beredskab opretholdes døgnet rundt, og kan indsættes med kort varsel,
samtidig med at det sikrer alarmeringen af
den Øvrige styrke.
Redningstjenesten har ligeledes et højt
beredskab af eftersøgnings- og redningsfly
(amfibiefly og helikoptere) stationeret på
forskellige flyvestationer. Beredskabet kontrolleres af Flyverdetachement 615, der er
en FTK direkte underlagt myndighed, som
døgnet rundt står i direkte forbindelse med
Søværnets redningscentral og tilsvarende
centraler i nabolandene. Redningstjenestens
organisation og virke beskrives nærmere i
senere afsnit. Det skal bemærkes, at Flyvevåbnets andel i beredskabet er til rådighed
for såvel militære som civile opgaver, hvadenten det drejer sig om fly, skibe eller pri-

FLYVERKOMMANDOEN

FLK

FLYVERT AKT ISK KOl\ll\lANDO

Flyvestationer
med eskad1 il ler

Kontrol- og
\.~rsli ngssystemet

vate enkeltpersoner, som er i en nødsituation.
Krigsplanlægningen for de operative enheder sker i overensstemmelse med de af
Flyverkommandoen givne direktiver. Disse
er naturligvis atter i overensstemmelse med
højere danske myndigheders godkendte
NATO-planer. FTK's opgave er at bringe
overensstemmelse mellem disse planer og
enhedernes faktiske formåen.

Organisation
Den operative kommandolinie fra Flyverkommandoen via Flyvertaktisk Kommando
og til de operative enheder illustreres ved
ovenstående diagram for den operative ledelse:
Flyvevåbnets administrative og tekniske
funktioner udøves fra Flyverkommandoen,
henholdsvis Flyvematerielkommandoen direkte til enhederne. Chefen for Flyvertaktisk Kommando må imidlertid være orienteret om situationen på disse vigtige områder, hvorfor Flyvertaktisk Kommandos

Operationsafdeling
med 6 sektioner

Lufoærnsgruppen med
raketesl,.adriller

stab rummer elementer, som kan varetage
denne orientering. FTK's organisation
fremgår af nedenstående diagram.

Flyvestationer
For at en organisation skal være såvel effektiv som økonomisk, må den være skræddersyet til den funktion, den skal udføre.
Det der funktionelt særpræger Flyvevåbnet,
er den omstændighed, at det opererer konstant dag efter dag med hele sit apparat og
hele sin styrke; teknikken skaffer den fornødne flyvetid ved løbende produktion,
piloterne forbruger flyvetiden, og administrationen går hånd i hånd med denne kontinuerlige virksomhed, som skal kunne fortsættes i krig, omend vilkårene for virksomheden naturligvis ændres væsentligt ved
krigsudbrud.
Denne »modus operandi« præger Flyvevåbnets organisation og giver det karakter
af en levende, stadigt producerende og
forbrugende mekanisme, som i sin helhed
meget ligner en større fabriksvirksomhed
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CHEF FLYVESTATION

Materielafdeling

Administrationsafdeling

Operationsafdeling

Operationsscl..tion

Flyvesikkerhedssektion

Stationssektion

Intendantursektion

For~}ningssektion
\ 'cd! igeholdelsessektion
for lly\'cmatericl

Jordforsvarssektion
\ 'ed ligeholdelsesscktion I I
for radio- og radarmateriel

Flyvekontrolsektion
Personelsektion

Eskadrille

Eskadrille

Eskadrille

Lægesektion

Vcdligeholdelscssektion III
for , åbenmateriel og nød udstyr

ABC - sektion

med tilhørende serviceorganisation og forbrugerkreds.

Flyvestationen er et centralt led i Flyvevåbnets organisme. Hos flyvestationschefen
samles de 3 »kommandotråde«, den operative fra Flyvertaktisk Kommando, den tekniske fra Flyvematerielkommandoen og den
administrative fra Flyverkommandoen hvorfra de forgrener sig videre til flyvestationens unclerlagte enheder. Flyvestationsorganisationen er indrettet til smidigt at
løse denne koordinationsopgave. Flyvestationens interne organisation fremgår af
ovenstående diagram.
Denne organisation betjener dels de på
flyvestationen baserede operative enheder
(eskadriller), dels operative enheder, som
forlægges til flyvestationen og endelig på det administrative område - andre af
Flyvevåbnets enheder (kontrol- og varslingsenheder, værksteder m. v.), som måtte være
placeret på flyvestationen eller i nærheden
af den.
De 3 afdelingsledere er organisationens
nØglepersoner. De er overfor chefen ansvar-
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lige for deres fagområde og for, at deres afdelings virksomhed til stadighed er koordineret med de øvrige afdelinger - alt efter
de af flyvestationschefen og højere myndigheder givne ordrer og bestemmelser. Afdelingslederne er dog ikke eskadrillech efernes
foresatte. Kommandolinien går fra flyvestationschefen til eskadrillecheferne; men
det er yderst sjældent, at der gøres bmg af
denne direkte kommandolinie.
Flyvestationschefen søges gennem organisationsformen frigjort fra den løbende, ru tinemæssige tjeneste, for at han skal kunne
koncentrere sig om de mere principielle
problemer, og for at skaffe ham tid til at
repræsentere flyvestationen (Flyvevåbnet)
udadtil overfor militære myndigheder af de
andre værn og civile myndigheder efter de
lokale behov, samt for at deltage i flyvning
og øvelser i mulig udstrækning. Flyvestationschefen er rettergangschef med samme
myndighed som en regimentschef i Hæren.
Foruden rettergangssager tager han normalt
personligt del i sager, der vedrører forholdet
til offentligheden og pressen samt i velfærdstjenesten.

For dag~ns flyvning samles eskadrillens piloter til
»briefing«: gennemgang af
planlagt program, vejrforhold og alle forhold, som
har betydning for ovelsernes gennemfore/se.

Operationsqfdeling
Operationsofficeren er overfor stationschefen ansvarlig for al flyvetjeneste (operationer) på stationen, samt for ledelsen
af og tilsynet med de til denne tjeneste knyttede stØtteorganer. Under denne brede opgave falder bl. a. forhold som:
overvågelse og koordinering af al flyvning,
kontrol med eskadrillernes flyvning og
uddannelse,
ledelse af stationens operationsrum,
koordination af flyvningen med stationens luftforsvar,
overordnet ledelse af flyvesikkerhedstjenesten,
operativ kontrol af brand- og redningstjenestens beredskab og funktioner.
Operationsofficerens nærmeste medarbejdere er lederne af:
Operationssektionen, der tager sig af operationsrummets funktion. Operationsrummet indeholder alle de nødvendige faciliteter for planlægning og kontrol med alle

former for flyvning i fred og krig, herunder
f. eks. signaltjeneste, vejrtjeneste og efterretningstjeneste.
Flyvesikkerhedssektionen, der undersøger
enhver fly-hændelse og rapporterer til rette
vedkommende om alle forhold af betydning
for flyvesikkerheden. Denne tjeneste beskrives nærmere i senere afsnit.
Flyvekontrolsektionen, der bemander
kontroltårnet og GCA-stationen (radarlandingsanlægget), og som sikkert og smidigt
kontrollerer al trafik i flyvestationens kontrolområde. Flyvekontrolsektionen fører tilsyn med flyvefeltets tilstand og med navigationsh jælpemidlerne.

Administrationsafdeling
Administrationsofficeren er overfor stationschefen ansvarlig for stationens administration som helhed. Hans nærmeste medarbejdere er lederne af:
Stationssektionen, der varetager en lang
række service-funktioner, som velfærdstje-
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Piloter med særlig opgave gennemgår denne i detaljer med en officer i 0J1erationsaf delingen,
således at absolut mindst muligt overlades til begrebern e: ukendt eller uforudset.

Også
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flyvestationens kontroltårn forberedes dagens arbejde af flyvelederne.

Først derefter kan piloterne begive sig ud til de ventende fly, som teknikerne i mellemtiden
har klargjort og af prøvet på alle områder af betydning for flyvesikkerheden og øvelsens
gennem/ ørelse.

I f lykontrollen er man til stadighed på post og parat
til at deltage i operationerne.

9

Det dan1ke Flyvevåben

Beredskab betyder ofte ventetid for
de flyvende besætninger, ventetid,
som ikke kan bruges til planlagt
beskæftigelse, men udnyttes til læsning af faglitteratur, tidsskrifter o. 1.,
alt efter lyst og trang.
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Ve/færdstjenesten J1å flyvestationerne er gennem
årene blevet stærkt udbygget. Biblioteker, læsestuer,
hobbyværksteder og kantiner er til mandskabets
rådighed. V el/ ærdsofficeren arrangerer underholdning,
foredrag, biograf, udflugter i omegnen eller til virksomheder, hjemsende/ses/ester m. v. og sorger i det
hele for kontakten indadtil og udadtil. Uden/ or stationernes porte bidrager soldaterhjemmene til at
skabe hyggelige fristeder for de værne/1/igtige.
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neste, kørselstjeneste, brand- og rednings
tjeneste, arbejds- og anlægstjenesten, samt
stationens korrespondance.
Intendantursektionen, hvorunder hører
regnskab, kostforplejning, munderings- og
stationsforvaltning m. m.
Jordforsvarssektionen, der er ansvarlig for
stationens bevogtning, og for udarbejdelse
af planer for jordforsvaret i samarbejde med
Hærens og Hjemmeværnets myndigheder
(Regioner). Sektionen tilrettelægger og leder den almindelige militære vedligeholdelsesuddannelse for alt personel.
Personelsektionen, der foretager al personeladministration af såvel civilt som militært personel.
Lægesektionen, der varetager stationens
lægetjeneste. Særlige forhold på dette område er dels den flyvemedicinske undersøgelse af og kontrol med det flyvende personel og dels opretholdelse af et højt lægeberedskab, så længe flyvning foregår. Lederen af lægesektionen (stationslægen) har
i lægefaglige sager direkte reference til stationschefen.

-

ABC-sektionen, der varetager personellet:5
ABC-uddannelse og iøvrigt planlægger og
organiserer flyvestationens tilpasning til
ABC-krigsførelse. (Atomic, Bacteriological,
Chemical Warfare.)

ALBORG, FSN SKRYDSTRUP og FSN
VÆRLØSE. De 2 øvrige flyvestationer i
Jylland, FSN TIRSTRUP og FSN VANDEL, er m. h. t. flyvefaciliteter udbygget til
NATO-standard, men ikke således bygningsmæssigt udbygget, at eskadriller fast kan
stationeres på dem i fredstid. Et mindre
Materiaelafdelingen
mandskab holder stationerne i en sådan
Materielofficeren er overfor stationsche- stand, at eskadriller periodevis kan forlægfen ansvarlig for alle sager vedrørende ma- ges hertil, hvilket jævnligt øves. Den nødterieltjenesten på stationen, d.v.s. for ved- vendige administrative og tekniske bistand
ligeholdelse og reparation af flyvemateriel ydes af en af de store flyvestationer.
FSN VEDBÆK og FSN AVNØ på Sjælog tilbehør samt forsyningstjenesten for
land har specielle opgaver og er ikke underdette materiel. Arbejdet udføres i:
Forsyningssektionen, hvis opgave det er lagt Flyvertaktisk Kommando, men henat sørge for en tilstrækkelig strøm af reserve- holdsvis Flyverkommandoen og Træningsdele, brændstof og olie m. v., at oplagre og kommandoen.
Skønt de 4 store flyvestationer således
fordele disse forsyninger samt at føre regnskal
løse ensartede opgaver, og derfor har
skab med dem.
Vedligeholdelsessektion I, der tager sig af samme organisation, er de alligevel i nogen
flystel og -motorer, instrumenter, elektrisk grad forskellige.
udstyr, jord- og hjælpeudstyr samt motorFSN KARUP betegnes ofte som Flyvevåbnets
vugge og er den centrale flyvestakøretøjer.
Vedligeholdelsessektion II, hvis arbejds- tion. Den er hjemsted for 2 af jagerbombeområde er radio- og radarmateriel, et felt eskadrillerne og for rekognosceringseskadrilder udvides og kompliceres i stadig stigende len. Den huser tillige Flyvertaktisk Kommando, et hovedværksted og et forsyningsgrad.
Vedligeholdelsessektion III, der vedlige- depot under Flyvematerielkommandoen, en
holder våben, ammunition, fotomateriel og rekrutskole under Træningskommandoen
sikkerheds- og nødudstyr, herunder bl. a. og - siden 1962 - HQ BALTAP og HQ
AIRBALTAP. Heldigvis er der så god
katapultsæder og faldskærme.
Vedligeholdelses- og eftersynsarbejdet skal plads på flyvestationsområdet, at den flystå sin prøve i luften. Der er derfor ikke vende virksomhed ikke er til gene for staråd til sløseri eller fejltagelser i den tek- bene - og omvendt; men militært set er
niske tjeneste. En udstrakt teknisk kontrol det naturligvis betænkeligt med så mange
med arbejdets udførelse er derfor nødven- funktioner samlet på et sted.
dig. Denne udøves af tekniske kontroloffiFSN ALBORG er hjemsted for 2 af altcerer, der er rutinerede specialister, for- vejrjagereskadrillerne og for træningsflighmerede i en særlig stab direkte under ma- ten. Den huser desuden 2 af Flyvematerielterielofficeren.
kommandoens større enheder, nemlig et hovedværksted og et forsyningsdepot. Der er
Hvad der i det foregående er sagt om fly- to forhold, der særligt præger flyvestationen.
vestationer, gælder de 4 fuldt udbyggede og Det ene er dens beliggenhed i umiddelbar
bemandede stationer, FSN KARUP, FSN nærhed af en stor handels- og industriby,

131

Løsningen af fly-teknikernes opgaver kræver ikke alene en fuldkommen teoretisk og
praktisk uddannelse og kunnen i hvert enkelt speciale, men også ofte rent akrobatiske færdigheder for at kunne nå frem til
den lille af krog, hvor en eller anden vigtig
komponent er anbragt.

De J1eriodiske motorefter syn føl ger et fast
tidsskema for at sikre regelmæssig drift.

Skroget på Catalina-fly, der jævnligt må starte og lande i saltvand,
er stærkt udsat for tæring, og J1ladcr og nitter må ins/1iceres omhyggeligt for at sikre styrke og tæthed.
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Det grundige, samvittighedsfulde arbejde med regelmæssige eftersyn og af prøvninger af de mange forskellige
tekniske komponenter som et fly består af: /lyste[, motorer, elektriske og hydrauliske anlæg, radio, radar,
instrumenter og navigationsudstyr, våben og sigtemidler, brændstof- og oliesystemer, sikkerhedsudstyr med
meget mere, er af største betydning ikke alene for flyvesikkerheden, men også for den præcise gennem/ orelse
af planlagte operationer, som er af vital betydning for Flyvevåbnets effektivitet.
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Hendes Majestæt Dronningen ankommer til Flyvestation Karup for at overvære en parade af Kvindeligt
Flyvekorps og modtages her med honnor af stationens jordforsvarsstyrke.

Selv om S verige står udenfor NATO, har man indenfor Flyvevåbnet stadig
sagt at bevare den naturlige nordiske kontakt, og
her bydes en eskadrille af
det svenske Flyvevåben
velkommen på FSN Karup.
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I august 1958 ankom de f orste F-86D Sabre til
FSN Alborg leveret på det amerikanske våbenhjælpsprogram, og her ses den danske pilot sammen med
sin amerikanske kollega efter den fors te flyvning i
forbindelse med overleveringen.

Et amerikansk hangarskib med en sending F-86D
Sabre til FSN Alborg lægger til i Norresundby, hvorfra flyene ad landevejen blev bugseret af traktorer til
flyvestationen.

)
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der desuden er garnisonsby for 2 regimenter
af Hæren. Dette sætter sit præg på stationens liv, idet det medfører et meget udstrakt samkvem med de lokale militære og
civile myndigheder, foreninger og institutioner. Samarbejdet, der omfatter en lang
række praktiske forhold, sport og velfærd, er
særdeles frugtbart. Det andet forhold er,
at flyvestationen samtidig er civil lufthavn.
En særlig overenskomst regulerer arbejdsog ansvarsfordelingen mellem flyvestationschefen og lufthavnschefen. Vigtige funktioner som flyvekontroltjenesten og vejrtjenesten er bemandet med civilt personel, og
vedligeholdelse af flyvefeltet (fejning, græsslåning, snerydning m. v.) sker ved fælles
anstrengelser, således at personel og materiel anvendes så økonomisk som muligt.
FSN SKRYDSTRUP er den yngste af
vore flyvestationer. Dens arealmæssige ud-

I almindelighed er f /yvere ikke overtroiske, men
derfor kan eskadrillen godt have en mascot som
denne, der horte hjemme på FSN Skrydstrup . En
engelsk Squadron, som besogte FSN Ålborg, havde
en mascot, som bedre kunne f olge med overalt. D et
var en skildJ1adde med adskillige hundrede flyvetimer
på bagen.
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Bevogtningen af flyvestationerne og tilknyttede anlæg
påhviler f lyvestationspolitiet, der i den sidste halve
snes år har benyttet politihunde i patruljetjenesten,
hvilket betyder en effektiv bevogtning med rationel
udnyttelse af personellet. Flyvevåbnets skole for
hundeførere findes på Flyvestation Værløse.

strækning er relativ lille, og der er ikke
plads til »fremmede« enheder. Den er hjemsted for 3 eskadriller (I jagerbomber-, 1
altvejrsjager- og 1 dagjagereskadrille). Den
blandede bestand af eskadriller stiller store
koordinationskrav til flyvningens planlægning og udførelse.
FSN VÆRLØSE er den mest blandede,
større flyvestation. Den er hjemsted for
transporteskadrillen og redningseskadrillen,
vis sær 1ge opgaver me ører Ø en e u stationeringer til de andre stationer og til
Grønland samt megen flyvning til udlandet
som støtte for vore militære enheder i Kongo, Gaza og på Cypern. Hertil kommer faste
forsyningsflyvninger til en række lokaliteter
i Europa og lejlighedsvise, repræsentative
flyvninger for Kongehuset, Regeringen,
Folketinget samt andre civile og militære
myndigheder. Flyvestationen tager sig desuden af de - efterhånden temmelig mange

i

I

l

Den gamle hovedvagt for Værloselejren - med udsigt mod Sonderso - var Flyvevåbnets
»hoveddor«, indtil Flyverkommandoen flyttede til Vedbæk, og Flyvestation V ærlose i forbindelse med udbygningen fik oprettet de nu eksisterende vagter: Nordre Vagt og Sondre Vagt
med adgang fra henholdsvis V ærlose og Ballerup.

Eskadrille 721 har ved mange lejligheder fået betroet den opgave at befordre medlemmer
af kongehuset, såvel indenfor landets grænser som til fjernere rejsemål som Gronland,
Grækenland og England. Her er en situation fra en afrejse fra Flyvestation Værlose.
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Huer sommer har flyvestationerne 1 a 2 hold feriedrenge på besog. Under tilsyn af en befalingsmand
med lyst og anlæg for at virke som »far« far drengene, nyder de tilværelsen med leg, sport, underholdning og udflugter i omegnen.

I de senere år har FSN V ær/ose som /alge af eskadrille 721 og 722's nære forbindelse med Gronland
også ha/ t gronlandske drenge på besog, og et hold
af disse fik lejlighed til at hilse på Hendes kongelige Hojhed Jirinsesse Benedikte.
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- udenlandske NATO-fly af enhver art, der
har tjenstlige eller rekreative ærinder til
København. Flyvestationen huser Flyvematerielkommandoen med stab og flere store
værksteder og forsyningsdepoter. På og i

nærheden af stationen er Træningskommandoen med stab og en række tilknyttede
skoler underbragt. Denne mangfoldighed af
»lejere og brugere« stiller store krav til
flyvestationens administrative virksomhed.

DE FLYVENDE ENHEDER
Hele Flyvevåbnets overbygning af operative, tekniske og administrative instanser
har som funktion at skabe forudsætninger
og sætte rammer for Flyvevåbnets aktivitet
- det sidste bl. a. ved overfor de operative
enheder at formulere kravene til disses effektivitet og slagkraft. For det relativt fåtallige og overvejende ungdommelige personel, der er repræsenteret i de flyvende
enheder, antager disse krav form af ikke
alene en arbejdsindsats, men også af vidtgående operative, tekniske, økonomiske og
moralske ansvarsbyrder, som uløseligt er
forbundet med betjeningen og vedligeholdelsen af det meget komplicerede materiel.
Arbejdet i eskadrillerne - og især bevidstheden om det fælles ansvar - ansporer på
iøjnefaldende måde personellet til gruppeindsats og -sammenhold, og til individuel
agressivitet overfor opgaverne.
Selvom eskadrillerne som følge heraf får
et vist fællespræg, så er de dog vidt forskellige. Eskadrillerne særpræges hver for sig af
deres chefer, af individualisterne indenfor
deres egne rækker, af lokale stationsforhold
og - i særlig udtalt grad - af deres opgaver
og af deres materiel. Det indbyrdes forhold
eskadrillerne imellem domineres af konkurrence på alle områder - ingen eskadrille
forsømmer nogen lejlighed til at forsøge at
»stjæle billedet« fra de andre, og man anerkender i eskadrillerne kun nødtvungent
andres resultater. Men alligevel - trods den
fortættede atmosfære af indbyrdes konkur-

rence - hersker der i styrken som helhed
en stærk følelse af fællesskab og samhørighed om Flyvevåbnets målsætninger.

Jagerbombereskadrillerne
En »balanceret« flystyrke, som kan
imødekomme danske behov, stiller - foruden kravene om rene luftforsvarsvåben
(interceptorfly og jord/luftraketter) - også
krav om tilstedeværelse af et særligt taktisk
element, d.v.s. krav om specialvåben i form
af jagerbombere og rekognosceringsfly.
Flyvevåbnets jagerbombestyrke har - såvel i NATO-rollen som i den nationale rolle
- til opgave i påkommende tilfælde i første
række at angribe og ødelægge en fjendes
flyvepladsinstallationer og hans flystyrker
på jorden for derved at give egne luft-, søog hærstyrker større operationsfrihed. Afhængig af situationen vil jagerbombestyrken
efterhånden blive overført til opgaver, som
dels forudsætter nøjere samarbejde med de
to øvrige værns operationsstabe, og som desuden har mere direkte indvirkning på overfladestyrkernes kamp. Det drejer sig her
eksempelvis om opgaver som ødelæggelse
af fjendens kommandostationer og depoter,
eller afbrydelse af hans kommunikationslinier, om direkte ildstøtte til egne styrkers
kamp på selve frontlinien eller om visuel
rekognoscering.
Til løsning af disse opgaver råder Flyvevåbnet over 3 jagerbombeeskadriller, som
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/agerbomber, North American Aviation F- IOOD.

Formation af 4 stk. F-IOOD .
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12 stk. F-100 fra eskadrille 725 under formationsflyvning.

North American Aviation
F- 100 med dets diverse
armeringsmuligheder. Den
moderne jagerbomber kan
udstyres med forskellige
typer våben, bomber, raketter, kanoner eller kombinationer af disse, afhængig af den foreliggende
opgave.
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Piloten, der er blevet tvunget ned bag fjendens
linier, må kunne finde tilbage til sin hjemmebasis
uden at blive opdaget af fjenden . Dette o/JOves gennem overlevelses- og undvigeovelser, hvor han gennem flere dogn må klare sig med de midler, han har
ved hånden eller kan finde i naturen, skarpt forfulgt
af fjenden, der under øvelserne normalt udgores af
Hjemmeværnets folk.
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hver er udrustet med 16 fly af North American F-100 typen - en i alle måder tidssvarende overlydsjagerbomber med anselig
aktionsradius og med evne til at bære en
stor og varieret våbenlast. Der foregår ved
eskadrillerne en kontinuerligt løbende uddannelse og træning, som sigter imod såvel
dygtiggørelse af den enkelte mand på hans
post, som imod maximum effekt af eskadrillerne som kamporganisationer. Uddannelsesvirksomheden omfatter alt personel
i eskadrillerne, men der lægges selvfølgelig stor vægt på pilotuddannelsen. Den
fuldt operative jagerbomberpilot skal ikke
alene kunne flyve sit fly om dagen såvel
som om natten, og i praktisk talt al slags
vejr - han skal også under vanskelige forhold kunne navigere sig frem til sine mål
efter gennemflyvning af store distancer i
lav højde og med stor hastighed, »aflevere«
sine våben præcist og effektivt, og atter returnere til sin base.
Optræningen til denne krævende opgave
omfatter en lang række discipliner i luften
og på jorden som f. eks.:
instrument- og natflyvning,
navigationstræning (radionavigation 1
alle højder og kort-læsning),
taktisk flyvning (formationsflyvning og
luftkamp),
- våbenøvelser (skoleskydning og taktisk
våbenbrug med kanoner, raketter,
bomber og napalm),
alm. militær uddannelse,
hånd våbenskydning,
- overlevelses- og undvigeøvelser,
fjernkending (fly, skibe og panser),
- aeroplan- og motorlære,
- fysisk træning m. m.
Optræningen af eskadrillerne som kamporganisationer opnås igennem afholdelse af
mindre eller større NATO- eller nationale
øvelser. Under disse øvelser stilles der ikke
blot krav til eskadrillernes taktiske evner i

luften, men også til deres jordorganisationers reaktionsevne, mobilitet, overlevelsesevne, selvforsvar m. m.

Taktisk fotorekognosceringseskadrille
De moderne krigsmidlers store mobilitet
og slagkraft dominerer i udtalt grad den
moderne krigs natur. Hurtige og præcise
efterretninger om fjendtlige styrkers art,
størrelse, position og bevægelser bliver derfor af afgørende betydning for egne styrkers
taktiske optræden. Rekognosceringsflyet er
ofte det eneste - og i de fleste tilfælde det
hurtigste - middel til indhentning af efterretninger om fjenden. Taktisk luft-fotorekognoscering kræver specialudrustede fly,
specialuddannede piloter og en meget omfattende mobil jordorganisation (incl. ambulante fotolaboratorier) for under vekslende forhold at kunne præstere resultater med
den fornødne hurtighed og præcision.
Flyvevåbnet råder over en taktisk fotorekognosceringseskadrille, som er udrustet
med 16 fly af typen Republic Aviation Corporation RF-84F (Thunderflash). Dette fly
kan udrustes med en række kameraer til
varierende formål spændende fra taktisk
rekognoscering - hvor billedmaterialet, der
er fremskaffet ved lav og hurtig overflyvning af målet, i hovedsagen kun skal bruges
til bekræftelse af målets tilstedeværelse på
positionen - og til fotografisk rekognoscering, hvor der til resultatet stilles store krav
om nøjagtighed i billeddækning og målestoksforhold, og om høj billedkvalitet.
Rekognosceringspilotens uddannelse er
højt specialiseret og langvarig. Foruden naturligvis at være i stand til at flyve sit fly
under de samme forhold som jagerbombepiloten, skal han være nøje kendt med de
til rådighed værende kameratypers muligheder og begrænsninger. Der kræves en vidtgående teoretisk og praktisk fotouddannelse
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Republic Aviation RF-84 F under passage af en dansk minelægger af FALSTER-klassen, der udlægger
tågeslor.

lnterceptor-jageren Lockheed F- 104 G, der flyver
indtil 2 gange lydens hastighed (Mach 2), over
Vanned Plantage nordvest for Thisted, med Vester
V an ned So midt i billedet og vestkysten ved Klitmoller i baggrunden til venstre, ca. JO kilometer
borte. Billedet er optaget af en RF-84 F (se oven/ or) under en flyvefart af ca. 700 km/t med et
amerikansk KA-2, 12 tommers kamera.
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før piloten forud for en mission, selvstændigt kan afgøre, hvorledes hans fly bør udrustes med kameraer, linser, film og filtre
og før han selvstændigt kan beregne blændeindstilling, lukkehastighed og optagefrekvens svarende til målets belysning, og den
taktisk bestemte flyvehastighed og -højde.
Den taktiske rekognosceringspilot opererer alene på taktiske missioner, og m. h. t.
beskyttelse er han udelukkende henvist til
sine evner til at flyve lavt og hurtigt. Han
har ingen til at hjælpe sig med at holde udkig efter fjendtlige fly eller skytsstillinger,
og i navigationen har han - på grund af
flyvehøjden - i reglen ikke andre hjælpemidler end flyve-kort, bestik, fartmåler, ur
og sine egne øjne.

,

I nterceptoreskadrillerne
Det andet hovedelement i den »balancerede« flystyrke udgøres af luftforsvarsjagerne (interceptorerne), hvis opgave det er
i fredstid at udføre almindelig politimæssig
overvågning og bevogtning af det nationale
luftrum og i krig - sammen med jord/luftraketter - at deltage i det strategiske forsvar
af luftrummet for derigennem at beskytte
egne styrker, militære og civile installationer, kommunikationer, industri- og befolkningscentre m.m. imod angreb fra fjendtlige
bombefly. Med de moderne bombeflys store
hastighed og højt udviklede angrebstaktik
frembyder der sig store problemer for interceptorstyrken, når krigsopgaven skal løses.
Forudsætningen for opgavens tilfredsstillende løsning er ikke alene et spørgsmål om
interceptorstyrkens numeriske størrelse, det
er tillige i udtalt grad et spørgsmål om de
anvendte interceptortypers præstationsevner,
og om deres muligheder for samvirke med
et højt udviklet luftforsvarsføringssystem
(Kontrol- og varslingssystem). Bombeflyenes
tekniske udvikling har presset kravene til
10

Det danske Flyvevåben

Fototeknikere fra eskadrille 729 i færd med at klargore en RF-84 F til rekognosceringsopgave. Forud
for installationen har kameraerne gennemgået grundigt eftersyn og justering på foto-værkstedet .

14 5

.

lnterceptor-jageren Hawker Hunter, der trods sin lange tjeneste fylder en vigtig plads i det danske lu{ tforsvar.

,

fra 1956 - stadig

F-86 D få meter over runway' en på en flyvestation. Il er er en gættekonkurrence for de mere flyvekyndige
læsere: Er flyet lige startet eller ved at lande?
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I
lnterceptor-jageren North Americnn Aviation F-86 D, der efter ca. 7 års tjeneste
Flyvevåbnet forventes at udgå i lo bet af 1966.

Formation af 5 Hawker Hunter fra eskadrille 724. Hunteren er camouflage-malet af hensyn til dens anvendelse i la ve hojder. Denne gruppe, som også ses I linieformation på billedet side 149, var specielt trænet
som kunstflyvnings-gruppe og har medvirket ved mange fly veopvisninger landet over.

10•
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Flyvevåbnets nyeste interce/1tor-jager F- 104 G, hvoraf de forste kom til FSN Ålborg
i begyndelsen af 1965.

den moderne interceptor op til fly-konstruktørernes yderste formåen. Interceptoren af
i dag repræsenterer det hårfine kompromis
imellem en række fordringer, som indbyrdes er teknisk modstridende, således eksempelvis kravene om hurtig reaktion, stor stigeevne, stor operationshøjdeinterval, høj
fart, stor manøvreevne i hele højdeintervallet, lang flyvetid, stor ildkraft og effektiv
ildafgivelse i alle belysninger og under alle
vejrforhold, og endelig sikker »recovery«
(tilbagevenden) - ligeledes under alle vejrforhold. Intet under, at dette flyindustriens ypperste produkt efterhånden mere antager karakter af en bemandet raket end af
et fly.
I det danske flyvevåben er interceptorerne i øjeblikket repræsenteret ved typerne
Hawker Hunter (eskadrille 724), North
American F-86D (eskadrille 728) og den
helt moderne Lockheed F-104G (eskadrille
723 og 726). Altvejrsinterceptoren F-86D
er imidlertid - efter 7 års tro tjeneste i
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Flyvevåbnet - nu i færd med at udgå af
tjeneste, hvorved styrken efter april 1966
kommer til at bestå af en daginterceptoreskadrille udrustet med Hunters og to altvejrsinterceptoreskadriller udrustet med
F-10-IG.

De to tilbageblivende interceptortyper
repræsenterer hver sit stadium af interceptorens udvikling, og når Hunteren - der
tilgik Flyvevåbnet i 1956 - fremdeles bliver
holdt i tjeneste, skyldes det den omstændighed, at den med sine særdeles fine fart- og
manøvreegenskaber stadig anses for at kunne udfylde en vigtig rolle i luftforsvaret særlig i lavere og laveste højde.
Som klassisk daginterceptor er Hunteren
udrustet med et minimum af navigationshjælpemidler, og dens våbensystemer (infrarødt-målsøgende missil og 30 mm kanoner)
forudsætter pilotens visuelle observation af
målet. I deres daglige træning må daginterceptorpiloterne koncentrere sig ikke blot
om navigation og præcis våbenbrug i lav

Eskadrille 724's Aerobatic Team, fra Flyvestation Ålborg.
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højde og under de dårligst mulige vejrbetingelser, men også om et nøje samarbejde
med kontrolorganisationen på jorden - her·
under naturligvis især med de radarstationer, som skal lede daginterceptorerne ind til
visuel kontakt med målet, og dermed til taktisk udgangsposition for deres angreb.
Altvejrsinterceptoren F-104G repræsenterer, som allerede nævnt, det nyeste på
området. F-104G er i stand til at nå op i
højder over 20 km, og at accellerere op til
to gange lydens hastighed indenfor få minutter. Dens våbensystemer består af »Sidewinder«-missilet (med infrarød målsøgning)
og »Gatling«-kanonen (ca. 6000 skud/min.).
Flyet er udrustet med et luftbårent automatisk radarsigte, der desuden kan anvendes til såvel taktiske formål som til navigation.
I altvejrsinterceptorpilotens uddannelse
spiller instrumentflyvetræningen en meget
dominerende rolle. Det kræver en høj træningsstandard - ved de hastigheder, der her
er tale om - at flyve nøjagtigt efter jordradarstationernes direktiver, og samtidig
opsøge målet på sin egen radar indtil sigtet
»låser« på målet og affyrer det valgte våbensystem.
Flyvningen med disse fly er naturligvis
kostbar. Derfor gennemføres en væsentlig
del af piloternes instrument- og våbensystemtræning i en stationær simulator, som
er i stand til - med instruktørers medvirken - at simulere alle tænkelige situationer
i luften - taktiske situationer inklusive.

Eskadrillerne 7 2

I

og 7 2 2

Eskadrillerne 721 og 722 er taktiske
støtteenheder i Flyvertaktisk Kommandos
kamporganisation, indenfor hvilken det er
deres opgave henholdsvis at understøtte
kampeskadrillernes mobilitet igennem luft-
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transport og at udføre eftersøgnings- og redningstjeneste efter styrkernes behov.
I fredstid er det eskadrille 721 's primære
opgave at udføre personel- og materieltransportopgaver for Flyvevåbnet; men eskadrillen pålægges desuden i vidt omfang transportopgaver for de øvrige værn og for andre
statsinstitutioner. Dette medfører, at eskadrillens normale operationsområde strækker
sig fra Nordpolen til Ækvator og fra Nordamerikas vestkyst til det nære Østen.
Eskadrille 721 er udrustet med 8 stk.
Douglas C-47 og 3 stk. Douglas C-54.
C-47 vil være velkendt som det transportfly, der trak det store læs for de allierede
under 2. Verdenskrig. Igennem årene er
C-47 bygget i mere end 10.000 eksemplarer, hvoraf ca. halvdelen fremdeles er i tjeneste. Også C-54 var under 2. Verdenskrig
et meget benyttet transportfly, men det vil
især være kendt fra dets indsats under Berlin-blokaden i 1954. Skønt begge flytyper
således er af ældre dato, gør de fremdeles
god fyldest.
Den teoretiske uddannelse af eskadrille
721 's flyvende personel foregår for piloters,
navigatørers og telegrafisters vedkommende
hovedsageligt på kurser under Træningskommandoen, medens flymaskinisterne uddannes ved eskadrillen. Kravene, som stilles
til personellet på Træningskommandoens
kurser, svarer til de krav, som de civile luftfartsmyndigheder stiller til besætninger, der
flyver i offentlig lufttrafik.
Den videre praktiske uddannelse af besæt•
ningerne foregår under tjenesten ved eskadrillerne.
Eskadrille 722 har som fredstidsopgave at
udføre eftersøgnings- og redningsopgaver
eller dermed beslægtede opgaver ikke blot
for Flyvevåbnet, men også for enhver redningsinstans eller iøvrigt enhver civil institution eller privatperson, som med rimelig
baggrund retter henvendelse til FTK (di-

Den 2-motorede Douglas C-47 ( civil betegnelse DC-3) har siden september
1953 været anvendt af eskadrille 721 til transport af materiel og personel.
Gennem flere år er ud fort daglig pendul-trafik mellem Flyvestation V ærlose
og de jyske flyvestationer, i forste række med forsyninger, som ofte hentes fra
NATO-depoter i Frankrig og England.

Den 4-motorede Douglas C-54 ( civil betegnelse DC-4) anvendes af eskadrille 721
til transport af personel og gods for såvel Flyvevåbnet som Hæren, Soværnet og civile
statsinstitutioner.
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Navigator og radiotelegrafist indgår - ligesom flyteknikerne som faste
medlemmer af trans/1ortog rednings/lyenes bPsætninger og har deres faste
arbejdspladser med det
f ornodne instrument- og
radioudstyr. De har over
»intercom« - indenbords
tele/ on - forbindelse med
piloterne.

rekte eller indirekte igennem Søværnets
Operative Kommando) om hjælp. Eskadrille
722 råder over 6 stk. Consolidated Catalina/ly, 7 stk. Sikorsky S-55 helikoptere og vil
meget snart tillige blive udrustet med 8
stk. Sikorsky S-61 helikoptere, som dels kan
transportere op til 25 passagerer, og som
desuden er i stand til at lande på vand.
Udover vedligeholdelse af de nævnte fly
påhviler det eskadrillen at vedligeholde 5
stk. Sud-Aviation Alouette helikoptere, som
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tilhører Søværnet til brug for inspektionsskibene ved Færøerne og i grønlandske farvande.
Personeluddannelsen ved eskadrille 722
foregår for den teoretiske dels vedkommende efter samme linie som praktiseres i
eskadrille 721. Den omstændighed, at eskadrille 722's materiel operationsmæssigt og
teknisk er så forskelligartet har - for bl. a.
at tilgodese praktiske uddannelseshensyn gjort det nødvendigt at opdele eskadrillen

i en Catalina-»flight« og en helikopter»flight«. I den daglige øvelsesflyvning samarbejder disse to »flights« nært med hinanden i opøvelsen af eftersøgnings- og redningsaktioner under forskellige forhold.
Grundprincippet i den anvendte taktik er
»hunter-killer«-princippet, en metode, efter
hvilken opgaven fordeles således, at Catalinaflyene tager sig af eftersøgningen og
søger at lokalisere »målet« ved hjælp af
særlig udrustning (radar, SARAH, m. m.),
hvorefter - når målet er lokaliseret - S-55
helikoptere tilkaldes og pejles ind til »målet« for at gennemføre selve redningsaktionen.
Den her beskrevne eftersøgnings- og redningstak tik er påtvunget af S-55 helikopterens ringe flyvetid, som kun i sjældne tilfælde tillader dens deltagelse i selve eftersøgningen. Når S-61 om kort tid kommer
i operativ tjeneste ved eskadrillen, vil den
alene kunne udføre hele processen, og dermed erstatte kombinationen Catalina-S-55
på dette område.
Tjenesten i eskadrillerne 721 og 722 er
selvsagt vidt forskellig fra tjenesten i de
øvrige flyvende enheder, dels fordi personellet arbejder sammen besætningsvis og
dels fordi tjenesten medfører hyppige udstationeringer til såvel stationer i det egentlige Danmark som til stationer i Grønland.
Personellet er aldrig samlet fuldtalligt i
eskadrillerne - der er altid besætninger på
togt eller på udstationeringer, hvor de i
mange tilfælde må optræde og handle selvstændigt - ofte under vanskelige klimatiske
forhold og med kun den allernødtørftigste
tekniske assistance.

Træningsjl.ight
For at tilfredsstille Flyvertaktisk Kommandos naturlige ønske om en centraliseret
omskoling til kampfly, og en almindelig til-

vænning til danske forhold af de piloter,
som efter den indledende flyveruddannelse
i USA og Canada stod overfor at skulle
videreuddannes i danske eskadriller, blev
der i 1956 oprettet en særlig enhed, » Træningsflight«, på Flyvestation Ålborg.
Træningsflightens funktion viste sig meget hurtigt at medføre afgørende lettelser
for kampeskadrillernes optræning af nye
piloter, og den medvirkede utvivlsomt også
afgørende til en forbedring af Flyvevåbnets
flyvesikkerhedsstatus i en kritisk periode.
Igennem tiden er Træningsflightens arbejdsområde blevet ændret og udvidet efter
udviklingens krav. Træningsflighten er i
dag ikke længere udrustet med nogen kampflytype, og den gamle typeomskolingsopgave
er hermed bortfaldet. I stedet er uddannelsen af de fra flyveskolen i Canada kommende piloter lagt om, således at disse gennemgår et flyveuddannelsesprogram omfattende
ca. 60 flyvetimer på T -33 med det sigte
dels at tilvænne eleverne til danske flyveforhold (vejr, procedurer, kontrol o.s.v.), og
dels at konstatere deres evneniveau. Den
teoretiske uddannelse - som, med praktiske
islæt, foregår sideløbende med den flyvemæssige forberedelse til tjenesten i eskadrillerne - er efterhånden blevet udvidet til
et regulært reserveofficerskursus med et program, der omfatter 365 lektioner, og som
har bragt uddannelsestiden op på ca. 6 måneder.
Grundtanken med Træningsflight - at
opretholde et organ til standardisering af
det pilotmateriale, som skal tilgå eskadrillerne - er ført endnu videre, idet man har
tillagt flighten den opgave at standardisere
Flyvevåbnets
instrumentflyvningspraksis.
Det er hermed pålagt flightens instruktører
ikke blot at holde sig løbende orienteret
om udviklingen indenfor instrumentflyvningens område, men også at udvælge metoder og hjælpemidler og at fastsætte stan-
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Amfibieflyet PBY- 6A Catalina bruges af eskadrille 722 i eftersogn:ngs- og redningstjenesten, samt til mange opgaver i Gronland. Flyvevåbnet fik de forste Catalina-fly
(PBY-5A) i 1947. Typen har således en meget lang tjeneste bag sig og har igennem
årene lost mange alment nyttige opgaver.

Flyvevåbnet fik sine forste helikoj1tere - Bell 47D-I - i 1952. Den 2- a 3-sædede
Bell helikopter blev i 1957 af/ost af den her viste storre og kraftigere Sikorski S- 55,
der stadig gor tjeneste i eskadrille 722.
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I 1965 har eskadrille 722 fået ny tilgang af helikoptere af typen Sikorski S-61, dPr
med sin større bæreevne og rækkevidde samt amfibie-egenskaber vil betyde en f orogelse
af redningstjenestens effektivitet.

Træningsflighten på FSN Ålborg har siden 1956 anvendt T -33 ved omskoling af
flyveelever, som er kommet hjem fra uddannelse i USA eller - i de senere år
Canada, for de kan gå videre til eskadrillerne.
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dards, som Flyvevåbnet bør bruge - og
endelioio-ennem
afholdelse af periodiske
0
0
kurser at viderebringe dette til eskadrillerne.

Kontrol- og varslingssystemet

Kontrol- og varslingssystemet behandles
i et særligt afsnit, hvorfor her kun skal nævnes, at Varslingstjenesten giver chefen for
Flyvertaktisk Kommando (d.v.s. hans repræsentant i luftforsvarscentralen), løbende
Luftværnsgruppen
overblik over situationen i luftrummet og
I juli 1962 overførtes NIKE-bataljonen hermed et grundlag, på hvilket beslutninfra Hæren til Flyvevåbnet som et naturligt gen om egen indsats (interceptorer eller raled i luftforsvaret. Bataljonen med de 4 ketter) kan træffes, medens KontroltjeneNIKE-batterier organiseredes i luftværns- sten, når denne beslutning er truffet, yder
gruppen (LVG) med 4 raket-eskadriller. assistance til interceptorerne med at finde
I løbet af 1965 udvides LVG med 4 HAWK- og engagere målet.
eskadriller og bliver således en væsentlig
Begge tjenester koordineres af luftfordel af Flyvevåbnets kampstyrke. Luftværns- svarscentralen, direkte under chefen for
gruppens forhold er omtalt i et særligt af- FTK. Herfra kontrolleres også ildafgivelsen
snit, her skal kun nævnes, at LVG er under fra de områder, der er forsvarede med let
Flyvertaktisk Kommandos operative ledelse luftværnsartilleri. Disse områder er hovedganske som en flyvestation med dens eska- sageligt flyvestationer, hvor Hæren opstiller
driller. Den operative ledelse udøves af fly- skytset, og flådestationerne, hvor Søværnet
verdetachement 600 (luftforsvarscentra len), selv etablerer det lette kanonluftforsvar. I
der er direkte underlagt FTK. Den opera- luftforsvarscentralen løses desuden flere antive ledelses formål er at koordinere raket- dre vigtige opgaver. Civilforsvarets forbinforsvaret med jagerforsvaret alt efter situa- delsesofficer er herfra i stand til at udsende
tionens behov. Chefen for FTK fastsætter varsling til befolkningen, ligesom Søværnets
derfor de fornødne procedurer og bestem- enheder til søs og Hærens enheder i felten
melser, der skal følges under alle forhold.
herfra kan gives varsling om luftaktiviteten.

STØTTETJENESTER UNDER FTK
Flyverdetachement 615
Flyverdetachement 615 (FLD 615), hvis
taktiske benævnelse er Tactical Assistance
and SujJport Detachement Karup (T ASD
KARUP), blev oprettet den 1. januar 1964
og består af følgende fem sidestillede sektioner:
Military Air Traffic Control (MIL/
ATCC),
Military Recovery and Rescue Coordination Center (MIL/ RRCC),
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Vejrtjenestecenter KARUP,
Signalcenter KARUP,
Signalværkstedet.
FLD 615 er operativt underlagt Flyvertaktisk Kommando og administrativt underlagt Flyvestation KARUP. Detachementets
opgave er indenfor de for detachementet
fastsatte områder at yde den stØtte, der er
nødvendig, for at Flyvertaktisk Kommando
kan udføre sin opgave. Ansvars- og funktionsområde for de respektive sektioner er
følgende:

Det er i luften, det foregår - og
selv de allerhojeste tilskuere må se
op, når Flyvevåbnet er i aktion.

-~----------------~-----!!"""!--~

Ved enkelte lejligheder har Flyvevåbnet demonstreret sin effektivitet
ved opvisninger over ovelsesområdet
ved Jægerspris, h vori alle enheder
deltog. At kommando- og kontrolsystemer også virkede, som de skulle,
bevistes af den præcision, hvormed
demonstrationerne blev gennem/ art
i alle faser. Her ser virkningen af
Napalm-bomber.
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Military Air Traffic Control Center
MIL/ATCC er det overordnede lufttrafikkontrolorgan for militær lufttrafik i
dansk flyveinformationsområde. Det er ansvarlig for sikker, velordnet og hurtig afvikling af den militærflyvning, der foregår
efter instrumentflyvereglerne samt for al
militær transitflyvning i flyveinformationsområdet, og det formidler de til brug for
den civile flyveledertjeneste nødvendige
oplysninger om den militære flyvning.
I MIL/ATCC modtages alle flyveplaner
for militære luftfartøjer, der starter fra eller
har bestemmelsessted på danske flyvestationer. Disse flyveplaner videresendes til
andre berørte lufttrafikkontrolcentre og
flyvestationer. Fra det civile områdekontrolcenter i Kastrup indhentes flyveplaner på
den civile ruteflyvning. Såvel disse oplysninger som oplysninger om den militære
flyvning meddeles videre til Flyvevåbnets
luftforsvarscenter til brug for overvågningen af dansk luftforsvarsområde. MI L/
A TCC er ansvarlig for udøvelsen af Flyvevåbnets luftfartsinfonnationstjeneste. Denne tjeneste udføres af NOT AM-kontoret.
NOTAM, Notices to Airmen, er meddelelser, der udsendes om tilstanden af navigatoriske hjælpemidler, landingsprocedurer,
landingspladsers tilstand, status for fare- og
restriktionsbehæftede områder m. ,,. af betydning for flyvningens udførelse i dansk
område. Flyvevåbnets enheder kan gennem
NOTAM-kontoret indhente tilsvarende oplysninger til brug for flyvninger til udlandet.
NOTAM-kontoret udarbejder og vedligeholder endvidere MIL AIP DANMARK.
MIL AIP, Military Aeronautical Information Publication, er en publikation, der
indeholder alle nødvendige oplysninger om
forhold af permanent karakter af betydning
for en sikker og effektiv gennemførelse af
den militære flyvning over dansk område.
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Military Recovery and Rescue Coordination Center
MI L/RRCC er det koordinerende organ
for flyveredningstjenesten i dansk flyveinformationsområde. Det forbereder, iværksætter og leder eftersøgnings- og redningsoperationer i forbindelse med nødstedte
luftfartøjer, i fornøden koordination med
Søværnets Operative Kommando, Statens
Luftfartsvæsens flyvelederorganer og andre
myndigheder i og udenfor Flyvevåbnet, og
det yder - efter anmodning fra Søværnets
Operative Kommando - assistance ved tilsvarende operationer i forbindelse med nødstedte skibe m. v. Endvidere ydes der efter
derom mellem danske og udenlandske myndigheder trufne aftaler assistance ved eftersøgnings- og redningsoperationer uden for
dansk område. MIL/RRCC udøver direkte
operativ kontrol over eftersøgnings- og redningsluftfartøjer på beredskab og rekvirerer
efter behov yderligere luftfartøjsassistance
gennem Flyvertaktisk Kommando. På
grundlag af et løbende situationsbillede af
den militære lufttrafik i flyveinformationsområdet leder og kontrollerer MIL/RRCC
assistance til luftfartøjer, der er i nød eller
i kritiske situationer. Centret yder desuden
flyveinformation til militære luftfartøjer,
der ikke er under kontrol af et lufttrafikkontrolorgan samt navigationshjælp efter
anmodning.
Vejrtjenestecenter KARUP
Centret, der i faglig henseende er direkte
ansvarlig overfor Vejrtjenesteinspektøren
ved Flyverkommandoen, bearbejder de fra
analysecentre m. v. modtagne meteorologiske informationer, og forsyner Flyvertaktisk
Kommando og dennes underlagte flyvestationer samt Enhedskommandoen og dennes
underlagte stabe med meteorologiske oplysninger. Vejrtjenestecentret varetager iøvrigt
sådanne vejrtjenesteopgaver for Forsvarets

finde i enhver situation. Selvom man nemlig søger altid at holde en, hvad man ville
kalde »rimelig margin til den sikre side«,
Signalcenter KARUP
er man alligevel ikke sikker, fordi afgørenSignalcentret varetager signalformidlin- de faktorer i flyvesikkerhedsproblemet ikke
gen for såvel nationale som NATO-myndig- altid klart lader sig forudsige, afsløre eller
heder i Karup-området ved hjælp af telefon-, overskue på grund af deres mangfoldighed,
radio-, fjernskriver- og telegrafforbindelser. og på grund af den omstændighed, at de
Centret er kontrolstation på Flyvevåbnets optræder med varierende vægt i forskellige
fjernskriver- og radionet.
situationer. Chefers og lederes vigtigste opgave må derfor være fra dag til dag - ja fra
Signalværkstedet
minut til minut - at grave disse faktorer
Signalværkstedet varetager den teletekni- frem og vurdere deres indflydelse på sikkerske tjeneste, d.v.s. forsyning, eftersyn, repa- heden, og endelig at regulere flyvningen i
rationer, ændringer og etableringer af sig- bedste overensstemmelse hermed.
nalmidler og -udstyr indenfor FLD 615's
De fundamentale faktorer med influens
ansvarsområde. Værkstedet samarbejder på flyvesikkerheden må søges i forhold ved
med de civile teleadministrationer, for så materiellet, personellet og vejret.
vidt angår disses arbejder på detachementets
Materiellet bliver mere og mere komplitelefon- og fjernskriveranlæg m.v. og holder ceret og det udsættes for større og større
Signalcenter KARUP underrettet om ud- påvirkninger i moderne fly. Trods omhygførte ændringer af installationer m. v.
gelige inspektioner og begrænset autoriseret
»levetid« for de vigtigste komponenter, foreFlyvesikkerhedstjenesten
kommer der materielfejl, som under ugunAt undgå tab af liv og materiel under stige betingelser kan føre til mindre eller
træningen er en fundamental opgave for større havarier.
Personellet, som trods lang og omhyggeFlyvevåbnet. Grundsynspunktet må for Flyvevåbnets myndigheder være dette, at der lig uddannelse og effektivt tilsyn dog er
med flyveaktiviteten ikke bør accepteres mennesker, og derfor kan begå fejltagelser.
væsentligt større risici end normalt for an- Det tekniske personel kan begå fejl under
dre sider af samfundslivet. Der er imidlertid eftersyn og klargøring, og piloten kan foreen naturlig indre konflikt i målsætningen: tage forkerte vurderinger i givne situatiopå den ene side helt at undgå tab, og på ner.
Vejret, som stadig i vor tid kan spille piden anden side at oplære piloten til at
loterne
ubehagelige puds. Den moderne og
bruge sit fly og dets våben under alle forhold og med den største effekt. Konflikten effektive vejrtjeneste har dog betydet meget
må løses igennem et kompromis derved, at for reduktionen af havarier som følge af
man skærer »den farlige ende« af den ope- vejrfænomener.
rative side af målsætningen bort, og opeDet er ikke altid muligt at fastslå, om et
rerer således, at man praktiserer netop den
progressivitet i uddannelsen, som - alle større havari med fatal udgang skyldes maforhold taget i betragtning - normalt ikke terielfejl eller pilotfejl. Er havariårsagen
skulle medføre havarier. Den rette balance pilotfejl, vil det heller ikke i alle tilfælde
imellem de modstridende hensyn er svær at være muligt at afgøre, om fejlen hører til

myndigheder, som måtte blive det pålagt af
Flyverkommandoen.
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Brand- og redningstjenesten kan også medvirke i
den forebyggende sikkerhedstjeneste, som her ved
udlægning af en skumstribe
på landingsbanen, hvorved
risikoen ued landing nedsættes for et fly med del ekt understel.

kategorien »manøvrefejl som følge af pilotens fejlvurdering«, eller til kategorien »bevidst overtrædelse af givne bestemmelser«.
Med denne usikkerhed in mente kan det
dog slås fast, at havarier som følge af pilotens manglende ansvarsbevidsthed og dårlige disciplin er sjældent forekommende.
Piloter med alvorlige karakterbrist slipper
næppe igennem den omfattende udvælgelsesproces, som i praksis foregår igennem
hele den lange, krævende uddannelse.
Ansvaret for flyvesikkerheden følger kommandovejen som al anden tjeneste, og i
hvert led er ansvaret klart defineret. Flyvesikkerhedsarbejdet har mange sider. Vigtigst
er det forebyggende arbejde - at undgå
havarier er det primære, men også det vanskeligste. Det havariforebyggende arbejde
spiller på mange strenge. På det materielle
område gennemføres det bl. a. ved:
rapportering og beskrivelse af konstaterede fejl og mangler ved materiellet,
minutiøs undersøgelse af materiel, der
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har forårsaget havarier eller været medvirkende hertil,
gennemgang og vurdering af tilsvarende materiale tilsendt fra allierede flyvevåben og fabrikker,
a jourføring af det tekniske personels
viden og arbejdsprocedurer,
præmiering af forslag, der befordrer
sikkerheden og/eller effektiviteten.
For det flyvende personels vedkommende
arbejdes der med:
bibringelse af fuldstændigt kendskab
til nød- og sikkerhedsudstyr og til procedurerne for dette udstyrs anvendelse,
øvelse i nødprocedurer (som for de
nye flytypers vedkommende udføres i
» flysimulatorer« ),
gennemgang af egne og udenlandske
havarirapporter for at lære af hændelsesforløbene,
stadig undervisning i flyets teknik,
meteorologi, flyvemedicin og andre

teoretiske fag af betydning for sikker
flyvning,
film, foredrag og diskussioner om emnet.
For kontrol personellet gennemføres et tilsvarende program med hovedvægten lagt på
de emner og erfaringer, der vedrører denne
tjeneste.
Ethvert forekommende større eller mindre havari, enhver konstateret mulighed for
havari, og enhver tildragelse, som skønnes
at rumme en havaririsiko, undersøges straks
og tilbundsgående. De fundne resultater og
erfaringer gives straks til rådighed for det
forebyggende ar,bejde ikke alene i Flyvevåbnet, men også hos vore allierede. I NATO er der et veludbygget samarbejde
om alle flyvesikkerhedsproblemer. Flyvesikkerhedsarbejdet kræver megen tid. Til
hjælp for de ansvarlige chefer er der derfor
etableret en flyvesikkerhedsorganisation.
Denne består i Flyvevåbnet af flyvesikkerhedsofficerer ved eskadriller, på flyvestationer, i Flyvertaktisk Kommando og i Flyverkommandoen. Flyvesikkerhedsofficererne er
erfarne flyvere med specialuddannelse. De
samarbejder snævert med de operative og
tekniske ledere og myndigheder, med meteorologerne, lægerne og flyvekontrolorganerne, og i det hele taget med alle, som yder
bidrag til flyvningens sikre afvikling. De
forestår de nævnte undersøgelser og udarbejder de fornødne rapporter. Større havarier
undersøges dog af en særlig kommission direkte under chefen for Flyvevåbnet. I kommissionen indgår sagkyndige flyvere og teknikere efter behov, og assistance kan rekvireres overalt i Flyvevåbnet, hos auditørkorpset eller - om nødvendigt - fra kilder
udenfor Flyvevåbnet. Ingen anstrengelse
spares for, om overhovedet muligt, at finde
frem til havariårsagen eller årsagerne, således at begåede fejl eller materielsvigt kan
11
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konstateres, vurderes og iagttages i de forebyggende foranstaltninger.
Flyvesikkerheden kan stå som mål for,
hvor godt og effektivt tjenesten udføres.
Skønt flyvesikkerheden i første række berøres af piloter, teknikere og kontrolpersonel, så har dog praktisk talt al tjeneste, der
udføres ved eskadriller, på værksteder, i
kontrolorganer og stabe en direkte eller
indirekte betydning for flyvevirksomhedens
kvaiitet og dermed for flyvesikkerheden.
I erkendelse heraf arbejdes der over en
bred front i flyvesikkerhedsarbejdet. Foruden de tidligere nævnte, mere konkrete,
foranstaltninger søges alt personel til stadighed bibragt en bedre forståelse af flyvesikkerhedens problemer og deres indbyrdes
sammenhæng. Det sker under uddannelsen
på skoler og kurser, men først og fremmest
til daglig på tjenestestedet. Når hver enkelt
mand udfører sit arbejde korrekt og samvittighedsfuldt, er en nødvendig forudsætning for udøvelse af »sikker« flyvevirksomhed til stede. Denne forudsætning er imidlertid ikke tilstrækkelig. Først når hver
mand desuden fuldtud forstår, at hans arbejde kun bliver meningsfuldt igennem
dets sammenhæng med helhedens arbejde,
kan et tilfredsstillende resultat nås. At skabe
et sådant klima og en sådan forståelse må
være kommandoføringens mål. Den militære disciplin kan under disse vilkår næppe
blive af den strengt formelle karakter den formelle side af disciplinen kan og bør
markeres, hvor det er foreneligt med arbejdet; men den reelle disciplins sande målestok er arbejdets kvalitet, tjenestens effektivitet og - den derved opnåede grad af
flyvesikkerhed.

Samarbejde med andre myndigheder
Virksomheden ved Flyvertaktisk Kommando og operativt underlagte enheder
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»Seat-pack«, der ses ovcr.1/
på billedet, indeholder Jlilotcns J1erso11lige redningsudstyr - alt h vad han
/,,an tænkes at få brug for
i en gummibåd på tibcnt
hav, fiskeredskaber, farvepulver ( til farvnin g af
vandoverfladen) ,
forbindingsudstyr
og
mrgct
andet.

som beskrevet i de foregående kapitler,
kræver et snævert samarbejde med andre
myndigheder i Flyvevåbnet, H æren og Søværnet, samt med NATO-myndigheder.
Inden for Flyvevåbnet samarbejdes der
især med Flyvematerielkommandoen og
Træningskommandoen . Den tekniske sikkerhedstjeneste udføres i samarbejde med
Flyvematerielkommandoen og om tales herunder. Andre samarbejdsområder er :
Våbentjenesten, der omfatter den rette
betjening af flyenes våben- og sigtesystemer,
brug af bomber, raketter og anden form
for ammunition, indretning af og bestemmelser for skydeområderne m. v., fremsættelse og behandling af forslag til nyanskaffelser.
Signaltjenesten, der omfatter brug og vedligeholdelse af radio- og radarmateriel i flyene og på jorden, herunder navigationshjælpemidler som GCA og T ACAN (automatisk pejlesystem).
De 2 kommandoer planlægger og udfører
1 fællesskab en mindre forsøgsvirksomhed,
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men midlerne strækker ikke til egentlig
forskningsvirksomhed. På dette område
støtter Flyvevåbnet sig til erfaringer tilgængelige gennem NATO.
Med Træningskommandoen samarbejdes
hovedsagelig i spørgsmål om uddannelse
af flyvere og kon trol- og varslingspersonel.
Ved Flyvertaktisk Kommando afholdes enkelte kurser for samme personel.
En af Flyvevåbnets opgaver er at yde
støtte til Hærens og Søværnets operationer.
Dette øves ved mange store og små øvelser. Ved Flyvertaktisk Kommandos stab
findes forbindelsesofficerer fra de 2 værn,
således at øvelserne kan planlægges og analyseres i fællesskab og procedurerne ændres
og forbedres i takt med udviklingen og
de indhøstede erfaringer.
Først i dette afsnit er omtalt forholdet
mellem den nationale kommandoorganisation (FTK) og den tilsvarende NATO-organisation (AIRBALTAP), hvorved forsvars planlægningen og overgangen fra fred til
krig er sikret. NATO-kommandoorganisa-

Redningsudstyret er et væsentligt led i sikkerhedstjenesten, og gummibådene, der sikrer mod væde og
kulde, er forsynet med alle tænkelige hjælpemidler
til at opretholde livet og sikre hurtigst mulige lokalisering og bjergning af den pilot, der er tvunget ned
på havet.

Den rette brug af udstyret
læres ved ovelser i svommehal, men da en effektiv
udnyttelse kun opoues under realistiske forhold, er
FLV fornylig gået over til
at supplere træningen i
suommehal m ed ouelser
på det åbne hav.
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Redningsmand med båre fires i helikopterens spil ned for afhentning af tilskadekommen fra et sted, h vor
landing ikke er mulig, f. eks. gummiflåde, skib, fiskekutter, isflage eller lignende.
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tionen øves i fred under større NATO-øvelser, dels stabsøvelser og dels øvelser med
aktivt deltagende styrker - oftest af alle 3
værn.
Planlægning, udførelse og analyse af disse
øvelser medfører naturligvis et snævert samarbejde, ikke alene mellem stabene, men
også mellem de deltagende nationale enheder og udenlandske enheder. Flyvestyrker
er mobile og flexible, de er ikke bundet til
at operere fra egen base, men kan benytte
en hvilken som helst flyvestation, der kan
yde den fornødne støtte på jorden. Inden
for NATO er sprog (engelsk) og procedurer
helt standardiseret, således at disse muligheder fuldtud kan udnyttes. For Flyvevåbnets vedkommende koncentreres dette samarbejde om det norske flyvevåben og om
de enheder af det tyske flyvevåben, der er
baseret i Nordtyskland under AIRBALT AP's operative ledelse. Dette sidste samarbejde er ret nyt, men da det følger de
vedtagne og kendte NATO-regler, medfører det ingen problemer.
Samarbejde med andre flyvevåben forekommer lejlighedsvis ved eskadrilleudvekslinger, NATO-konkurrencer, forlægninger
til fremmede baser for afvikling af skydetræning som f. eks. WHEELUS i Libyen,
hvor i de senere år interceptoreskadrillerne
har gennemført deres raket- og missilskydeprogrammer på de amerikanske skydebaner
under de mest ideelle tekniske og klimatiske forhold.
Flyvertaktisk Kommando har således en
stor kontaktflade udadtil. Internationalt
samarbejde og koordinering er en daglig
foreteelse og naturligvis ikke altid problemløs. Men problemerne overvindes, og for
personellet er det berigende og inspirerende
at være med i dette arbejde.

Forhold til o.ffentligheden
Flyvevåbnets berøringsflade med offentligheden er af speciel karakter. Gennem
personellets færden og bosætning opnås den
normale kontakt med civilbefolkningen,
som de andre værn også har. Flyvevåbnets
personel er hovedsagelig fast ansat og i
mindre udstrækning værnepligtigt. Kontakten er derfor ret koncentreret til områderne omkring flyvestationerne og andre
større installationer. Den foregår på naturlig vis og medfører ingen problemer.
Flyvningen giver imidlertid Flyvevåbnet
et særligt forhold til offentligheden. Befolkningen opskræmmes af havarier, og visse
former for flyvning er til gene. Dette er
naturligvis klart erkendt af Flyvevåbnets
ledelse, og de tidligere omtalte bestræbelser for at undgå havarier falder helt i tråd
hermed.
Støjen omkring flyvestationerne (lufthavnene) er et fælles problem for civil og
militær flyvning. Debatten omkring Kastrup Lufthavn er typisk i denne forbindelse. Fly skal jo starte og lande - i al
slags vejr og helst døgnet rundt efter trafikeller træningsbehovet. For flyvestationernes
vedkommende er problemet stort set løst,
dels ved at man kun sjældent opererer på
helligdage og efter midnat, dels ved at befolkningen efterhånden vænner sig til støjen. Flyvevåbnet modtager kun få klager
over støj og andre gener fra den lokale
befolkning omkring flyvestationerne. Ret
typisk er det, at de fleste klager indløber
fra befolkningen omkring Flyvestation
VÆRLØSE, når denne flyvestation lejlighedsvis anvendes af jetfly.
Støj og gener som følge af lavflyvning er
udelukkende et problem for den militære
flyvning. Flyvevåbnet har et klart behov
for at øve flyvning i lav højde. I krigstid
er den laveste højde også den sikreste for
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flyvere på vej mod deres mål. Da dette
også gælder for modstanderen, må luftforsvaret lejlighedsvis øves i lav højde. Hermed skulle behovet være klart motiveret.
Vort land er jo tæt befolket. Selv i de
såkaldte øde egne i Vestjylland findes gårde
spredt på en måde, der ikke levner mulighed for at finde et område, hvori lavflyvning kan øves uden gene for nogen. Lavflyvning over vore udstrakte vandområder
kan naturligvis foretages uden gene, men
denne form for flyvning giver desværre ikke
det fornødne træningsudbytte.
Under disse vilkår tillader Flyvevåbnet
kun lavflyvning ad visse specielle ruter i
Jylland samt over farvandene og ikke i
laveste højde. Sådan flyvning skal autoriseres i hvert enkelt tilfælde af kompetente
myndigheder, og bestemmelserne for, hvilke højder der må flyves i, er iøvrigt meget
strenge og håndhæves rigoristisk i den udstrækning, det overhovedet er muligt. Flyvevåbnet modtager klager over denne form
for flyvning. Alle klager undersøges til
bunds af Flyvertaktisk Kommando - om
nødvendigt med politiets og auditørens assistance. Konstateres der brud på bestemmelser for flyvning, skrides der hårdt ind. I
grove tilfælde medfører det pilotens afsked
fra tjenesten. Konstateres der skader som
følge af flyvningen, ydes erstatning.

Gennembrydning af lydmuren er et voksende problem, efterhånden som flere og
flere militære fly bliver i stand til at flyve
hurtigere end lyden. For den civile flyvning
vil dette blive et fremtidens problem af
ganske stor rækkevidde. Flyvevåbnet har i
nogen tid opereret med fly, som er i stand
til at udføre overlydsflyvning. Imidlertid
har behovet for træning i denne disciplin
hidtil været ringe, hvorfor kun ganske enkelte klager er indløbet. Med indførelsen
af fly af typen F-104 i Flyvevåbnet, har
problemet ændret karakter. Disse fly vil
normalt gennembryde lydmuren under
øvelsesflyvning. Det har derfor været nødvendigt at indføre restriktioner med hensyn til højde, position og kurs for disse
flys flyvning med overlydshastighed, for
at mindske den gene træningsflyvningerne
kan betyde for befolkningen.
Geneproblemet er således mangesidet.
Der er intet, Flyvevåbnet ønsker mere, end
at kunne udøve sin gerning uden gene for
befolkningen. Desværre stiller teknikkens
og uddannelsens uafviselige krav sig hindrende herfor. Flyvevåbnet ønsker derfor,
at der i befolkningen må skabes bred forståelse for problemerne og almindelig tillid
til, at alt bliver gjort for at mindske generne mest muligt.
P. B. Nissen.

FLYVEMATERIELKOMMANDOEN

faer afslutningen af 2. Verdenskrig stod
det de fleste klart, at genskabelsen af
det danske forsvar måtte medføre, at de
militære flyverstyrker samledes i et nyt
selvstændigt værn ligestillet med de to
gamle værn, Hær og Søværn. Foruden de
rent militære årsager hertil var man klar
over, at en sådan ordning, sammenlignet
med den delte ordning, som man havde
før krigen, hvor Hæren havde sine Flyvertropper og Søværnet sit Flyvevæsen, ville
byde på store besparelser ved standardisering af materiel, værkstedstjeneste og uddannelse.
For så hurtigt som muligt at opnå nogle
af de med et samlet flyvevåben forbundne
fordele, inden der ad lovgivningens vej
kunne skaffes hjemmel for dets oprettelse,
blev i 1947 ved ministeriel bestemmelse
Hærens og Søværnets Flyverledelse dannet
med oberst i Hærens Flyvertropper T. P.
A. Ørum som chef. Under denne flyverledelse skulle ligge to enheder, nemlig en
for de to gamle værn fælles flyveskole og
en ligeledes fælles teknisk tjeneste. Denne
sidste blev benævnt Hærens og Søværnets
Flyvetekniske Tjeneste.
Flyveskolen og den flyvetekniske tjeneste
blev etableret 1. maj 1948. Den flyvetek-
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niske tjeneste blev forløberen for Flyvevåbnets Flyvematerieltjeneste (nu Flyvematerielkommandoen) og indgik, da Flyvevåbnet blev oprettet, med alt sit personel i
dette.
Den flyvetekniske tjeneste fik - ligesom
Flyverledelsen - sit hovedsæde i Værløse
i de Hærens Flyvertropper tilhørende bygninger. Den kom ved sin oprettelse til at
bestå af de under Søværnets Flyvevæsen og
Hærens Flyvertropper hidtil hørende værksteder, ingeniørkontorer, flyvemekanikerskoler samt et forvaltnings- og merkantilt
organ, Hærens og Søværnets fælles Flyvematerielforva:ltning (HSFF), som var blevet oprettet noget tidligere med det formål at forvalte en del flyvemateriel - fly
og reservedele samt værktøjer og udrustning - som var indkøbt fra britiske overskudslagre straks efter krigens afslutning
for at muliggøre, at de piloter der fra de
to gamle værn var til rådighed ved krigens
slutning, så hurtigt som muligt kunne komme igang med flyvetræningen. De da indkøbte flytyper var Proctor, Seaotter og Harward. Omtrent samtidigt blev der indkøbt
et antal af den dansk-konstruerede skolemaskine KZ II til brug for den fælles flyveskole. Ingen af de fly, som Hærens Flyver-
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tropper og Søværnets Flyvevæsen rådede
over inden krigen, fandtes i landet ved krigens afslutning.
Til chef for den flyvetekniske tjeneste
blev udpeget en civilingeniør, der var afdelingsingeniør i Søværnets Flyvevæsen. Da
Flyveteknisk Tjenestes personel var en
blanding af civile og militære, blev chefen,
der havde haft civil stilling i Søværnet,
uniformeret og tillagt militær grad som
kommandørkaptajn. Det til rådighed værende tekniske personel, der stammede fra
de to gamle værn, bestod dels af militære
håndværkere (flyvemekanikere), hvoraf størstedelen var fra Søværnets Flyvevæsen, og
dels af civile håndværkere, der alle kom fra
Hærens Flyvertropper, hvis værkstedskompleks i Værløse netop var blevet færdigbygget i tiden omkring 9. april 1940. De hidtidige værksteder på Kløvermarken blev
samtidig nedlagt. Søværnets Flyvevæsens civile værkstedstjeneste var gennem årene
varetaget af Orlogsværftet og blev ikke stillet til rådighed for Flyveteknisk Tjeneste.
Desuden bestod det tekniske personel af
civile ingeniører og officerer med teknisk
uddannelse fra begge værn.
Da det materiel, der var indkøbt i England umiddelbart efter krigen, var ret kompliceret sammenlignet med de flytyper,
man her hjemme var vant til på det tidspunkt, da krigen begyndte, var antallet af
flyvemekanikere, der var til rådighed, og
deres erfaring vedrørende det omhandlede
materiel langt fra tilstrækkeligt til at sikre
materiellets drift og vedligeholdelse, hvorfor en stor del af flyvemekanikerstyrken
blev sendt til uddannelse ved engelske enheder med samme materiel. Da det kunne
forudses, at et kommende Flyvevåben ville
få mere materiel og endnu mere avancerede flytyper, tog Flyveteknisk Tjeneste
straks efter sin oprettelse initiativet til uddannelse af flyvemekanikere i stor stil.

168

Grundlaget herfor blev den af Hærens Flyvertropper hidtil drevne Flyvemekanikerskole i Værløse suppleret med instruktører
fra Søværnets Flyvevæsen. Skolen er senere
overgået til Træningskommandoen, men
de store flyvemekanikerhold, der blev uddannet her inden Flyvevåbnets oprettelse
i 1950, muliggjorde, at Flyvevåbnet var i
stand til at modtage store flyleverancer på
våbenhjælpsprogrammet, efter at Danmark
var blevet medlem af NATO, og bidrog i
det hele taget til Flyvevåbnets hurtige op·
bygning.
Medens alle elever, der blev optaget på
flyvemekanikerskolen, tidligere skulle være
faglærte, påbegyndte Flyveteknisk Tjeneste
uddannelse i radio-radarbranchen af ikkefaglærte, som efter endt uddannelse og
nogle få års praktisk tjeneste kunne aflægge
svendeprøve og derved kvalificere sig som
faglærte med mulighed for ansættelse som
sådanne i civilindustrien, når deres tjeneste i Flyvevåbnet var ophørt. Denne udvikling har Træningskommandoen senere
fulgt også for andre branchers vedkommende.
Af flyvemateriel fandtes foruden de oven
for nævnte typer også Oxfords, Spitfires
samt et antal Catalina PBY 5A i Søværnets
Flyvevæsen, indkøbt i U.S.A. lige efter krigen, og Hærens Flyvertropper rådede over
1 stk. Boeing B 17 (»den flyvende fæst·
ning«). De to sidstnævnte typer blev blandt
andet benyttet til fotografisk opmåling af
store dele af Grønland i samarbejde med
Geodætisk Institut.
Tiden umiddelbart før Flyvevåbnets oprettelse, og indtil de amerikanske våbenhjælpsleverancer begyndte, var optaget af
anstrengelser med at konsolidere tjenesten,
herunder at skaffe fornøden plads til kontorer, værksteder og flyvemekanikerskole.
Ganske vist udgjorde de gode bygninger,
Hærens Flyvertropper netop inden krigen

havde fået færdigbygget i Værløselejren, et
stort aktiv, men der var også mange berettigede krav om plads. Flyveteknisk Tjeneste fik imidlertid i Værløselejren rådighed
over fire hangarer foruden værkstedsområdet, nemlig 2 hangarer til flyvemekanikerskolen, I hangar til centrallager og I til
depot for fly, der ikke var tildelt nogen
flyvende enhed (eskadrille eller skole). Derudover rådedes over en træbarak rummende indkøbskontor og ingeniørafdeling, samt
over en af besættelsesmagten opført bygning, der blev delt mellem radioværksted
og våbenværksted.
I Karup rådedes over I hangar, hvori
var indrettet civilt værksted. Først senere,
da en del af lufthavnen i Aalborg overgik
til Flyvevåbnet, blev en hangar, som straks
efter krigen af Forsvarsministeriet var blevet lejet ud til en civil fabrikant af bygningsmaterialer, stillet til rådighed for Flyveteknisk Tjeneste til indretning af et civilt
værksted der.
Ved Flyvevåbnets oprettelse i 1950 indgik Flyveteknisk Tjeneste med mindre ændringer i organisationen i Flyvevåbnet under betegnelsen Flyvematerieltjenesten
(FMT), og i 1951 fik chefen for FMT tilla~t grad som oberst.
Ved Flyvevåbnets oprettelse blev også
Flyverstaben dannet, og denne overtog efterhånden visse opgaver, som naturligt
hørte Jil i staben, men som FMT hidtil
havde løst, fordi der ikke fandtes andre
organer, som kunne tage sig deraf. Enkelte
personer, som i FMT havde varetaget disse
opgaver, overførtes til Flyverkommandoen
og indgik i flyverstaben. Det drejede sig i
første række om Flyvevåbnets materielplanlægning og forvaltning på det økonomiske
område samt personelforvaltningen, som
også for det tekniske personels vedkommende blev centraliseret i Flyverkommandoen. Dette medførte, at de funktioner,

der var samlet i Hærens og Søværnets fælles Flyvematerielforvaltning, dels blev lagt
uden for FMT og dels blev varetaget gennem andre af FMT's enheder, hvorfor dette
forvaltningsorgan nedlagdes. FMT vedblev
dog at være rådgiver for Flyverkommandoen i spørgsmål vedrørende det tekniske
personels uddannelse og anvendelse samt i
materielorienterede budgetsager.
Forud for Flyvevåbnets oprettelse havde
det været tanken at samle de 3 værns tekniske forvaltninger i en organisation: Krigsmaterielforvaltningen, og Forsvarsloveri af
1950 rummede faktisk denne mulighed.
Tanken blev dog aldrig ført igennem, og·
man nøjedes med at lade ensartet (ofte
identisk) materiel, der benyttedes i flere
værn, blive forvaltet af et værn efter »største-forbruger princippet«, hvorved man opnåede et godt kompromis mellem på den
ene side værnenes krav om selv at forestå
forvaltningen af deres hovedmateriel og
specifikke materiel og på den anden side
økonomiske fordele ved undgåelse af forvaltning af ensartet materiel på to eller
flere steder. Medvirkende til at denne ordning kunne gennemføres var, dels den
store forskel, der er mellem de tre værns _
hovedmateriel og dels, at Flyvevåbnet allerede gennem arbejdet i Flyverledelsen og
Flyveteknisk Tjeneste havde fået opbygget
en effektiv teknisk forvaltning, idet man
uden at være bundet af tidligere skik og
brug og næsten uden personelproblemer'
havde kunnet organisere rationelt med direkte sigte på · løsning af de foreliggende
opgaver.
FMT's organisation bestod af chef med
et mindre personelkontor og tre tekniske
sektioner: et ingeniørkontor (for behandling af almindelige flyvetekniske spørgsmål), en radiosektion og en våbensektion,
samt af et regnskabskontor, et indkøbskontor, flyvemekanikerskolen, civile værk-
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Sikonky
USA

Soredningsfly

1. Solgt.

2.
3.
4.
5.
6.

Ophugget.
Dels solgt, dels ophugget.
1 på Tøjhusmuseet, resten ophugget.
Tilbageleveret.
Dels ombygget, dels ophugget.

5000

7.
8.
9.
10.
11.

8800

2 stk.
General Electric
T -58 GE -8 B

å 1250

HK
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Indkøbt til Hæren, ophugget.
Tildelt Hæren.
Indkøbt til Grønlands Geologiske Undersøgelser.
Ombygget fra Meteor NF MK 11.
Indkøbt til Søværnet.
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KZ II T, der var konstrneret og bygget af Skandi11avisk Aero Industri ( Kramme & Zeuthen ) , a11vendtes
som elementært skole{ ly
af Flyveskolen på Avno
fra 1946- 50.

\

North American Harward
II B der i J1erioden 1946
-47 til 1950 blev benyttet
på Flyveskolens overgangskursus ved omskoling fra
elementær skole{lyvning til
jager/ lyvning, og derefter
til skoling i instrument!lyvning, individuel træning, målflyvning for /uf tværnsartilleri og transport
m. v., indtil typen i 1959
udgik af tjeneste.

Airsjiet'd Oxford MK I
og II, der var i tjeneste
fra 19'17 til 1955, blev i
forste række anvendt til
omskoling til flyvning med
to motorer, men /oste iovrigt mange opgaver som
let trans/10rt, ef tersogning,
luftfotografering, målslæbning m. v.
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Supermarine Spitfire MK
IX var det forste jagerfly,
som kom til Danmark
efter krigen (1 947), og
senere fulgte S pitfire MK
XI. Brgge typer udgik af
tjeneste i 1955

Gloster Meteor MK IV
var den f orste jetjagertype, som blev anskaffet
til Flyvevåbnet i 1949-50
og forblev i tjeneste til
1957.

Catalina PBY 5A amfibiefly til trans/1ort- og soredningsopgaver.
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steder (et i Værløse og et i Karup), centrallager og stationslagre (et på hver flyvestation).
Det tidligere nævnte radioværksted, der
havde blandet civil og militær arbejdskraft,
var underlagt radiosektionen, og våbenværkstedet, der udelukkende havde militær arbejdskraft, lå under våbensektionen.
De civile hovedværksteder (for flyvemotorog aeroplanarbejde) lå direkte under chefen for FMT og benævntes Flyvevåbnets
Centralværksteder.
Flyvematerieltjenestens opgaver var som det også har været tilfældet senere
hen - som Flyvevåbnets højeste tekniske
myndighed at forestå hovedforvaltningen
af flyvemateriellet efter Flyverkommandoens direktiver og herunder at udgive bestemmelser for materiellets rette vedligeholdelse og direkte at forestå denne, når
det hermed forbundne arbejde lå ud ove1·
de brugende enheders kapacitet. Hertil benyttedes Flyvevåbnets Centralværksteder og
inden- og udenlandske civile fabriker. Desuden udgjorde (og udgør i dag) forberedelserne til i Flyvevåbnet at modtage nye materieltyper, herunder panlægning af omskoling af teknisk personel, indkøb af reservedele og værktøjer en ikke ringe del af arbejdsbelastningen ved siden af kontraheringen om leverancer af nyt materiel (fly, radarstationer, ammunition o.s.v.). Disse arbejdsopgaver blev større og større, efterhånden som materiellet blev mere og mere
kompliceret og indeholdt en teknik, der på
mange områder var ny for tjenesten.
Den første jet-type, der blev indkøbt,
var Gloster Meteor IV.
Med henblik på vedligeholdelsen af dette
fly's motorer, Rolls Royce Dervent jet-motorer, som dengang (1950) skulle have hovedeftersyn for hver 400 driftstimer, blev
der opført et nyt moderne jet-motorværksted - det første i landet - i forbindelse
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med det civile hovedværksted i Værløse,
hvor i tidens løb danske håndværkere har
været i stand til at foretage de nødvendige
hovedeftersyn på denne motortype og senere også på Rolls Royce Avon motorer,
som benyttes i de senere hos Hawker Aircraft Co. indkøbte jagere af Hunter-typen.
(Et hovedeftersyn består i en komplet adskillelse, rensning, inspektion for revner
og slid af alle dele, fornyelse af defekte
dele, samling og prøvekørsel i prøvestand
samt evt. konservering af motoren).
I denne periode tilgik der yderligere nye
propel-fly til Flyvevåbnet, herunder det
britiske Firefly, der var indrettet til målslæbning og det danskbyggede KZ X (artilleriobservationsfly). Ved siden af det egentlige flyvemateriel anskaffedes og installeredes et omfattende radio- og radarmateriel
til sikring af flyvningen, ledelsen af denne
og varsling af fremmed indflyvning i dansk
område.
Denne virksomhed medførte, at Radiosektionens (nu Signalteknisk Afdeling)
rammer sprængtes. Bygningsfælleskabet
med Våbensektionen ophørte, og Radiosektionen fik lokaler i en hangar med omliggende bygninger, medens Våbensektionen (nu Våbenteknisk Afdeling) overtog
hele den tidligere fælles bygning.
Flyvematerieltjenestens næste større opgave blev at modtage materiel på våbenhjælpsprogrammet, Military Assistance Program (MAP), efter at Danmark var blevet
medlem af NATO. Fly-typen var Republic
F 84 E og senere i stort antal F 84 G
(Thunderjet).
Her blev FMT's tekniske personel stillet over for nye krævende opgaver, og selv
om der fra det amerikanske flyvevåbens
side blev stillet specialister til rådighed som
hjælpere og rådgivere, lå ansvaret for teknikken fortsat helt på danske hænder. På
grund af forskellen i størrelsen mellem det

Hoved værkstedet for arbejde på Rolls Royce Avon jet-motorer. Under arbejdets fremadskriden kan motorerne hæves og sænkes i en lodret skakt i gulvet.

danske og det amerikanske flyvevåben var
vor tekniske organisation så vidt forskellig
fra den amerikanske, at det ofte var yderst
vanskeligt at følge de råd, som amerikanerne gav, og som naturligt var baseret på
deres viden og erfaring fra deres eget flyvevåben. Med de ny fly-typer kom nye problemer. Motoren i F 84 G havde således
aksialkompressor i modsætning til Derventmotoren, som havde centrifugalkompressor,
og F 84 G havde, ligesom de i 1951 i England indkøbte jetjagere af typen Gloster
Meteor mrk. VIII, katapultsæder og trykkabine. Igen måtte teknikere - håndværkere og ingeniører - uddannes på de nye
tekniske felter og prøveudstyr, måleapparater og specialværktøjer anskaffes.
Medens man tidligere havde udgivet alle

tekniske forskrifter og materielbeskrivelser
på dansk, hvilket før krigen og straks efter
denne havde været naturligt, ændrede forholdene sig hurtigt til, at det blev uoverkommeligt at oversætte alle de engelsksprogede oplysninger, som blev leveret med det
ny fly-materiel, oplysninger der udgør hele
små biblioteker for hver fly-type. Dette
havde den konsekvens, at flyvemekanikerskolen måtte begynde at lære mekanikereleverne så meget engelsk, at de blev i stand
til at forstå teknisk engelsk. FMT var dog
af sikkerhedshensyn stadig nødt til at oversætte og udgive de vigtigste forskrifter på
dansk.
Knapt var problemerne med den ny teknik i de nye fly-typer så nogenlunde klaret,
førend nye opgaver meldte sig, idet der
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Medens de periodiske og daglige eftersyn ligger på fly11estationerne, er hovedværkstedernes arbejde at foretage de mere tidkrævende reparations- og vedligeholdelsesarbejder samt de store hovedeftersyn.

Kontrolsektion i et hovedværksted.
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Republic F 84 E, Thunderjet, blev i 1951 leveret til Danmark på det amerikanske våbenhjælps-program.

Dagligt eftersyn ved eskadrillen
på et F 84 E fly.
12 Det danske Flyvevåben
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anskaffedes helikoptere, først Bell 4 7 D I,
senere Sikorsky S 55 C og senest S 61
A-1. Jævnsidig med bestræbelserne for at
forøge materiellets driftsikkerhed indførtes
ved siden af faldskærm, redningsvest og
iltindåndingsapparat også oppustelige gummibåde, så piloterne fik større mulighed
for at overleve efter et faldskærmsudspring
over åbent hav. Nye materielområder medførte udvidelse og mere differentiering af
den tekniske organisation og det ikke alene
på det flytekniske område. Flyene blev udstyret med nye våben: raketter, både styrede
og ikke-styrede med dertil hørende elektroniske sigteapparater, og flyenes navigationsudstyr og kommunikationsmidler gennemløb en rivende udvikling, som i accelereret
tempo er i fuld gang endnu. Ikke alene blev
installationerne i flyene meget mere komplicerede, men også de installationer på jorden, som er nødvendige for flyenes opstart
og drift, kompliceredes stærkt. Hertil kommer installation af en række radiostationer
på jorden samt radiopejlestationer og andre navigationshjælpemidler og sidst, men
ikke mindst, det net af radarstationer, som
dag og nat overvåger det danske luftrum
til betryggelse af den militære flyvning og
til varsling om fremmede flys tilstedeværelse. Som medansvarlig ved valg og anskaffelse af dette udstyr og ansvarlig for dets
installation og vedligeholdelse har FMT
siden sin oprettelse haft en meget stor arbejdsbyrde.
Tilgangen af amerikansk materiel på våbenhjælpsprogrammet og muligheden for
gratis at trække reservedele hertil fra amerikanske depoter medførte oprettelsen af
en forsyningstjeneste i FMT med det formål blandt andet at sikre, at trækket på de
amerikanske beholdninger kun fandt sted
efter ganske nøje af amerikanerne fastsatte
bestemmelser og i et omfang baseret på
planlagt flyvetid og på tidligere forbrugs-
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Et Martin-Baker katapultsæde anbragt
uisningslokale.

et under-

tal. Når det betænkes, at der i et moderne
kampfly findes omkring 150.000 forskellige
dele, hvoraf ca. 20.000 føres på lager i depoterne, og at Flyvevåbnet ialt fører ca.
220.000 forskellige varenumre på sine depoter, forstås opgavens omfang med at styre
udlevering og genforsyning. FMT blev derfor omtrent samtidig med våbenhjælpens
indførelse udvidet med en Forsyningsafdeling, hvis hovedopgave er opgørelse af reservedelsbehovet og styring af Flyvevåbnets
forsyningsvirksomhed for så vidt angår flyvemateriellet.
Trods det meget store arbejde, der altid
har været gjort for rent teknisk at gøre
flyvningen så sikker som mulig, kan havarier og ulykker dog desværre ikke undgås.

For at drage lære af ulykker og havarier
oprettede FMT meget tidligt en Havarikommission (der senere er overgået til at
ligge under Flyverkommandoen), hvis opgave det er at finde ud af årsagerne til flyvehavarier og flyveulykker. Flyvematerielkommandoens specialister er stadig med i disse
undersøgelser, som ofte er rene tekniske detektivopgaver. Når der kan være grund til
at antage, at et havari eller en ulykke skyldes tekniske årsager, har det ved disse undersøgelser meget ofte været muligt at fastslå
hændelsesforløbet og den primære ulykkesårsag.
På grund af den stadigt voksende virksomhed blev der knyttet flere og flere personer til FMT, og i begyndelsen af halvtredserne blev en nyopført to-etagers kontorbygning i Værløse taget i brug. Den blev
dog snart for lille og blev derfor i 1959 ud-

videt med en tredie etage og forlænget, så
den idag rummer 180 kontorrum a 3X5 m.
Den er nu atter planlagt udvidet med 72
kontorrum. Kontorbygningens udvidelse
er dog ikke et nøjagtigt mål for virksomhedens udvidelse, idet der samtidigt har
fundet en koncentrering sted, hvorved en
del spredt beliggende lokaliteter er fraflyttet. Således havde chefen for FMT i
perioden 1950 til 1953 sit kontor i Vedbæk
i samme bygning som chefen for Flyvevåbnet. Dette forhold var begrundet i, at
chefen for FMT også beklædte stillingen
som Flyvematerielinspektør, så længe denne stilling blev opretholdt.
Jævnsidigt med opførelsen og udvidelsen af kontorbygningen - hvori chefen for
FMT samt stabsafdelingerne Flyveteknisk
Afd., Signalteknisk Afd., Forsyningsafd.,
Administrationsafd., Handelsafd. og Regn-

lnterior af en del af monteringshallen i et af Flyvevåbnets hovedværksteder, hvor fly af typen F-86 D
monteres.
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skabsafd. er underbragt - er også de under
FMT sorterende civile værksteder blevet
etableret og udbygget. På Flyvestation Værløse er de fra Hærens Flyvertroppers tid
stammende værkstedsbygninger udvidet
med et jet-motorværksted og et radio-radarværksted, der også huser Flyvematerielkommandoens signaltekniske og fysisk-kemiske
laboratorier. I Karup og i Aalborg er der
også indrettet civile værksteder. Værkstedet
i Karup omfatter kun afdelinger for fly- og
for motorarbejde, medens værkstederne i
Værløse tillige har afdelinger for motor- og
flyveinstrumenter, elektronik, våben- og
fotomateriel samt nødudstyr (katapultsæder,
faldskærme, gummibåde og redningsveste).
Værkstedet i Aalborg, hvor store udvidelser
er påbegyndt, omfatter fly, instrumenter og
signalmateriel.
Medens de tre civile værksteder tidligere
havde en fælles værkstedsledelse, idet dog
radio-radar-værkstedet og våben- og nødudstyrsværkstedet lå under de respektive tekniske afdelinger, blev det ved en organisationsændring i 1956 bestemt, at de tre hoved værksteder (civile værksteder) skulle
ligge uafhængig af hinanden med hver sin
chef direkte under FMT. Samtidigt ophørte
tilhørsforholdet mellem radio-radar-værkstedet og våben- og nødudstyrsværkstedet
og de pågældende tekniske afdelinger, således at al værkstedstjeneste under FMT nu
indgår i et af de tre hovedværksteder.
Hovedværkstedernes arbejdsopgaver består i at foretage de mere tidskrævende reparations- og vedligeholdelsesarbejder, således at eskadriller og flyvestationer kan
koncentrere sig om de periodiske og daglige eftersyn af flyene samt mindre justeringer, der alle udføres ved hjælp af militære flyvemekanikere. Hovedværkstederne
fremstiller også reservedele, der ikke kan
skaffes til veje på anden måde, samt forskellige hjælpemidler til brug på flyvesta-
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tioneme i det daglige arbejde med flyene.
Efter organisationsændringen i 1956 blev
FMT opdelt i en stab med et antal afdelinger og de udførende enheder. Disse sidste
er: Hovedværksteder (3 ialt) og Forsyningsdepoter (ligeledes 3 ialt).
Staben består af de tre »gamle« tekniske
afdelinger: Flyteknisk Afdeling, Signalteknisk Afdeling og Våbenteknisk Afdeling
samt en Forsyningsafdeling, en Regnskabsafdeling og en nyoprettet Handelsafdeling
samt en ligeledes nyoprettet Administrationsafdeling, hvor blandt andet FMK's
personelforvaltning, kørselsforvaltning og
bygningsforvaltning finder sted. Handelsafdelingen, der står for alt indkøb, er opdelt i et indkøbskontor, der køber almindelige standard handelsvarer, og et kontraktkontor, der varetager de merkantile
funktioner i forbindelse med alle større
materielanskaffelser. Ved reorganiseringen
i 1956 blev der også indført en ny stilling:
Teknisk Chef, der har til opgave at koordinere de tre tekniske afdelinger, og hvorunder fællesorganer for de tekniske afdelinger som tegnestuer, reproduktionssektion og laboratorier er henlagt.
Reproduktionssektionen udfører lyskopiering af tegninger, duplikering og anden
mangfoldiggørelse af materielbeskrivelser,
lærebøger, tekniske ordrer og andre bestemmelser. Reproduktionssektionen udfører arbejde for alle myndigheder i Flyvevåbnet.
Den 1. juni 1961 skiftede Flyvematerieltjenesten navn til Flyvematerielkommandoen (FMK).
Reorganiseringen i 1956 er senere fulgt
op af bestemmelser, der pålægger FMK at
føre tilsyn med materiellets vedligeholdelse
ved de brugende enheder - eskadriller,
skoler, radarstationer m. v. - overalt i
Flyvevåbnet.
Foruden Flyvevåbnets egne fly forestår

Monteringshal i et hovedværksted. Rundt om monteringshallen findes specialværksteder, hvor pladesmedie,
maskin-, elektro-, maler- og hydraulikværksted er placeret.

Genopbygning af f lymotorer efter et hovedeftersyn,
der består i fuldstændig
adskillelse, rensning, inspektion for revner og
slitage, fornyelse af defekte
dele og endelig samling,
kontrol og provekorsel i
provestand.
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I

Flyvematerielkommandoens hovedkvarter, hvis hovedbygning ses her sammen m ed en del af Ho vedværksted
V ærlose ligger på Flyvestation V ærloses område.

FMK også vedligeholdelsen og forsyningen dele fra amerikanske lagre og depoter, hvilog er teknisk myndighed for Hærens artil- ket medførte nye meget store opgaver for
leriobservationsfly og for Søværnets heli- FMK's ForsyningsaEdeling og Handelsafdekoptere, der er baserede om bord i fiskeri- ling. For bedst muligt at klare de hermed
inspektionsskibene, ligesom FMK deltager forbundne problemer, som er fælles for en
i anskaffelsesovervejelserne og foretager række europæiske NATO-lande, er der opselve anskaffelsen af disse fly. Herudover rettet et fælles NATO-organ, NATO Mainsorterer Hærens Jægerkorps' faldskærms- tenance Supply Services Agency (NMSSA)
materiel teknisk og forsyningsmæssigt un- med hovedsæde i Paris. Selv om oprettelsen
der FMK, ligesom de helikoptere, der til- af dette organ er sket på ministerielt plan,
hører Grønlands Geologiske Undersøgel- har FMK dog haft en stor arbejdsbyrde i
ser, passes af FMK.
forbindelse med dets oprettelse og drift.
Tilgang af nye opgaver for FMK er Den aflastning af FMK, som oprettelsen
stadig fortsat. Efter modtagelsen på våben- aE dette organ skulle være, har endnu ikke
hjælpsprognmmet aE flytyperne RF 84 F, fuldt ud svaret til forventningerne, idet
F 86 og F 100 har FMK - efter overførs- der er mange vanskeligheder for organet,
len i 1962 fra Hæren til Flyvevåbnet af de når dette, uden at have særlig vidtgående
styrede raketter til brug fra batterier på beføjelser, skal betjene så mange forskellige »kunder«. Inden for NATO er matejorden mod luftmål (Nike-batterierne) fået pålagt det tekniske og det forsynings- rielanskaffelser og vedligeholdelse af matemæssige ansvar for disse. Dette materiel er riel nemlig stadig et nationalt ansvarsområogså inde i en meget stærk udvikling, spe- der, hvorfor der kun efter opnået enighed
cielt hvad radarsiden aE systemerne angår. mellem de deltagende stater kan træffes
Anskaffelse af yderligere en ny type luft- bestemmelser for organets virksomhed.
målsraketbatterier med styrede raketter påOrganet, hvis medarbejdere består af
går for tiden.
forsyningsfolk, teknikere og handelsfolk
Samtidig med modtagelsen aE flytypen fra de deltagende lande, har til opgave at
F 100 ophørte den hidtil eksisterende til- foretage samlet indkøb af reservedele og
ladelse til vederlagsfrit at trække reserve- lignende og at oprette kontrakter med
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vedligeholdelsesværksteder for fly, motorer
og andre større komponenter. Da leveringstiderne for fly-reservedele imidlertid
er meget lange - op til I½ år - er FMK
for at kunne nyde godt af fællesorganet
NMSSA's virksomhed tvunget til at foretage en meget vanskelig vurdering og opgørelse af det fremtidige behov for reservedele og for motor- og flyeftersyn år frem
i tiden, en opgave som tidligere, da man
kunne trække på amerikanske depoter, ikke
var så påtrængende. Da der yderligere er
meget store beløb forbundet med reservedelsdisponeringen, er det klart, at denne
opgave kræver en stor arbejdsindsats.
Foruden NMSSA har andre fælles NATO-foretagender inden for FMK's arbejdsområde set dagens lys. Således er visse europæiske NATO-lande, heriblandt Danmark,
gået ind i en europæisk fællesproduktion
af de styrede raketter »Sidewinder« og
»Bullpup«, begge af amerikansk konstruktion og begge til anvendelse til afskydning
fra fly.
Da danske civile fabrikker deltager i
denne fællesproduktion, og det efter NA-

TO-regler påhviler Danmark at kontrollere
de danske fabrikkers produkter, hvilken opgave er pålagt FMK, har det været nødvendigt at etablere en kvalitetskontrolvirksomhed i FMK. Opgaven er grebet an på
den måde, at virksomhederne selv udvikler
en kvalitetskontrol, som FMK godkender
og derefter kun behøver at overvåge.
NATO-landenes fællesinteresse omfatter
også andre forhold, der falder inden for
FMK's arbejdsområde. Således er der af
medlemmer fra NATO-landene dannet forskellige arbejdsgrupper (Working Parties),
hvor spørgsmål af fælles interesse behandles. På teknisk område er det navnlig spørgsmål om standardisering og forbedring (modificering) af materiellet der arbejdes med.
Flyvevåbnet deltager ved repræsentanter fra
FMK i disse arbejdsgrupper.
Mellem de nye opgaver FMK har stået
over for ( 1964) er modtagelsen af fly af
typen F I 04 G og disses klargøring efter
transport. Typen har et meget kompliceret elektronisk navigations- og sigteudstyr, og FMK skal indbygge et raketdrevet
katapultsæde af engelsk konstruktion. Ra-

Provestand for brændstofpumper i et af Flyvevåbnets hovedværksteder.
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I det moderne kam/1{ly
findes omkring 150.000
dele, hvoraf 20.000 altid
skal findes på depoterne.
/alt fores 220.000 varenumre, så det kræver et
ikke ringe arbejde og stor
akkuratesse at holde styr
på udlevering til de forskellige hovedværksteder,
flyvestationer m. m. og
supplering af lagrene.

ketdrevne katapultsæder har ikke været anvendt tidligere i det danske flyvevåben og
byder på den fordel, at piloterne ved udskydning påvirkes af en mindre kraft, men
igennem en længere tid, end tilfældet er
ved de gamle sæder, der bliver skudt ud
ved en kortvarig påvirkning. Herved skånes pilotens ryg, der ellers er udsat for at
blive beskadiget ved udskydningen. Desuden byder raketdrevne sæder på den fordel, at sædet slynges så højt op, at faldskærmen kan nå at udfolde sig, selv om
flyet i udskydningsøjeblikket befinder sig
på jorden (under start eller landing).
De moderne faldskærme, der benyttes i
F 104 (og i andre af Flyvevåbnets fly), er
udstyret med en automatik (ur- og lufttrykstyret), der under udspring fra større
højder sikrer, at faldskærmen først udfolder sig i relativ lav højde, så piloten hurtigt - under sit u bremsede fald - passerer
de højder, hvor lavt lufttryk og kulde gør
det vanskeligt at overleve. Til brug for
indånding, når flyet med dets iltsystem må
forlades i stor højde, er faldskærmen udstyret med et lille iltanlæg, der er tilkob-
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let pilotens iltmaske og under udspring
sættes i funktion. I F 104 kan piloten
desuden være iført en trykdragt, der har
til opgave at sikre, at indåndingsilten kan
optages i blodet under flyvning i store
højder og selvom trykkabinen svigter.
Selv om arbejdet i FMK væsentligt består i løsning af opgaver i direkte tilknytning til eskadrillernes daglige flyvning,
foregår der dog også en hel del forsøgsvirksomhed, der specielt inden for det sig•
naltekniske og det våbentekniske område
tager sigte på at forbedre materiellet eller
på at finde frem til nye og billigere metoder til løsning af opgaverne. Som eksempel
herpå kan nævnes konstruktion af røghoveder til øvelsesbomber for markering af
nedslag samt udvikling af måleapparatur,
hvorved det er muligt feltmæssigt ved hjælp
af ultralydimpulser at finde begyndende
revnedannelse i skovlblade i jetmotorer.
Ved siden af deres daglige arbejde i
FMK er ingeniørerne i ret stor udstrækning
beskæftiget med lærervirksomhed i flytekniske fag på Flyvevåbnets Konstabelskole
og på Flyveskolen, der hører under Træ-

ningskommandoen. Desuden undervises på
Flyvevåbnets Officersskole og på Søværnets
Fjernkendingsskole.
FMK indtager idag - placeret direkte
under chefen for Flyvevåbnet - nærlig
samme stilling, som Hærens tekniske Korps
indtager i Hæren, og Søværnets tekniske
tjenester med Orlogsværftet indtager i Søværnet. Det har derfor været naturligt, at
chefen for FMK, der ifølge forsvarsloven
af 1950 skulle være oberst eller have oberstgrad, i 1963 fik tillagt grad som generalmajor.
For at anskueliggøre den enorme udvikling, FMK har gennemgået i sin ca. 17årige eksistens, skal nogle tal anføres:
Da Flyveteknisk Tjeneste begyndte sm
virksomhed i 1948, rådede man over 12
civilingeniører og teknikumingeniører tilsammen. !dag er tallet ca. 100, og det slår
ikke til i forhold til de opgaver, der skal
løses. Antallet af håndværkere på de civile
værksteder var i 1948 135 mand, og idag
er der ca. 1000. Antallet af kontorfolk var
35. !dag er der ca. 320. Af materielpersonel var der 10 i 1948. !dag er tallet 177.
Antallet af samtlige militære, der i 1948
var tilkommanderet Flyveteknisk Tjeneste
var 42 (idet de, der forrettede tjeneste ved
Flyvemekanikerskolen af hensyn til sammenligningen, er trukket fra, da denne
skole ikke mere ligger under FMK). !dag
udgør samtlige militære, der forretter tjeneste ved FMK, 243.
Selv om der er store bekostninger forbundet med opretholdelsen af Flyvematerielkommandoen, og dette forhold er
mere iøjnefaldende jo færre eskadriller og
raketbatterier, der er at understøtte, vil
der formentligt fremtidig være behov for
en solidt udbygget teknisk tjeneste, idet
alene de økonomiske værdier, der er involveret i tekniske og forsyningsmæssige dispositioner, er af en sådan størrelsesorden, at

Efter de styrede raketters overgang i 1962 fra Hæren
til Flyvevåbnet (NIKE-batt erierne), har FMK overtaget det tekniske og f orsyningsmæssige ansvar for
disse og for senere tilkomne typer raketter.

prisen for fejldispositioner nemt kan overskygge de udgifter, der er forbundet med
opretholdelsen af en effektiv teknisk tjeneste med dertil knyttet forvaltning.
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Den særstilling, som Flyvematerielkommandoen indtager i Flyvevåbnet, som eneste tekniske myndighed og også omfattende
hele Flyvevåbnets forsynings- og handelsvirksomhed for så vidt angår Flyvevåbnets
særlige materiel, i modsætning til de to andre værns opdelte tekniske organisation, har
gennem den tid, Flyvevåbnet har eksisteret, vist sig levedygtig og hensigtsmæssig.

Selv om tyngdepunktet i den teknik, Flyvevåbnet anvender i dag, forskyder sig i retning mod det elektroniske felt, er Flyvematerielkommandoens organisation så smidig, at ændringer i materielsammensætningen uden større vanskeligheder kan overkommes. Overtagelsen med kort varsel af
det tekniske og det forsyningsmæssige ansvar for Nikevåbnet vidner herom.
P. Orm Hansen.

TRÆNINGSKOMMANDOEN

E

r Flyvevåbnet ungt som Værn betragtet,
er Træningskommandoen (TRK) endnu yngre, idet den først blev opret:tet den
1. maj 1955 med hjemsted på Flyvestation
Værløse.
Formålet med oprettelsen af TRK var
stort set at samle Flyvevåbnets mange uddannelser under et, og fra oprettelsesdagen
blev nogle af de vigtigste uddannelsescentre,
nemlig Flyveskolen, Mathskolen og Reserveofficersskolen underlagt Træningskommandoen.
Senere blev også Flyvevåbnets Sergent- og
KorJJoralskole, Rekrutskole Øst og Rekrutskole Vest underlagt TRK, og hermed var
alle Flyvevåbnets skoler henlagt under samme kommandomyndighed med undtagelse
af Officersskolen og Specialofficersskolen,
der ligesom i Hær og Søværn er direkte underlagt Forsvarsministeriet.
Træningskommandoens ansvarsområde
blev, som det fremgår af underlægningen
af de mange skoler, fra starten meget omfattende, og opgaverne spænder særdeles vidt.
De kan i hovedsagen samles indenfor to
hovedområder: Rekrutteringen af personel
til Flyvevåbnet, og uddannelsen af dette
personel.
Hverken Hæren eller Søværnet har en til
Træningskommandoen svarende myndig-

hed, der centralt rekrutterer og afprøver
personel til antagelse i Flyvevåbnet, og som
har ansvaret for dets uddannelse på skolerne.
Uddannelsen omfatter
- grundlæggende uddannelse af frivilligt
personel til flyverlinien (piloter, herunder artilleriflyvere og navigatører) på
Flyveskolen, og til konstabellinien (stampersonel: teknikere og specialister) på
Konstabelskolen samt af værnepligtigt
jJersonel på Rekrutskolen;
befalingsmandsuddannelse af ovennævnte kategorier på Sergentskolen og for
nagles vedkommende en videregående
uddannelse på Reserveofficersskolen. For
piloternes vedkommende foregår uddannelsen til reserveofficerer dog af praktiske grunde ved Træningsflighten under
Flyvertaktisk Kommando, der siden oprettelsen i 1956 har været placeret på
Flyvestation Aalborg, men i 1966 flyttedes til Flyvestation Skrydstrup, men stadig underlagt Flyvertaktisk Kommando.
Videregående uddannelse af teknikere og
specialister på kurser placeret på Træningskommandoens skoler afhængig af
kursernes art.
Svæveflyveuddannelse på frivillig basis.
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Ansvaret for at forsyne Flyvevåbnet med
personel af en høj uddannelsesstandard til
betjening og vedligeholdelse af de mest
avancerede flytyper og raketter og til den
nødvendige støtte på jorden, for at et effektivt og moderne Flyvevåben kan virke
bedst muligt, påhviler Træningskommandoen.
Chefen for Træningskommandoen har
således ansvar for et stort arbejdsområde
med mange og mangeartede opgaver, og da
man må forudse, at kravene om højt kvalificeret personel - såvel på jmden som i
luften - i en overskuelig fremtid stadig vil
skærpes, må uddannelserne og uddannelsesområderne stadig være »up to date«, og det
har da også i de forløbne 10 år vist sig nødvendigt med enkelte ændringer i den oprindelige stabs-organisation for at sikre en
smidig, effektiv behandling og løsning af
opgaverne.
Træningskommandoens stab organiseredes ved oprettelsen i tre afdelinger: U ddannelsesafdeling, A clministrationsafdeling, Rekrutterings- og udvælgelsesafdeling, og yderligere knyttedes i juli 1955 en læge, Træningskommandolægen, til staben, men medens det i begyndelsen kun var uddannelsesafdelingen, der var opdelt i sektioner, antog arbejdet indenfor staben hurtigt et
sådant omfang, at man også måtte opdele
administrations- og rekrutteringsafdelingen
i et antal sektioner.
I uddannelsesafdelingen blev yderligere i
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I 963 oprettet en sektion til varetagelse af
den Fysiske Uddannelse og Træning i Flyvevåbnet, og i 1964 blev der til afløsning
af den tekniske sektion oprettet en speciel
Teknisk Afdeling for de mange og komplicerede tekniske uddannelsesområder, således at organisationen af Træningskommandoen i dag er som vist på ovenstående
diagram.
Opgaverne indenfor Trænings.kommandoen er fordelt således:

Rekrutterings-afdelingen
forestår rekruttering og udvælgelse af elever
til flyveruddannelse og til stampersoneluddannelse (stampersonel er den del af Flyvevåbnets personel, der omfatter Hyverkonstabel, flyveroverkonstabel, sergent og oversergent), bl. a. ved hjælp af en lægekommission og en bedømmelseskommission,
hvori bl.a. deltager personel fra Militærpsykologisk Tjeneste.
De ansøgere til flyveuddannelsen, der
efter en kritisk gennemgang af ansøgningerne skønnes egnede, indkaldes til opta•
gelsesprøver, der afholdes ved Træningskommandoen på Flyvestation Værløse, normalt 4 gange om året i februar, maj, august
og november. Rejsen hertil - indenfor landets grænser - betales af Flyvevåbnet, og
der ydes gratis kost og logi i de 5 dage,
prøverne varer.

I løbet af disse fem dage underkastes an- pligtige, konstabler eller overkonstabler, der
sØgerne en grundig lægeundersøgelse som ikke er fyldt 30 år.
beskrevet under Lægetjenesten i FlyvevåbSåfremt ansØgningerne viser, at antagelsesnet. Desuden gennemgås psykologiske og psy- betingelserne umiddelbart er opfyldt, indkotekniske prøver samt kundskabsprøver, kaldes ansøgerne til optagelsesprøver ved
hvor der lægges særlig vægt på kundskaberne TRK af ca. 3 dages varighed.
i daillsk, engelsk, matematik, fysik og en riPrøverne, der afholdes jævnt løbende
melig almen orientering, f. eks. med hensyn året rundt, omfatter helbredsundersØgelser
til samfundskundskab. Yderligere gennem- og kundskabsprøver med prøver i dansk
gås i gymnastiksal en prøve, der giver be- og de fire almindelige regningsarter samt
dømmelsesgrundlag for ansøgerens fysiske for visse tjenestefelter i engelsk og matetræningstilstand, hans initiativ og »gå-på- matik, intelligensprøve samt en fagprøve,
mod«, og en anden prøve, der viser evnen der skal vise, om ansøgeren er egnet til udtil at samarbejde i gru\pe ved løsningen dannelse i det søgte speciale, og såfremt
ansøgeren består prøverne, vil han blive
af en konkret opgave.
)
Prøverne må siges at være krævende, men indstillet til optagelse på Konstabelskolen.
Afdelingen fører til denne rekruttering
i høj grad gennemførlige, og ekstraordinære
og udvælgelse korrespondance med ca.
egenskaber er ikke nødvendige.
Den sidste prøvedag bedømmes resultater- 3-4000 personer eller hjem pr. år.
Forannævnte bestrides af to af afdelingens
ne af samtlige prøver af kommissionen, og
sektioner,
Flyverelevsektionen og Konstader træffes bestemmelse om, hvorvidt indstilling til optagelse på Flyveskolen eller af- belelevsektionen, medens den tredie, Inforvisning skal finde sted; eventuelt om der mationssektionen, har ganske specielle og
kan gives aspiranten mulighed for at søge ret særprægede opgaver, nemlig:
igen, eller om prøverne viser særlige anlæg - Annoncering for Flyvevåbnet, såvel vedr.
for anden uddannelse.
piloter som flyverkonstabler,
brochurers udarbejdelse, der foretages i
Pilotuddannelsen i Flyvevåbnet anses for
samarbejde med TRK's øvrige stab og
at være i højeste klasse. Den koster ikke eleskolerne,
ven noget udover en energisk arbejdsindsats, men da den koster staten meget store - foredragsvirksomhed efter anmodning fra
foreninger, ungdomsklubber m.v. om de
beløb, og da piloten i en meget ung alder
forskellige uddannelsesmuligheder, men
pålægges et stort ansvar for menneskeliv
hovedsagelig om pilotuddannelsen. Foreog kostbart materiel, må udvælgelsen foredragene ledsages normalt af film, lysbiltages med stor omhyggelighed.
leder og demonstration af udstyr,
På tilsvarende vis udvælges blandt ansøorientering af aspiranter til prøve, samt
gerne til de mange forskellige specialuddanerhvervsvejledning, hvor sektionen fornelser indenfor Flyvevåbnet de bedst egnede
midler erhvervsvejledere fra Flyvevåbtil de planlagte klasser på Flyvevåbnets
nets
tjenestesteder til amtserhvervsvejledKonstabelskole (FLKS).
ningskontorernes arrangementer over
Ansøgere kan her være
hele landet,
1) civile, tjenstdygtige mænd mellem 16 - Flyvevåbnets repræsentation i Forsvarets
og 26 år, og
Redaktionsudvalg (under Forsvarets Personeludvalg). Sektionen er herigennem
2) tjenstgørende eller hjemsendte værne-
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med til at planlægge og lede kampagnen
for tilgang af personel til Forsvaret, ligesom den varetager Flyvevåbnets repræsentation i Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjenestes »Forsvarsudstilling«,
udstillingsvirksomhed: Det første udstillingsarrangement, Træningskommandoen deltog i, var »Forsvarsdagen« i Holbæk den 25.-27. maj 1956, og senere på
året deltog Træningskommandoen i forskellige arrangementer i anledning af
»Ellehammer-året«. Dette foranledigede
fremstilling af en mobil udstilling »Uddannelsesmuligheder i Flyvevåbnet«. Den
ses af mange mennesker og har således
i 1963 og 1964 været vist ved 32 arrangementer på ialt 102 udstillingsdage med
over en halv million besøgende.
Endvidere tilrettelægger sektionen »orienteringsbesøg« på Flyveskolen eller på
en af Flyvestationerne.

Uddannelsesafdelingen
I 1964 reorganiseredes afdelingen som
»militær uddannelsesafdeling«. Den forestår
planlægningen af rekrutuddannelsen af alt
personel i Flyvevåbnet og den egentlige
befalingsm,andsuddannelse på Flyvevåbnets
skoler, samt den grundlæggende specialuddannelse indenfor tjenestefelterne Brandog Redningstjeneste, Administration, Rakettjeneste, Signaloperatørtjeneste samt Forsyningstjeneste og Fotolaboranttjeneste.
Afdelingen forestår ligeledes oprettelse
af specialkurser indenfor forannævnte tje-

Sergentskole

Fl)'Hskolen

k.cscrvrorrircrssko le

Træningskommandoens skoler.
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nesteområder samt udarbejdelse af direktiver for uddannelsen af værnepligtige ingeniører, såvel civilingeniører som akademiog teknikumingeniører.
Disse ingeniører indkaldes og uddannes
efter en »sær-ordning«, således at Forsvaret
i størst mulig udstrækning og i længst mulig tid kan drage nytte af deres specielle
civile uddannelse. Deres grunduddannelse,
rekrutskole, har nonnal længde - ca. 3 mdr.
- og derefter gennemgås et sergentkursus
på ca. 3 måneder, hvorefter egnede elever
kan søge optagelse på Flyvevåbnets Reserveofficersskole, hvorfra de efter ca. 6 måneders uddannelse inclusive nogen praktisk
tjeneste, kan udnævnes til flyverløjtnanter
II af reserven, med 12 måneders nyttetjeneste.
Også planlægningen af den grundlæggende (ikke operative) flyveuddannelse hører
under afdelingen, der - i snæver kontakt
med Flyveskolen - udarbejder direktiver
for uddannelse af piloter og artilleriobservatør-piloter samt for instruktører til Flyveskolen, ligesom der ved hjælp af rapporter
og indberetninger fra den danske forbindelsesofficer i Canada føres tilsyn med den del
af flyveuddannelsen, der finder sted i udlandet.
Afdelingen etablerer nødvendigt samarbejde med forskellige myndigheder, bl. a.
Flyvertaktisk Kommando, vedrørende uddannelsen indenfor Flyvekontroltjenesten af
flyveledere og GCA-personel (Ground Controlled Approach: Et hjælpemiddel til brug
ved landinger i dårligt vejr) samt vejrtjene-

Konstahclskole
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stepersonel, og der udarbejdes retningslinier
for uddannelsen af personel til signalbetjening (radiotelegrafister og fjernskriveroperatører) samt personel til det i særligt afsnit
behandlede Kontrol- og Varslingssystem.
Formålet med uddannelsen er at gøre
personellet skikket til at kunne anvendes
på poster i såvel Sektor Operations Centre
(SOC) som på GCI-stationer (Ground Control Jnterception) gennem dels en teoretisk
undervisning i bl. a. fagene engelsk, meteorologi, fly-kending m. v., dels en praktisk oplæring, der omfatter arbejde med aflæsning af radar-scoper o. 1. og markering
af oplysninger om luftaktivitet, »spor«, ved
hjælp af et særligt markeringssystem med
pile, brikker og skilte m. v. samt betjening
af stationsmateriel.
Denne uddannelse er indtil fornylig foretaget af en af TRK's uddannelsesenheder,
»Træningsdetachement Vedbæk«, der oprettedes i 1959, men blev nedlagt som selvstændig enhed i april 1964. Nu gennemføres uddannelsen på et af de Flyvertaktisk
Kommando underlagte detachementer. Uddannelsen gives til såvel kvindeligt personel
(Kvindeligt Flyvekorps) som til mandligt,
d. v. s. værnepligtige menige, sergenter m. fl.
Svæveflyvningsvirksomheden i Flyvevåbnet er underlagit Træningskommandoen og
her placeret under Uddannelsesafdelingen,
som udsender de for uddannelsen nødvendige direktiver. Træningskommandoen har
ansvaret for fordelingen af det til rådighed
værende svæveflyvemateriel mellem flyvestationerne i forhold til aktiviteten.
Svæveflyvning i Flyvevåbnet er behandlet
i et særligt afsnit.
Den Fysiske Uddannelse og Træning
(FUT) af Flyvevåbnets personel placeredes
i 1963 under Træningskommandoen, og afdelingens arbejdsområde udvidedes herefter
til at omfatte tilrettelæggelse af omfang
og udøvelse af FUT i Flyvevåbnet - her-

under kontrol med træningen m. v. - et
arbejde, der udføres i nært samarbejde med
Forsvarets Gymnastik- og Idrætsinspektør
efter de af denne udsendte bestemmelser om
uddannelsens og træningens forløb.
Gennemførelsen af tjenstlige konkurrence-arrangementer blev samtidig henlagt under afdelingen, og Flyverkommandoen oprettede Flyvevåbnets Idræts Komite (FLYVIK) til at tage sig af koordinering og
arrangement af konkurrencer, herunder behandling af det uundgåelige, økonomiske
problem i forbindelse hermed.
I 1961 kom det danske forsvar igen ind
i internationalt idræts-samarbejde, idet man
atter blev tilsluttet CISM (Conseil International du Sport Militaire) med en dansk
delegation bestående af en officer fra hvert
af de tre værn. Flyvevåbnets personel begyndte udover i de interne og nationale også
at deltage i internationale, militære konkurrencer, hvor personellet nu opnår særdeles fine resultater.
Afdelingens opgaver varetages af sektioner for Operative Tjenestefelter, Militærog Specialistuddannelse og Fysisk U ddannelse og Træning.

Teknisk Uddannelsesafdeling
oprettedes i 1964 på basis af den daværende
tekniske sektion i uddannelsesafdelingen,
hvor arbejdet med de tekniske uddannelsers
gennemførelse efterhånden fik større og
større omfang.
Afdelingen tilrettelægger den tekniske
uddannelse og holder sig orienteret om
principperne indenfor Flyvevåbnets tekniske vedligeholdelsestjeneste.
Afdelingen arbejder i snæver kontakt med
Flyvematerielkommandoen, der er Flyvevåbnets overordnede tekniske myndighed,
ligesom den gennem denne kontakt orienterer sig om, hvorvidt de tekniske grund-
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Indkaldt til Flyueuåbnet.

uddannelser virker hensigtsmæssigt, eller om våbnet, da det stiller dem på lige fod med
ændringer bør foretages for at tilfredsstille svende udlært i civilindustrien. Disse lærdet daglige behov i Flyvevåbnet.
lingeuddannelser lægges indenfor de af
Afdelingens samarbejde med Flyvemate- civile myndigheder fastsatte rammer, hvilrielkommandoen omfatter ikke alene direk- ket kræver nært samarbejde og koordinering
tiver for de tekniske uddannelser, men også med de respektive lærlingeudvalg og de
lærergerningen ved TRK's skoler og kurser. tekniske tilsyn.
Med koordineringen holder afdelingen
I grunduddannelserne indgår normalt
perioder med OJT, d.v.s. praktisk uddan- sig orienteret om mulighederne for etanelse og nyttetjeneste, og for at få samtlige blering af supplerende uddannelser for det
tjenestesteder til at uddanne på samme grunduddannede personel, både hvad ang:'tr
måde, udarbejder afdelingen retningslinier det tekniske og det pædagogiske.
for denne praktiske tjeneste i nært samDisse supplerende uddannelser kan forearbejde med Flyvematerielkommandoen og gå såvel på de kurser, som civile myndigeventuelt de ledende teknikere (materiel- heder (industriråd m. fl.) opretter, som på
kurser i udlandet eller på kurser oprettet
officererne) på flyvestationerne.
Grunduddannelserne indenfor de to tek- indenfor Flyvevåbnet helt eller delvis ved
niske hovedfelter, nemlig flyvemekaniker- hjælp af egne lærerkræfter.
uddannelsen og elektronik-(radio/ radar)udAfdelingen stiller forslag om de krav,
dannelsen er gennem de sidste år foretaget der må stilles til aspiranternes civile almeni hovedsagen som »lærlingeuddannelser«, og specialuddannelse indenfor de enkelte
d. v. s. at eleverne inden kontrakttidens ud- specialer, herunder omfanget af den tekniløb - normalt 6 år - får lejlighed til at ske del af adgangsprøven indenfor de engå op til svendeprøve og få udstedt civilt kel te hovedgrupper (flymekaniker, elektrosvendebrev, der kan være dem til stor nytte nik - (radio/ radar)mekaniker, elmekaniker,
senere, hvor de eventuelt forlader Flyve- instrumentmekaniker m. fl.), medens der,
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Iklædt ved Rekrutskolen
på Flyvestation Karup.

hvad angår de øvrige adgangskrav, forhandles med Rekrutteringsafdelingen.
Afdelingen har til bestridelse af forannævnte opgaver to sektioner (oprindelig
Elektroniksektionen og Flytekniksektionen),
hvis arbejdsområder for tiden er under omlægning.

Administrationsafdelingen
forestår Træningskommandoens stabsadministration, d.v.s. den administration, der
danner grundlaget for TRK's daglige arbejde, ligesom den varetager sekretariatsvirksomheden og arkiveringen for alle TR
K's afdelinger, ligesom afdelingen varetager
personeladministrationen for alt personel
underlagt Træningskommandoen.
Der holdes forbindelse med udskrivningskredsene og Flyverkommandoens Personelafdeling, hvad angår de elever på Flyveskolen, som er tilgået direkte fra det civile liv
uden endnu at have været på. session, og det
samme gælder for det personel, der tages
ind til uddannelse på Konstabelskolen, hvor
der specielt er et stort antal elever under
1.!I Det danske Flyvevlbco

18 år, d. v. s. personel under sessions-alderen.
Alle spørgsmål vedrørende personellets
kontraktforhold, herunder kontrakttegninger på Flyverkommandoens vegne, behandles i afdelingen, der også forbehandler de
militære straffesager, der indsendes til TRK,
samt de borgerlige straffesager, der eventuelt måtte blive rejst mod TRK's personel.
Afdelingen er ansvarlig for behandling og
koordinering af alle byggesager indenfor
Træningskommandoens område, og alle sager, der omfatter Lægetjenestens administrative ekspeditioner, der bliver følgen af sygdoms- eller ulykkestilfælde hos personel ved
TRK eller til uddannelse her. Disse sidstnævnte sager behandles ved afdelingen, men
normalt først efter Træningskommandolægens forbehandling, stillingtagen og rådgivning.
Afdelingen er til behandling af forannævnte opdelt i en Administrationssektion
og en Personelsektion, og yderligere findes
en Intendantursektion, der varetager TRK's
økonomiske forvaltning angående kasse- og
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Optagelsesproveme til
Flyveskolen omfatter
bl. a. gruppejJrove
gymnastiksal, styreog instrument/1rove
og en særlig »nogleprove«.
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regnskabsvæsen samt lønning til Træningskommandoens personel.

Træningskommandolægen
Denne fører iøvrigt overordnet tilsyn med
personel, der gennemgår en grundlæggende
flyver- eller navigatøruddannelse, samt behandler lægelige spørgsmål for dette personel, ligesom han er rådgivende i sundhedsmæssige spørgsmål, hvor der for personel
til uddannelse ved TRK skal træffes bestemmelse om eventuel afbrydelse eller afslutning af uddannelse, eller hvor lægelige årsager påberåbes, for eksempel i erstatningssager. Samtlige afdelinger har ganske naturligt nøje kontakt og samarbejde med Træningskommandoen i alle spørgsmål, hvor
det lægelige eller sundhedsmæssige forekommer.
Som det fremgår af foranstående spænder
Træningskommandoens uddannelser over et
område, der strækker sig fra de uddannelser
enhver ung mand skal og kan gennemgå,
d.v.s. den værnepligtiges grunduddannelse,
til de mere krævende og kvalificerede uddannelser, som f. eks. til pilot eller radio/
radartekniker, der ikke alene kræver et
vist fond af viden, men også en vis naturlig interesse og medfødte evner.
Det kan derfor være svært for en ung
mand, der søger en bestemt uddannelse, at
vælge det rigtige, især når han, som det
ofte sker indenfor flere af Konstabelskolens
områder, kun er 16-17 år og mås:ke drevet
af ambitioner.
Træningskommandoen (Rekrutteringsafdelingen) bestræber sig derfor på enhver
måde på at hjælpe og vejlede aspiranterne
til at finde det uddannelsesområde, der svarer til hver enkelts evner og naturlige anlæg, også selv om dette skulle ligge udenfor Flyvevåbnet.
Den unge mands muligheder for at finde

den rette hylde og skaffe sig den uddannelse,
der i dag er nødvendig for at kunne føre
en tilfredsstillende tilværelse i livet og måske indenfor Forsvaret, er til stede indenfor
Træningskommandoens område.

Flyveskolen
Flyveskolen indgik fra Træningskommandoens oprettelse i 1955 som en enhed underlagt denne - den første chef for TRK var
chef for Flyveskolen indtil oprettelsesdagen
- men allerede i 1947 var oprettet en Elementær Flyveskole på Luftmarinestation
Avnø (Søværnets Flyvevæsens oprindelige
skolebase) til uddannelse af personel fra
såvel Hær som Søværn. Skolen var underlagt Søværnets Flyvevæsen men med instruktører m. fl. også fra Hærens Flyvertropper.
Ligeledes oprettedes en Overgangs/ lyveskole - med Harvard fly - på Karup under
Hærens Flyvertropper og senere en jagerflyveskole - med Spitfire fly.
Luftfartøjerne til Elementærflyveskolen
blev indkøbt allerede i 1946 fra det danske
firma »Skandinavisk Aero Industri« - KZluftfartøjer (efter navnene på de to konstruktører, ingeniørerne Kramme og Zeuthen) - til brug for de to militære flyvevæsener, og straks efter anskaffelsen udnyttedes de i fællesskab til en hårdt tiltrængt
flyvetræning, idet danske flyvere - bortset fra de piloter, der havde været i allieret
tjeneste eller i Sverige - ikke havde været
i stand til at drive motorflyvning siden
9. april 1940.
De øvrige luftfartøjer til skoleflyvning
blev leveret/indkøbt fra England.
Medens Flyveskolen i begyndelsen havde
været en flyveskole med en reel grundlæggende flyveuddannelse før videre uddannelse og fællestræning blev foretaget først på
Harvard og derefter på Spitfire, blev den
nogle år senere - omkring 1952 - mere en
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De oprindelige anlæg på
Flyvestation A vno, hvor
Luftmarinens Flyveskole
blev etableret i 1931, bestående af hangar m ed tilbygget værksted og garager, to træbarakker til beboelse, messer og opholdsrum. Den mellemliggende
murede bygning rummede
kokken, oplagsrum, centralvarmeanlæg m. v.

»udvælgelses-skole«, hvor man kun gav eleverne en så omfattende uddannelse, at man
var i stand til at bedømme deres evner til
at flyve og udvælge de, der skulle videreuddannes i USA, idet Flyvevåbnet nu på
MAP (Military Assistance Pragramme) fik
tildelt et antal pladser på amerikanske flyveskoler.
Denne flyveuddannelse i USA bestod
nogle få år, hvorefter uddannelsen blev
forlagt til Canada, der - ligesom tidligere
USA - tildelte Danmark et antal fripladser - ca. 45 pr. år. Denne uddannelsesordning varede til 1964, hvor man dels på
grund af omlægning af den canadiske flyveuddannelse - herunder nedlægning af en
del flyvestationer - og dels på grund af våbenhjælpens ophør reducerede antallet af
pladser på de canadiske flyveskoler til 35
piloter og 2 navigatører pr. år, og nu mod
delvis betaling.
Flyveskolen er og har fra starten været
placeret på den lille halvø Avnø i Sydsjælland.
Chefen for Flyveskolen - normalt en
oberstløjtnant - er tillige chef for Flyve-
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station Avnø, der som flyvestation administrativt er underlagt Flyverkommandoen,
medens Flyveskolen, som tidligere nævnt, er
underlagt Træningskommandoen.
Flyveskolen begynder uddannelsen af
flyver-eleverne normalt 4 gange årligt i begyndelsen af februar, maj, august og november.
Eleverne kan således komme på skolen,
når det passer bedst af hensyn til skoleårets
eller andre uddannelsers afslutning.
Kravene, der stilles, for at en ·ung mand
kan påbegynde sin uddannelse på Flyveskolen, er
at han er fyldt 18 år, men ikke 23;
han har dansk indfødsret og straffri vandel;
han har mindst realeksamen eller anden
skoleuddannelse, der kan sidestilles hermed, f. eks. folkeskole med dokumenteret supplerende uddannelse svarende til
realeksamens pensum, især i dansk, engelsk, matematik og fysik;
han har fuld synsstyrke (6/6 uden korrektion med brille eller kontaktlinse) på
begge øjne og normal farvesans;

(

I 1937 blev Luftmarinestation A vno udbygget med
denne kaserne, der blev
hjemsted for såvel Flyveskolen som 2. Luftflotille,
og som stadig er hovedkvarter for Flyvestation
Avno og Flyvevåbnets Flyveskole.

han er mindst 163 cm høj og ikke over
188 cm;
han har en god fysisk kondition og
- han består de under Rekrutteringsafdelingen nævnte prøver.
Disse kravs opfyldelse er nødvendig for
en elevs vej mod den »gyldne vinge«: symbolet på, at han nu er pilot.
På Flyveskolen, der har sin uddannelse
af flyverelever opdelt i 3 afsnit, hver af
ca. 3 måneders varighed, Forskolen, Elementærkursus og Sergentkursus, møder eleverne for at gennemgå først
Forskolen, hvis formål er at bibringe
eleverne en militær grunduddannelse svarende til den almindelige rekrutskole, ligesom man på forskolen får mulighed for en
bedømmelse - og en forbedring - af elevernes fysiske og psysiske egnethed til flyveuddannelsen.
Yderligere får eleverne på forskolen en
grundig undervisning i engelsk for herved
at skabe et ensartet grundlag for engelskundervisningen på elementærkursus, der er
næste fase i uddannelsen. Engelskundervisningen er meget vigtig af hensyn til samarbejdet indenfor NATO.

Derefter begynder den egentlige flyveuddannelse. Dette sker på
Elementærkursus (EK), hvis formål er
at give eleverne en sådan uddannelse i
flyvning og flyveteori, at man på grundlag
heraf kan udvælge elever med gode forudsætninger for den videre flyveuddannelse.
Her får eleverne ca. 25 timers flyvning
omfattende start- og landingsøvelser, mærkeog nødlandinger, samt nogle lektioner i
kunstflyvning og instrumentflyvning.
Efter gennemgang af disse discipliner har
man god mulighed for at bedømme, hvorvidt eleven vil være i stand til at gennemføre den avancerede uddannelse i Canada
og senere den videregående, krævende jettræning; dette selvfølgelig sammenholdt
med elevens præstationer i de teoretiske fag
som aeroplan- og motorlære, navigation,
meteorologi, lufttrafikregler m. fl. og ikke
at forglemme det tungtvejende fag, engelsk.
Herudover gives eleverne en effektiv fysisk
uddannelse og træning, der omfatter den
i sportsverdenen meget anvendte »cirkeltræning« samt kårdefægtning, skydning,
svømning, forhindringsbane- og orienteringsløb.
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Elev og instruktor i de
Ha villand Gipsy Moth, der
i begyndeisen af 30'erne
anvendtes til elementær
skole/ lyvning, sammen med
Avro 504 N. Forbindelsen
mellem lærer og elev foregik J1r. tale ror; se taletragten foran instruktoren
forreste cockJ1it.

Normalt skal eleven kunne flyve »solo«
efter 10-12 timers flyvning med instruktør.
Såfremt eleven efter nævnte timetal ikke
har fløjet solo, men er »lige ved«, kan i
særlige tilfælde anvendes endnu en time
eller to; men har han ikke kunnet »slippes
løs« alene efter disse ekstra lektioner, må
han »elimineres« (afgå) fra flyveuddannelsen på grund af manglende håndelag for
flyvning.
Eleven vil herefter kunne vælge mellem
at søge over til anden uddannelse i Flyvevåbnet som navigatør, flyveleder eller indenfor Kontrol- og Varslingstjeneste eller Rakettjenesten, eller han kan søge om ophævelse af sin kontrakt og derefter blive hjemsendt eller aftjene sin værnepligt, som normalt er påbegyndt med gennemgang af forskolen.
Elever, der består EK, fortsætter uddannelsen på
Sergentkursus, hvis formål er at give eleverne en grundlæggende befalingsmandsuddannelse, så de er egnet til at virke som
gruppeførere eller tropslærere samt at ud-
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vikle elevernes evne til at optræde som
befalingsmænd.
Herefter udnævnes de til sergenter og afrejser til videre uddannelse i Canada så
snart der er plads på de Danmark tildelte
kurser på de canadiske flyveskoler.
Uddannelsen i Canada
Normalt fortsætter eleven således sin
flyveuddannelse i udlandet (Canada) ca. 9
måneder efter mødedagen.
Her gennemgås først en
SjJrogskole, der varer ca. 6 uger og samtidig er et orienteringskursus, hvor eleverne
oplyses om den videre uddannelse, forholdene på de forskellige skoler og de regler,
der er gældende for disse, samt om alle forhold i Canada, som de må kende om det
land, hvor de nu skal opholde sig som gæster i godt et år.
Derefter gennemgår de en ny
Elementærflyveskole, der normalt varer
ca. 39 uger, og hvor de straks begynder at
flyve med jet-fly, idet Canada fra begyndelsen af 1965 har påbegyndt skoleflyvnin-

Når flyvereleven har overstået sin f orste solo, får
han overrakt en buket
markblomster og bliver senere hyldet på forskellig
vis af sine kammerater
efter et traditionsbundet
ritual.

gen med et en-motoret jet-træningsfly, Avra
Canada »Tutor«.
Når eleverne er blevet fortrolige med
dette fly, har gennemgået de forskellige flyve-discipliner og bestået de fastsatte flyveog teoriprøver, overføres de til en
Videregående Flyveskole i ca. 12 uger,
hvor de omskoles på et ligeledes en-motoret,
men mere avanceret jet-træningsfly, T -33
»Silver Star«.

Efter ialt ca. 14 måneders ophold i udlandet afsluttes den grundlæggende flyveuddannelse ved Træningsflighten, ligeledes
på T-33, og samtidig afgår eleverne fra
Træningskommandoens område til Flyvertaktisk Kommando.
Livet på Flyveskolen og de udenlandske
træningscentre bestående af flyvning vekslende med teoretiske studier og militær
uddannelse er hårdt og slidsomt - der
skal bestilles noget - men det er samtidig en udviklende og morsom tid i smukke
egne af vort eget land og i det fremmede
med et godt kammeratskab mellem de unge
elever.

Helikoj;terpiloter
Flyveskolen har udover den nævnte
grundlæggende uddannelse af piloter til
Flyvevåbnet en del søofficerer til uddannelse på Elementærkursus med henblik på
videreuddannelse (i Canada) til helikopterpiloter.
Disse prøves på samme måde som Flyvevåbnets egne pilot-emner ved Rekrutteringsafdelingen, og prøveresultaterne meddeles
Søvæmskommandoen, der på grundlag heraf bestemmer, hvem der skal indstilles til
uddannelse som helikopterpiloter. Søværnets personel gennemgår Elementærkursus
(EK) på lige fod med Flyvevåbnets personel,
og afgår til videreuddannelse i Canada, først
til flyvning med almindelige fly (Tutor JetTrainer) og herefter til speciel helikoptertræning.
Tidligere gav Flyveskolen navigatør-elever den teoretiske uddannelse, som skulle
danne baggrunden for den videregående
navigatøruddannelse i udlandet, men da
behovet for navigatører er reduceret, udtages emnerne til navigatøruddannelse normalt blandt flyveelever, som på grund af
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Siden ap~il 1950 har den tosædede de Havilland Chzpm_unk ~æret anvendt til elementær skoleflyvning på
~ly~~statzon A~no. Enkelte fly af typen har desuden g1ort t1eneste ved flyvestationernes stations/ light til
mdwzduel træning og transportformål.

manglende håndelag for flyvning må afgå
fra flyveuddannelsen.*)

Artilleriflyvere
Yderligere uddanner Flyveskolen normalt hvert år et antal artilleriflyvere, også
kaldet AOP-piloter (Artilleri Observation
Post). Denne uddannelse kunne oprindelig
søges af befalingsmænd af Artilleriet, men
er senere åbnet for befalingsmænd af alle
tre værn. Ansøgere der godtages af Generalinspektøren for Artilleriet gennemgår den
almindelige lægeundersøgelse for flyveelever, optagelsesprøver ved Rekrutteringsafdelingen og Elementærkursus på Flyveskolen,
fulgt af et videregående artilleriflyver-kur*) Se iøvrigt om navigatørkursus under Reserveofficersskolen.
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sus af ca. 3 måneders varighed. De overføres herefter til den særlige artilleriflyverenhed, som er underlagt Hærkommandoen,
men under teknisk og flyvemæssig kontrol
af Flyvevåbnet.
I de ca. 10 år, hvor Flyveskolen har hørt
under TRK, er ca. 500 elever blevet uddannet, heraf ca. 40 til AOP-piloter.
Med AOP-piloteme er der som en afslutning på flyveuddannelse på skolen afholdt »Danmarksture« med det formål at
lære eleverne så mange af Danmarks små
flyvepladser som muligt at kende. Samtidig
skabes kontakt med de lokale flyveklubber
og egnens befolkning, hvilket har vist sig
at være en god propaganda for flyvningen,
ligeledes har nærliggende skoler været inviteret til besøg på de pladser, Flyveskolen

Avro Canada Tutor - et eenmotoret, tosædet jetfly - blev i begyndelsen af 1965 taget i brug ved den
elementære skoleflyvning i det canadiske Flyvevåben. Danske flyveelever, der kommer til Canada, begynder
således straks skoling på jetfly, inden den mere avancerede træning på T-33.

har benyttet. Herunder er givet orienteringer om Flyvevåbnet og flyveruddannelsen,
og enkelte af de besøgende har fået lejlighed til en flyvetur.
Disse »Danmarksture« kan som en årlig
tilbagevendende begivenhed føres helt tilbage til årene omkring 1928-30, hvor man
med de små og handige »Gipsy-Moth« og
»Tiger-Moth«, som dengang benyttedes på
Flyveskolen, let kunne lande på de større
græsmarker rundt omkring i landet.
På det tidspunkt var der ikke som nu
ca. 50 indrettede og godkendte pladser og
landingsarealer i Danmark, og de små skolemaskiner kunne dengang vække opsigt og
forundring, som hos den gamle bondekone,
der - da hun fik at vide, at planerne var
beklædt med lærred, og endog fik lov at
føle - i oprigtig mistro til det ellers så

sikre luftfartøj slog hænderne sammen og
til sin mand udbrød: »Fatter, har du set,
at disse tingester er lavet af tØjl«
Udover Danmarksturene har Flyveskolen
efter tilrettelæggelse af Rekrutteringsafdelingen afholdt nogle »orienteringsbesøg for
gymnasieelever« som propaganda for tilgang
til flyvningen.
Orienteringsbesøgene giver interesserede
elever på landets gymnasier mulighed for
ved samvær med flyvereleverne at danne sig
et indtryk a,f Flyveskolens arbejde, flyverelevernes uddannelsesforhold og vilkår og
endog mulighed for selv at prøve, hvad flyvning er. Besøgene, der afholdes i skolernes
efterårsferie, begyndte i 1962 med 14 gymnasieelever; i 1963 var der I 04, og i 1964
var antallet så stort som 140.
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Flyvevåbnets Rekrutskole
Rekrutuddannelsen i Flyvevåbnet blev
fra dettes oprettelse i 1950 som selvstændigt
værn underlagt Vestre og Østre Flyvebasiskommando, der hver havde sin rekrutskole
i Jylland og Sjælland, indtil basiskommandoerne blev nedlagt i 1955, hvorefter Rekrutskole Vest og Rekrutskole Øst blev henlagt under Træningskommandoen og året
efter skiftede navne til Rekrutskole Jylland
og Rekrutskole Sjælland.
Med udgangen af august 1963 blev Rekrutskole Sjælland nedlagt og alle værnepligtige til Flyvevåbnet fik herefter deres
militære grunduddannelse ved Flyvevåbnets
Rekrutskole, mens frivillige elever til Konstabelskolen og Flyveskolen gennemgik rekrutuddannelse ved henholdsvis Konstabelskolens Elevafdeling og Flyveskolens Forskole.
På grund af begrænsede og skiftende muligheder for indkvartering af rekrutterne
har skolerne gennem de første år ført en
meget omflakkende tilværelse, men Flyvevåbnets Rekrutskole har nu fast hjemsted

på Flyvestation Karup, og den har en nogenlunde fast stab af veluddannede befalingsmænd til at tage sig af det værnepligtige mandskabs uddannelse. Der må dog
siges stadig at være en følelig mangel på
befalingsmænd til at opnå en fuldt tilfredsstillende enkadrering.
U <lover den militære grunduddannelse
får rekrutterne i løbet af den forholdsvis
korte uddannelsestid normalt 18 timers
civil undervisning omfattende orientering
om forskellige emner som medborgerkundskab, dansk og regning.
Blandt de bedst egnede af rekrutterne
udtager Rekrutskolen en vis procentdel til
gennemgang af Flyvevåbnets Sergentskole.

Flyvevåbnets Konstabelskole
Ved TRK's oprettelse den 1. maj 1955
blev Flyvevåbnets Mathskole underlagt
denne. Skolen var bygget op på den under
Flyvematerieltjenesten (nu Flyvematerielkommandoen) i 1950 oprettede Flyvemekanikerskole.

Grunduddannelse af flymekanikere og f ly-elektromekanikere J1å Konstabelskolen.

202

Mathskolen hørte indtil maj 1956 hjemme på Flyvestation Værløse, derefter i Jonstruplejren, der var oprettet nogle få måneder før, hovedsagelig til Rekrutskole
Sjælland.
I oktober 1960 blev konstabelordningen
indført i Flyvevåbnet, og samtidig ændrede
Mathskolen navn til Flyvevåbnets Konstabelskole.
Konstabelordningen indførtes for at skaffe værnene et stamJ1ersonel, d .v.s. personel
til frivillig tjeneste i en årrække i stedet
for det stadig skiftende værnepligtige personel, dels på grund af den stærke tekniske
udvikling indenfor værnene med stadig flere
og mere komplicerede specialtjenester, dels
af politiske årsager (nedsættelse af tjenestetiden for værnepligtige).
Stampersonellet kan tegne kontrakt på
3-6 år afhængig af specialet.
Uddanne ises tiden

Uddannelsens varighed indenfor kontraktperioden varierer stærkt fra tjenestefelt til
tjenestefelt og varierer endog inden for samme felt afhængig af elevens forudsætninger
for uddannelsen, d.v.s. at man her må
skelne mellem i forvejen faglært - og mere
modent - personel og ufaglærte, unge mennesker, der påbegynder en »lærlingeuddannelse«. Ansættelsen som flyverkonstabel sker
12 måneder efter mødedagen og er således
uafhængig af uddannelsestiden på Konstabelskolen for de enkelte specialer.
Konstabelskolen adskiller sig således fra
de øvrige skoler bl. a. derved, at uddannelsen her ikke altid i sig selv indebærer et
egentligt afsluttet mål som ved f. eks. Sergentskolen eller Reserveofficersskolen, og
der må nødvendigvis være en væsentlig
forskel i tilrettelæggelsen af uddannelse
og opdragelse af værnepligtige menige og
unge frivillige. De frivillige, der har bestemt sig til at forrette tjeneste i Flyvevåb-

Gyrosigte-mekanikerelever i arbejde med losning af
en praktisk opgave.

net i 3-6 år, har kun det første år samme
status som de værnepligtige menige. Den
øvrige tid er med status som flyverkonstabel
eller højere grad (overkonstabel, sergent
eller oversergent) med den dermed følgende
ret til bl. a. at bo og spise udenfor skolen
eller tjenestestedet, hvorfor skolen må lægge ret stor vægt på at uddanne og opdrage
de unge elever til på ansvarlig vis at bestride en slags »funktionærstilling« i Flyvevåbnet.
U ddannelsegrene

Konstabelskolen uddanner stampersonel
indenfor de forskellige specialer, og navnlig
hvad »lærlingeuddannelserne« angår spiller
skolens disciplinære uddannelse og opdragelse en stor rolle, og skolen har her en
meget stor og vigtig opgave, ikke mindst
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Flyvevåbnets Konstabelskole har
et rigt varieret elektronisk materiel til rådighed ved uddannelse
af mekanikere inden/ or dette speciale. Uddannelsen af radio/radarteknikere har gennem årene nået
et almindeligt anerkendt hojt
stade.

under hensyn til at elevernes alder er 16
-18 år.
Den frivillige tjeneste omfatter:
en grundlæggende militæruddannelse af
ca. 3 måneders varighed, der foregår ved
Konstabelskolens Elevafdeling;
en faglig uddannelse, d.v.s. en teoretisk
og praktisk sjJecialuddannelse, hvor varigheden af såvel den teoretiske som den
praktiske uddannelse er afhængig af det
valgte speciale; og
en praktisk tjeneste (On the Job Training - 0 JT) indenfor specialet ved en af
Flyvevåbnets enheder.
Uddannelserne på Konstabelskolen er
lagt indenfor fire områder: Elektronikafdelingen og Flymekanikerafdelingen, Operationsafdelingen og Specialistafdelingen.
Indenfor de to førstnævnte afdelinger
foretages:
- Mekanikeruddannelsen for faglærte: El-
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kraftmekaniker, elmekaniker, flymekaniker, fotomekaniker og instrumentmekaniker, samt
mekanikeruddannelsen for ikke-faglærte
(lærlinge-uddannelser): Elektronik (radio
/radar)-mekaniker og flymekaniker;
og indenfor de to øvrige uddannelsesafdelinger foregår:
Operatøruddannelse af signaloperatører,
der opdeles i personel til fjernskriverbetjening og radiotelegrafister, samt
- specialistuddannelse i administrationstjeneste, brand- og redningstjeneste, rakettjeneste samt forsyningstjeneste og fototjeneste.
Elever til mekanikeruddannelsen for faglærte skal have svendebrev indenfor smedeog maskinarbejderfaget eller som elektriker
eller urmager (ikke flymekanikeren), og
skal foruden gode håndværksmæssige færdigheder være i besiddelse af gode almene

Flymekanikerelever studerer
kompressorsektionen i en
jetmotor.

kundskaber, især i fagene dansk, regning og
matematik, d.v.s. helst afgangsbevis fra 9.
klasse eller tilsvarende uddannelse, og der
skal tegnes kontrakt for mindst 3 år. Uddannelsen på skolen omfatter en grundlæggende teoretisk og praktisk undervisning i
6-12 måneder, afhængig af det søgte speciale, og derefter praktisk tjeneste på et af
Flyvevåbnets tjenestesteder, hvor eleven under tilsyn erhverver sig den fornødne praktiske færdighed og erfaring til selv at kunne
stå som ansvarlig for arbejdets udførelse.
Elever til mekanikeruddannelsen for ikke!ag lærte, elektronikmekanikere og flymekanikere, skal tegne kontrakt for minimum 6
år under hensyn til, at der er tale om direkte
»læretid«, og de skal have en god teknisk/
mekanisk forståelse. Hermed ophører også
ensartetheden i kravene. Flymekanikeren
kan optages på skolen med gode resultater i

folkeskolen (helst fra 9. klasse) - især i
fagene dansk og regning - medens der for
at kunne gennemgå elektronik-uddannelsen
kræves en realeksamen eller tilsvarende uddannelse med gode resultater i fagene matematik, dansk og engelsk.
Uddannelsen som flymekaniker er tilrettelagit som for lærlinge inden for smedeog maskinarbejderfagets flymekanikerbranche, og den teoretiske grunduddannelse svarer til undervisningen på Teknisk Skole.
Den praktiske værkstedsuddannelse omfatter oplæring i måling, opmærkning, filing, mejsling og boring m. m. samt en flyteknisk uddannelse omfattende fly og flysystemer, herunder aeroplan, motor og våben.
Uddannelsen som elektronikmekaniker.
Den teoretiske uddannelse svarer til Teknisk Skole for elektronikmekaniker-lærlin-
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Elever til signaltjeneste træner i
horing og morsning. For radiotelegrafister kan uddannelsen fore
til opnåelse af offentligt certifikat
af I. eller 2. klasse.

ge omfattende bl. a. elektro- og svagstrømteknik samt radio- og radarteknik, og den
praktiske uddannelse omfatter som hos flymekanikeren de gnmdlæggende fag, måling, filing, boring, m. m. med den flytekniske uddannelse erstattet af fejlfinding og
reparation af forskellige typer radio/ radarudstyr samt bygning af radiomodtager, forstærkerenhed eller lignende.
Eleverne specialiseres på forskellige områder som radio-, radar-, navigations- og kommunikations-hjælpemicller og fordeles 24
måneder efter mødedagen til Flyvevåbnets
tjenestesteder, hvor uddannelsen videreføres
med oplæring i udførelse af eftersyns- og
vedligeholdelsesarbejder på elektronisk udstyr i fly eller raketter eller på radio- og
radarstationer.
Begge disse uddannelser følger Lærlingerådets regler og er godkendt af dette, således
at eleverne efter afsluttet skoling, suppleret
med specialkurser og svendeprøvekursus, af
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TRK kan indstilles til aflæggelse af prøve
for opnåelse af svendebrev, hvorefter disse
mekanikere er kvalificerede til at søge civil
beskæftigelse på lige fod med svende uddannet indenfor civilindustrien, såfremt de
ønsker at forlade tjeneste i Flyvevåbnet.
Signaloperatørens uddannelse omfatter en
grundlæggende teoretisk og praktisk undervisning på Konstabelskolen i ca. 15 måneder, hvorefter eleven sættes til tjeneste ved
et af Flyvevåbnets tjenestesteder, hvor han
under vejledning af erfarent personel indgår
i signaltjenesten.
På skolen bliver han undervist i dansk,
engelsk og matematik, el- og radioteknik,
materielkendskab, maskinskrivning (blindskrift), fjernskriverbetjening og morsning
(modtagning og sending) samt korrespondance- og procedurebestemmelser, der giver
ham det grundlag, der i forbindelse med
den gennem praktisk tjeneste opnåede fornødne hurtighed i morsning giver mulighed

Medhjælpere til vejrtjenesten
instrueres i opsendelse af ballon
til observation af ho jdevind.

for optagelse på certifikatkursus til opnåelse
af offentligt radiotelegrafistcertifikat af I.
eller 2. klasse.
Certifikatkurserne er tilrettelagt i overensstemmelse med de krav, der er fastsat af
Ministeriet for offentlige Arbejder, og de
afsluttes med en eksamen, der bedømmes
af Post- og Telegrafvæsenet. SignaloperatØren kan indenfor kontraktperioden (mindst
3 år) specialisere sig ved gennemgang af
supplerende fly-radiotelegrafist- eller radiofjernskriverkurser.
Indenfor specialistuddannelserne, hvor
kontraktperioderne normalt er mindst 3 år,
er kravene til ansøgerne forskellige afhængigt af specialet, men generelt kræves tilfredsstillende afgangsbevis fra skolen (helst
9. klasse eller tilsvarende uddannelse) med
gode kundskaber i dansk og regning samt i
flere specialer godt kendskab til engelsk.
Uddannelsen på Konstabelskolen varierer

fra 3 til 9 måneder udover den grundlæggende militære uddannelse (rekrutuddannelsen), hvorefter eleverne placeres på tjenestestederne til praktisk tjeneste og videreuddannelse, således at tjenesten som flyverkonstabel skulle give et godt grundlag for
senere civil beskæftigelse inden for samme
områder.
Konstabelskolen er, som nævnt, ikke som
de fleste af Forsvarets øvrige skoler. Den
har mange forskellige uddannelsesområder.
Længden af specialuddannelsen er forskellig for de forskellige specialer, og eleverne
er meget »blandede«, både hvad angår alder
og kvalifikationer, hvilket naturligt må
kræve forskellige instruktører, der må være
specialister indenfor hver sit område og således på meget forskellige alderstrin. Disse
instruktører varierer da også fra ældre majorer til ganske unge sergenter, suppleret
med civile lærere, der underviser som time-
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En af brand- og redningstjenestens primære opgaver er slukning af brand
under realistiske forhold og med de mest effektive hjælpemidler.

fly. Uddannelsen heri foregår

Den praktiske uddannelse
indenfor korselstjenesten
(On the Job Training)
foregår med alle former
for motordrevne koretøjer
og under alle tænkelige
terrænforhold.
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lærere i en række fag, ligesom Forsvarets
Civil Undervisning er involveret på forskellige områder. Også skolens organisatoriske
opbygning er anderledes end de fleste andre
militære skolers. Chefen har overfor Træningskommandoen ansvaret for uddannelsen på skolen, som han koordinerer gennem
ovennævnte fire uddannelsesafdelinger og
Elevafdelingen. Sidstnævnte tager sig af den
grundlæggende militære uddannelse, den
vedligeholdende militære træning for samtlige befalingsmænd og elever på skolen,
samt forestår elevernes disciplinære uddannelse og opdragelse. Kontakt med elevernes
pårørende skønnes at være af endog meget
stor betydning, blandt andet af hensyn til
de mange umyndige elever. Kontakten holdes ved hjælp af forældredage, forældremøder, enkeltmøder med forældrene i særlige
tilfælde og ved korrespondance, og den betragtes ikke mindst af forældrene som meget
værdifuld.

Flyvevåbnets Sergentskole
Flyvevåbnets Sergent- og Korporalskole
blev oprettet i januar 1952 med det formål
ved en såkaldt »specialistafdeling« at uddanne personel, der havde gennemgået uddannelse ved kørselstjeneste, polititjeneste,
radar- og plottetjeneste, brand- og redningstjeneste samt fototjeneste, til sergenter og
korporaler.
I november samme år oprettedes ved skolen en infanteriafdeling, hvor Flyvevåbnet
nu selv påbegyndte den uddannelse af infanteribefalingsmænd, som hidtil havde fundet sted ved Fodfolkets sergent- og korporal skoler.
I de første år af sin eksistens førte skolen ligesom Rekrntskolen en omskiftelig
tilværelse, og en overgang var dens to afdelinger geografisk adskilte, men i 1954 blev
skolen som en samlet enhed underbragt på
H

Det danske Flyvevåben

Flyvestation Værløse, hvor den siden har
haft sit faste hjemsted. Året efter blev skolen underlagt Træningskommandoen.
Da konstabelordningen blev indført i
1960, ophørte uddannelse af korporaler i
Flyvevåbnet, og skolen fik da sit nuværende
navn, Flyvevåbnets Sergentskole.
Gennem årene har skolen uddannet mange tusinde værnepligtige og frivillige til
sergenter, som derefter er afgået til tjeneste
ved Rekrntskolen, Luftværnsgruppen og
andre enheder i FLV efter deres specialuddannelse. Sergenterne kan eventuelt tegne kontrakt om fortsat tjeneste eller søge
optagelse på Flyvevåbnets Reserveofficersskole, hvor de bedst egnede kan opnå en
løjtnantsuddannelse.
Ved siden heraf har forskellige kurser
været henlagt under skolen, og for tiden afholder Sergentskolen kursus i flyveledertjeneste, såvel grundlæggende kurser for
flyvelederaspiranter, som videregående specialkurser for personel indenfor denne tjenestegrens forskellige områder.

Flyvevåbnets Reserveofficersskole
Reserveofficersskolen (FLRS) blev oprettet den 1. juli 1953 på Flyvestation Værløse
og underlagt chefen for Flyveskolen, men
blev ved Træningskommandoens oprettelse
henlagt under denne.
Skolen har til opgave at give den uddannelse, der er nødvendig for reserveofficerer;
dels den gnmdlæggende uddannelse, der
kræves for udnævnelse til flyverløjtnant af
reserven, dels den videregående uddannelse
der er en forndsætning for, at udnævnelse
til major af reserven kan finde sted, hvilket
nu sker ved regelmæssig afvikling af to hovedkurser: Grnndkursus og Officerskursus.
På grundkursus, der for tiden varer ca.
4 måneder, optages normalt oversergenter
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og sergenter, som er skønnet egnede til fortsat tjeneste som flyverløjtnanter.
Officerskursus startede i 1954 som »kaptajnskursus«, der blev drevet under varierende forhold indtil 1962, da undervisningen blev lagt i faste rammer med en kursustid på 3 måneder. Eleverne er normalt af
kaptajns-grad, men enkelte flyverløjtnanter
kan optages på dette kursus.
Ved siden af denne hovedvirksomhed har
skolen drevet diverse kurser med specialuddannelse for øje. Således oprettedes i 1956
det kursus for personel indenfor flyveledertjenesten, som nu er henlagt under Flyve,•åbnets Sergentskole. Der har været afholdt
distriktlederkursus for Flyverhjemmeværnet
og et specielt våbenofficerskursus.
Følgende kurser af mere permanent karakter er henlagt under Reserveofficersskolen:
Fototyderkursus, som normalt afholdes
hvert år med deltagelse af personel fra alle
tre værn.

Omskolingskursus til Flyvevåbnets flermotorede transport- og SAR- (Sea and Air
Rescue) fly, hvor piloter uddannet på andre
af Flyvevåbnets flytyper kan tilegne sig den
viden, der kræves for opnåelse af trafikflyvercertifikat af II. og I. klasse, som fastsat
af Luftfa11tsdirektoratet, hvorefter den praktiske omskoling foregår ved den eskadrille,
piloterne tilkommanderes.
Navigatørkursus, der forløber som ovennævnte, idet eleverne, efter afslutning af
den teoretiske del på skolen, under vejledning af en ældre, erfaren navigatør indøver
det praktiske arbejde på længere navigationsflyvninger, f. eks. til Grønland.
Endelig er der på Reserveofficersskolen i
1965 påbegyndt en fælles dansk/ norsk uddannelse af personel til rakettjeneste, omfattende såvel grundlæggende NIKE-uddannelse, som videregående taktisk uddannelse
for NIKE og HAWK. I disse kurser deltager
nogenlunde lige mange norske og danske
officerer.

FLYVEVÅBNETS OFFICERSSKOLE OG
SPECIALOFFICERSSKOLE
Begge skoler oprettedes den I. august
1951, sidstnævnte dog under navnet Fenrikskolen.
Officersskolen, hvis første klasse mødte i
november 1951, fik til huse på Rungsted
Strandvej i »Rungsted Kysthotel«, som var
lejet af Forsvarsministeriet, mens Fenrikskolen begyndte sit virke i en barak på Flyvestation Værløse i september samme år.
Det upraktiske i den forskellige geografiske placering af skolerne, der havde fælles
chef, gjorde det hurtigt påkrævet at finde
andre og større lokaliteter, der kunne være
fælles for skolerne, og da det daværende
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Jonstrup Seminarium skulle flyttes til
Lundtofte, skabtes der mulighed for indretning af et fælles område for Officersskolen og F enrikskolen, og i 1954 flyttedes Officersskolen til Jonstmp, idet skolen i første
omgang fik til huse i villa »Stensbo«, der
hørte til seminariet, som iøvrigt også stillede
undervisningslokaler til rådighed.
Forsvarsministeriet overtog endelig den
I. august 1955 samtlige bygninger til bmg
for Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Fenrikskole, idet den sidstnævnte skole
flyttede til Jonstrup april 1956, og siden
har skolerne, hvoraf Fenrikskolen i 1962

Det tidligere Jonstrup Seminarium, som i august 1955 blev overtaget af Forsvarsministeriet, er nu læreanstalt
for Flyvevåbnets officerer, idet både Reserveofficersskolen, Specialofficersskolen og Officersskolen har sit
daglige virke her.

skiftede navn til Flyvevåbnets Specialofficersskole, været under fælles administration
i Jonstrup.
Fra 1955 har det gamle Jonstrup Seminarium, hvis placering ved Ballerup stammer
fra 1809, været rammen om en helt ny art
uddannelsesvirksomhed, idet det er her på
officersskolerne, at grundstammen i Flyvevåbnet, linieofficererne og specialofficererne, gennem en alsidig og vidtspændende uddannelse sikrer sig kundskaber og forudsætninger for efterhånden at kunne bestride de
forskellige operative og administrative lederstillinger inden for våbnet.
Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Specialofficersskole sorterer direkte under Forsvarsministeriet i modsætning til

Flyvevåbnets øvrige skoler, der er underlagt
Træningskommandoen.
Chefen for skolerne er oberst og er samtidig kommandant i skoleområdet, inden for
hvilket også Flyvevåbnets Reserveofficersskole er stationeret.
Selvom FLOS og FLSP er forskellige,
både hvad opgaver og omfang angår, har
praktiske hensyn medført, at skolerne administreres som et samlet område.
Omend skolerne ellers ikke har andet
med Træningskommandoen at gøre end
den kontakt, der normalt holdes vedrørende
uddannelsesforhold og -områder, så udføres
dog skolernes regnskabsførervirksomhed af
Træningskommandoens regnskabsfører.
Uddannelsen ved Officersskolen bygger
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på matematisk studentereksamen eller sproglig studentereksamen med tillægsprøver
eller gennemgang af Forsvarets Gymnasium
og tilsigter gennem en akademisk præget
teoretisk undervisning, omfattende såvel
militære som civile almendannende fag,
suppleret med specialkurser og praktisk tjeneste, at give de vordende linieofficerer
grundlag for at bestride de tjenestestillinger
- indenfor og udenfor Flyvevåbnet - der
indtages af linieofficerer af Flyvevåbnet.
Undervisningen er fælles for samtlige
kadetter, idet dog kadetter med pilotstatus
i et vist omfang får lejlighed til at vedligeholde deres flyvefærdighed ved deltagelse i
flyvetræning normalt i 8 perioder af en uges
varighed. Træningen foregår for tiden ved
Træningsflighten. Øvrige kadetter deltager
i samme tidsrum i forskellige kurser og orienteringer, bl. a. ved Flyveskolen, med det
formål at give kadetterne grundlæggende
teoretisk og praktisk indsigt ikke alene i
flyvningens særlige problemer, men i Flyvevåbnets hele organisatoriske opbygning og
operative virksomhed.
Uddannelsen, der for tiden har en varighed af 2 1/2 år, består af en teoretisk del (ca.
2 år), der foregår ved skolerne, og en praktisk del (ca. ½ år), bestående dels af geledtjeneste - fortrinsvis ved Flyvevåbnets Rekrutskole - dels af forskellige kurser alt
efter Flyvevåbnets behov.
Uddannelsen ved SjJecialofficersskolen tilsigter gennem en teoretisk uddannelse omfattende såvel militære som civile almendannende fag, suppleret med specialkurser
og praktisk tjeneste, at give de vordende
specialofficerer grundlag for at bestride de

tjenestestillinger - indenfor og udenfor
Flyvevåbnet - der indtages af specialofficererne.
Uddannelsen varer for tiden l½ år, bestående af en teoretisk del (ca. 1 år) ved skolerne, og en praktisk del med ca. 3 måneders geledtjeneste - normalt ved Flyvevåbnets Rekrutskole - og 3 måneders kurser af
forskellig art efter Flyvevåbnets behov.
Eksamen afholdes ved uddannelsens afslutning i hovedparten af de fag, der gøres
til genstand for undervisning, enten mundtlig eller skriftlig eller begge dele, ligesom
den pågældende lærer afgiver en udtalelse
for hver enkelt elev for at få en så retfærdig
bedømmelse som muligt.
Yderligere afholdes, 2-3 gange for hver
klasse, prøver (censur) bl. a. for på et så tidligt tidspunkt som muligt at udskille kadetter/elever, som - navnlig på grund af manglende faglige og/eller karaktermæssige kvalifikationer - måtte skønnes uegnede til at
fortsætte uddannelsen.
Eleverne på Officersskolen benævnes ka-detter uanset deres grad, der normalt vil
være flyverløjtnant, oversergent eller sergent, medens eleverne på Specialofficersskolen benævnes ved deres grad (oversergent,
sergent).
Flyvevåbnets OEficersskole er en » ung«
skole set i forhold til den ca. 200 år gamle
Søofficersskole og den ca. 100 år gamle Hærens Officersskole, men den har forstået i
løbet af dens korte levetid at bygge en ramme op om den for Flyvevåbnets officerer så
vigtige og for våbnets trivsel nødvendige
uddannelse, veltilrettelagt og baseret på moderne uddannelsesprincipper.
E. K. Birkhede og E. ]. Overbye.

LUFTVÆRNSGRUPPEN

U

nder den 2. Verdenskrig indledte Tysk- mark over den amerikanske ,·åbenhjælp i
land luftværnsraketalderen med typer- 1956, og allerede året efter sendtes de første
ne Rheintochter og Wasserfall. De blev danske officerer og teknikere til uddannelse
imidlertid kun indsat i meget begrænset i dette våbensystem på den amerikanske
omfang og kun i krigens sidste dage, hærs luftforsvarsskole Fort Bliss i Texas og
så derfra foreligger ikke mange erfarin- på Redstone Arsenal i Huntsville, Alabama.
I de følgende to år indtrådte forskellige kager.
Umiddelbart efter krigen påbegyndte U. tegorier af operatører og teknikere på disse
S.A. arbejdet med konstruktion af en luft- skoler, idet uddannelsen var således tilretteværnsraket, som skulle afløse det konven- lagt, at alle de forskellige kurser afsluttedes
tionelle luftværnsartilleri. Arbejdet resulte- omkring 1. februar I 959.
rede i 1953 i operativ indsættelse af luftDen 2. februar 1959 formeredes det danværnsraketsystemet Nike Ajax, forgængeren ske personel i fire luftværnsraketenheder for det i Danmark anvendte Nike Univer- grundstammen i de fire eksisterende Nikesal-system.
raketeskadriller - og umiddelbart herefter
Allerede i 1955 blev man klar over, at gik turen til øvelsespladsen Tobin Wells
Nike Ajax-systemet ikke var avanceret nok ved Fort Bliss, hvor det ildledelsesmateriel
til at løse de opgaver, der ville blive stillet (radarer, korrektører m. v.), der idag er opi det næste tiår, hvorfor man fremstillede et stillet i Danmark, blev udleveret til de fire
forbedret system med navnet Nike Hercu- 1uftværnsraketenheder. Personellet (omles. Det nye system fik en forøget (tredob- kring 220 mand) gik igang med opstilling
let) rækkevidde, en større tophøjde, en hur- og afprøvning af materiellet, der tilgik ditigere raket, der ville være i stand til at rekte fra fabrikken. Det var personellets opmedføre atomladning, og som udover luft- gave at bringe materiellet op til fuld ydeforsvarsopgaven også ville kunne sættes ind dygtighed og klargøre det til prøveskydning
mod mål på jorden.
og herunder at finde frem til eventuelle
Nike Universal-systemet, der er et Hercu- fejl og mangler i materiellet, så disse kunne
les-system, som tillige er i stand til at afsky- afhjælpes, inden materiellet blev sendt til
de og styre Ajax-raketter, blev tilbudt Dan- Danmark. Opstilling, afprøming og træ21 3

ning varede ca. 2 måneder, hvorefter materiellet blev pakket sammen og overført til
skydepladsen l\Iac Gregor Range i New
Mexico (ca. 50 km nord for Fort Bliss).
Her blev materiellet på ny opstillet, afprøvet og klargjort til skydning, og i den første
uge af maj 1959 affyredes 2 Ajax-raketter
og 1 Hercitles-raket fra hver raketenhed
med tilfredsstillende resultat.
Den 6. maj 1959 blev materiellet officielt
overdraget Danmark. Kort tid herefter blev
materiellet på ny pakket sammen, hvorefter
det førtes tilbage til fabrikken for afsluttende eftersyn inden overførslen til Danmark. Det danske personel rejste hjem til
Danmark, hvor de permanente stillinger,
hvori materiellet skulle opstilles, allerede
var under opfør else.
Den 15. juni 1959 formeredes den første
danske luftværnsraketenhed ved JO. Luftværnsafdeling under Sjællandske Luftværnsregiment med stab, stabsbatteri og 4 raketbatterier, der den 28. juli samme år rykkede
ud i de nye stillinger omkring København.
Luftværnsgruppens grundstamme er således Hærens I 0. Luftværnsafdeling, der nedlagdes den 2. juli 1962 ved Luftværnsgruppens oprettelse.
10. Luftværnsafdeling er en direkte efterkommer af I 0. Artilleriafdeling ( 1920-51)
(fra 1932 til 1937 benævnt Luftværnsafdelingen), som igen har sin rod i Fæstningsartilleriregimentet ( 1894-1920). Dette regiment blev dannet af 2. Artilleribataljon
(1867-94), der formeredes af 1.-6. Fæstningskompagni (1863-67).
6. Fæstningskompagni deltog med hæder
i kampen ved Mysunde den 2. februar
1864, og dagen den 2. februar fejres derfor
ved Luftværnsgruppen som slagdag - og
fordi dagen tillige falder sammen med den
dato, på hvilken styrken på Fort Bliss i 1959
første gang formeredes som en luftværns-
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raketenhed ved overgangen til træningen
på Tobin Wells.
I løbet af efteråret 1959 begyndte materiellet at ankomme til Danmark, og opstillingen i de permanente stillinger tog sin
begyndelse. De til stillingerne knyttede ka serneanlæg var ikke fuldført, så nogle af
batterierne blev indkvarteret i teltlejre og
senere overført til nødbelægning i garager
og tilsvarende bygninger. Først i sommeren
1961 afsluttedes kasernebyggeriet.
Opstillingen af materiellet blev afsluttet
i foråret 1960, og i maj måned samme år
blev batterierne erklæret operative og indsat i luftforsvarsberedskabet sammen med
Flyvevåbnets jagerenheder.
I tiden derefter foregik der overvejelser i
Forsvarsministeriet med henblik på en eventuel overførsel af luftværnsraketenhederne
til Flyvevåbnet, for at opnå så snævert et
samvirke mellem jagere og luftværnsraketter som vel muligt, og den 25. september
1961 blev det besluttet, at 10. Luftværnsafdeling fra den 2. juli 1962 skulle overføres til Flyvevåbnet. Personellet blev frit
stillet, om det ønskede overførsel eller at
forblive i Hæren. Det sammenhc., ld, der
havde præget I 0. Luftværnsafdeling siden
dens oprettelse som raketenhed, viste sig
at være så stærkt, at mere end 98 % af
dens personel lod sig overføre til Flyvevåbnet.
Der nedsattes en kommission, der skulle
indrangere officerer og specialofficerer i de
to værn efter anciennitet, idet Hær og Flyvevåben har forskellige udnævnelsesterminer.
Kommissionen afsluttede sit arbejde i foråret 1963 med et for alle parter acceptabelt
resultat, og den 1. maj 1963 fandt overførslen af dette personel sted. Overførsel af såvel materiel som personel foregik gnidningsløst, idet et positivt samarbejde med
Flyvevåbnet indledtes allerede før den officielle overførsel fandt sted.

NIKE-UNIVERSAL-systemets raketter i affyringsstilling. AJAX på flojene og HERKULES i midten.
I baggrunden ses magasinbygningen med åbne porte, således at lufttrykket ved affyringen ikke blæser bygningen omkuld. Mellem forste og anden raket ligger en tom affyringsskinne og i portåbningen en raket i
transportstilling.

I 1961 fik Danmark tilbudt endnu en
luftværnsraketafdeling over den amerikanske våbenhjælp - denne gang af typen
Hawk, der anvendes til bekæmpelse af mål
på kort rækkevidde og i lav højde, hvortil
Nike-systemet, der er konstrueret til at bekæmpe mål i stor højde og på store afstande, er mindre egnet. Tilbudet blev accepteret, og i august 1963 afrejste de første officerer og teknikere til uddannelse på Fort
Bliss og Redstone Arsenal.
Opbygningen af Hawk-enhederne foregik efter samme system som tidligere nævnt
om opbygningen af Nike-enhederne, og da
uddannelsen var afsluttet med raketskydning i januar 1965, vendte holdet tilbage

til Danmark, hvorefter der fortrinsvis i tilknytning til de eksisterende Nike-stillinger
etableredes tilsvarende Hawk-stillinger. Det
amerikanske Hawk-materiel overførtes ikke
til Danmark. Det danske materiel er bygget
i Europa på amerikansk licens og betales
af U.S.A.
Når samtidig de nye jagere af typen F
104 G »Super Starfighter« (også leveret på
våbenhjælpprogrammet) indsættes i operativ tjeneste, og Hæren tager sit moderne
radarstyrede luftværnsartilleri i brug, vil
Danmark i 1965-66 stå med det mest moderne luftforsvar, landet nogensinde har
rådet over.
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Organisation
Den 2. juli 1962 oprettedes Luftværnsgruppen med chef, hovedkvarter, raketoperationscentral (flyverdetachement 530) og
4 raketeskadriller (eskadrillerne 531-534).
Disloceringen forblev som hidtil, men det
er hensigten senere at overføre hovedkvarteret (der midlertidigt har til huse i Avedørelejren) til egen kaserne tillige med den
stationseskadrille, hvormed hovedkvarteret
siden overførslen er blevet forøget.
Hovedkvarteret er i den udstrækning,
hvori det har været muligt, blevet opbygget
på samme måde som en flyvestation med
chef, stabschef og Operationsafdeling, Materielafdeling og Administrationsafdeling.
Chefen er oberst, stabschefen oberst eller
oberstløjtnant og lederne af afdelingerne
oberstløjtnanter.
Operationsafdelingen har følgende opga•
ver:
1. Udfører operativ planlægning på
grundlag af de ordrer og direktiver,
der tilgår fra Flyvertaktisk Kommando.
2. Udarbejder procedureinstrukser
materiellets rette brug.

for

3. Fører kontrol med beredskabets udførelse, idet såvel materiellets som personellets ydedygtighed overvåges.
4. Forestår signalplanlægningen for de
operative signalmidler.
5. Varetager Luftværnsgruppens efterretningstjeneste.
6. Forestår den syntetiske skydetræning
ved hjælp af radarsimulatorer.

Materielafdelingen udfører gennem sine
vedligeholdelsessek tioner vedligeholdelsesog reparationsarbejder på raket- og radarmateriellet, og fører kontrol med materiellets tilstand.
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Administrationsafdelingen varetager luftværnsgruppens
1. Personeltjeneste,
2. Intendanturtjeneste,

3. Kørselstjeneste,
4. Munderingsforvaltning,

5. Stationsforvaltning,
6. Jordforsvarsplanlægning og
7. ABC-tjeneste.
Stationseskadrillen administrerer det værnepligtige personel, der gør tjeneste i 0-,
M- og A-afdelingerne og forestår den generelle uddannelse af dette personel.
Luftværnsgruppens forsyningstjeneste varetages af Forsyningscentral N ike/Hawk en fra Flyvematerielkommandoen detacheret stØtteenhed, der virker i tilknytning til
Luftværnsgruppens hovedkvarter.
Raketoperationscentralen udfører den
operative ledelse af raketeskadrillerne, fører
kontrol med anvendelsen af de operative
signalforbindelser og formidler varslingstjenesten mellem Flyvevåbnets kontrol- og
varslingssystem og raketeskadrillerne.
I forbindelse med indførelsen af Hawk systemet forestår der en reorganisering at
raketeskadrillens opbygning, der forveULcs
i hovedsagen at blive som nedenfor anført.
Der oprettes et antal Flyvercletachementer, der forvalter de til raketstillingerne og
kaserneanlæggene hørende faste installationer og forestår autotjeneste, depottjeneste,
forplejningstjeneste, lægetjeneste og bevogtningstjeneste for en tilknyttet Nike- og/eller
H awk-eskadrille.
Flyverdetachementerne er principielt op·
bygget ens, kun deres størrelse er afhængig
af hvor mange og hvilke typer raketeskadriller, der er tilknyttet det pågældenclf'
detachement.
En Nike-eskadrille består af en ildleclecleling og en raketdeling, hvortil kommer

Træffepunkt
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S1lgeradar
Skematisk fremst1llmg af NIKE-systemets virkemåde. Korrektor er en elektronregnemaskine af analog-tyjien.

et administrationskontor, der tager sig af
eskadrillens personelforvaltning m. v., og et
forsyningskontor, der varetager eskadrillens
forsyningstjeneste.
lldlededelingen betjener ildledeudstyret
(radarer og korrektører),
Raketdelingen betjener afskydningsudstyret og forestår samling, klargøring og
betjening af raketmateriellet.
En Hawk-eskadrille består af en operationsdeling og en materieldeling og har
ligeledes et admini~trationskontor ooo et forsyningskontor.
Operationsdelingen udfører betjeningen
af radar- og raketmateriellet. Materieldelingen varetager vedligeholdelsen af dette materiel.

Materiel
A. Nike-eskadrille
I. En Nike-eskadrilles ildledelsesudstyr
består af en søgeradar, en målfølgeradar, en
raketfølgeradar og en elektronisk regnemaskine (kaldet en korrektør).
Afskydningsudstyret består af en afskydningskontrolstation og 3 afskydningssektioner a 3 afskydningsramper.

Raketmateriellet består af Hercules- oa0
Ajax-raketter.
2. Eskadrillens virkemåde er skematisk
vist ovenfor.
Et engagement foregår således:
Eskadrillens søgeradar opfanger et luftfartøj under indflyvning. Såfremt luftfartøjet er fjendtligt, overføres det til målfølgeradaren, der giver positionsdata (nordvinkel, højdevinkel og afstand) til korrektøren.
Raketfølgeradaren indstilles på og optager
radiokontakt med en klargjort raket og giver korrektøren data for rakettens position.
Når målet er indenfor rækkevidde, affyres
raketten og styres mod træffepunktet (et
punkt i rummet foran målet, hvor korrektøren har beregnet, at mål og raket vil mødes) ved hjælp af kodede styreordrer fra korrektøren udsendt gennem raketfølgeradarens antenne. Brøkdele af et sekund før
mål og raket mødes, udsender korrektøren
sprængningsordre til raketten, der detone•
rer og derved ødelægger målet. Umiddelbart
efter detoneringen er eskadrillen klar til
at engagere et nyt mål.
3. Denne form for styring kaldes kom-
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mandostyring, idet raketterne udelukkende
styres mod målet ved hjælp af radiokommandoer fra jorden (den har således ingen
»føling« med målet, men manøvreres udelukkende på grundlag af de styreordrer, der
udregnes af korrektøren).
4. Nike-eskadrillens materiel er anbragt
i 2 adskilte områder: Ildledeområdet og afskydningsområdet. De to områder er beliggende med en indbyrdes afstand varierende
mellem 1 og 5 km, afhængig af de lokale
forhold. En minimumsafstand på ca. 1 km
er nødvendig, fordi raketten under affyringen ikke må være raketfølgeradaren nærmere, idet den vil gå til vejrs med så stor
hastighed, at raketfØlgeradaren da ikke kan
følge den under opsendelsen.
Raketterne tilgår eskadrillerne i adskilt
stand, hvorefter de af eskadrillens teknikere
samles, afprøves, monteres på affyringsskinner og oplægges i sektionsmagasiner, hvorfra de ad et skinnelegeme køres ud på afskydningsramperne, efterhånden som de
skal bruges.
a.

Materiel i ildledeområdet

1. Søgeraclaren betjenes af en mand og
overvåges af raketskydeofficeren, der leder
skydningen. Søgeradaren er forsynet med
hjælpeudstyr til imødegåelse af elektroniske
forstyrrelser og med IFF-udstyr (Identification Friend or Foe). Dette udstyr kan udsende kodede radiosignaler, hvis opgave er
at starte en særlig radiosender, der er indbygget i egne (og allierede) luftfartøjer, og
som er indstillet på den gældende kode. Er
dette ikke tilfældet, vil radiosenderen ikke
blive startet, hvorfor intet signal modtages
i søgeradaren. Under krigsforhold betragtes
luftfartøjet da som fjendtligt og behandles
herefter.
En af N ike-eskadrillerne er udbygget med
en større søgeradar (Hipar = High Power
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Acquisition Radar) og en ekstra radar til
afstandsmåling. Dette udstyr er beregnet
til indsættelse under voldsomme elektroniske forstyrrelser.
2. Målfølgeradaren kan følge målet automatisk eller manuelt. Den betjenes af 3
mand (en sideretningsoperatør, en højderetningsoperatør og en afstandsoperatør). Den
er forsynet med hjælpeudstyr til imødegåelse af elektroniske forstyrrelser.
3. Raketfølgeradaren er i hovedsagen op·
bygget som målfølgeradaren, men da den
automatisk følger raketten, betjenes den
kun af en mand, der efter rakettens affyring kun har til opgave at overvåge, at
radaren funktionerer normalt.
4. Korrektøren betjenes af en mand, der
har til opgave at vedligeholde og justere
korrektøren inden affyringen for at sikre, at
korrektøren er på højeste ydeevne. Under
engagement arbejder korrektøren automatisk, og operatøren overvåger kun dens
funk tionering.
5. Et elektronisk dataoverføringssystem
forbinder eskadrillerne med raketoperationscentralen, der herigennem kan udpege
bestemte mål for eskadrillerne ved at frem
bringe fornødne markeringssymboler på
søgeradarskærmen (scopet).
b.

Materiel i afskydningsområdet
1. Eskadrillen råder over 3 afskydnings-

sektioner, der hver består af et sektionsmagasin for klargjorte raketter, 3 afskydningsramper, et dækningsrum for betjeningspersonellet og en generatorbygning,
hvori er anbragt fyr til opvarmning af magasin og dækningsrum, og en feltgenerator,
der kan levere elektrisk kraft til sektionen,
såfremt den almindelige elektricitetsforsyning svigter. Sektionerne er anbragt med
så stor indbyrdes afstand, at der kan arbej-

NIKE-HERKULES-raket under klargoring. Startraketten består af 4 sammenbyggede AJAX startraketter.
I baggrunden ses indgangen til dækningsrummet, hvor betjeningspersonel/et opholder sig under affyringen.

des udendørs i to sektioner, medens der
skydes fra den tredie.

råde, inden for hvilket alt arbejde med
brændstoffer og sprængstoffer af sikkerhedsmæssige årsager skal foregå.

2. En afskydningskontrolstation er anbragt i nogen afstand fra afskydningssektionerne. Herfra leder raketkontrolofficeren operationerne i afskydningsområdet.
Han har til opgave at forsyne raketskydeofficeren med den ønskede rakettype til
afskydning, men han bestemmer selv fra
hvilken sektion, den skal afskydes, idet han
fører kontrol med afskydningsrækkefølgen
og påser, der stedse kan leveres en raket at
den forlangte type, selv om der finder genladning sted i nogle af sektionerne.

2. Eskadrillens virkemåde er vist på skemaet.

3. I afskydningsområdet indgår et klargøringsværksted, hvor raketterne samles og
afprøves, og et af jordvolde beskyttet om-

Et engagement foregår således:
En eller begge eskadrillens søgeradareropfanger et luftfartøj under indflyvning. Så-

B.

Hawk-eskadrille

1. En H awk-eskadrilles ildledelsesudstyr
består af to søgeradarer, to belysningsradarerogen afstandsmålingsradar.
Afskydningsudstyret består af 2 afskydningssektioner a 3 afskydningsramper, der
hver bærer 3 raketter.
Raketmateriellet består af Hawk-raketter.
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Skematisk fremstilling af HAWK-systemets virkemåde. Den firkantede kasse bag afskydningsramperne er et
fordelingsaggregat, hvor man kan af bryde forbindelsen til ramperne, medens disse genlades.

fremt luftfartøjet er fjendtligt, overføres det
til en af de to belysningsradarer, der indstilles mod og udsender sin radarenergi mod
målet. Reflekteret radarenergi herfra opfanges af en radarmodtager i H awk-rakettens
næse. Når målet er indenfor rækkevidde,
affyres raketten og søger mod det mål, hvorfra den reflekterede radarenergi modtages.
Når raketten kommer til målet, detonerer
den og ødelægger målet, hvorefter eskadrillen er klar til nyt engagement. Da eskadrillen er forsynet med to belysningsradarer_.
kan den samtidig engagere to mål.
3. Den anvendte form for styring af raketten kaldes semiaktiv målsøgning. MålsØgning fordi raketten søger mod det mål,
hvorfra den modtager den reflekterede radarenergi. Semiaktiv, fordi den ikke selv
har frembragt den radarenergi, der reflekteres fra målet. Hvis raketten søger mod den
energi, der udsendes af målet selv (eksempelvis varmestråler), kaldes styresystemet
passiv målsøgning.
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4. Hawk-eskadrillens materiel er anbragt
inden for et samlet område, idet der ikke
behøves andre minimumsafstande mellem
de forskellige komponenter end dem, der
pålægges af sikkerhedsmæssige hensyn.

a.

Ildledelsesmateriel.

I. Der anvendes to søgeradarer af hver
sin type. Den ene søgeradar er af pulsetypen, der er egnet til at søge på store afstande og i store højder, idet den på kortere
afstande og i lavere højder generes af ekkoer fra hindringer på jorden.
Den anden radar er af CW-typen (Continuous Wawe), der er egnet til at søge i
lave højder og på korte afstande, fordi den
ikke reagerer overfor jordekkoer.
De to søgeradarer kompletterer altså hinanden og giver fuld dækning for alle højder
og afstande.
Hver søgeradar betjenes af en operatør,
og det samlede radarbillede overvåges at
raketskydeofficeren, der leder skydningen .

Pulse-søgeradaren er udstyret med IFFudstyr.
Begge søgeradarer er forsynet med hjælpeudstyr til imødegåelse af elektroniske forstyrrelser.
2. De to belysningsraclarer er ens og betjenes af hver sin operatør, der også foretager affyring af raketterne.
Radaren drejes i retning mod det mål,
der udpeges af raketskydeofficeren, og søger
selv til den er nøjagtig indstillet mod målet, som den automatisk fastholder i radarstrålen.
3. Afstanclsmålingsradaren anvendes som
hjælpeudstyr for de to belysningsradarer,
såfremt disse udsættes for elektroniske forstyrrelser. Ingen operatør er her nødvendig,
idet den er automatisk betjent af en af de
to belysningsradarer. Har begge brug for
HAWK pulse-sogeradar. Som alt HAWK-materiel er
også denne radar opbygget J1å påhængsvogn, således
at eskadrillerne hurtigt kan flyttes til et nyt aktuelt
område.

den på samme tid, skifter den automatisk
imellem dem i kortvarige, ensartede perioder.
4. Til ildledelsesudstyret hører også et
elektronisk dataoverførselssystem af samme
type, som anvendes i Nike-eskadrillerne.
b.

Afskydningsmateriel

1. Hawk-eskadrillen råder over to sektioner J afskyclningsramjJer. Hver sektion er

a

tilknyttet en belysningsradar og arbejder
kun sammen med denne radar. På hver
rampe er anbragt 3 raketter, som kan affyres med få sekunders mellemrum. Da raketten ikke følges af belysningsradaren, er
det muligt at affyre flere raketter ad gangen
mod samme mål.
HAWK CW-sogeradar. CW-radarer har både senderog modtagerantenne - her anbragt over hinanden medens pulse-radarer kun har en kombineret antenne.

2. Når en afskydningsrampe er skudt
tom, kan den genlades fra et bæltedrevet
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rakettransportkøretøj, som er i stand til
at overføre 3 raketter til rampen på en
gang. Hele operationen varer kun nogle få
minutter.
3. Hawk-raketten tilgår eskadrillen i en
lufttæt stålcontainer. Den udtages af eskadrillens teknikere af containeren, påmonteres finner, afprøves og oplægges på en
lagenampe, der kan bære 3 raketter. Oplægningen sker i samme mønster, hvorpa
de 3 raketter er anbragt såvel på afskydmngsrampen som på rakettransportkøretøjet.

Raketter
A. Nike-raketter
l. Nike-A jax-raketten er en to-trins raket
med fast drivstof i startraketten (I. trin) og
flydende drivstof i hovedraketten (2. trin).
Den er ca. IO m lang og vejer ved starten ca. I I 00 kg. Dens tophastighed er ca.
MACH 2,8 (2,8 gange lydens hastighed).
Dens rækkevidde er ca. 45 km.

2. Nike-Herkules-raketten er også en totrins raket. Dens startraket er sammensat
af 4 Ajax startraketter. Motoren i hovedraketten er med fast drivstof. Den er ca.
13 m lang og vejer ved starten ca. 4700 kg.
Dens tophastighed er over MACH 3. Dens
rækkevidde er over I 00 km.
3. Nike-raketten afskydes altid lodret, og
først når startraketten er brændt ud, hvilket
sker ca. 3 sekunder efter starten og i en
højde af ca. 1500 m, tændes motoren 1
hovedraketten, og styringen af raketten i
retning mod træffepunktet indledes.
Hensigten med denne form for afskydning er hurtigst muligt at bringe raketten
op i den tyndere del af atmosfæren, hvor
luftmodstanden er ringe (i 10 km's højde
således kun 1/10 af luftmodstanden ved jordens overflade). Herved Øges såvel rakettens
maksimalhastighed som dens rækkevidde.

B.

Hawk-raketter

I. Hawk-raketten er en dobbeltrinsraket
med fast brændstof i begge trin. (En <lob-

HAWK belysnings-radar er
også af CW-typen. De to
a11tenncr er her anbragt
i;ed siden af hinanden med
se11dera11te11nen til ve11strc.
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Bæltedrevet og terrængående HAWK rakettransportkoretoj forsynet med hydraulisk løftesystem, således at af- og pålæsning af raketter kan udfores på få ojeblikke.

beltrinsraket er en raket, hvor 1. trin (startraketten) er anbragt inden i 2. trin (i samme motorhus), og hvor forbrændingen fortsætter umiddelbart fra 1. til 2. trin.

I

I

1. trins raketmotor er opbygget på en
sådan måde, at den giver stor reaktionskraft
i kort tid, 2. trins raketmotor, så den giver
mindre reaktionskraft over længere tid. 1.
trins motor giver derfor Hawk-raketten stor
hastighed i løbet af få sekunder, hvorefter
2. trins motor holder den opnåede hastighed vedlige i et længere tidsrum.
Hawk-raketten er ca. 5 m lang og vejer
ved starten ca. 600 kg. Dens tophastighed er
over MACH 2. Dens rækkevidde er over
25 km.

2. Hawk-raketten afskydes ikke lodret,
men afskydningsrampen er drejelig såvel i
lodret som i vandret plan. Ved affyringen
bringes rampen til at pege mod det forventede træffepunkt, således at raketten
bevæger sig ad den kortest mulige vej
hertil.

Personel
Personellet i en Nike-eskadrille opdeles
i hovedsagen i to kategorier: Operatører og
Vedligeholdelsespersonel.
Operatører betjener materiellet under
engagement, udfører mindre periodiske afprøvninger af materiellets funktionsduelighed og varetager den almindelige brugervedligeholdelse.
Raketskydeofficeren leder operatørpersonellet i ildledeområdet, og raketkontrolofficeren leder operatØrpersonellet i afskydningområdet. Raketskydeofficeren er foresat for raketkontrolofficeren og fører derfor
kommando over eskadrillen under engage·
ment.
Officererne er af kaptajns- eller flyverløjtnantsgrad, og de uddannes i systemets teori
og virkemåde i U.S.A. på kurser af ca. 2¼
måneds varighed og gennemgår før eller
efter dette kursus en uddannelse i Danmark
i systemets anvendelse og afprøvning og et
kursus i eskadrillens taktiske føring.
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Påfyldning af flydende
drivstof J1å to Af AX-raketter. Personel/et er i/ ort
beskyttelsesdragter og ilta/1 J1arater, der skal sikre
mod skader forårsaget af
de stærkt ætsende og giftige drivsto/f er: f et-Jie/ roleum som brændstof og
rod, rygende sal/1etcr.1yre
som iltningsmiddel.

De øvrige operatører, der i hovedsagen
består af stampersonel på de krævende pladser og værnepligtigt personel på de mindre
krævende, uddannes i Danmark. Denne uddannelse er således tilrettelagt, at hver
mand først uddannes til at kunne bestride
tjenesten på en operatørplads, og når han
på denne plads har opnået en sådan rutine,
at vedligeholdelsen af det indlærte kun kræver kortere tid, da krydstrænes han til også
at kunne bestride tjenesten på en nærtbeslægtet operatørplads.
Efterhånden som han får et bed1·e og
mere detaljeret kendskab til materiellets
virkemåde, kræver krydstræning til andre
operatørpladser kortere og kortere tid, således at en opera tØr i løbet af få år kan
læres op til at bestride alle operatørpladser
i enten ildledeområdet eller afskydningsområdet.
Veclligeholdelsespersonellet forestår større
periodiske vedligeholdelsesarbejder på materiellet, udfører fejlfinding og afhjælper
konstaterede fejl ved ombytning af defekte
komponenter med brugbare i den udstrækning, hvori reservekomponenter forefindes
22-1

J

Efter jJåfyld11ingen afskylles eventuelle syrestænk
under den kraftige bruser, inden beskyttelsesdragt og
ilta/1 /Jarat tages af.

E11

HAH'K-raket forlndcr ntf}'ri'.ngsrampen.

HAWK afskydningsrampe med
tre raketter. Genladningen foregår ved hjælp af rakettransportkoretoj, og alle tre raketter overfores samtidig fra koretoj til
ram/1e.

i eskadrillen, ligesom det deltager i uddannelse af operatører.

ligeledes i operatørpersonel og vedligeholdelsespersonel.

Der findes en leder af vedligeholdelsespersonellet i hvert område. Begge er specialofficerer, og de har til deres hjælp stampersonel, der på samme måde som de selv har
gennemgået en specialuddannelse i U .S.A.
enten som radartekniker (i ildledeområdet)
eller som rakettekniker (i afskydningsområdet).

OperatØrpersonellet uddannes og anvendes på tilsvarende måde som operatørerne
i Nike-eskadrillen.

Ved en fortsat uddannelse i Danmark oplæres de til selvstændigt at kunne udføre
tjenesten på alle områder indenfor deres
speciale.
Personellet i en Hawk-eskadrille opdeles
15

Det danske Flyvcdbcn

Vedligeholdelsespersonellet i Hawk-eskadrillen er mere specialiseret end i Nikeeskadrillen på grund af større afvigelser i
de enkelte komponenters konstruktion. Her
er en tekniker uddannet på pulseradarsystemet, en tekniker uddannet på CW-radarsystemet og en tekniker uddannet på afskydningssystemet.
Lederen af vedligeholdelsespersonellet er
specialofficer med en langvarig uddannelse
på alle komponenter.
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Uddannelse
Uddannelsen af operalØrJ1ersonellet finder i øjeblikket sted dels i Danmark og dels
i U.S.A. (Fort Bliss, Texas). Dette sidste dog
kun for officerernes vedkommende. Uddannelsen i U.S.A. har hidtil været betalt over
det amerikanske våbenhjælpsprogram, der
nu er udløbet, hvorfor det er hensigten at
foretage den fornødne Nike-uddannelse af
officerer i samarbejde med Norge, der også
råder over Nike-systemer. En sådan centraliseret dansk-norsk Nike-uddannelse skulle
betyde en Økonomisk besparelse for begge
lande, og er iværksat i sommeren 1965.
Hawk-officersuddannelsen må indtil videre påregnes at finde sted i U.S.A.
Operatøruddannelsen er decentraliseret
og finder sted i eskadrillerne, idet der kun
her findes det materiel, de pågældende skal
lære at betjene. Denne decentralisering er
uhensigtsmæssig, men nødvendig, så længe
der ikke rådes over uddannelsesmateriel.
Uddannelsen af eskadrillernes vedligeholdelses personel finder ligeledes sted såvel i
Danmark som i U.S.A. (Fort Bliss, Texas).
Eskadrilleteknikerne uddannes normalt
først som operatører, og såfremt de har evner og lyst til at bestride vedligeholdelsestjenesten i eskadrillen, sendes de til U.S.A.
for en videregående specialuddannelse i
systemlære og fejlfindingsteknik (de lærer
ikke at reparere opståede fejl - kun at udskifte reparable komponenter med brugbare).
Efter hjemkomst til Danmark sættes de
til praktisk uddannelse under tilsyn og vejledning af en rutineret eskadrilletekniker,
og først når de har opnået tilstrækkelig erfaring og rutine til, at de selvstændigt kan
bestride vedligeholdelsestjenesten, indgår de
i operativ tjeneste.
Uddannelse af materielafdelingens vedligeholdelsespersonel finder sted i U.S.A.

226

(Redstone Arsenal). Her foregår en specialuddannelse af i forvejen håndværksuddannet personel, der skal udføre reparationsarbejder på bl. a. de reparable komponenter, der er udskiftet af eskadrilleteknikerne.
Denne specialuddannelse følges op af en
praktisk uddannelse i Danmark under tilsyn og vejledning af ældre specialuddannet
håndværkspersonel.
Den fremtidige uddannelse af luftværnsgruppens personel er endnu ikke fastlagt.

Daglig tjeneste
Luftværnsgruppen er i et højt beredskab
døgnet rundt og året rundt for at sikre landet mod et overraskelsesangreb ad luftvejen.
Beredskabsgraden varierer fra eskadrille
til eskadrille og skifter med mellemrum
imellem eskadrillerne, hvoraf nogle kan
have operatørpersonellet i beredskab på
kasernen og andre, der er i en højere beredskabsgrad, må have personellet ved eller
på materiellet.
Den daglige tjeneste i eskadrillerne er
koncentreret om at holde det befalede beredskab. Ud fra dette krav er al anden tjeneste tilrettelagt.
I den normale daglige øvelsestid deltager
den vagthavende beredskabsbesætning i specialuddannelsen på ildlede- eller raketrnateriellet og i vedligeholdelsen af dette mate·
riel, og denne besætning forbliver ved materiellet, når det øvrige personel tager hjem
efter øvelsestidens ophør. De kan så læse,
hvile, skrive breve, dyrke sport eller høre
radio - forudsat de hele tiden er klar til at
betjene materiellet og forudsat at de med
jævne mellemrum kontrollerer, at materiellet er i orden. Disse to forudsætninger betinger, at der ikke bliver megen tid til hvile.
Pludselig alarmeres eskadrillen. Et uidentificeret fly er opdaget på vej mod Dan-

HATVK-eskadrille 0J1stillet til skydning på Mac Gregor Range i Nl'w Mexico, hvor også de danske skarpskydninger finder sted. Kore to jerne i forgrunden er vekselstromsgeneratorer, der leverer kraft til materiellet.
Denne skydebane strækker sig over 50 km, så det er forståeligt, at den har måttet henlægges til disse vidtstrakte orkenområder, hvor også det f orste forsag med sprængning af en atombombe fandt sted.

mark. Raketoperationscentralen beordrer
eskadrillen til at forberede engagement mod
målet, så det er »dækket«, indtil identificeringen har klarlagt, om der er tale om
ven eller fjende.
Raketskydeofficeren tænder de blå alarmlamper, der befinder sig på materiellet overalt, hvor operatørpersonellet arbejder, og
han starter samtidig alarmsirenerne. Opera•
tØrerne går straks til deres pladser og melder sig over telefonnettet til ham, hvorpå
de får ordre til at klargøre materiellet. Så
snart dette er gjort, sættes målfØlgeradaren
til at følge målet, og eskadrillen forbliver
derefter skudklar, indtil målet er identificeret.
Hvis målet identificeres som »ikke fjendt-

ligt«, kan der enten gennemføres et øvelsesengagement, eller materiellet kan deaktiveres uden øvelse, hvorefter personellet genoptager det normale beredskab.
Hvis målet identificeres som fjendtligt,
og eskadrillen beordres til at engagere det,
vil raketskydeofficeren slukke de blå alarmeringslamper og tænde de røde, der betegner, at målet skal beskydes, og umiddelbart herefter affyres raketten samtidig med,
at den næste klargøres.
Den følgende dag afløses beredskabsbesætningen af en ny; daglig øvelse og vedligeholdelse genoptages, og således fortsættes
år ud og år ind - stadig med det ene formål: At holde materiel og personel klar til
øjeblikkelig, effektiv indsats.
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Skarpskydning er
Den daglige tjeneste er en uddannelsestid, der skal gøre personel og enheder egnet
til at kunne virke bedst muligt i krigstid.
Disse rutineprægede daglige øvelser bibringer ikke personellet nogen form for
psykiske eller fysiske påvirkninger og ligger
således langt fra krigens vilkår. Det er derfor nødvendigt at skabe sådanne øvelsesforhold, at soldaten gennemprøves under et
nervepres, der ligger så nær de faktiske krigsforhold som muligt - d. v.s. at han udsættes
for skarpskydninger mod et mål, der skal
tilintetgøres.
Her vil de fejl, han måtte begå under sin
tjeneste som operatør eller tekniker, ikke
blot blive registreret af måleapparatur eller
af befalingsmænd, der overvåger hans tjeneste. Her vil fejlen ganske sikkert blive registreret af et mål, der fik lejlighed til at
gennemføre sit angreb, fordi det ikke blev
tilintetgjort. På grund af hans fejl. At et
eneracrement
crennemført under sådanne vilo O
0
kår afviger væsensforskellig fra en mere eller
mindre sløvende rutinemæssig beredskabsøvelse, siger sig selv. Men også under fuldt
nervepres skal tjenesten kunne afvikles
gnidningsløst. Det er det, der indøves under
de årlige skarpskydninger.
Skydningen afvikles f. t. på Mac Gregor
Range i New Mexico. Det er hensigten senere at lægge disse skydninger til Kreta,
hvor en raketskydebane for NATO-landene
er under opbygning.
Skydningen afvikles på den måde, at et
hold teknikere fra hver eskadrille ankommer til skydebanen 8 dage før operatørerne,
der skal gennemføre skydningen. Eskadrilleteknikerne modtager en raket af den (eller
de) type(r), hvormed skydningen skal gennemføres. Raketten leveres i ikke-klargjort
tilstand således som de også tilgår enheden
1 Danmark. De udpakkes, samles og klar-
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gøres på samme måde som i Danmark, men
hver eneste operation overvåges og vurderes
af skydebanens inspektionspersonel, der alle
er eksperter. Alene denne inspektion læg·
ger et betydeligt nervepres på personellet,
idet inspektionen munder ud i en rapport,
der går til de højeste kommandomyndigheder. Nervepresset forstærkes yderligere ved
at lægge en tidsmæssig begrænsning på arbejdets udførelse. Der skal således ikke alene
arbejdes rigtigt, men også hurtigt.
Når raketmateriellet er klargjort, ankommer operatØrpersonellet, der skal klargøre
ildledeudstyr og afskydningsmateriel og afprøve dette sammen med raketmateriellet.
Denne klargøring foregår også under opsyn
og med tidsmæssig begrænsning - og derfor
også under nervepres. Når materiellet er
klargjort, udføres en engagementsøvelse,
ved hvilken personellets og materiellets
funktionsduelighed afprøves, og så snart
begge dele er godkendt, bliver enheden sat
i alarmberedskab og kan fra da vente, at et
mål bliver beordret til angreb. På et eller
andet tidspunkt dukker målet op, og enheden bliver udpeget til at tilintetgøre det
hurtigst muligt. Også disse operationer
overvåges på alle trin af inspektionspersonel,
og også her arbejdes der under tidsmæ~sig
begrænsning - dog i endnu mere skærpet
form.
Kan tiden ikke overholdes under klargørincren
får enheden en rin 0crere bedømmelse
0
'
med angivelse af, hvorledes fejlen er begået.
Kan skarpskydningen ikke gennemføres
til fastsat tid, risikerer enheden, at målet
kommer indenfor sikkerhedsafstanden (den
fredsmæssige), så engagementet ikke kan
gennemføres. I så fald må hele skydeproceduren gentages forfra. Det giver jo operatØ·
rerne lidt at tænke på, og den stakkels operatør, der er skyld i uheldet, bliver sandelig
ikke populær blandt sine kammerater.
Til gengæld er det en ejendommelig op-

(

NJKE-HERKULES klar til affyring.
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levelse at overvære den overgang fra højeste
nervepres og anspændelse, når raketten med
et tordnende brag forlader afskydningsrampen, til den afspænding og lettelse, der øjeblikkelig griber personellet, når der få minutter efter meldes: »Målet tilintetgjort.«
At disse øvelser har en meget stor betydning, fremgår ikke mindst af dårlige resultater, forårsaget af at en tekniker eller operatør ikke kunne holde til nervepresset.
Man ser undertiden personel begå fejl, som
de under daglig tjeneste aldrig tidligere har
begået og som de bagefter ikke kan forklare,

hvorfor de begik. Deres nerver bestod ikke
prøven.
Under krigsforhold vil nervepresset ,•ære
endnu støn-e, hvorfor man naturligvis skærper uddannelsen af og tilsynet med det personel, som under skarpskydningen begår
fejl.
Skydning med en raketenhed er betinget
af så mange samspillende faktorer af personelmæssig og materielmæssig art, at man m å
sætte alt ind på i fredstid at finde frem til
»det svage led i kæden« og få det forstærket ,
inden det er for sent.
Torben Bonde.

(
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KONTROL-OG
VARSLINGSTJENESTEN

E

fter den 2. Verdenskrigs afslutning i
1945 stod Danmark over for den opgave at skulle genopbygge sit militære forsvar så at sige lige fra grunden.
Genopbygningen måtte naturligvis først
og fremmest tage sigte på at genskabe værnenes organisatoriske og personelmæssige
rammer, idet man dog samtidig i videst
muligt omfang tog hensyn til den voldsomme taktiske og tekniske udvikling, der havde
fundet sted under krigen, en udvikling,
som det danske forsvar af gode grunde ikke
havde fulgt med i.
En af de nye ting, der i denne forbindelse
især påkaldte sig interesse, var den specielle
organisation, som de krigsførende parter
efterhånden ha\'de opbygget ,til varsling af
fjendtlige indflyvninger og føring af deres
egne luftforsvarsstyrker.
Denne organisation, eller som den senere
blev benævnt: kontrol- og varslingssystemet,
havde sin rod i 1. Verdenskrigs og mellemkrigstidens visuelle luftmeldekorps, men
byggede i sin nye form først og fremmest
på anvendelse af radar, hvis fremkomst sidst
i trediverne efterhånden skulle forårsage en
revolution af luftkrigsførelsen.
Det var derfor naturligt, at de to militære
ministerier i foråret 1946 nedsatte en radar-

kommission, der bl. a. på basis af undersøgelser af det tyske luftvåbens og krigsmarinens radar- og radiopejlesystem her i landet
under krigen skulle afgive indstilling om
etablering af et nyt dansk kyst- og luftradarsystem. En direkte udnyttelse af tyske efterladenskaber til dette formål kunne dog ikke
komme på tale, idet næsten alt tysk materiel
og tekniske anlæg var blevet ødelagt eller
demonteret af engelske tropper kort efter
besættelsens ophør. Alle nyanskaffelser måtte derfor foretages gennem nationale bevillinger.
Den første radarkommission afløstes i
1949 af en ny, i hvis arbejde vægten især
blev lagt på planer for opfyldelsen af det
luftmilitære behov, idet man herunder samarbejdede snævert med den for Hærens og
Søværnets flyverstyrker oprettede fælles flyveledelse.
Efter indstilling fra kommissionen anskaffedes i 1950 et mindre antal engelsk
fremstillede radarsæt, og i sommeren 1951
kunne det nye flyvevåben, der efter dets
oprettelse havde overtaget kommissionens
arbejde, tage sit første, omend primitive
kontrol- og varslingssystem, bestående af
2 operationscentraler og 3 flyradarstationer,
i brug.
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Imidlertid havde Danmarks tiltrædelse
af NATO-pagten åbnet mulighed for deltagelse i det nyoprettede canadisk-amerikanske våbenhjælpsprogram, og radarkommissionen havde derfor på et tidligt tidspunkt ført forhandlinger med amerikanske
myndigheder om overtagelse af moderne
radar- og radiomateriel. Disse forhandlinger videreførtes af Flyverkommandoen på
baggrund af en her udarbejdet plan for et
komplet, moderne kontrol- og varslingssystem. Denne plan førtes hurtigt ud i livet,
og i begyndelsen af 1956 var det nye system
som det første på det europæiske kontinent
færdigbygget, bemandet og i døgndrift,
hvilket vist uden overdrivelse kan betegnes
som noget af en bedrift, ikke mindst når

Flyvevåbnets unge alder tages i betragtning.
- De enkelte enheder repræsenterede på
daværende tidspunkt det mest moderne i
såvel anlæg som materiel. Danmark finansierede selv bygge- og anlægsarbejderne,
mens størsteparten af materiellet modtages
som våbenhjælp.
Men udviklingen går hurtigt inden for
moderne teknik, og kontrol- og varslingssystemet har i tiden efter 1956 allerede gennemgået og vil stadig gennemgå støne og
mindre tekniske og anlægsmæssige forbedringer, omfattende bl. a. anvendelse af elektronregnemaskiner og datatransmissionsudstyr etc. En detaljeret beskrivelse af systemets nuværende sammensætning og kapacitet lader sig af gode grunde desværre ikke
give.

Opgaver

Et af de seneste tyske radarsæt »Jagdschloss«, der
var sjiecielt konstrueret til anvendelse ved foring af
egne jager/ ly, nåede dårligt nok at blive f ærdigmo11teret, for krigen horte o /1.
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Flyvevåbnets kontrol- og varslingssystem
(K&V-system) har i fred og krig en række
enkeltopgaver, der kort kan sammenfattes
i følgende tre:
Kommando- og føringsapparat for hele
luftforsvaret,
overvågning af luftrummet over Danmark (varsling),
- taktisk kontrol af de enkelte luftforsvarsvåben.
Den første opgave løses på den måde, at
chefen for Flyvertaktisk Kommando (FTK)
- i nøje overensstemmelse med enhver foreliggende situations krav - gennem K&Vsystemet koordinerer og leder den eventuelle indsats af samtlige luftforsvarets komponenter. Disse består ved siden af K&Vsystemet tillige af jagerforsvaret, raketluftforsvaret og kanonluftforsvaret.
Den næste opgave - varslingen - løses
ved, at luftrummet over og i nærheden af
dansk område døgnet rundt holdes under
observation ved hjælp af radar og andre
midler, ligesom oplysninger herom udveks-

les med vore nabolande. Formålet er dels at
give kompetente danske og allierede myndigheder et kontinuerligt billede af situationen i luften, som kan danne grundlag for
de pågældende myndigheders mulige beslutninger om ændring af det samlede forsvars
beredskab, dels at give luftforsvarets egne
styrker mulighed for rettidigt at erkende og
gribe ind mod krænkelser og eventuelle angreb fra fjendtlige luftstyrkers side. I tilslutning til denne overvågningsopgave bidrager man i fredstid efter behov til den
civile og militære lufttrafiks sikkerhed, ligesom man i krigstid til vejebringer grundlaget
for flyvervarsling af civilbefolkningen.
K&V-systemets sidste opgave er i påkommende tilfælde at udøve taktisk kontrol
over de enkelte luftforsvarsvåben, hvilket
vil sige, at man fra dertil udstyrede enheder
i systemet leder og kontrollerer den direkte
indsættelse af jagerfly, luftforsvarsraketter
og luftværnsartilleri.
Som det fremgår af ovenstående, er det
karakteristisk for K&V-systemets opgaver, at
de i stort omfang er identiske i fred og krig,
at løsning af fredsopgaverne så at sige er en
forudsætning for løsning, ikke alene af luftforsvarets, men af hele det danske forsvars
krigsopgaver.
Det kan derfor ikke undre, at systemet i
lighed med luftforsvarets øvrige komponenter er i højeste beredskab døgnet rundt og
året igennem, hvorved det yder et væsentligt bidrag til såvel Danmarks som de øvrige
NATO-landes fred og sikkerhed.

Kommandostruktur
Nødvendigheden af principielt kun at
have en enkelt myndighed til at lede operationerne, gælder i mindst lige så høj grad
K&V-systemet, som det gælder Flyvevåbnets
øvrige operative virksomhed.
Som allerede omtalt, er K&V-systemet bl.

Det danske Sominevæsen opbyggede af en blanding
af tysk og engelsk materiel det f orste danske luftmilitære radarsæt til brug for Hærens og Søværnets
fælles Flyveledelse. Udstyret benyttedes i 1950 til en
række grundlæggende målinger og f orsog over hele
landet.

a. kommando- og føringsapparat for et luftforsvar, der i kraft af sine mangeartede
opgaver og midler til disses løsning kræver
den højeste grad af koordination, dersom et
effektivt forsvar skal opnås.
Med henblik herpå indgår K&V-systemet
i lighed med luftforsvarets øvrige komponenter i et integreret europæisk NATOluftforsvarssystem, mens systemet nationalt
er stillet under operativ ledelse af chefen
for FTK. Denne udøver sin myndighed centralt gennem et ledende og koordinerende
center, en luftforsvarsoperationscentral,
hvortil er knyttet en række udøvende K&Venheder, således som nedenfor beskrevet.
Selv om princippet om den centraliserede
operative ledelse dermed er tilgodeset, er
der dog tillige truffet de nødvendige foranstaltninger til i større eller mindre grad
at decentralisere kommandomyndigheden
over systemet uden samtidig at reducere
den operative effektivitet, såfremt situatio-

233

K&V-systemet er aldrig i
ro, men gennemlober en
stadig udvikling for at holde trit med de tekniske
fremskridt. I al sin nonfigurative form kan billedet fra en flyradarstation
under udbygning der/ or stå
som et symbol på hele
systemet.

nen skulle gøre noget sådant påkrævet. Den
organisatoriske og operative entydighed i
dette »bændelormsystem« er imidlertid fastholdt gennem udstedelsen af stående direktiver fra chefen for FTK.

Operativ organisation
Det danske K&V-systems organisatoriske
opbygning adskiller sig ikke principielt fra
den tilsvarende i de øvrige NATO-lande,

omend de begrænsede ressourcer samt Danmarks størrelse og nære beliggenhed i forhold til Østbloklandene i praksis har sat sine
spor.
Organisationen kan illustreres ved følgende blokdiagram:
Luftfors\'arsoperations
central

Sektoropera tionscen tra ler

Flyradarcen tra Ier

Fjernvarslingsstationer
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Flyradarposter

Lufttneldecentraler

Raketoperationscentraler

Luftmeldeposter

En af det selvstændige
danske flyve våbens f orste
overvågningsradarer af den
engelske type AMES 14,
der blev anvendt i perioden 1951- 55. Det skal
iovrigt bemærkes, at eftersom K&V-systemet er et
efterstræbt
objekt
for
udenlandske efterretningstjenester, er gengivelse af
nyere radartyper ikke mulig.

Luf tforsvarsoperationscentralen (LFO C)

er et overordnet kommandoorgan, hvorfra
chefen for FTK på grundlag af et forenklet
luftbillede fra sektorerne (underområderne)
udsteder sine direktiver om det samlede
luftforsvars indsats, herunder om enhedernes beredskab, placering m. v. Luftforsvarsoperationscentraler fra flere lande kan være
underlagt en regional NATO-operationscentral.
Direkte underlagt luftforsvarsoperationscentralen er et mindre antal sektoroperationscentraler, fra hvilke den direkte koordination og ledelse af luftforsvarsoperationerne finder sted. Her vises egne styrkers
status samt den til enhver tid aktuelle
luftsituation inden for sektoren, på hvilket
grundlag der træffes beslutning og udstedes
generelle ordrer om luftforsvarsstyrkernes
indsats og operationer i øvrigt.

Operativt underlagt en sektoroperationscentral er følgende K&V-enheder:
flyradarcentraler med underlagte flyradarposter, fjernvarslingsstationer og
raketoperationscentraler;
luftmeldecentraler med underlagte
luftmeldeposter.
Flyradarcentralerne (FRC)

har normalt af sektoroperationscentralen
fået delegeret ansvaret for ledelse af luftforsvaret inden for en vis del af sektoren.
De dækker dette område med deres lokale
radarer, men foruden at rapportere varslingsoplysninger om luftaktiviteten til sektoroperationscentralen, benytter de selv de
samme oplysninger til selvstændigt at vurdere situationen og om fornødent udstede
engagementsordrer til egne jagerfly og luftforsvarsraketenheder, som er baseret i om-

,

På K&V-systemets skole er et mangetalligt o/Jerativt personel af alle grader gennem årene blevet grunduddannet i dets særlige funktioner. Her ses kvindelige plottere ved en konventionel lodret plottetavle, hvorpå
der skrives med spejlskrift, således at det ledende personel foran glasvæggen straks er orienteret.
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Kvindeligt varslingspersonel benyttes i stor udstrækning inden for K&V-systemet og ses her i funktion
ved radarskærmen .

rådet. Endelig leder de pr. radio egne jagerfly mod eventuelle angribere. Dette benævnes jagerkontrol.
Med henblik på at supplere radardækningen i de lavere højder, kan der til en flyradarcentral være knyttet et mindre antal
flyradarposter, der varsler til centralen,
men normalt ikke udfører jagerkontrol.
Det samme gælder fjernvarslingsstationerne,
der blot er særligt fremskudte enheder, udstyret med langtrækkende radarmateriel.
RaketojJerationscentralen ( ROC)

fungerer som mellemled mellem flyradarcentralen og de i området opstillede raketeskadriller, idet den - normalt ad elektro-

lndforelsen i K&V-systemet af databehandlings- og
overf oringsteknikken er af mindst lige så stor betydning, som indf orelsen af radar var det i sin tid, idet
systemets kommando-, varslings- og kontrolopgaver
nu kan /oses halv- eller helautomatisk og dermed
såvel med hensyn til kvalitet som hastighed kan holde
trit med udviklingen af luftkrigens angrebsmidler.
Den centrale enhed i et databehandlingsanlæg udgores af en elektronregnemaskine, der er i stand til
at modtage data, behandle og oplagre disse samt
efter behov afgive resultatet af beregningerne. Teknisk
set bygger en sådan regnemaskine - populært kaldet
en elektronhjerne - på en udstrakt anvendelse af
såkaldte trykte kredslobskort og transistorer, af pladshensyn ofte fremstillet i mikro/ ormat. Illustrationen
viser et sådant kort, af hvilke der i storre anlæg
anvendes adskillige tusind.
Det bor i denne forbindelse erindres, at en elektronregnemaskine ikke af sig selv kan anstille betragtninger af ræsonnerende art, men er henvist til kun at
udfore de beregninger etc., som den på forhånd gennem et såkaldt program er indstillet til. Den fuldkomne robot, der kan erstatte mennesket, er således
stadig ikke opfundet.
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nisk vej - efter eget skøn fordeler de fra
flyradarcentralen modtagne engagementsordrer og udpeger målene for eskadrillerne.
Dette benævnes ildledelse.
Endvidere fastsætter raketoperationscentralen hver enkelt eskadrilles taktiske beredskab (reaktionstid) i overensstemmelse med
de krav, der fra flyradarcentralen stilles til
områdets samlede raketluftforsvar.
Som grundlag for sin virksomhed modtager raketoperationscentralen varsling fra
den foresatte flyradarcentral, samt eventuelt
tillige varsling direkte fra nærliggende flyradarposter og luftmeldecentraler.

Luftmeldecentraler (LMC)
En af manglerne ved radar er dens forholdsvis ringe evne til på større afstand at
opfange fly, der bevæger sig i allerlaveste
højde. For at kompensere herfor er en sektor dækket af et fintmasket net af luftmeldeposter, der rapporterer deres visuelle iagttagelser til luftmeldecentraler. Her filtreres
de indkomne oplysninger, og resultatet meldes videre til sektoroperations- eller flyradarcentralerne. En nærmere omtale af det
opstillede luftmeldekorps gives under Flyverhjemmeværnet.

Administrativ og teknisk organisation
K&V-systemets hidtil omtalte forhold hviler selvsagt på en række administrative og
tekniske forudsætninger, som derfor kort
skal omtales her.
På det administrative område opretholder enhver af Flyvevåbnets K&V-enheder

en lokal forvaltning, der selvstændigt varetager det daglige arbejde. I personeladministrativ henseende er denne forvaltning dog
ansvarlig over for administrationsafdelingen
på det nærmeste større flyvevåben-etablissement (flyvestation el. lign).
På det tekniske område har hver enhed
sin egen begrænsede forsynings- og vedligeholdelsesorganisation, der ved opstående
større behov arbejder snævert sammen med
Flyvematerielkommandoens tilsvarende organer.

Personel og uddannelse
K&V-systemet betjener sig af de samme
personelkategorier som det øvrige Flyvevåben, omend antallet af officerer kan forekomme støne end sædvanligt. Dette skyldes
de særlige krav til uddannelse, erfaring og
ansvarsbevidsthed, der er en umiddelbar
følge af de opgaver, som det er pålagt systemet at løse. Et andet karakteristisk træk er
den udstrakte anvendelse af fuldtidsansat
kvindeligt personel, der har vist sig udmærket egnet til at bestride visse bemandingsposter.
Den grundlæggende, faglige uddannelse
af operativt personel til K&V-systemet varetages af Træningskommandoen og finder
for alle personelkategoriers vedkommende
sted på en speciel K&V-skole i form af kursus af varierende længde, fulgt op af træning ved enhederne. Tilsvarende grunduddannes teknisk personel på Flyvevåbnets
Konstabelskole, senere suppleret af videreuddannelse ved enhederne og evt. kursus i
udlandet.
S. W. Gaihede.

FLYVERHJEMMEVÆRNET

F

lyverhjemmeværnet, der i dag er baseret
på Lov om Hjemmeværnet, er en del
af det militære forsvar og deltager som sådan i løsningen af de opgaver, der påhviler
Flyvevåbnet.
I fredstid er Flyverhjemmeværnet (FHV)
med Luftmeldekorpset (LMK) og Kvindeligt Flyvekorps (KFK) ledet af en inspektør, der tillige er specialtjenesteinspektør i
Værnskommandoen samt chef for Luftmeldekorpset. Inspektøren er oberst i Flyvevåbnet. Som leder af Kvinde ligt Flyvekorps
er ansat en korpschef.
Korpschefen er, ifl. Hjemmeværnsloven
af 1961, i alle korpsanliggender ansvarlig
overfor hjemmeværnsinspektøren og virker
som rådgiver for hjemmeværnsledelsen i
alle særlige anliggender vedrørende korpset.
Hjemmeværnet og herunder Flyverhjemmeværnet hører i fredstid i administrativ henseende under Forsvarsministeriet, men når
dele af Hjemmeværnet aktiveres, underlægges de aktiverede enheder - ligesom hjemmeværnsgrenene i krig eller under ekstraordinære forhold - de respektive værnskommandoer. Når Flyverhjemmeværnet således deltager i Flyvevåbnets øvelser, er de
pågældende enheder under vedkommende
værnsenheds operative ledelse.

Personellet omfatter såvel militært som
civilt og hjemmeværnspligtigt personel.
1. Det militære personel består af: Militær-personel til fuld tjeneste i H jemmeværnet, det frivillige personel, der udgør hovedparten, og det indkaldte hjemmeværnspligtige personel, d.v.s. personel som Forsvarsministeriet under krig kan pålægge tjenestepligt.
2. Det civile, ansatte personel.
3. Ikke-indkaldt
hjemmeværnspligtigt
personel, d.v.s. ikke-tjenstgørende værnepligtige, der er uddannet, men som ved
fredsstyrkens forøgelse ikke skal give møde
ved de øvrige værn.
Flyverhjemmeværnet består af Luftmeldekorpset, Flyvestationsstyrken (FSS) og Kvindeligt Flyvekorps.
De militære grader omfatter:
Korpschef for KFK = oberst eller oberstløjtnant;
Distriktsleder af 1. grad = oberstløjtnant;
Distriktsleder af 2. grad eller sektionschef
i KFK = major;
Eskadrillechef/undersektionschef i
KFK = kaptajn;
Halveskadrillefører = flyverløjtnant I;
Sektionsfører/delingsfører i KFK =
flyverløjtnant II;
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Halvsektionsfører/ halvdelingsfører i KFK
= sergent;
Gruppefører = korporal;
Menige/kvindelige Flyvere.
Befalingsmandsuddannelsen finder sted
på særlige skoler ved Hjemmeværnet eller
Flyvevåbnet, og tilsvarende uddannelse kan
foregå lokalt. Uddannelsen af menige foretages så vidt muligt lokalt og omfatter en
grunduddannelse på 100 timer i det første
år, når ingen tidligere uddannelse haves, og
en fortsat uddannelse på 50 timer i andet
og tredie år.

Luftmeldekorpset
»Det lille korps med det store ansvar«
har man kaldt dette korps, der har sin oprindelse i foreningen »Den frivillige Luftmelcletjeneste«, som blev oprettet allerede
i 1934 som en forening, der - underlagt
Generalkommandoen og med vedtægter
godkendt af daværende forsvarsminister
Th. Stauning - havde til formål, ved hjælp
af frivillige, lokal-kendte folk, at besætte
og betjene luftmeldeposter og luftmeldecentraler for herved at skabe grundlag for
varsling ved luftangreb såvel af civilbefolkningen som af det militære luftforsvar. Denne landsforening var organiseret i en række
lokale foreninger, hvis formænd tilsammen
dannede en hovedbestyrelse. Foreningens
vellykkede start må i første række tilskrives
en energisk indsats af oberstløjtnanterne
S. A. Andersen og L. Sabroe samt kaptajn
C. A. Sjelle. Hovedbestyrelsen, hvis formænd har været greve F. C. R. Scheel og
overingeniør ved Fyns kommunale Telefonselskab E. Koch, blev i 1937 suppleret med
overingeniørerne H. C. Plessing og J. A.
Wibranclt samt distriktschef S. L. HemJ;el
ved Jydsk Telefon A/S.
I 1935 var denne tjeneste organiseret på
Sjælland og Fyn med ca. 30 centraler og ca.
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300 meldeposter, og i 1937 oprettedes Jydske Divisions Luftværnskontor med et lignende antal centraler og meldeposter.
Udstyret var yderst primitivt. Lyttetragte
fremstilledes af pap, man havde ingen direkte telefonledninger og ingen instrumenter. Det frivillige personel var ulønnet og
havde hverken våben eller uniform, men
det var interesseret i at virke i den opgave,
man havde påtaget sig, og altid klar trods
de yderst ringe vilkår og de beskedne hjælpemidler.
Da besættelsen kom, ønskede Luftmeldetjenesten naturligvis at ophøre, og man gav
tyskerne afslag, da de - under henvisning
til befolkningens sikkerhed - anmodede
om samarbejde. Imidlertid holdt man dog
foreningens medlemmer sammen ved private møder, film og foredrag, idet man forudså, at det ved en eventuel allieret invasion i Danmark ville være af uvurderlig
betydning for befrielsestropperne, om de
med luftmeldetjenesten fortrolige medlemmer hurtigt kunne samles.
I efteråret 1948 kunne luftmeldetjenesten atter aktiveres, hvilket skete under ledelse af daværende kaptajn C. G. U . Griiner, og samtidig åbnedes adgang for kvindelige medlemmer. Disse kvinder blev således
de første, der ved Flyverhjemmeværnets oprettelse i april 1952 gik ind i Hjemmeværnet på lige fod med mændene. Luftmeldetjenesten indgik herved i Flyverhjemmeværnet som Luftmeldekorpset. Det følgende år
indførtes den flyverblå uniform, og fra 1954
blev personellet bevæbnet.
Der rejstes nu tårne rundt om i landet,
anskaffedes pejleapparater, telefoner, kikkerter o.s.v., og der afholdtes uddannelseskurser og agiteredes for Øget tilgang i by og
på land.
Luftmeldekorpset, hvis nuværende medlemstal er ca. 9700, hvoraf ca. 1450 kvinder,
er i dag fuldt udbygget og tilpasset hjem-
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Flyvevåbnet og Hjemmeværnet -

der er

I

I begyndelsen af 2 . Verden.rkrig var forholdene meget
primitive inden/ or Luf tmeldrtjenestens samlecentraler, men
flyene var også langsommere.

ObseruationsJ,osterne anbragtes jlå bygninger med J1assende beliggenhed, som f. eks. i
en forhenværende malle.

meværnslovens krav. Men trods det store værnsskolen og Flyverhjemmeværnsskolen
medlemstal, er man dog endnu ikke nået for uddannelse af befalingsmænd, samt ved
op på den styrke, der må anses for at være lokale arrangementer på distrikts- og eskaden ideale.
drilleniveau for uddannelse af menige.
Formålet med LMK er fastlagt i en særlig
I 1964 uddannedes ca. 7 50 befalingsLuftforsvarsordre, der bl. a. omfatter et mænd.
direktiv for korpset, som indeholder de gælI de 30 år, luftmeldetjenesten har eksistedende bestemmelser for luftforsvaret, også ret, er der sket en teknisk udvikling såvel
indenfor NATO's Nordregion, udfærdiget i luften som på jorden af et omfang som
således, at de er gyldige såvel under freds- aldrig tidligere set, og man kan spørge om
som krigsforhold, og korpsets opgaver er i den udvikling, der omfatter radar, infrahenhold hertil:
stråler, kernespaltning, raketter, overlydsa) I fredstid at deltage i forsvarets over- jagere og meget mere, ikke har gjort en
v2.gningstjeneste med de til enhver tid akti- luftmeldetjeneste overflødig. Svaret herpå
verede enheder.
må blive et nej, snarere tværtimod. Blandt
b) I krigstid at rapportere al luftaktivitet andet kan varslingen i det lave luftrum
i højder fra O til 1800 meter, at afgive mel- ikke dækkes ad teknisk vej. Eventuelle jorddinger om andre begivenheder af interesse luftraketter, der kunne tænkes at operere i
for det samlede forsvar og at rapportere om en højde af indtil 1800 meter (6000 fod)
kernevåbeneksplosioner og radioaktivt ned- kan ikke identificeres, og egne jagere kan
fald.
ikke dirigeres fra radarstationer, men kun
Detaljer herom udgives af Flyverkomman- ved hjælp af luftmeldetjenestens sporuddoen i relevante standardprocedurer samt plotning. Tusinder af menneskers liv kan
af Flyverhjemmeværnet i Luftmeldeordrer. være afhængig af, at et medlem af LuftmelUddannelsen er baseret på uddannelses- dekorpset i den givne situation reagerer
bestemmelser for Hjemmeværnet, men af- hurtigt og korrekt. Til dækning af vort land
passet efter Flyverhjemmeværnets særlige er der i dag oprettet ca. 400 observationsforhold og omfatter den nødvendige »ope- poster, der ved forøget beredskab skal have
rative« træning, der foregår på Hjemme- døgnbetjening, så det er ikke nogen ringe
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Også nedlagte fyrtårne o. lign.
ho je bygninger, hvis beliggenhed gjorde dem egnede til
formålet, anvendtes som observationsposter.

~
~

Det oprindelige meget primitive observationsmateriel bestod af en hjemmegjort pajJtragt med tilhørende gummislange.

styrke, der til stadighed skal være til rådighed og indøvet i tjenesten.
Dersom der skulle udbryde krig, i hvilken atomvåben kommer til anvendelse, er
Luftmeldekorpset »vækkeur« og grundlag
for det totale beskyttelses- og kontrolsystem,
det militære såvel som det civile, vedrørende kerneeksplosioner og radioaktivt nedfald,
hvorfor Luftmeldekorpsets medlemmer trænes og udstyres med midler til at stedbestemme nedslag og måle bombens størrelse
og udstråling. Herudover er det nødvendigt, at observatøren er trænet i observation, melding og plotning af fly, der optræder i lavangrebsområdet, idet den principielle trussel for vort land kommer fra de
lavtgående jagerbombere, der kan udstyres
med atombevæbning, og fra større bombere
samt de fly, der vil fremkomme, særligt
egnede til lavtflyvning, der giver en bedre
chance for at undgå det militære luftforsvar, bedre rekognosceringsmuligheder og
større nøjagtighed ved bombning.
De nødvendige informationer om såvel
indkomne fly som bekræftelse af et atomangreb vil nå operationscentralerne gennem LMK's kommunikationslinier i løbet
af 30 sekunder, ligesom der kontinuerligt
kan rapporteres om udbredelsen af radio)6•

aktivt nedfald, således at befolkningen kan
advares herom.
Herved vil man også være i stand til at
kunne alarmere vore allierede indenfor
NATO. Under forudsætning af, at ingen
NATO-nation vil udløse atomvåben, før
den selv eller en allieret er genstand for
kerneangreb, så må til gengæld øjeblikkelig bekræftelse på, at et sådant har fundet
sted, være umiddelbart tilgængeligt for den,
der skal iværksætte modforholdsregler. En
sådan bekræftelse kan ske på flere måder,
men den sikreste er en observation foretaget
af en dertil trænet.
Luftmeldecentralerne er indrettet i beskyttede anlæg opført til formålet således,
at de beskytter mod eksplosionstryk, varmeog gammastråling. Desuden er disse anlæg
luftkonditionerede, forsynet med luftfiltre,
el-værk og nødtørftig koge-mulighed, så besætningen om nødvendigt kan udføre arbejde på stedet gennem længere tid.
Udover sit tilhørsforhold til Flyvevåbnet
kan man således, hvad den radioaktive
varsling angår, sige, at Luftmeldekorpset er
forudsætningen for civilforsvarets virksomhed på dette område.
Centralerne og observationsposterne er
som nævnt udelukkende bemandet med fri-
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Den nyere tids stm re kra u til nojagtighed og hurtighed har gjort det noduendigt at opfore særlige
observationstårne med tidsvarende materiel og direkte
telefonforbindelse til moderne centraler, hvor 0/1lysningerne samles, filtreres og udplottes til videre
brug for de berorte myndigheder.
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villige, et forhold der har forbavset mange
og i høj grad har været medvirkende til at
skabe respekt om vor forsvarsvilje. Man har
i udlandet ikke kunnet få sig selv til at tro,
at så meget ansvar kan overlades til »amatører« eller, at tilstrækkeligt med frivillige
virkelig vil ofre den nødvendige tid der
skal til for at opnå tilstrækkelig træning til
at kunne udføre opgaverne med sikkerhed i
det afgørende øjeblik. Som dansk kan man
dog kun være stolt over, at det har været
muligt at skabe og vedligeholde en sådan
frivillig organisation. Men vi har på den
anden side ikke haft andre muligheder.

Flyvestationsstyrken
Det yngste skud på stammen er Flyvest~tionsstyrken (FSS), som man kunne kalde
det egentlige flyverhjemmeværn.
Denne styrke er fordelt over Flyvevåbnets
forskellige institutioner og etablissementer
og består hovedsagelig af det i Flyvevåbnet
civilt ansatte mandlige personel samt de såkaldte »perimeterfolk«, d.v.s. de i omegnen
(perimeteren) af et af Flyvevåbnets etablissementer boende mænd, der, uden at være
ansatte, i det daglige har en vis tilknytning
til disse. Formålet med at opstille en sådan
bevæbnet styrke i organiserede enheder er
dels at effektivisere etablissementets nærforsvar, dels at give det civile personel den
nødvendige folkeretslige beskyttelse. Anvendelsen af Flyvestationsstyrken er fastlagt af
Flyverkommandoen, der fastsætter, at personellet formeres i afsnit, eskadriller, delinger, sektioner og grupper med følgende opgaver:
1. Det under Flyvevåbnet ansatte civile
personel skal, så længe der er behov derfor,
og så længe kamphandlinger ikke lægger sig
hindrende i vejen, varetage den tjeneste den
enkelte til daglig er sat til at bestride. Der
tildeles dette personel hjemmeværnsopgaver

på selve arbejdspladsen eller i dens umiddelbare nærhed, og disse opgaver vil i nogle
tilfælde kunne falde sammen med de, det
på stedet tjenstgørende militære personel
skal løse. Opgaver til denne kategori hjemmeværnsfolk vil naturligt ligge inden for
bevogtnings tjenes ten, sprængnings tjenes ten,
rydningstjenesten eller forsyningstjenesten
og i det indre nærforsvar.
2. Det øvrige personel - perimeterfolkene - skal fortrinsvis anvendes i bevogtningstjenesten og det indre nærforsvar. I sidste
tilfælde skal enhederne supplere flyvestationseskadrillerne.
Rækkefølgen for løsningen af de skitserede opgaver fastsættes af chefen for det pågældende etablissement i samråd med chefen for den lokale enhed af Flyverhjemmeværnet, ligesom disse træffer de fornødne
aftaler om Flyverhjemmeværnets jordforsvarsstyrkers deltagelse i øvelser m. m. De
jordforsvarsstyrker, der er opstillet i tilslutning til civile flyvepladser eller lufthavne,
skal varetage de opgaver, der anvises af stedets militære myndighed. Disse opgaver omfatter post- og patruljetjenesten i relation
til objektbevogtning, hvorfor de skal have
kendskab til den militære sikkerhedstjeneste, endvidere sprængningstjenesten, ødelæggelsestjenesten, eventuelt rydningstjenesten
og forsyningstjenesten samt forsvar af vitale
objekter eller af mindre områder i forbindelse med tjenestestedets øvrige forsvarsstyrker.
Endvidere skal alt personel i Flyvestationsstyrken gennemgå en almindelig træning i ABC-tjeneste, samt for den enkelte
befalingsmand tillige en fortsat uddannelse
i lighed med ABC-sergentens. Denne tjeneste, der er karakteriseret gennem de tre bogstaver, der står for A tomic, Bacteriological
og Chemical, omfatter anvendelsen af modforanstaltninger såfremt sådanne krigsmidler skulle blive anvendt af fjenden.
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Objektbevogtningens art og omfang indøves på en sådan måde, at der såvel ved dag
(under arbejdet) som ved nat kan skabes
kontinuerlig tjeneste. Bevogtningstjenestens
effektivitet øges ved tekniske hjælpemidler
såsom hegn, lys, alarmsignaler m. m. og
eventuelt med hunde.
Patruljetjenesten aktiveres med henblik
på eftersøgnings- og forbindelsespatruljer.
Sprængnings- og ødelæggelsestjenesten tildeles fortrinsvis det personel, der er beskæftiget ved selve objektet og som derfor umiddelbart er til rådighed. Forudsætningen for
denne tjeneste er et elementært sprængningskursus på Flyvestationen eller et tilsvarende kursus ved Flyverhjemmeværnet.
Den rene kampopgave - forsvaret af et
objekt eller et begrænset område - bliver
indøvet efter de almindelige principper for
isolerede styrkers kamp. Da et sådant forsvar som regel støtter sig til spæninger, indøves tillige spærringsforsvar.

Organisation og uddannelse
Flyverhjemmeværns-eskadrillerne organ iseres i en kommandosektion og 2 til 3 lette
sektioner, hver bestående af en sektionstrop
og 3 lette maskingeværgrupper. I kommandosektionen indgår personel af Kvindeligt
Flyvekorps til varetagelse af signal-, kontor-,
sanitets- og forplejningstjeneste.
Da organisationsformen imidlertid må
være i overensstemmelse med opgavetildelingen, bestemmes gruppernes størrelse, bevæbning m. v. af de lokale krav, hvorfor det
også er nødvendigt at organisere og udruste
visse eskadriller som kanoneskadriller.
Efter Hjemmeværnets bestemmelse af
1956 omfatter uddannelsen en befalingsmandsuddannelse, der sker på befalingsmandskurser, gruppeførerkurser, brevkurser, specialkurser, tjeneste ved Flyvevåbnets
politieskadriller og deltagelse i større samlede øvelser eller i instruktionsøvelser samt

Flyverhjemmeværnets mange forskelligartede oj1gaver stiller store krav til uddannelsen, som - på grund af
manglende faste lokaler - må finde sted skiftende steder rundt om i landet. Her ses et hold befalingsmandselever fra Luftmeldekorpset, der for tilfældet anvender et vandrerhjem i Odense.
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Forsvaret af Flyvevåbnets
og Lu/ tmeldekorpsets anlæg kræver også uddannelse i våbenbrug på såvel
tunge som lette våben.
Også denne uddannelse må
foregå skiftende steder.

en uddannelse af menige tilrettelagt efter
uddannelsesprogram for Hjemmeværnet
med den tilpasning, som de særlige forhold
ved Flyvevåbnets eskadriller måtte nødvendiggøre.
Specialuddannelsen, der er frivillig i det
omfang den overskrider det i loven fastsatte
maximale timeantal, tilrettelægges af Flyvehjemmeværnsinspektøren under hensyn til
de særlige opgaver, der er pålagt de enkelte
enheder.
Elementær uddannelse og fortsat specialuddannelse af Kvindelige Flyvere, der er
designeret til tjeneste ved Flyverhjemmeværnets eskadriller, sker almindeligvis ved
de respektive eskadrillers foranstaltning,
medens grunduddannelsen og uddannelse
af befalingshavende finder sted ved Kvindeligt Flyvekorps.
Uddannelsen baseres i øjeblikket på årlige eller halvårlige 4-dages kurser, der som
regel afholdes i lejre, og den har vist sig
meget effektiv. For at kunne følge en linie
i uddannelsen, har Flyverhjemmeværnet udarbejdet en plan, der i løbet af 4 år skulle
kunne gøre personellet fuldt egnet til indsættelse i flyvestationsforsvaret. Planen, som

er udarbejdet i forståelse med de for uddannelsen ansvarlige eskadrillechefer i Flyvestationsstyrken, tager sigte på at bibringe
personellet den størst mulige færdighed i
våbenbetjening og skydning, ligesom der naturligvis på bredt grundlag uddannes i
skyttetjeneste, kampøvelse, ABC-tjeneste,
tjenesteforhold etc.
Efter gennemførelsen af denne uddannel-
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Selvom Flyverhjemmeværnets opgaver er alvorlige
·nok, behover tjenesten ikke
at være trist, og lidt kulor
opnås ved dannelsen af
frivillige musikkorfis og
trommekorps.
Her
ses
Lu/ tmeldedistrikt Koldings
orkester ved en Jirovr
foran Flyvevåbnets hovedkvarter i V ed bæk.

sesplan i perioden 1957-63, hvor deltagelsen var særdeles god, udbygges nu specialuddannelse i bl. a. signal-, sanitets- og pionertjeneste samt i anvendelsen af morter og
lette panserafværgevåben, dysekanon og 20
mm maskinkanon .
Der skal megen entusiasme og megen
energisk træning til for at kunne løse de

Flyvestationernes sikkerhed
er den væsentligste opgave
for
Flyvestationsstyrken,
der med hyppige ovelser
holder sig i træning og
indj1asses efter de skiften de
behov.
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opgaver, der gennem Flyverhjemmeværnet
kræves for at kunne udfylde de her omhandlede hverv i Flyvevåbnet, og det er derfor
glædeligt, at så mange har meldt sig til
denne frivillige tjeneste for deres land, og
går til opgaven med en forståelse af dens
betydning - gør det med ildhu og pligtfølelse under mottoet: Vi skal, vi kan og
vi vil!
K. van Wylich-1\Iuxoll.
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opgaver, der gennem Flyverhjemmeværnet
kræves for at kunne udfylde de her omhandlede hverv i Flyvevåbnet, og det er derfor
glædeligt, at så mange har meldt sig til
denne frivillige tjeneste for deres land, og
går til opgaven med en forståelse af dens
betydning - gør det med ildhu og pligtfølelse under mottoet: Vi skal, vi kan og
vi vil!
K. van Wylich-Muxoll.

KVINDELIGT FLYVEKORPS
På Hendes Majestæt Dronningens fødselsdag den 28. marts 1953 stiftedes efter indstilling fra Flyverkommandoen med Forsvarsministeriets godkendelse Kvindeligt
Flyvekorps (KFK) med det formål at yde
aktiv hjælpetjeneste for Flyvevåbnet.
Hendes Majestæt var indtil den nye
Hjemmeværnslovs ikrafttræden protektrice
for KFK og følger stadig korpsets arbejde
med interesse.
Siden 1958 har korpset haft den glæde, at
tronfølgeren Prinsesse Margrethe har været
medlem af korpset og taget livligt del i uddannelser og idræt.
Flyvevåbnet, der på grund af sit høje beredskab har et særligt behov for fastansat
personel, ønskede et ståsted for Flyvevåbnets faste, kvindelige personel, som gennem
korpset blev sikret en modereret form for
militær uddannelse, uniformsret og dermed
folkeretslig beskyttelse under krigsforhold.
Samtidig blev der gennem KFK skabt mobiliseringspligt for dette personel.
Der var endvidere behov for at skabe en
mobiliseringsreserve, som skulle specialuddannes og tjenstgøre under øvelser og i tilfælde af mobilisering. Hertil er senere kommet opgaver i form af hjælpetjeneste til
Flyverhjemmeværnets jordforsvarsstyrker.
Korpset tæller i dag ca. 1300 medlemmer,
heraf er ca. 50 % ansat i forsvaret, 30 %
ansat i civile erhverv og 20 % hjemmearbejdende husmødre. Ca. 82 % er mellem 18 og
42 år.
Kvindelige Flyvere gør tjeneste i forsvaret
i følgende tjenestegrene:
Kontrol- og Varslingssystemet,
Fjernskrivertjeneste,
Signaltjeneste,
Centralbordsbetjening,
Radiotelefonitjeneste,

Stabskontortjeneste,
Forsyningstjeneste,
Infirmeritjeneste,
Motorkøretøjstjeneste,
Forplejningstjeneste.
For at blive optaget i korpset kræves der
med henblik på tjeneste i Flyvevåbnet/
højere stabe - en god skoleuddannelse, helst
realeksamen eller lignende, gode kundskaber i engelsk, alder 18-50 år. Ved ansættelse i Flyvevåbnet/Forsvaret foretrækkes i almindelighed 20-30 års alderen.
Organisation
KFK medlemmer er organiseret i grupper (6-10 KF), delinger (20-30 KF) og
eskadriller (75 KF) efter hjemmeværnsprincippet, dog tilpasset FLV funktioner og personeladministration. Personel ansat i Forsvarsministeriet, Forsvarsstaben o. lign. indgår i korpset som en særlig eskadrille. Ved
det allierede hovedkvarter i Norge har korpset en halveskadrille af fastansatte Kvindelige Flyvere.
Korpset ledes af en korpschef med stab,
der har hovedkvarter på Flyvestation Vedbæk. Korpschefen er ansvarlig overfor flyverhjemmeværnsinspektøren og rådgiver for
Hjemmeværnets ledelse ·i alle særlige anliggender vedrørende KFK. Herudover bistår
korpschefen Flyverkommandoen med hensyn til det kvindelige korpspersonel i Flyvevåbnet. Ved Flyvertaktisk Kommando på
Flyvestation Karup er placeret en sektionschef (major) og en undersektionschef (kaptajn). Ved Flyvematerielkommandoen og
flyvestationerne ledes underafdelingerne af
en undersektionschef, og ved Flyvevåbnets
tjenestesteder indenfor Kontrol- og Varslingssystemet samt signaltjeneste findes tilsynsførende lederpersonel.
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Erhvervsvejledning.
Befalingshauende fra de
kvindelige korps giver
orientering far elever
fra afgangsklasserne om
mulighederne far ansættelse i Forsvaret.

Kvindeligt Marinekorps
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Danmarks Lottekor/1s

Kvindeligt Flyvekor/1s

Hendes Majestæt Dronningen viser altid de kvindelige korps sin store interesse. Her modtager Dronningen
Kvindeligt Flyvekorps' parade i anledning af korpsets JO års dag.

Uddannelse

De Kvindelige Flyvere (KF) gennemgår
grund-, special- og evt. befalingshavendeud-

Ved forskellige af Flyvevåbnets enheder findes hyggelige og moderne indkvarteringsområder til de ansatte K t1indclige Flyvere.

dannelse. Grunduddannelsen omfatter signal-, militær sikkerheds-, kontor-, ABC-tjeneste, tjenesteforhold, forsvarskundskab,
eksercits, elementær førstehjælp, instruktionsteknik, orientering, selvforsvar, våbenlære (maskinpistol), herunder skydning, militært engelsk m. v.
Egnede KF kan søge optagelse på korporalskursus, der varer 2 uger, sergentkursus,
der optager korporaler, flyverløjtnantskursus, der optager sergenter og varer 2 X 1
uge med et års praktisk tjeneste i det mellemliggende intenral. Instruktørerne er her
som på korpsets andre skoler hovedsageligt
officerer fra Flyvevåbnet og Hjemmeværnet
og civile sagkyndige.
Flyvevåbnet giver hvert år mange fastansatte KF tjenestefrihed til at deltage i
KFK befalingshavendeskoler for derigennem at støtte korpsets uddannelses- og rek ru tteringsarbej de.
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At kunne finde frem ved brug af
kort og kompas er en god og nyttig
ting. På korpsets skoler gives unde1visning i orientering.

Kvindelige Flyvere f orplejes under en
ovelse med feltkost, der ser ud til at
smage fortræffeligt.

Fjernskrivertjeneste - et speciale mangl'
Kvindelige Flyvere gor tjeneste ved
både som ansat i Flyvevåbnet og som
frivilligt mobiliseringspersonel under
ovelser m . m .

Forsyningstjenesten har brug for mange
Kvindelige Flyvere. Her ses 2 repræsentanter fra korpset i deres daglige arbejde
i Flyvevåbnet.
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På Kvindeligt Flyvekorps' korporalskole
tager eleverne normalt idrætsmærket. Her
ses Hendes kongelige Hojhed prinses.re
Margrethe træne til proven i spydkast.

En Kvindelig Flyver får ikke udleveret
våben, men hun får på frivillig basis
undervisning i brugen af dem. Undervisningen her om/atter maskinpistolen.

Under sagkyndig bistand forevises et fly
under en rundgang Jiå en flyvestation.
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Uniformering

Ved slutningen af I. grundskoleklasse udleveres flyverblå uniform som et lån fra
Staten: jakke, nederdel, gabardinefrakke og
hue. Tilbehør anskaffer den enkelte KF
selv fra korpsets depot, der er oprettet for
at give korpsets medlemmer en mulighed
for på nem og billig måde at anskaffe ensartet udstyr.
Korpset lægger stor vægt på den ydre
mundering og en smuk, kvindelig fremtræden hos den enkelte.
Idrætstjeneste

Korpset råder over en organiseret idrætstjeneste med en idrætsleder ved hver af underafdelingerne. Her dyrker de Kvindelige
Flyvere orientering, træning til Idrætsmærket, gymnastik, jiu-jitsu og fægtning. Der
lægges megen vægt på den fysiske træning,

og det har været glædeligt at se den stigende
interesse for sport og idræt.
Korpset har tambourkorps i København
og i Aalborg, som gør et stort arbejde for
at dygtiggøre sig. Det er et farvestrålende,
meget oplivende moment i korpsets tilværelse, som både indadtil og udadtil er til
gavn for korpset.
Korpset deltager med megen interesse og
godt udbytte i samarbejdet med de andre
NATO-kvindekorps, specielt norske, engelske, hollandske og amerikanske tilsvarende
korps, ligesom KFK har kontakt med den
svenske lotteorganisation. De danske militære kvindekorps er sammen med Danske
Kvinders Beredskab (Civilforsvaret) repræsenteret i Danske frivillige KvindekorJJS'
Samråd, og korpset tillægger dette samarbejde stor værdi med henblik på det kvindelige forsvarsarbejde i totalforsvaret.
Else l\tfartensen-Larsen.

FLYVNINGEN I GRØNLAND
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middelbart efter afslutningen af 1.
Verdenskrig, der havde haft støne indflydelse på udviklingen af flyvemaskiner
end disse havde haft på krigens gang, begyndte man på internationalt plan at interessere sig for flyvemaskinernes anvendelse
til forbindelse mellem lande og kontinenter,
specielt for forbindelsen mellem Europa og
Amerika, en interesse som blev stimuleret
af den første direkte flyvning over Atlanterhavet, som gennemførtes af englænderne
Alcock og Brown i 1919 og ikke mindst af
Charles Lindberghs solo-flyvning fra New
York til Paris i 1927, som vakte hele verdens interesse og beundring.
Det var åbenbart, at datidens flyvemaskiner ikke havde de nødvendige kvalifikationer som rækkevidde og bæreevne til at følge
disse pionerflyvninger op med mere praktisk betonede, men man havde tillige klarhed over, at den korteste vej mellem Europa
og det nordlige Amerika gik over det, man
dengang kaldte »den nordlige atlanterhavsrute«, den der er blevet en realitet idag,
omend på en anden måde end man dengang
tænkte sig. Det vil føre for vidt her at komme ind på denne side af flyvningens udvikling i arktiske egne, der dog danner baggrunden også for dansk flyvning i Grønland.

Men allerede i 1928 havde man i Danmark
set den betydning, som Grønland ville få i
denne forbindelse, og Marinens Flyvevæsen
sendte en flyver, daværende søløjtnant Axel
Schmidt, til Vestgrønland for at undersøge
vejrforhold og baseringsmuligheder, idet
man påtænkte at begynde en kortlægning
af Grønland ved fotografering fra luften.
Planerne herom var blevet til i nært samarbejde med Geodætisk Institut og Hærens
Flyvertropper, men strandede desværre på
økonomiske vanskeligheder til trods for, at
Flyvevæsenet var så langt fremme med forberedelserne, at der var fremstillet transportkasser til forsendelse af luftfartøjer til
Grønland. Flyvevæsenet havde desuden bestilt et større 3-motoret luftfartøj i England,
som skulle anvendes til kast af torpedoer,
men da projektet allerede på tegnebordet
var navngivet NANOK (Isbjørn), kan man jo
gætte på, hvad det luftfartøj også kunne
tænkes brugt til. Af tekniske årsager blev
luftfartøjet ikke leveret, og dermed var planerne om flyvning i Grønland foreløbig
stillet i bero.
Interessen herfor var dog stadig vågen, og
da den tyske flyver von Gronau i 1931 for
anden gang foretog en forsøgsflyvning over
den nordlige atlanterhavsrute, lykkedes det
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chefen for Flyvevæsenet at få ham til at tage
en dansk marineflyver med på nogle lokale
flyvninger i Grønland. Det blev daværende
søminemester Victor Petersen, der herved
kom til at indhøste en del værdifulde erfaringer, som kom til nytte, da vi endelig selv
kom igang med flyvning i Grønland.
Af politiske grunde blev der i 1931-32
pustet nyt liv i dansk forskningsarbejde i
Grønland og dermed også i planerne om
luftkortlægningen. Samarbejdet mellem
Geodætisk Institut, som skulle lede og tilrettelægge kortlægningsarbejdet, Hærens
Flyvertropper, som kunne stille uddannede
luftfotografer, og Marinens Flyvevæsen, som
mødte med luftfartøjer, flyvere og teknisk
personel, blev genoptaget, og i foråret 1932
kunne forberedelserne til de første danske
grønlandsflyvninger sættes igang.
I 1928 havde Flyvevæsenet påbegyndt anskaffelsen af HM II flyene, som man nu
havde gode erfaringer med og anså for velegnede til løsningen af de foreliggende opgaver i Grønland, navnlig efter at tankkapaciteten var blevet forøget noget, således at
den max. flyvetid steg fra ca. 4½ til 6 timer,
svarende til en rækkevidde på ca. I 000 km.
Denne rækkevidde var dog lovlig lille til,
at flyene med rimelig sikkerhed kunne flyves via Færøerne og Island til Grønland,
hvorfor de blev transporteret op og hjem
med skib. Grønlands Styrelses skibe GusTAV
HoLM og GonTHAAB, der besejlede østkysten, og senere også Søværnets inspektionsskibe HvIDBJØRNEN og INGOLF blev forsynet
med en opbygning agter, hvor luftfartøjerne
kunne anbringes fuldt monterede og flyveklare, stående på pontonerne. Det var da en
ret enkel sag ved hjælp af skibets bom at
sætte luftfartøjet i vandet og tage det ombord igen.
De tre HM II luftfartøjer, der \'ar udtaget
til denne tjeneste, fik installeret en særlig
fotoramme i bunden af 3. sæde, en ekstra
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luftdrevet generator til automatisk fremfØ •
ring af film og spænding af lukkeren i kameraet. Desuden blev flyene malet med
orangerød farve på oversiden af planerne og
på kroppen, for at lette eftersøgning ved en
eventuel nødlanding på isen.
Et af flyene blev knyttet til Knud Rasmussens 7. Thule Ekspedition, som skulle
virke i Sydøstgrønland, de to andre til Lauge
Kochs Treårsekspedition, som gik til Nord
Østgrønland med arbejdsområde mellem
Scoresby Sund og Danmarks Havn.
Ekspeditionerne afgik i slutningen af
juni 1932 fra København, og den 10. juli
kunne HM II nr. 84, ført af søløjtnant Erik
Rasmussen, starte fra Arsuk Fjord udfor
Ivigtut på en prøveflyvning. For første gang
vistes de danske farver i luften over Grønland, og hermed indledtes en ny epoke i
dansk flyvnings historie. Ekspeditionerne til
Grønland havde fået et nyt redskab, som
gav deres mål og virke nye perspektiver.
Dette fly, der arbejdede i forbindelse med
7. Thule Ekspedition, havde motorskibet
TH. STAVNING som basisskib og foretog luftopmåling i Sydøstgrønland mellem Kap Farvel og Pikiutdleq, samt i området omkring
Julianehåb.
HM II nr. 86 og 87, der var tilknyttet
Treårsekspeditionen, støttede sig til henholdsvis GUSTAV HoLM og GonTHAAB, men
havde iøvrigt hver sin basis ved Ella Ø og
Eskimonæs på Clavering Ø, hvorfra flyvningerne kunne afvikles uafhængigt af skibene, som havde andre opgaver end at ligge
fast som moderskibe for flyene. Der var begge steder oprettet lejre på stranden, hvor
personellet boede i telte omgivet af benzintromler og kasser med hjælpemateriel og
reservedele. Flyvningen på Østkysten begyndte omkring den 15. juli.
Hovedopgaven for flyene var luftfotograferingen for Geodætisk Institut, men herudover var der mange andre opgaver, som må-

Fiskeriinspektionsskibet
HvrnBJØRNEN står ud fra
Akureyri med HM Il nr.
86 ombord på vej mod
Østgronland i 1932. Det
var hensigten at bringe
flyet til kanten af isbæltet
og derfra flyve det til
Scoresby Sund. Forsøget
måtte opgives på grund af
vejrforholdene.

GUSTAV HOLM med HM II nr. 87 ombord sidder fast i isbæltet ud for Østgronlands kyst, hvilket gav
lejlighed til motionsture på isen. I forgrunden en smeltevandssø, der kunne bidrage til skibets forsyning
med ferskvand.
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Flyverlejren på Ella Ø. HM II nr. 86 ligger fortojet i boje, medens nr. 87, som er på besog, er lobet ind
til stranden - med forsigtighed, da strandvolden bestod af sten, som let kunne beskadige en pon/011.

ske kunne synes små, men som var af stor
betydning for ekspeditionernes samlede resultat. Ved hjælp af flyene kunne man på
kort tid foretage rekognosceringer over
ukendte områder, geologerne kunne fra luften få et overblik over deres arbejdsområde
og bestemme, hvor det ville være lønnende
at sætte ind, geologer eller geodæter kunne
ofte transporteres til ellers utilgængelige steder. Flyene kunne støtte og holde forbindelse med motorbådshold, som arbejdede
langt fra hovedbasis og forøgede derved sikkerheden i ekspeditionernes arbejde.
Af særlig betydning blev isrekognosceringerne for skibene under deres sejlads i isbæltet ved ØstgrØnlands kyst. Når GusTAV
HoLM eller GoDTHAAB med deres luftfartøj
stående oppe på platformen agter sad fast
i isen, og det selv oppe fra istønden i masten
så håbløst ud at komme videre frem, blev
situationen ofte klaret ved at søge tilbage
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til en tilstrækkelig stor våge eller klaring i
i en. Så lev flyet sat i vandet, og en kor t
rekognoscering kunne give et overblik over
isforholdene, sådan at sejladsen ofte kunne
genoptages, så snart flyet var taget ombord
igen. Disse isrekognosceringer indtjente
mange kostbare timer af den begrænsede
arbejdsperiode, som den korte grønlandske
sommer gav ekspeditionerne, og i flere tilfælde gennem disse første år hjalp de skibene ud af kritiske situationer.
Der var naturligvis mange små begyndervanskeligheder at slås med, men under primitive forhold er opfindsomheden stor, og
en eller anden finder en brugbar løsning på
et opstået problem. Som eksempel kan nævnes, at luftfotograferingen på Østkysten nær
var gået helt i stå kort efter, at den var kommet igang. En vigtig fjeder i kameraets lukkemekanisme kunne ikke tåle kulden og
knækkede ustandselig. Reservefjedrene var

Flyverlejren ved Eskimonæs på Clavering Ø. Lejren lå ved Vesthavnen, der var bedst beskyttet mod vind
og isdrif t, medens overvintringsstationen var placeret ved Østhavnen. Bemærk gummibåden midt i billedet,
som benyttedes til forbindelse med flyet når det lå i boje.

hurtigt brugt op, og en skønne dag meddelte luftfotografen, at nu måtte vi holde op
med fotograferingen. Men en af flyvemeka nikerne spurgte, om han lige måtte kigge
på kameraet og trak sig tilbage i ensomhed
med det, da vi andre gik til køjs. Næste
morgen kom han med kameraet og erklærede, at nu var det i orden. Det virkede også
som det skulle under de følgende flyvninger,
og fjedren holdt resten af sæsonen. Det kneb
lidt med at få at vide, hvad han havde lavet,
men omsider måtte han ud med, at han havde »lånt« et vækkeur på overvintringsstationen, pillet fjederen ud, klippet og filet,
indtil han fandt frem til en, der virkede
som den skulle. Det var ganske vist det eneste vækkeur, han kunne finde på stationen,
men som han sagde: det gjorde nok ikke så
meget, for når vi rejste, begyndte polarnatten snart, så skulle de, der overvintrede,
I 7•

alligevel sove, og vi kunne jo altid vække
dem, når vi kom tilbage næste år.
Personellet, der deltog i ekspeditionerne
dette første skelsættende år, var følgende:
Med 7. Thule Ekspedition: flyverne søløjtnant E. Rasmussen og sømineassistent
Th. Petersen, luftfotograferne løjtnanterne
0. Nielsen og Jacobsen, samt flyvemekanikerne C. Jørgensen og L. Jensen.
Med Treårsekspeditionen: flyverne søminemester V. Petersen, søløjtnanterne H.
Harms, J. M tinter og E. Overbye, luftfotograferne kaptajn Herschend, løjtnanterne
H. H. Nielsen og E. Bonde samt officiant
J. Tovdal, flyvemekanikerne V. Kramme,
Fr. Hansen, Hans Jensen og F. Kjær.
Da Treårsekspeditionen omkring 1. september forlod Østgrønland, turde man ikke
lade GoDTHAAB transportere det ene fly
over Danmarksstrædet og Nordatlanten 1
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efterårsvejr, da det stod for lavt over havoverfladen, hvorfor det af Victor Petersen,
med Kramme som radiotelegrafist og dr.
Lauge Koch som passager, blev fløjet fra
Scoresby Sund til Reykjavik med en tvungen mellemlanding ved Akranes, og hermed
gennemførtes den første flyvning mellem
N ordØstgrønland og Island.
Inden 7. Thule Ekspedition forlod Grønland, fik søløjtnant E. Rasmussen også lejlighed til at foretage en bemærkelsesværdig
flyvning, idet han startede fra Ivigtut mod
Angmagssalik i et forsøg på at undsætte den
amerikanske flyver Hutchinson, der med
sin »flyvende familie« var nødlandet på havet øst for Angmagssalik, men flyvningen
kunne dog afbrydes ved Skjoldungen, da
der indgik melding om, at familien var reddet af en britisk trawler.
Begge ekspeditioner kom i slutningen af
september tilbage til København, og de tre
luftfartøjer havde da tilsammen fløjet ca.
300 timer fra de mest primitive baser og
under nye, delvis ukendte forhold. Skønt
resultaterne var præget af begyndervanskeligheder, var de dog som helhed så opmuntrende, at man ikke betænkte sig på at fortsætte under udnyttelse af de mange nye
erfaringer.
I 1933 blev der derfor atter sendt tre
HM II fly til Grønland, ligesom i 1932 fordelt med et til 7. Thule Ekspedition, som
fortsatte arbejdet i Sydøstgrønland med luftopmåling af området mellem Angmagssalik
og Kangerdlugssuaq, og to fly til Treårsekspeditionen, der bl. a. skulle fuldføre luftfotograferingen mellem Scoresby Sund og
Danmarks Havn.
Under disse ekspeditioner blev der dette
år foretaget nogle længere flyvninger, som
fortjener særlig omtale.
7. Thule Ekspeditions fly blev med skib
transporteret til Ivigtut, og herfra blev det
af sØlØjtnant E. Rasmussen fløjet den næ-
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sten 1000 km lange strækning til Angmags•
salik på østkysten, idet han passerede ind
over den sydlige del af indlandsisen.
På Treårsekspeditionen blev der gjort et
fremstød mod det nordligste Grønland, idet
GusTAV HOLM trængte op til Norske Øer
på ca. 79° n. br. - det nordligste, noget skib
hidtil var nået på Østkysten - og herfra
blev der foretaget to flyvninger, den ene
nord om Lamberts Land, over den sydlige
del af Danmarks Fjord, Østpå til Ingolfs
Fjord og tilbage til Norske Øer, den anden

Luftfotograferingen foregik i 4000 m hojde med lu/ ttemperaturer ned til minus 30-35°, hvorfor der an•
vendtes specielle flyverdragter af lammeskind, som
også kunne yde f ornoden beskyttelse ved eventuel
nødlanding på indlandsisen. Den sorte /1ose forne den
er en redningsvest.

HM II nr. 87 på vej hjem til Ella Ø efter at have bragt en geodæt med udrustning til bunden af Alpefjord,
der var afspærret af en gletcherarm. Fotograferet august 1933 fra HM II nr. 86.

op over Nordostrundingen til Kap Ejler
Rasmussen på Peary Land, derfra tilbage
over Prinsesse Thyras Ø til Norske Øer.
Slutningen på den sidste flyvning blev et
kapløb med ishavstågen, som rullede ind
mod Norske Øer og truede med at afskære
flyet fra at nå tilbage til dets eneste landingsmulighed. Få minutter efter landingen var alt indhyllet i tæt tåge. Luftfartøjet
blev taget ombord, og GUSTAV HOLM stod
atter sydpå gennem isbæltet.
Disse flyvninger blev ligesom flere lignende rekognosceringsflyvninger i Nordøstgrønland udført af Victor Petersen, med
Kramme som radiotelegrafist og Lauge
Koch som observatør og korttegner, eller
som det blev fastslået i pressen: Koch, Petersen og Kramme.
I 1934 og 1935 blev der hvert år sendt et
luftfartøj til Grønland med henholdsvis

GusTAV HOLM og GoDTHAAB. I 1934, der
var det afsluttende år for Treårsekspeditionen, var der ikke planlagt luftfotografering,
hvilket var meget heldigt, da vejrforholdene
gennemgående var meget dårlige, men der
blev alligevel nok at gøre for flyet med isrekognosceringer, transport af personel og
materiel, støtte til og eftersøgning af motorbådshold, som var kommet i vanskeligheder
o.s.v., og rapporter og udtalelser efter hjemkomsten fremhæver, at det må tilskrives
flyets virksomhed, at det overhovedet lykkedes under de vanskelige is- og vejrforhold at
få samlet de mange motorbådshold og undgå overvintring for hele ekspeditionen.
Der kunne fortælles mange historier om
disse små hjælpe-flyvninger, der hver havde
sit præg af den særlige situation, men her
skal blot medtages et enkelt eksempel:
Netop som GusTAV HOLM var klar til at gå
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hjemover fra Ella Ø, indløb der et alarmerende telegram fra stationslederen på Sandodden. En fangstmand, som skulle overvintre på andet år, var blevet alvorligt angrebet
af den såkaldte »polarkuller«, havde løbet
rundt med et gevær og ville skyde dem alle.
Nu var han afvæbnet og spærret inde, men
lederen turde ikke beholde ham på stationen endnu en vinter. Kunne han blive afhentet? Det ville tage for lang tid for skibet
at gå tilbage til Sandodden, så her var en
ny opgave for flyet. Landingsforholdene ved
Sandodden var ikke gode på grund af temmelig meget is, men det var dog muligt at
finde en stribe frit vand og at komme ind
til land.
Da fangstmanden blev lukket ud og fik
at vide, at der var en chance for at komme
hjem, virkede han meget fredelig og rolig,
men man kunne jo aldrig vide, om der
skulle komme et nyt anfald under flyvningen, så flyveren og telegrafisten blev enige
om at lade radio være radio under hjemflyvningen, så passageren blev anbragt på telegrafistens plads i 2. sædet, medens denne
satte sig bagved i 3. sæde, så han kunne
holde øje med »patienten«, og for alle tilfældes skyld bevæbnet med den sværeste

skruenøgle, der fandtes i værktøjsmappen.
Der blev dog ikke brug for den.
I 1935 var isforholdene usædvanlig vanskelige, isbæltet meget bredt og isen for det
meste tæt pakket, så det lykkedes ikke for
GooTHAAB at komme ind til kysten, men
tre gange fik flyet forbindelse med land efter
start udenfor isbæltet. Ved to flyvninger
ind til Eskimonæs blev fire mand, som
skulle rejse hjem, bragt ud til skibet. - Jo,
det var fire mand i to flyvninger, selv om
HM II'en kun var 3-sædet og de to pladser
optaget af flyver og telegrafist. Men hver
tur frem og tilbage med omskiftning og
brændstoffyldning ville tage 3- 4 timer,
med 1 mand ad gangen ville der gå op til
16 timer, og så længe kunne man ikke regne
med, at der ville være mulighed for at starte
og lande på det åbne hav, så der var ikke
andet at gøre end at få det overstået så hurtigt som muligt. Den nødvendigste bagage
til hjemrejsen blev stuvet ned i bunden af
2. og 3. sæde, og I mand proppet godt ned
i 3. sæde med den anden passager ovenpå.
Sidstnævnte fik i hvert fald godt med frisk
luft og udsyn, da han sad med det meste af
overkroppen ovenfor vindskærmen. Men
hjem kom de da og var glade til.

Ef terårsstormcne i Danmarksstrædet fik skibene
til at rulle bravt under
hjemrejsen fra Gro,iland.
På GUSTAV HOLM stod
HM II'en sikkert, m en i
1933 fik flyet Jiå GooTHAAB havari Jiå det ene
plan, da plantijipen blev
trykket ned i tojipen af
en so.

262

Flyet er sat i vandet i en våge og gores klar til isrekognoscering. For at sikre kort start og landing i de ofte
meget begrænsede vandområder fyldtes ikke mere brændstof på end hojst nodvendigt efter forholdene.

Sidst i august, da GoDTHAAB lå udfor
Scoresby Sund, kom der melding om, at
nogle fangstfolk, som i motorbåd havde forsøgt at komme sydover i håb om at få mulighed for at komme hjem, var kommet i
nød ved Kap Berlin, idet motorbåden var
blevet læk under sejlads i isen og måtte
sættes på land. Endnu en gang lykkedes det
at starte flyet udenfor isbæltet, og efter mellemlanding ved Scoresby Sund og Ella Ø,
hvor en radiotelegrafist, som skulle overvintre, blev sat i land, nåede det til Eskimonæs knapt en times flyvning fra Kap Berlin,
men her måtte flyvningen afbrydes på grund
af en olielækage, samtidig med at flyets
radio var havareret. Da olielækagen var nødtørftigt repareret, måtte kursen atter sættes
sydover, idet en fangstmand blev taget med

fra Ella Ø til Scoresby Sund, hvorfra han
kunne komme hjem med GERTRUD RASK.
Efter ca. 24 timers fravær og 9 timers flyvning kunne flyet atter lande ved GoDTHAAB,
hvor der i mellemtiden var modtaget melding om, at folkene ved Kap Berlin var blevet taget op af en norsk fangstbåd.
Luftfotograferingen i Vestgrønland blev
genoptaget i 1936 og fortsattes i 1937 og
1938.
I 1938 blev luftvirksomheden i Grønland
iøvrigt stærkt forøget fra dansk side. Under
flyvningerne over Nordostrundingen i 1933
mente man at have observeret nyt land østnordøst for denne, hvilket kunne bestyrkes
af rapporter fra tidligere ekspeditioner og
senest af meldinger fra russiske videnskabsmænd, som på en isflage var gået i drift fra
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Dornier JO-ton Wal Perssuak, Soværnets forste 2motorede flyve båd og hidtil storste fly, for afgangen på Pearyland Ekspeditionen 1938. Til hojre
ekspeditionens ophavsmand
og leder, dr. Lauge Koch.

Nordpolen og ned langs Østgrønlands kyst,
hvor de udfor Scoresby Sund blev bjerget at:
en russisk isbryder.
Dette i forbindelse med ønsket om at udforske det indre af Peary Land, der endnu
var en »hvid plet« på landkortet, gav stødet
til Pearyland-Ekspeditionen 1938 under ledelse af dr. Lauge Koch. Til dette formål
indkøbte Søværnets Flyvevæsen en Domier
Wal flyvebåd, som fik navnet Perssuak. I
slutningen af april startede ekspeditionen
med denne fra København og fløj via
Trondheim og Tromsø til Kings Bay på
Spitsbergen, hvor GUSTAV HoLM med et
HM II fly ombord havde oprettet basis udfor den forladte norske kulmineby Ny Aalesund, der nu kun var beboet af to norske
fangstmænd. Tæt ved byen stod skelettet
af N obiles luftskibshangar samt en fortøjningsmast og mindede om Italia's tragiske
forlis under en flyvning herfra ti år tidligere.
Fra denne basis blev der med flyvebåden
foretaget tre flyvninger mod Grønland. Den
første måtte efter nogle få timers flyvning
afbrydes på grund af usigtbart vejr og stærk
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overisning, men på den anden flyvning nåedes frem til Grønlands østkyst. Efter en
rekognoscering fra Nordostrundingen til
Mallemuk fjeldet, returneredes direkte til
Kings Bay. Der var observeret meget åbent
vand inde under Grønlands kyst, med gode
muligheder for eventuel nødlanding; samtidig var det fastslået, at det mystiske land
Fata Morgana øerne ikke fandtes sydligere
end den formodede position.
Den tredie og vigtigste flyvning fulgte en
nordligere kurs, ind over Peary Land ved
Kap København, langs kysten til Frederick
Hyde Fjord, over denne ned mod J. P.
Kochs Fjord og tilbage over Brønlunds
Fjord, Independence Fjord og Nordostrundingen til Kings Bay, hvor Perssuak landede velbeholden efter 11 ½ times flyvning.
Denne første flyvning over det nordligste
Grønland bragte mange nye oplysninger
om det indre af Peary Land, og samtidig
havde ekspeditionen konstateret, at der ikke
fandtes ukendt land mellem Grønland og
Spitsbergen. Fata Morgana øerne eksisterede ikke.
I sommeren 1938 blev desuden et HM II

Den I 5. maj om af tenen
kom Perssuak i luften over
Kings Bay efter en lang og
vanskelig start, og da den
næste morgen landede ved
basis med brændstof til
endnu 1 11! times flyvning,
havde den gennem/ ort den
først e flyvning over det
nordligste Gronland.

-

Perssuak efter landingen udfor Tromso, den sidste civiliserede station for eftersogningen af Fata Morgana
Øerne mellem Svalbard og Gronland.
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Under landing ved Sydbasen efter 2. flyvning til Bronlunds Fjord fik FM 55 beskadiget lemmene til næsehjulet og måtte hales J1å land for rej1aration. En meget vanskelig o/ieration, som lykkedes ved enestående samarbejde mellem skibsbesætninger og fly-teknikere. I overste venstre hjorne ses ekspeditionens skibe GODT·
HAAB og GAMMA.

S elv om Bronlunds Fjord
ved f orste besog var fuldstændig isfri, kunne skiftende vind fore storre eller
mindre mængder drivis
ind og ud af fjorden. Den
hindrede kun sjældent landing og start på fjorden,
men var til gene og risiko
for flyene, ligesom arbejdet blev sinket.
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fly stillet til rådighed for Lauge Kochs ekspedition til Østgrønland og assisterede denne med isrekognosceringer og transportflyvninger.
Dansk Nordøstgrønlands Ekspedition under ledelse af Eigil Knuth og Ebbe Munch
medførte ligeledes et mindre luftfartøj en Gipsy Moth på pontoner - som var stillet til rådighed af Hærens Flyvertropper.
I årene 1932- 38 havde danske luftfartøjer nu overfløjet en meget stor del af
Grønland, fra Disko Bugten rundt om Kap
Farvel og op til Peary Land, luftfotograferet lange strækninger af kystområdet fra de
yderste skær til de inderste Nunatakker og

foretaget lange flyvninger ind over indlandsisens ugæstmilde højder. Den samlede flyvetid oversteg 1000 timer, og skønt flyvningerne i overvejende grad var udført med
1-motorede fly, fra primitive baser og med
primitiv radio- og vejrtjeneste, indtraf der
i hele perioden ikke et eneste alvorligt
uheld, og de stillede opgaver, såvel som de
pludseligt opstående, blev i det store og hele
løst tilfredsstillende. Når dette havde været
muligt, skyldtes det at materiellet var godt,
flyene var robuste og velflyvende, motorerne driftssikre, men når det udsættes for hård
belastning, er omhyggelig pasning nødvendig, og en stor del af æren for at det gik så

Fuldtlastet Catalina starter fra Zackenberg med gods og forsyninger til stationen ved Eronlunds Fjord.
Vandsprojt fra boven blev af propellerne pisket helt op under planet og hyllede hele skroget i vand, indtil
fly ve båden kom op på trin et. Startegenskaberne var dog fortrinlige, og starttiden oversteg sjældent 80- 90 sek.
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godt, må derfor tilskrives flyvemekanikerne,
som med dygtighed og aldrig svigtende interesse, omhu og ansvarsfølelse holdt materiellet i orden.
Dansk flyvning i Grønland var nu godt
igang, det var derfor naturligt, at der udformedes planer om at foretage nye fremstød med udforskning af Grønland fra luften, specielt med den nyanskaffede Dornier
Wal flyvebåd, men i 1939 blev det kun til
et par træningsflyvninger til Færøerne, inden Verdenskrigen satte punktum for al
dansk militær luftvirksomhed, også i Grønland.
Selv om bestræbelserne for Søværnets
Flyvevæsen i de første år efter krigens afslutning gik ud på at uddanne og træne personel med en genopbygning for øje, blev
Flyvevæsenet dog hurtigt stillet overfor nok
så krævende opgaver. Geodætisk Institut ønskede snarest at genoptage og supplere den
afbrudte luftkortlægning, der som følge af
udviklingen under krigen havde fået endnu
større betydning. Desuden var der stærk interesse for en ekspedition, som skulle foretage en videnskabelig udforskning af Peary
Land i fortsættelse af de fremstød, der havde fundet sted i 1938, og da besejling af
dette jordens nordligste landområde var
umulig på grund af isforholdene, var en
effektiv indsats kun mulig ad luftvejen.
Med genoptagelse af sejladsen mellem Danmark og Grønland måtte man også påregne
ønsker om isrekognoscering fra luften til
støtte for skibsfarten.
Det gjaldt således i første række om at
finde et fly, som var egnet til løsning af
alle disse opgaver, og valget faldt på Consolidated-Vultee PBY 5-A, Catalina, som var
bygget i stort antal under krigen og anvendt
til ubådseftersøgning, patruljetjeneste, søredningstjeneste m. v. Dette amfibiefly, der
kunne starte og lande både på sø og land,
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der var kendt for sin robusthed, sødygtighed
og driftssikkerhed, var med sin store rækkevidde og lasteevne velegnet til de foreliggende opgaver i Grønland, såvel som til
redningstjeneste m. v. herhjemme, og
denne type anvendes da også af Flyvevåbnet endnu, næsten 20 år efter den første
anskaffelse.
I september 1946 rejste en kommission,
bestående af I flyver og 2 teknikere, til
U.S.A. for at bistå den danske luftattache
i Washington med at besigtige og udvælge
Catalina'er blandt de mange hundrede, der
var udbudt til salg af overskudslagrene i
U .S.A. og Canada. Inden udgangen af november blev der afsluttet kontrakt om køb
af tre stk. Catalina, som blev fundet i nærheden af Quebec, og kort før jul om endnu
tre stk. særdeles velholdte fly, som blev fundet i en hangar ved Sidney, Nova Scotia.
Udtrykket »blev fundet« lyder måske mærkeligt, når der var så mange af dem, men
sagen var den, at prisen var den samme for
alle fly uanset tilstand, så det gjaldt i høj
grad om ikke at købe katten i sækken, men
finde de fly, som var i bedst stand og med
mindst flyvetid på skrog og motorer. Alle
6 fly blev hovedefterset og modificeret efter
danske ønsker i Toronto, og da de to første
omkring 1. april 1947 var klar, blev de
fløjet til U.S. Naval Air Station Jacksonville, Florida, hvor tre besætninger i løbet
af 7 uger blev omskolet til Catalina. Der var
det morsomme ved denne iøvrigt fortrinlige
omskoling, at luftattacheen havde anmodet
U.S. Navy om, at uddannelsen måtte tage
sigte på flyvning i arktiske egne, hvorefter
den kom til at foregå i subtropisk klima
med normalt 30-35 ° varme.
Den 24. maj 1947 kunne de danske besætninger - efter afsluttende prøver og checkout - flyve FM 51 og FM 52 fra Jacksonville over New York og Buffalo til Toronto,
hvor FM 56 i mellemtiden var blevet flyve-

Den 12. august 1950 blev de sidste overvintringsfolk afhentet fra Bronlunds Fjord og flojet til Ella Ø af
fly veekspeditionens flagskib Mallemuk, der hermed havde udfort 25 af de 50 flyvninger til stationen på
82° n. br.

klar, og den 3. juni satte de 3 fly kurs mod
Danmark. Med mellemlanding i Gander
(Newfoundland) og Keflavik (Island) ankom Catalina'erne den 6. juni om formiddagen til Luftmarinestation København
efter ialt 34 timers flyvning. På denne første
danske, militære flyvning over Nordatlanten medfulgte luftattacheen i Washington
(senere chef for Flyvevåbnet) generalmajor
C. C. Førslev som passager i FM 51.
De resterende tre fly blev hjemfløjet enkeltvis i slutningen af juni og juli 1947, og
arbejdet i Grønland kunne genoptages samme sommer.
Krigsårene havde medført mærkbare forandringer i Grønland, ikke mindst i flyvemæssig henseende, hvor der var sket en udvikling, som man i trediverne ville have anset for nærmest umulig. For dels at kunne
levere fly ad luftvejen fra U.S.A. til England, dels at kunne udvide luftrekognosce-

ringen over det nordlige Atlanterhav, blev
der i 1941-42 af amerikanerne udbygget
flyvebaser på Newfoundland, i Labrador,
Grønland og Island, hvorved den tidligere
omtalte nordlige atlanterhavsrute blev åbnet. I Grønland blev der etableret en base
i bunden af Skovfjorden nord for Julianehåb kaldet Bluie West One (Narssarssuaq
Air Base), en i bunden af Søndre Strømfjord, Bluie West Eight (Sanderstram Air
Base) og en hjælpebase på østkysten ved
Ikateq i nærheden af Angmagssalik, og endelig blev der senere anlagt en primitiv
startbane ved Thule, som var begyndelsen
til den nu fuldt udbyggede Thule Air Base.
Samtidig var der oprettet et antal radio- og
vejrstationer, radiofyr og andre radiohjælpemidler til støtte for flyvningen. En del af
disse blev dog kort efter krigen nedlagt eller
overdraget til Danmark, da det ved ICAOkonferencen 1946 i l\fontreal blev vedtaget,
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at Danmark skulle overtage den flyvemæssige radio- og vejrtjeneste i Grønland.
I Island anlagde U.S.A. flyvepladsen
Meeks Field (Keflavik Air Base), medens
England gennemførte en udvidelse af Reyk javiks gamle flyveplads, tæt ved selve byen,
som efter krigen blev Reykjaviks civile lufthavn.
Betingelserne for dansk beflyvning af
Grønland havde således på mange områder
ændret sig væsentligt i forhold til den egentlige pioner-periode i trediverne, men selv
om der var sket store fremskridt, var der
dog stadig store problemer at slås med, ikke
mindst i Nordøstgrønland, der i den første
halve snes år efter krigen kun i ringe grad
var berørt af udviklingen. Men også flyvningen i Vestgrønland var i nogen grad præget af de særlige forhold for radiospredning,
der med de såkaldte »Black-out«-perioder
kunne hindre al radiokommunikation i
flere dage i træk, ligesom afbøjninger af
radiofyrenes ledestråler skabte usikkerhed
ved anflyvning af baserne under dårlige
vejrforhold. Dette i forbindelse med de ofte
hastigt skiftende vejrforhold, der vanskeliggjorde en sikker vejrforudsigelse selv for
relativt korte tidsrum, måtte influere på arbejdet i luften, når sikkerheden skulle ti lgodeses på forsvarlig måde.
At amerikanerne havde høstet deres erfaringer med hensyn til disse forhold og så
på dem med megen alvor, kan bedst belyses
ved at fortælle, at da en dansk Catalina i
1947 for første gang skulle flyve fra Keflavik til B. W . I, kunne den ikke få starttilladelse, før føreren og 2. flyver, udover den
normale gennemgang af vejrforhold, flyveplan o.s.v., havde fået forevist en film, som
nøje viste, hvorledes indflyvningen til B.
W. I skulle foretages under forskellige forhold - til trods for at føreren kunne dokumentere, at han havde mange års erfaring
i flyvning i Grønland.
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Men både de nye betingelser og det nye
materiel gjorde det lettere at genoptage
dansk luftvirksomhed i Grønland, og som
nævnt kunne I Catalina straks efter hjemkomsten fra U.S.A. afgå til Grønlands vestkyst og sættes ind på Geodætisk Instituts
opgaver, medens I Catalina blev stillet til
rådighed for Dansk Pearyland Ekspedition
1947-50, hvis mål var at foretage en videnskabelig udforskning af dette område, som
trods de tidligste, besværlige og dristige slæderejser og den enkel te overflyvning i 1938
i alt væsentligt var ukendt land.
For at nå dette mål havde ekspeditionens
fædre og ledere, Eigil Knuth og Ebbe
Munch, planlagt at oprette en fast station
et eller andet sted i området, således at 6-8
mand - videnskabsmænd og hjælpere kunne bo der i fulde to år og derved få
mulighed for at udnytte alle gunstige lejligheder til at foretage rejser i Peary Land.
Da det efter alle kendte oplysninger om isforholdene måtte anses for udelukket at nå
til Peary Land med skib, gik planen ud på
at etablere en sydlig basis, der med sikkerhed kunne besejles hver år, og derfra transportere alt til den nordlige station ad luftvejen, idet man udfra tidligere observationer påregnede at kunne finde egnede landingsmuligheder for Catalina på fjorde eller
søer i Peary Land i så lang en periode af
sommeren, at operationen kunne gennemføres.
Ekspeditionen i 1947 måtte betragtes som
en forundersøgelse, der skulle vise, om antagelserne holdt stik, således at der var
grundlag for en videre udbygning og tilrettelæggelse af planerne med oprettelse af
den nordlige station i 1948 for øje.
Den sydlige basis blev oprettet den 24.
juli ved Zackenberg i Young Sund af GooTHAAB og GAMMA, som havde bragt hovedparten af ekspeditionens personel og alle
nødvendige forsyninger fra Danmark. Den

Boeing B-17 G, som Flyvertropperne i 1948 kobte hos DDL og kaldte Store Bjorn, anvendtes til luftfotografering i Gronlan d, forbindelsesflyvninger m. v., indtil den i 1955 blev solgt til Frankrig. I det meste af
denn e periode fartes den af daværende kaptajn Michael Hansen.

25. juli ankom FM 55 fra Island, og allerede den 27. juli startedes på den første
rekognoscering til Peary Land. Som forventet fandtes der åbent vand med ret gode landingsmuligheder flere steder, bl. a. ved Kap
Ejler Rasmussen, men dette sted var ikke
ideelt i flyvemæssig henseende, så eftersøgningen fortsattes ind til Brønlunds :Fjord,
der viste sig at være helt isfri fra munding
til bund, med gode start- og landingsbetingelser og tilgængelige bredder.
To dage senere blev et hold på otte mand,
med telte, radiostation og forsyninger for 3
uger, landsat på den sydlige bred af Brønlunds Fjord tæt ved dens udmunding i Independence Fjord, på en lokalitet der var
fundet egnet til etablering af den mere permanente overvintringsstation. Ca. 2 timer
efter landingen stod Catalina'en atter sydpå
med radioforbindelse til både den nordlige
og den sydlige basis. Den første »sommerlejr« i Peary Land var en realitet, hvilket

åbenbart også var blevet bemærket fra amerikansk side, for kort efter at Catalinaen var
startet fra Brønlunds Fjord, blev lejren flere
gange overfløjet af en U.S.A.F. C 54.
Holdet skulle have været afhentet efter
8-10 dage, men på grund af et mindre havari på flyet og mange vanskeligheder med
vejr- og isforhold - snart ved sydbasis, snart
ved nordbasis - blev afhentningen forsinket så meget, at situationen nærmede sig det
kritiske for de otte mand, som befandt sig
isoleret næsten 1000 km fra sydbasis uden
mulighed for at komme sydpå ved egen
hjælp. Men endelig den 15. august lykkedes
det FM 55 at komme igennem til Brønlunds Fjord og hente de otte mand tilbage,
medens alt opfløjet gods blev efterladt i et
nedgravet depot. Endnu en flyvning med
gods til nordbasis blev gennemført, medens
en følgende flyvning måtte afbrydes tæt ved
Peary Land p. g. a. vejret, og dermed var
der sat punktum for den indledende fase.
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Trods de mange vanskeligheder i 1947
var erfaringerne dog så gunstige, at man
kunne sætte fuldt ind i sommeren 1948 og
med 3 Catalina'er oprette en veritabel luftbro mellem Zackenberg og Brønlunds Fjord.
I løbet af 3 uger af august blev ca. 30 tons
materiel m. v. fløjet til Peary Land, og ved
periodens slutning var jordens nordligste
overvintringsstation for otte mand etableret, med et træhus der rummede 6 kamre,
radiostation og depot, samt en fælles opholds- og spisestue med køkken, hvis kulfyrede komfur sørgede for delvis opvarmning af huset. Det vil føre for vidt at komme nærmere ind på den mangfoldighed af
gods, som blev transporteret, men det skal
blot nævnes, at der udover huset, brændsel,
proviant og beklædning blev opfløjet l båd
med påhængsmotor, 21 slædehunde med
slæder og foder, radio- og meteorologistation, antennemaster, videnskabeligt udstyr
samt 2 vindmotorer til supplering af strømforsyning til lys og radio.
I sommeren 1949 udførte 2 Catalina'er
ca. 20 flyvninger mellem sydbasis og Brønlunds Fjord for udskiftning af personel,
supplering af forsyninger og hjemflyvning
af indsamlet videnskabeligt materiale, og
med to flyvninger i 1950 blev det sidste
overvintringshold med bagage, værdifuldt
udstyr og samlinger bragt tilbage til sydbasis. Huset på 82 ° n. br. blev låset af og
nøglen anbragt på sømmet ved døren, for
det tilfælde, at en tilfældig forbipasserende
skulle søge husly.
Da Pearyland Ekspeditionen 1947- 50 var
bragt til en heldig afslutning, havde Catalina-flyene fuldført 50 tur-retur flyvninger
mellem sydbasis og stationen, transporteret
mere end 60 tons materiel og personel og,
medregnet rekognosceringer, depotudlæg-

ninger og forbindelsesflyvninger til Island
udfløjet en distance på ca. 120.000 km og
dermed løst den største opgave, som dansk
militær flyvning hidtil havde været stillet
overfor i Grønland.
Sideløbende med ekspeditionsarbejdet i
Øst.grønland fortsattes luEtfotograferingen
i Vestgrønland med Catalina fly og blev
yderligere intensiveret, da Hærens Flyvertropper i 1948 anskaffede en Boeing B-17 G,
som gik ind i dette arbejde og med sin støne
tophøjde løste mange opgaver, som Catalina ikke kunne magte, specielt med hensyn
til lodret fotografering og fotograferingen
af det nordligste Grønland.
Med Pearyland Ekspeditionens afslutning i 1950 var de egentlige ekspeditioners
tid forbi, og med Flyvevåbnets oprettelse
samme år gik flyvningen i Grønland ind i
en ny fase. Hidtil havde flyvningen i hovedsagen været begrænset til sommerhalvåret, men med oprettelsen af Grønlands
Kommando, som følge af Danmarks indtræden i NATO, blev der for første gang stationeret en Catalina i Grønland også for vinterperioden og de første erfaringer indhøstet om vinterflyvning i Grønland, hvilket
efterhånden førte til en permanent basering.
Nye fly-typer kom til, således blev helikoptere anvendt til fremme af Geodætisk Insti tuts opmåling i terrænet, og erhvervelsen a(
større transportfly som C-54 betød en væsentlig forbedring for forbindelsen mellem
Danmark og Grønland og for løsningen af
særlige opgaver i Grønland.
Atter nye tider og nye betingelser på
mange områder, men opgaverne var der stadig og arbejdet med løsningen af disse blev
fortsat efter de bedste traditioner, i den udstrækning midler, materiel og personel tillod det.
E. ]. Overbye.

KORTLÆGNING FRA LUFTEN

G

amle dages korttegnere - og i denne
forbindelse er »gamle dage« blot tiden
omkring århundredskiftet - drømte sikkert
om at kunne følge fuglen i dens høje flugt
over landet, for deroppe fra at kunne se,
hvordan originalen i virkeligheden så ud
- og sammenligne med de kort, de så møjsommeligt fremstillede nede på jorden.
Havde de mon også så megen fantasi, at
de kunne forestille sig flyvemaskiner, der
i tusinder af meters højde bar fotograferne
hen over landet, medens de tog knivskarpe
billeder med få sekunders mellemrum, overlappende hinanden, så det blev muligt bagefter, nede på jorden, inde i korttegnerens
arbejdsrum, at betragte disse billeder stereoskopisk og derved i virkeligheden ikke
blot genskabe det visuelle indtryk, fotografen fik. deroppe fra flyvemaskinen, men
endog overdrive den stereoskopiske virkning, således at han ved sindrige instrumenters hjælp kunne udtegne kortet med
samme - ja, støne - nøjagtighed, end han
tidligere møjsommeligt opnåede ved arbejdet i marken? - N æppe!
Havde de mon så megen fantasi, at de
kunne forestille sig satellitter, der fra utrolige højder fotograferede jordens overflade
og pr. fjernsyn sendte billederne ned til
undrende TV-kiggere? - Næppe!
IS

Det danske Flyvcvilbcn

Men folk, der ikke blot havde ønskedrømme, men også den fornødne fantasi og tekniske kunnen - har gjort dette muligt. Det har teknisk set været en lang vej ,
der skulle gennemløbes, tidsmæssigt dog
kun et halvt århundrede.
Rent umiddelbart kan man forstå korttegneren, der - da brugbare flyvemaskiner
blev en realitet i tiden omkring begyndelsen af 1. Verdenskrig - mente, at nu var
problemet løst. Fotografiet havde man kendt
i godt 50 år, så nu skulle man blot »tage«
en flyvemaskine og et kamera og gå igang.
Så let gik det imidlertid ikke. Teknikernes
fantasi var der ikke noget i vejen med, men
deres formåen fulgte ikke rigtig trop. Og
dog - ret beset var der sket en voldsom udvikling.
Da 1. Verdenskrig brød ud, eksisterede
der ikke i hærene nogen flyvefotografisk
tjeneste, man havde vel egentlig endnu ikke
gjort sig klart, hvilke muligheder flyvningen overhovedet indebar på dette område.
Skyttegravskrigens krav til reviderede
kort, hvilket ikke vil sige kort, der viste nye
veje, jernbaner og byer, men derimod myriader af skyttegrave, forbindelsesgange,
kanonstillinger, pigtrådsspærringer, kommandostationer m. m. - og vel at mærke
især fjendens - gjorde det nødvendigt at
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skaffe sig fotografier af terrænet, taget fra
ballon eller fra flyvemaskine, og selvom der
endnu ikke var tale om en stereoskopisk
udnyttelse af disse, begyndte dog her den
første anvendelse af flyvefotografiet i kortlægningens tjeneste. Alene ved Verdun blev
der før angrebene ved Mort Homme og
Punkt 404 i 1917 taget over 5600 sådanne
fotografier.
Man var vel ikke banebrydere herhjemme, men da erfaringerne fra verdenskrigen
efterhånden blev tilgængelige, var man på

Tysk flyvefotografi fra I . Verdenskrig, taget den
24. januar 1917. Fra venstre ses forst d e brede pigtrådsspærringer, anlagt i forskellige monstre (zigzaglinier og trekanter med tværstriber) . Til ho jre for
dem ses skyttegravenes forste linie, skarpkantede,
snoede linier sorte mod den hvide sne. Længst til
hojre kommer anden linies j,igtrådsspærringer og bag
dem den endnu ubenyttede, snefyldte skyttegrav. De
morke, uregelmæssige pletter i forste linie er mærkerne efter granatnedslag.
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den anden side ikke sen til at prøve at udnytte alt det nye. Allerede i 1922 påbegyndtes de første forsøg med fotografering fra
luften til brug for kortlægningen.
Generalstabens topografiske Afdeling var,
ganske naturligt, umiddelbart efter Genforeningen gået igang med at fremstille
målebordsblade over Sønderjylland - et
område, der ikke var blevet kortlagt, før
det mistedes i krigen 1864. Nu - i 1922 påbegyndtes det gode og frugtbringende
samarbejde mellem flyvning og opmåling.
Et samarbejde, der har været fortsat lige
siden.
Til at begynde med mellem Hærens Flyvertropper og Generalstabens topografiske
Afdeling (fra 1928: Geodætisk Institut), og
allerede fra 1931 udvidet til også at omfatte
Marinens Flyvevæsen under fotoflyvningerne i Grønland.

Som ovenfor antydet, var teknikken til
at begynde med nok så primitiv. Ikke blot
når det drejede sig om selve fotograferingen, men også ved udnyttelsen af billederne.
Terrestrisk fotogrammetri, d .v.s. fremstilling af kort ved hjælp af fotografier taget
med særlige foto-theodolitter, opstillede i
koordinerede punkter, havde været kendt i
mange år. Den ydre orientering - billedets
placering i forhold til andre koordinerede
punkter - var altså kendt ved den tenestriske fotogrammetri; men Iwarledes skulle
man etablere denne ydre orientering, når
det drejede sig om billeder, taget et sted
deroppe i luften, altså i et ikke-koordineret
punkt? Her slog teknikken endnu ikke til,
og man måtte konstatere - efter forsøgene
herhjemme - at det i hvert fald endnu ikke
var muligt at fremstille kort, indeholdende
den nøjagtighed, der var nødvendig. Usikkerheden såvel i planen som i højden var
større end ved den gammeldags målebordsmetode (arbejdet i marken), hvorfor denne
endnu var flyve-metoden overlegen.

)
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Inden man kunne nå til denne erkendelse, var det jo imidlertid nødvendigt at
gøre sine egne erfaringer.
Oplysningerne fra de forskellige udenlandske firmaer, man satte sig i forbindelse
med, var lovende nok. Lange korrespondancer fulgte, og endelig et besøg af en af Genera1lstabens topografiske Afdelings officerer i Berlin og Dresden, der resulterede i
anskaffelsen af fotogrammetrisk udstyr hos
firmaet »Optikon« i Zlirich.
I december 1921 blev der skrevet kontrakt om køb af følgende:

6 kameraer (til plader), format
13 X 18 cm, brændvidde 30
cm, a 1945 kr. . . . . . . . . . . . .
24 kassetter, hver til 6 plader
13 X 18, a 112 kr....... . .
1 billedtheodolit til 30 cm
brændvidde . . . . . . . . . . . . . .
1 komparator . . . . . . . . . . . . . .
I automatisk rullefilm-kamera,
format 6 X 24 cm, brændvidde 25 cm . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør til dette kamera
(fremkaldertank, kopiapparat
m.m.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.670 kr.
2.688
9.115
2.750 -

2.500 -

530 -

Ialt: 29.253 kr.

Det var - dengang - betydelige summer,
man her investerede i noget ganske nyt, og
man kan vel desværre ikke hævde, at pengene kom hjem igen.
Udviklingen gik fremad med stormskridt,
og inden 20'eme var forbi, var det nye fine
udstyr nærmest forældet.
Forøvrigt var starten forfulgt af uheld!
Det første kamera (filmkameraet med det
mærkelige billedformat: 6 X 24 cm) blev
afsendt fra Berlin den 21. januar 1922 og
blev først modtaget i begyndelsen af april!
18"

Fra de forste fotoflyvninger i 1922. Fokkeren i siii
hangar, opstillet på en mark ved »Dorthealund«.
Samtlige billeder i denne artikel, med undtagelse af
side 274, Geodætisk Institut eneret.

Først hindrede is i Øresund og i Københavns havn damperen i at komme ind,
og derpå en havnestrejke lasten i at blive
udlosset. Da kassen endelig var i Generalstabens besiddelse, var den så beskadiget,
at kameraet var kassabelt! (Et andet kamera, der sendtes som erstatning i løbet af
juni, viste sig ligeledes beskadiget ved modtagelsen.)
Det blev derfor udelukkende plade-kameraerne, der kom i funktion; men også
her var som sædvanlig »al begyndelse svær«.
Rent bortset fra det danske sommervejrs
lunefuldhed, var der forhold nok, der kunne gøre flyvefotograferingen ret så besværlig.
Flyvemaskinerne var små, åbne fartøjer
med ret kort aktionsradius. Fotografen måtte betjene sit kamera, lænende sig ud over
kanten af hullet og på bedste beskub rette
det lodret nedad, samtidig med at han måtte
holde øje med stopuret for at få det rigtige
interval mellem optagelserne. Så ind i maskinen igen og skifte kasset (der var ikke
tale om nogetsomhelst automatisk), og endelig var der den ulempe ved fotografierne,
at de optoges på glasplader, hvis vægt abso-
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lut ikke var uden indflydelse på flyvningens
varighed! Også pladsforholdene satte en
grænse for, hvor mange kassetter der kunne
tages med pr. start.
I en beretning om de første fotoflyvninger over Sønderjylland hedder det:
»Den ene af piloterne, premierløjtnant
Botved, og mekanikeren ThoruJ1 kørte med
lastbil til Stenderup ved Kolding. Med sig
havde de bl. a. en telthangar, som blev opstillet på en mark ved gården »Dorthealund«. Denne mark skulle være sommerens
flyveplads. Et par dage senere fløj løjtnant
Carl Erlind, med fototeknikeren, Guide P.
A. Andersen fra Topografisk Afdeling som
passager, maskinen derover. Det var en Fokker C I med en marchhastighed på 155
km i timen. Den fløj på 60 % benzin og
40 % benzol, og da man som regel ikke
kunne regne med at købe benzol »undervejs«, haYde passageren en 50 liter dunk
med benzol stående mellem benene.«
Ved hver fotoflyvning kunne der normalt
medtages 12 kassetter, altså ialt plader til
72 optagelser.
I 1922 blev det til knapt et halvt hundrede optagelser, i 1923 til næsten ingen,
i 1924 til ca. 160, i 1925 til 1928 ialt ca.
1860 optagelser.
Billederne anvendtes ved ajourføringen
af målebordsbladene, idet man ved hjælp al
en hjemmelavet opretter korrigerede billederne for aksehældning og tilpassede målestoksforholdet. De herved fremstillede papirkopier (forstønelser) blev sat sammen
til en såkaldt mosaik, svarende til det målebordsblad, der skulle revideres. En fotogra fisk kopi blev fremstillet i blå tone og opspændt på en metalplade - for at holde
mål - og på dette grundlag udførtes nu rettelserne i marken. Metoden viste sig imidlertid ikke særlig hensigtsmæssig. Dels er
det umuligt i et kuperet terræn at fremstille
en målestokstro mosaik, og dels ,•ar billed-
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b •aliteten for ringe til virkelig at være en
hjælp for topografen i marken - der var
alt for mange usikkerhedsmomenter.
Andre og store - større - opgaver trængte sig imidlertid på.
I Generalstabens topografiske Afdelings
sidste leveår påbegyndtes en ny opmåling af
Grønland, og da Geodætisk Institut opstod
ved en sammenlægning af Generalstabens
topografiske Afdeling og Den danske Gradmaaling, var en af de første handlinger dets
nye leder, professor N. E. Nørlund, foretog
sig, at påbegynde planlægningen af en flyvefotografisk opmåling af Grønland. På Geodætisk Institut afholdtes i efteråret 1928 et
møde, hvori deltog direktøren for Grønlands Styrelse, direktøren for Søkortarkivet,
chefen for Hærens Flyvertropper, chefen for
Marinens Flyvevæsen m . fl., og man enedes
om at søge bemyndigelse til allerede næste
forår at afsende en ekspedition til Disko for
her at påbegynde en flyvefotografering. Som
luftfartøj skulle anvendes 2 af Marinens
Flyvevæsens hyd1oplar.;:!r, HeinJ...cl HE 8.
En sætning i indstillingen til Krigsmini
steriet siger en del om de første års mange
vanskeligheder:
»Med Hensyn til Afgivelse af Flyvere og
Maskiner skal Institutet udtale, at man fin
der, den bør finde Sted fra Søværnet, thi
efter alt hvad der er oplyst om Terrainet,
maa man anse det for umuligt for Landmaskiner at flyve i Grønland paa Grund al
Mangelen paa passende Landingspladser og
Umuligheden af at kunne klare en Nødlanding. En eventuel Løsning, hvor Søværnet afgiver Maskiner og Hæren Bemanding,
maa formentlig anses for udelukket.«
Nå, hele projektet blev nu imidlertid ikke
til noget - af mange grunde.
Hovedsagelig var det vist et spørgsmål
om egnede kameraer - eller rettere man gelen på sådanne. De gammeldags med glas-

Et lodbillede fra 1929. - Så
fredeligt var der dengang,
hvor den gamle landevej fra
Koge munder ud i Roskilde
landevej.

)

l

Samme sted fotograferet i
1962. - Hovedvej A 1 er jo
blevet noget bredere, og en
udstrakt bebyggelse har medfort udvidelse og nyanlæg af
mange andre veje. Det vil
også sige stadig nye og a
jour-/ arte kort.
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7. Thule Ekspedition samlet i havnen t•ed Angmag1salik i juli 1933. I forgnmden til venstre: Geodætisk
Instituts motorbåd C. C.
G. ANDRÆ, dernæst Marinens H einkel nr. 84. Bagved ses skonnerten NoRnSTJERNEN og motorbådene
KrvIOQ og DAGMAR.

plader virkede afskrækkende, og nye med
filmruller var endnu ikke gode nok.
Også disse vanskeligheder blev imidlertid
overvundet, og allerede i 1932 kunne flyvefotografering realiseres over Østgrønland.
Marinens Heinkel-maskiner var tresædede og åbne. Ombord var pilot, telegrafist og
fotograf. Kameraerne - nu filmkameraer
med automatisk fremføring af filmen - var
ophængt fjedrende over et hul i maskinens
bund.
Desværre kunne luftfartøjerne ikke komme højere op end ca. 4000 meter, og da de
grønlandske fjelde - de højeste af dem er næsten 4000 meter, var lodret fotografering udelukket. Kameraet drejedes derfor
således, at dets akse dannede en vinkel på
20° under horisonten. Man fotograferede
altså kun ud til den ene side, ud mellem
vinge og ponton. Det var ikke nogen god
løsning - men den eneste mulige. Skulle
kameraet anbringes oppe i maskinens side
- hvorved betjeningen ville bedres betydeligt - ville de lavtsiddende vinger umuliggøre fotograferingen, vingen ville dække
det meste af billedet! At man ganske vist
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ville have undgået, at fotografen kom til
at sidde i en ulidelig træk (i 10-25° kulde),
måtte man se bort fra: Hullet i bunden var
eneste løsning!
Hvorfor havde man nu et sådant hast•
værk? Hvorfor skulle man netop vælge at
kortlægge de øde og ubeboede egne på
Grønlands østkyst? Havde det ikke været
rimeligere at begynde i det små, høste nogle
flere erfaringer, og derefter tage fat på den
beboede vestkyst? 3 år i forvejen havde det
jo været hensigten at starte det hele der.
På en måde synes det, som om alt havde
sammensvoret sig for at hindre en rolig,
fornuftig og velforberedt udnyttelse af [lyvefotograferingens muligheder herhjemme.
Stridighederne med Norge om suveræniteten over Østgrønland medførte imidlertid,
at en hurtig og helst effektiv indsats i dette
område blev i høj grad ønskelig.
Tre ekspeditioner kom samtidig igang:
Dr. Lauge Koch startede sin store 3-årige
ekspedition til Christian X's Land, dr.
Knud Rasmussen henlagde sin 2-årige »7 .
Thuleekspedition« til det sydlige af Grønlands østkyst, og kaptajn Ejnar Mikkelsen

satte sin »2. Scoresbysund-Komites Ekspedition« ind i området mellem de to andre. Alt
sattes ind for at hævde danskernes rettigheder - for at »vise flaget« også her.
Geodætisk Institut deltog i alle tre ekspeditioner både med personel og materiel. De
to førstnævnte ekspeditioner udstyredes endda med flyvemaskiner, så her fik Geodætisk
Institut sin chance for virkelig at få begyndt en opmålingsfotografering med de
derpå følgende udtegninger af kort.
Det hastede som nævnt - og da flyvemaskintypen var givet på forhånd, og da udvalget af flyvekameraer, der ville kunne anvendes i disse, var yderst lille, måtte der
træffes afgørelser, der egentlig ikke kunne
begrundes gennem rimelige forprøver. Man
besluttede sig for anskaffelsen af et antal
engelske flyvekameraer af typen »Eagle III«.
Disse havde automatisk fremføring af film
på spole, billedformat 12,7 X 12,7 cm og
brændvidde 15,2 cm.
Dette at man havde besluttet sig for
»Eagle«-kameraer, betød imidlertid ikke,
at de 4 kameraer, der købtes - bestiltes den 24: april 1932, straks blev leveret. Det
viste sig, at de slet ikke var færdige, og kun
ved forceret arbejde på fabrikken i London
lykkedes det at modtage dem l måned efter
bestillingen. Ekspeditionsskibene skulle afgå den 15. juni, så der var ikke megen tid
til indbygning i luftfartøjerne, endsige til
afprøvning i luften, for slet ikke at tale om
afhjælpning af eventuelle tekniske vanskeligheder - og dem var der nok af! Luftmarinens ingeniører, såvel ingeniør Orm
Hansen som marineingeniør M. P. Eskildsen gjorde underværker, og selvom kameraerne ikke kom med ekspeditionsskibene,
kom de dog kort efter afsted med rutebåden
til Island.
Om alle de mange vanskeligheder med
overhovedet at komme igang med fotoflyvningerne deroppe, skal der ikke berettes

Praktisk taget alle Geodætisk Instituts Granlandskort
fra 1930'erne udtegnedes på dette instrument, en
Aerokartograf fra Hugershoff-Heide i Dresden. Glasdiapositiverne af flyve/ otografierne anbragtes foroven,
kortet udtegnedes på tromlen forneden.

her, kun må man stadig holde sig for øje, at
man endnu var i flyvningens barndom, og
at man ingensomhelst erfaringer havde med
fotograferingen i arktiske egne.
Da man slet ikke turde håbe på en fuldstændig fotodækning af hele det uhyre område, hvori ekspeditionerne arbejdede, blev
kortlægningsarbejdet på jorden således tilrettelagt, at der uanset fotoflyvningernes
resultat skulle kunne fremstilles et kort.
Med stor dygtighed og med meget \'ovemod løste flyverne imidlertid næsten alle
stillede opgaver, og de mange flyvefotogratier (ca. 2000 i 1932 og ca. det samme i

1933) kom til at danne et meget væsentligt
bidrag til kortfremstillingen. Uden billederne ville det have været vanskeligt for de
tre ekspeditioner at arbejde, og uden billederne ville det have været umuligt for Geo•
dætisk Institut at kortlægge et område på
mere end 200.000 km 2 - eller ca. 30 gange
så stort som Sjælland!

indre af Island, dels i Vestgrønland. Begge
disse steder var det stadig Marinens Heinkel hydroplaner, der måtte holde for, idet
der ingen af stederne fandtes flyvepladser.
Man fortsatte altså med skråfotograferingen
fra ca. 4000 meters højde og fik i løbet af
et par somre nødtørftigt dækket Islands indre samt overfløjet enkelte områder ptt
Grønlands vestkyst.

Idag fotograferes der fra betydeligt større
flyvehøjder over Grønland, man lader sig
ikke nøje med skråbilleder, opmålingskameraerne er betydeligt bedre og større, punktbestemmel erne i terrænet kan gennem(prcs
lettere - bl. a. ved hjælp af helikoptere og man er ofte tilbøjelig til at glemme,
hvilket pionerarbejde, der dengang blev udført. Når man idag konstaterer unøjagtigheder, fejl eller udeladelser i de »gamle«
kort fra Østgrønland, er det så let at kritisere og at være bagklog; men det arbejde,
der dengang udførtes både i luften og på
jorden, var pionerarbejde og var ikke alene
det bedst mulige, men var den forudsætning - de erfaringer - man idag bygger på.

I modsætning til det forholdsvis gode
fotovejr, man havde nydt godt af på /6Stkysten af Grønland, fik man imidlertid nu
kærligheden at føle - navnlig over Island,
og trods mange starter var det et yderst beskedent antal fotografier, det lykkedes at
hjembringe.
Udtegningen af kort efter disse sparsomme optagelser blev en langsommelig affære,
og først under 2. Verdenskrig blev kortene
over Island færdige.
På Grønland manglede man opmålinger
på jorden - den nødvendige forudsætning
for at den ydre orientering a( flyvefotograferingerne overhovedet kan foretages - og
2. Verdenskrig satte en stopper lor al videre
geodætisk virksomhed deroppe. Kun få af
de indvundne billeder kunne udnyttes.
Efter krigen satte Geodætisk Institut al
kraft ind på at indhente det forsømte.
Allerede i 1946 begyndtes punktbestem
melserne igen, og i 1947 genoptages flyvefotograferingerne.
Som tilfældet havde ,•æret under I. Verdenskrig, var der også nu sket en voldsom
udvikling i flyveteknikken.
Store bombemaskiner - efter datidens
forhold store - udvikledes, og fra Ame1 ika
begyndte en strøm af disse at føres til Europas slagmarker.

Efter denne store indsats var det natur·
ligt at fortsætte flyvefotograferingerne andre steder, dels ved kortlægningen af det

Catalina på flyve/1/adsen B. W. 1, (nu Narssarssuaq ) .
Kameraerne var installeret i hver sin side, midt i
de store, buede vinduer agten for vinge n. Over en
lem ude i halen kunne et kamera anbringes til lodfotograf cring.
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Det var imidlertid endnu ikke muligt at
lade så store maskiner flyve direkte mellem
Amerika og Europa, og da Danmarks gesandt i U.S.A., Henrik Kauffmnnn, lykkeligvis på et tidligt tidspunkt havde vist mud

_______

,_

Kamerainstallering til skrå/ otograf ering fra Catalina, set udefra og indefra. Eksponering og film/ rem/ oring
foregik elektrisk. Foroven tilhojre det lille instrument, der kontrollerede, at eksponeringerne foregik med
det rigtige mellemrum i forhold til flyvehastigheden , herunder »omstillingsbordet«, der satte fotografen i
forbindels e med pilot eller navigator.

og mandshjerte nok til at tage parti og slutte
aftale med U.S.A., bl. a. om amerikanernes
tilladelse til at oprette baser på Grønland
(og sørge for Grønlands forsyninger), byggedes der flere flyvepladser deroppe, der
muliggjorde en regelmæssig luftbro til Europa.
Nu efter krigen var det altså muligt at
indsætte landbaserede luftfartøjer i opmå1ingsarbejdet i Grønland.
Samtidig havde krigen jo imidlertid også
bevirket, at flyvningen herhjemme var gået
totalt istå, og genopbygningen af Hærens
Flyvertropper og Søværnets Flyvevæsen ville
ikke alene tage lang tid, men også stile mod
andre mål end netop flyvefotografering °' er
Grønland. Opbygningen af et dansk jagerforsvar måtte komme i første række.
Det er næppe for meget sagt, at uden den
daværende viceadmiral A. H. Vedels store
interesse for, forståelse af og kærlighed til
dansk indsats i Grønland var det hele næppe gået så hurtigt, som det kom til at gå.
Der blev nemlig omgående anskaffet 6

Catalina-amfibieluftfartøjer (PBY-SA), hvis
fornemste opgave skulle være at virke i
Grønland - foruden at de skulle kunne indgå i redningstjenesten herhjemme.
Allerede i 194 7 indledtes en fornyet fotografering i Grønland, og atter udviklede
der sig et fortrinligt samarbejde mellem Søværnets Flyvevæsen og Geodætisk Institut.
Det skal straks siges, at Catalina'en ikke
var det ideelle luftfartøj til opmålingsfotografering. Dets største flyvehøjde var omtrent som de gamle Heinkel-luftfartøjers,
d.v.s. lidt over de 4000 m, hvorfor den tidligere anvendte skråfotografering stadig
måtte benyttes. Det ville have været en kolossal fordel, om Catalina'en kunne have
fløjet blot et par tusinde meter højere, helst
op i 10.000 m, således at lod-fotografering havde været mulig. Det ville også have
været en fordel, om de havde været opvarmet!
Fordelene mod de gamle maskiner ,·ar
imidlertid så overvældende, at man med
lethed så bort fra disse »få« mangler.
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Luft/ oto af Godthåb og det efter dette udtegnede kort . Af dette foto og dets nabobilleder dannes d e stereoskoJiiske modeller der i udtegningsinstrumentet ka11 bet10gtes rumligt, og som resulterer i kortet. Enkelte
i11dpasningsjiu11kter - og stednavnene - er d et eneste, der skaffes nede på jorden, resten klarer instrumentet.

Catalina'en er så rummelig, at fotografens arbejdsvilkår må betegnes som luksuøse
i sammenligning med forholdene i den
gamle Heinkel. Nye, store kameraer kunne
installeres, format 23 X 23 cm, brændvidde
15,2 cm, og der kunne nu fotograferes ud
til begge sider samtidig. Endvidere kunne
man - omend med besvær - fotografere
lodret nedad fra et hul ude i halen, hvilket
blandt andet var meget vigtigt ved fotografering over de grønlandske byer og andre
beboede steder, hvor kort i stort målestoksforhold skulle udarbejdes.
De største fordele ved Catalina'en er
imidlertid dens store aktionsradius, den kan
således uden vanskelighed tage turen fra
Grønland til Kastrup i et stræk, og at den
kan lande både på vand og på land.
Den første Catalina kunne som sagt indsættes i arbejdet i Grønland allerede i 1947,
og derefter gik det raskt fremad.
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Udsigten fra Ella Ø. 2 Catalinaer er trukket til land
for påfyldning af benzin.

Et af Geodætisk Instituts nyeste
flyvekameraer installeres til lodfotografering i en Dakota (C-47).
Overtopograf U. Bonnesen, veteran fra de f orste fotoflyvninger
i Gronland og Island, anbringer
det store, tunge Zeiss-kamera og
orienterer det ved hjælJ, af libellen.

Vore dages kameraer til flyve/ otograf ering er
yderst fintmærkende og komplicerede apparater. Det sammenbyggede objektiv har en
brændvidde på 15 cm og en billedvinkel på
godt 90°. Filmkasetten, der ses som overste
halvdel af apparatet, indeholder en film J,å
120 meter, hvilket giver en teoretisk mulighed for 480 billeder a 23 X 23 cm.
Al funktionering foregår elektrisk: Eksponering, belysning af registreringsdata ( rutenr.,
dato, klokkeslet, libelle og det enkelte billedes
nummer), filmens plane fastholden i optageojeblikket, der foregår ved vakuum, og endelig film/rem/ oringen.
Uanset flyvehojden, der varierer efter opgaven
fra 200 til 10.000 meter, fås knivskarpe billeder helt ud til billedranden.

Instrumentet, der sikrer det rette
eksponeringsinterval afhængigt af
flyvehojde og hastighed, samt af
den overgribning, man onsker fra
billede til billede, normalt 60 %,
for at få stereoskopisk billedvirkning.

Det nyeste på området er sigtekikkerten, ved hvilken f otonavigatoren dirigerer f,iloten ind flå
fotoruten.

U dtegningsi11strument af tyjien Wild A-8. Sådan11e
og tilsvarende instrume11ter med hojeste præcisio11
benyttes nu såvel til fremstilling af kortene ove,
Granland som over det ovrige Da11mark. På et sådant
instrument kan iovrigt en hvilkensomhelst model udteg11 es. Billederne skal være taget med kaml'raer med
kendte konstanter, de skal være skarpe og målestoks/ orholdet skal være kendt, men derefter kan der
udmåles med en nojagtighed af ca. 1/5000 af afstan •
den mellem kamera og objekt. Er afstanden f. eks.
1000 m, altså med en nojagtighed af 20 cm - er
afstanden JO m folgelig med 2 mm's nojagtighed.
T egningen - kortet - fremkommer flå tegnebordet
tilhojre.

Nær billede af tegnebordet, hvor kortet bliver til.
I dette tilfælde er det terrænet ved Jyderu/1, der
udtegnes.
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Man havde fra Geodætisk Instituts side
sat sig som mål at fotodække hele vestkysten
i løbet af 5 år; men for en gangs skyld gik
det bedre end ventet.
1953 blev den sidste af de »støne« fotosomre på Grønland, og da havde man ikke
blot dækket vestkysten, men hele Grønland,
altså hele vejen rundt, med undtagelse af
de områder på midten af østkysten, hvor
ekspeditionerne i 1930'erne havde arbejdet.
Når der siges »hele Grønland«, menes dermed dog ikke den egentlige Indlandsis.

Danmarks oldtid kan i mange
til/ ælde ses fra lu/ ten. På lodbilledet fra terrænet umiddPlbart nord for Hals viser de
lyse striber systemet i oldtidens agre.

V ed flyve/ otograf ering har
man fået vished for beliggenheden af vikingetidens Aggersborg ved Limfjorden. Den
endnu ikke udgravede ringvold ses som en morkere cirkel nord for gården i billedets
midte.
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Det må ikke glemmes, at Hærens Flyvertropper allerede i 1948 havde anskaffet en
Boeing B-17 (Flyvende Fæstning), der også
et par år indgik i arbejdet på Grønland, og
her navnlig tog sig af de allernordligste dele
af Grønland.
For helt at forstå, hvilke flyvemæssige opgaver der her blev løst, er det nødvendigt
at minde om, at selv for så forholdsvis kort
tid siden var Grønland - flyvemæssigt set
- ikke det samme som idag.
Da fotoflyvningen genoptages i 1947,
fandtes der 2 større flyvepladser, anlagt af
amerikanerne under krigen, nemlig Narsarssuaq og Søndre Strømfjord.
Fø~t 4 år senere, i 1951, påbegyndtes den
amerikanske flyveplads ved det daværende
Thule, og først efter 1953 anlagdes den danske vejrstation med flyveplads i det allernordligste, eller vel rettere nordøstligste,
Station Nord. Omtrent samtidig var kommet landingsbanen ved Mesters Vig, lidt
nord for Scoresbysund. Denne sidste er dog
kun brugbar en kort tid af året.
Da den resterende del af ØstgrØnland og
Nordøstgrønland fotograferedes i 1950 og
51 fra Catalina, foregik det fra en af Geodætisk Institut oprettet lejr på Ella Ø (ca.
73 ° n . br.). Som moderskib fungerede det
gamle, gode skib GoDTHAAB, og inde på
øen, lige i nærheden af dr. Lauge Kochs
videnskabelige station fra 3-årsekspeditionen, byggedes en lille interimistisk by, der
foruden at huse de 3 Catalinabesætninger,
rummede meteorologer, telegrafister, flyvefotografer, fototeknikere, kok og - læge.
lait 52 mand.
Under alt dette var fotoflyvningerne nede
over hjemlandet ikke gået i stå. Både før og

efter krigen var der fotograferet til bmg for
kortrevisionen; men først efter 1953 kunne
kræfterne rigtigt sættes ind på disse opgaver.
Hertil kom, at nye og endnu bedre flyve•
kameraer blev anskaffet, ligesom udtegningsteknikken i årene efter krigen var gået
fremad.
De flyvefotoopgaver, der nu udføres med
hjælp af Flyvevåbnets maskiner, løser ikke
blot almindelige vedligeholdelseskrav med
hensyn til vort kortmateriel, men er i stand
til at hjælpe mange andre etater til nøjagtige kortlægninger i meget store målestoksforhold - det være sig projekteringer af
broer, store vejarbejder, landmålingsopgaver eller arkæologiske undersøgelser.
Private opmålingsfirmaer har indset flyvefotograferingens muligheder, og aflaster
efterhånden Geodætisk Institut på de mere
»private« fronter; men selvom mange måske går rundt og tror, at vi har et udmærket
kortlagt land, er sandheden dog den, at det
gamle kortgmndlag, der stammer fra mere
end 150 år tilbage, ikke vedvarende kan
tåle at blive lappet på.
Husflid er godt, og med husflidsmetoder
kommer man også med; men skal landet
kunne ajourføres kortmæssigt - rationelt
og godt - skal det ske ad fotogrammetrisk
vej. Vore nuværende kort er imidlertid ikke
nøjagtige nok til at kunne gå i spænd med
fotogrammetrien, og der vil derfor frem tidig blive brug for et endnu større sam•
arbejde mellem flyvning og kortlægning,
for at man på hurtig, rationel og dermed
billigste måde kan tjene landets berettigede
krav om gode og ajourførte kort.
I dette arbejde vil Flyvevåbnet komme
til at spille en afgørende rolle.
]. V. Helk.
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landt de arbejdsopgaver, der påhviler
Flyvevåbnets læger, ligger den vigtigste
inden for det lægelige fagområde, som benævnes flyvemedicin.
Flyvemedicin omfatter alle de humanbiologiske problemer, som opstår i forbindelse med flyvning, og den har spillet en
afgørende rolle i flyvningens udvikling og
især været en afgørende faktor i den moderne flyvning i stor højde, der nu fører
over i rumflyvningen.
Flyvemedicinen begyndte så småt at spille en rolle under den 1. Verdenskrig. Lige
før og under den 2. Verdenskrig skete der
en rivende udvikling på dette område i
de krigsførende lande, først og fremmest i
Tyskland, men senere også i England og
U .S.A. Efter krigen har flyvemedicinen udviklet sig yderligere, specielt i U.S.A., hvor
også en række tyske flyvemedicinere fik
arbejdsmuligheder.
Flyvemedicinernes opgave består i lægeligt at undersøge, at mennesket er egnet til
at føre et fly samt at det udstyres med sådanne hjælpemidler, at de fysiske forhold,
hvorunder flyvningen foregår, modificeres,
så mennesket ikke udsættes for ufysiologiske
påvirkninger. Dette er mere vigtigt idag

I

I

end nogensinde før med de moderne fly
og deres mere og mere komplekse udstyr
samt de mere krævende forhold, hvorunder
flyvningen foregår.
Desuden beskæftiger flyvemedicinerne sig
med udvælgelse og kontrol af det flyvende
personel samt jordpersonel knyttet til flyvesikkerheden. De må derfor have et nøje
kendskab til de akutte og kroniske lidelser,
der kan påvirke menneskets evne til at føre
et fly, og til de problemer af lægelig karakter, der opstår under flyvningen. Ungdommens (adolescensens) og alderdommens (senescensens) problemer må flyvemedicinerne
have indgående kendskab til, specielt er det
vigtigt at kunne vurdere den aldrende organismes funktionstilstand i relation til
flyvning. Også arbejdsmedicin er et område,
som flyvemedicinerne må være velorienteret i.
Med stigende højde falder oxygentrykket
(ilt-trykket) i atmosfæren proportionalt
med faldet i det samlede lufttryk. Med stigende højde optræder der derfor oxygenmangel i organismen. Dette benævnes hypoxi. På grund af organismens evne til at
tilpasse sig ændrede forhold i omgivelserne,
mærkes oxygenmangelen under 3000 meters
287

højde kun ved nedsat nattesyn. Over denne
højde stiger puls- og respirationsfrekvens.
I 5000 meters højde begynder der at komme langsommere muskelreaktion og tågesyn; hørelse, lugt og smai svækkes. Der optræder endvidere nedsættelse af dømmekraft, opmærksomhed og årvågenhed, hvad
der naturligvis kan være uhyre farligt for
en pilot.
Ved 8000 meters højde opstår der hurtigt
kritiske forhold. Selv et kortere ophold her
fremkalder muskellammelse, ophævet syn;
der kan indtræde kramper, der går over i
bevidstløshed og evt. død. Oxygenmangelen
modvirkes ved, at piloten udstyres med
oxygenudstyr. Ved hjælp af stigende koncentrationer af oxygen i indåndingsluften,
fra ca. 20 % ved jordens overflade, kan blodet holdes fuldmættet med oxygen indtil
12 km 's højde, hvor der kræves indånding
af I 00 % oxygen. Over denne højde må
oxygen indåndes under stigende tryk i særligt konstruerede masker. Denne trykånding
er kun tilstrækkelig i kortere tid og kun til
15 km's højde. Skal flyveren op over denne
højde, må han udstyres med en trykdragt,
hvis vigtigste funktion dog er at modvirke
dysbarisme, som skal omtales nedenfor.
Det nedsatte tryk kan også modvirkes ved
at udstyre flyet med en trykkabine.
I 19 km's højde er atmosfærens tryk fal det til 47 mm/Hg, svarende til legemsvæskernes kogepunkt. Ved udsættelse for dette
tryk vil der ske en kraftig udvikling af luft
i vævene. Fænomenet kaldes emlmllisme
(af latin: embullio = jeg koger).
Med stigende højde og dermed faldende
tryk i atmosfæren optræder der en række
forhold i organismen, der betegnes dysbarisme. Denne består dels i, at luft der er
indesluttet i hulrum i organismen udvider
sig og fremkalder forsk~llige symptomer,
dels i at legemsvæskerne og vævene afgiver
luftarter, specielt nitrogen i form af små
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luftblærer (aeroembolisme). Disse fænome ner optræder bl. a. efter eksplosiv dekom pression.
Luften, der normalt findes i tarmen i
større eller mindre mængde, kan udvides
så stærkt, at der kommer kolikagtige smerter. De kan blive så voldsomme, at der indtræder chok. Luften i mellemøret udvides
med stigende højde, men undslipper via
mellemøregangen. Under nedstigningen
kommer der atter luft ind i mellemøret,
idet mellemøregang·en af og til åbnes ved
synkebevægelser, hvorved luften slipper ind.
Ved forkølelser kan dette hindres på grund
af slimhindesvulst i mellemøregangen, og
trommehinden buler derfor stærkt ind i
mellemøret. Herved kan der opstå stærke
smerter - aerotalgi. Evt. kan der indtræde
blødninger i trommehinden med væskedannelse i mellemøret - aerotitis media, evt.
kompliceret med barotraumisk forbigående
døvhed og sprængning af trommehinden.
Indåndes der under nedstigningen 100 %
oxygen, vil mellemøret, når piloten forlader
flyet, være fyldt med 100 % oxygen. Dette
absorberes let fra mellemøret, og lægger
piloten sig hen og sover, så han ikke foretager synkebevægelser, kan der efter nogle
timers forløb optræde stærke smerter oxygenaerolit.
Den luft, der findes i næsens bihuler,
undslipper forholdsvis let ved opstigningen,
men ved nedstigningen kan der, specielt
når slimhinden er svullen ved forkølelse ,
være vanskelighed med atter at få luft i bihulerne. Sker dette ikke, optræder der kraf tige smerter - aerosinuitis.
I plomberede tænder kan der være indesluttet luft, der også udvider sig ved stigende højde og derved kan fremkalde stærke smerter - aerodonlalgi. De kan blive sa
stærke, at flyvningen må afbrydes.
Fra ca. 8 km's højde frigøres det i legemsvæskerne og vævene opløste nitrogen, og

Danmarks f orste f lyve m ed iciner, dr. Hakon Brinch,
der i I 924 tog f IJ1vecerti-

fikat.

der dannes mikroskopisk små bobler. Dannes luften omkring leddene, specielt knæ-,
skulder- og albueled, kan der opstå voldsomme smerter, de såkaldte bencls, der kan
føre til, at ekstremiteten ikke kan bevæges.
Optræder der bobledannelse i lungekredsløbet, kommer der en udtalt brændende
smerte bag brystbenet ledsaget af kraftig
hoste - clwkes. Denne tilstand kan være
meget farlig og føre til besvimelse, chok,
evt. død.
Nitrogenudviklingen kan endvidere give
anledning til meget generende kløe, når
boblerne dannes i huden. Ved bobledannelse i centralnervesystemet kan der komme synsforstyrrelser og lammelser. Der er
set lammelser af benene, som har været
blivende.
Denne udvikling af nitrogenblærer kan
modvirkes ved, at flyveren i ca. ½ time
før flyvningen indånder ren oxygen, hvorved nitrogenet udvaskes af legemsvæsker og
-væv. Er der indtrådt aeroembolisme i sværere grad, kan dette behandles ved, at flyveren anbringes under overtryk i en tryktank, begyndende med 5 atm. overtryk.
Dette svarer til behandlingen af dykkersyge,
der også skyldes udvikling af nitrogenblærer.
19
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Alle disse symptomer modvirkes dels ved
anvendelse af trykkabine, dels ved hjælp af
trykdragter.
Problemerne i forbindelse med den nedsatte oxygentension og det nedsatte lufttryk
undersøges i undertrykskammer, som findes
på ethvert veludstyret flyvemedicinsk institut. I undertrykskammeret foretages regelmæssig træning af flyvende personel, så
dette stadig er velkendt med de fysiske påvirkninger, man kan blive udsat for under
flyvningen.
En anden vigtig fysisk faktor af flyvemedicinsk interesse er ændringer i hastighed,
både med hensyn til dens størrelse og dens
retning. Forøgelse af hastigheden kaldes
acceleration, nedsættelse: deceleration.
Acceleration og deceleration måles i G.
1 G er udtryk for den tyngdekraft, som hersker ved jordens overflade. Den andrager
9,81 m/sek. 2 • En kraft, der påvirker hastigheden, kan ændre dens størrelse og dens retning. Ved ændring af størrelsen, men ikke
retningen, opstår lineær acceleration og deceleration, ved radial acceleration og deceleration ændres hastighedens retning, men
ikke størrelsen, ved angulær acceleration og
deceleration ændres både hastighed og retning.
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Lineær acceleration og deceleration opstår under en lang række forhold, som start
og landing, f. eks. på hangarskibe, hvor flyene ved hjælp af en hage i halespidsen bringes til hurtig standsning af tværgående ståltove.
Kraftig lineær deceleration opstår, når et
fly standses af de redningsnet, der er anbragt ved enden af startbanerne.
Kraftig lineær acceleration og deceleration opstår desuden, når en pilot udskydes
fra fly med katapultsæde og der derefter
indtræder en kraftig opbremsning ved luftens modstand mod kroppen, samt når faldskærmen udfoldes, og endelig, når flyveren
lander på jorden.
Når et menneske falder frit i atmosfæren,
kommer faldhastigheden efterhånden op på
ca. 50 m /sek., hvilket svarer til 180 km/ t.
En faldskærm bremser farten for et menneske til ca. 6 m/sek., svarende til hastigheden
ved et hop fra 3 meters højde.
Radial acceleration optræder ved drejning og dyk samt ved forsøg i centrifuger.
Angulær acceleration optræder specielt,
når et fly går i spin.
Lineær acceleration og deceleration indvirker på legemet på forskellig måde. Når
inertien virker mod benene, kaldes den
J1ositiv, mod hovedet - negativ. Virker den
på tværs af legemet, kaldes den transversel.
Efter hastighedsændringens varighed skelner man mellem to former: kortvarig acceleration og deceleration under I sekund,
langvarig over I sekund . Ved den kortvarige indtræder der ingen ændringer i kredsløb og respiration. Hovedproblemet her er
et strukturelt med hensyn til legemets tolerance over for påvirkningen. Legemets tolerance over for positiv acceleration og deceleration er ca. 1/a-½ af, hvad den er over
for transversel acceleration og deceleration.
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Tolerancen over for negativ acceleration er
endnu mindre.
Den langvarige acceleration udforskes ved
anvendelse af menneskecentrifuger. Kort' arig acceleration og deceleration, specielt
deceleration, udforskes på raketslæder, der
ved hjælp af raketter bibringes en meget
stor fart på et spor af jernbaneskinner for
pludselig at bremses ved, at der sænkes
bremseskovle i vand. Den amerikanske flyvelæge oberst ]. P. Sta/1/1 har udført heroiske forsøg på disse raketslæder. Han opnåede maksimale påvirkninger helt op til
40-50 G.
Den pos1uve acceleration, hvor blodet
forskydes til benene, f. eks. under dyk og
drejning, har den største flyvemedicinske
interesse. Blodtilførslen til hjernen nedsættes, og der kan opstå synsforstyrrelser, black
011 t, som kan ende i bevidstløshed. Denne
tilstand modvirkes af de såkaldte G-dragter,
hvori der pustes luft under acceleration.
Dragten udøver et tryk o, er benene og underlivet, så at blodforskydningen til den
underste del af kroppen modvirkes og der
opnås større tolerance over for G-påvirkningen.
Et andet vigtigt problem er beskyttelsen
af flyverne mod temperaturpåvirkninger.
Med stigende højde falder temperaturen,
og den er i ca. 10 km's højde 7 55° C .
Under den 2. Verdenskrig anvendtes elektrisk opvarmede flyvedragter i disse højder,
specielt ved bombetogter over Tyskland.
Sådanne dragter indførtes herhjemme i
1927. Ved flyvning i dag er det ikke kulden, der er problemet, men den varme, der
dannes ved den aerodynamiske påvirkning
af flyet. De meget hurtigtgående fly må derfor udstyres med køleaggregater til afkøling
af cockpittet og instrumenterne. Flyverne
udstyres med særlige dragter, hvori der ind-

(

På instituttets f lyveoftalmologiske klinik foregår en
række undersogelser. Her ses en undersogelse af ojcts
forreste afsnit ved hjælp af spaltelampe.

Øjets tryk undersoges ved hjælp af Schotz' tonometer.
19•
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øres ligevægtsorganer, buegangene og otolithsækkene, er af aller største vigtighed
for den normale orientering. Der kan opstå mistydninger under flyvning, specielt
ved instrumentflyvning, kaldet sjJalial des orientering med en fuldstændig forkert op•
fattelse af flyets position, hvilket kan have
fatale følger. Den spatiale desorientering er
derfor med den øgede anvendelse af instru•
mentflyvning et problem, der i stigende
grad beskæftiger flyvemedicinerne.

En undersogelse for 111orkcadaj1tion Jiå Flyvemedicinsk Instituts ojenaf deling.

blæses kølig luft fra et kuldeaggregat. Denne form for afkøling kan cgså anvendes i
varmt klima, hvor flyverne evt. skal vente
i længere tid i flyet inden start.
Vibrationers påvirkning af organismen
har fået aktualitet i de sids.te år, bl. a. med
henblik på rumflyvning, idet der ved affyring af raketterne kan forekomme udtalte
vibrationer.
Sansernes funktion spiller en afgørende
rolle for flyvesikkerheden. Specielt spiller
synet en meget stor rolle under flyvningen,
både for aflæsning af instrumenterne og
ved orientering under landing, særlig i dårligt og usigtbart vejr. Nattesynet er af stor
vigtighed under krigsforhold. Stærk lyspåvirkning ved flyvning i stor højde er et
andet flyvemedicinsk problem.
Hørelsen er specielt vigtig med henblik
på adækvat radiokommunikation. Desuden
er det nødvendigt at beskytte flyvernes og
jordpersonellets hørelse mod de stærke lydpåvirkninger fra flymotorerne. Det indre
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Piloternes nervesystem og psykiske tilstand må \'ære i orden. Derfor spiller neurologi, psykiatri og psykologi en stor rolle
i flyvemedicinen, og elektroencefalografi
indgår som et vigtigt led i undersøgelsen af
piloter.
Rednings udstyr

Ved konstruktion af det redningsudstyr
en flyver lår brug for ved havari, har flyvemedicinerne spillet en væsentlig rolle. Det
gælder f. eks. katapult- og raketsæder, ved
hjælp af lwilke flyverne kan reddes ud af
hurtigtgående fly og endogså fra fly, der
befinder sig på jorden. Katapultsædet udskydes ved hjælp af en teleskopisk kanon
eller en raket. Moderne katapultsæder c1
udstyret med automatik, som frigør flyveren fra sædet og· udfolder faldskærmen. Således har selv en bevidstløs flyver chance
for at blive reddet.
Ved nødlanding selv i vanskeligste terræn, i polarområder, på havet eller i ørkener, er flyveren af flyvemedicinerne blevet
udstyret med sådanne hjælpemidler, at han
har de bedste chancer for at klare sig, indtil
hjælpen når frem.
Flyvemedicinerne deltager i opklaring af
flyveulykker, specielt med undersøgelse a[
det flyvende personel. Autopsier kan her
give afgørende oplysninger. Ved organisering af redning på havet og flyvetransport

(

af syge og sårede har flyvemedicinerne et
andet vigtigt arbejdsfelt.
Med flyvevåbnets overtagelse af luftværnsraketter er nye problemer dukket op.
Med de stigende højder, der flyves i idag,
må flyvemedicinerne beskæftige sig med de
problemer, der opstår i atmosfærens yderste
lag og i selve rummet. Her tænkes først og
fremmest på rummets stråling, der allerede
begynder at gøre sig gældende i 20-30 km's
højde. Rummedicin (space medicine) er
idag en integrerende del af flyvemedicinen,
som også på engelsk kaldes »aerospace medicine«.
Flyvemedicin i udlandet
Dansk flyvemedicin har hidtil i væsentlig grad bygget på kontakt med udenlandske
flyvemedicinske centre, særlig i U.S.A., England og Sverige. De fleste af Flyvevåbnets
læger har gennemgået kurser ved U.S.A.F.
School of Aerospace Medicine, der i 1959
flyttede fra Randolph Air Force Base til
store, veludstyrede lokaliteter på Brooks
Air Force Base i Texas, lige uden for San
Antonio. Den nye skole har kostet 30 mill.
$ og havde i 1964 et budget på 39 mill. $.
Enkelte af Flyvevåbnets læger har opholdt sig i uddannelsesøjemed ved den amerikanske flådes store, flyvemedicinske center ved Pensacola i Florida.
Flyvevåbnets læger har desuden i tidens
løb haft intim kontakt med R.A.F. Institute
of A viation Medicine ved Royal Aircraft
Establishment, Farnborough, Hampshire.
Instituttet, der er veludstyret med tekniske
hjælpemidler som undertrykskamre, klimakamre og centrifugeanlæg, er højt anset for
sin videnskabelige forskning.
Flyvemedicinen har haft meget gunstige
kår i Sverige, og der findes flyvemedicinske
institutter knyttet til universiteterne i Lund
og Uppsala samt til Karolinska Instituttet
og Gymnastiska Centralinstitutet i Stock-

Audiometri, undersogelse af horeevnen, foregår ved
afsjiilning af lydbånd i lydtæt box .

holm. Dansk flyvemedicin står i en snæver
kontakt med svensk flyvemedicin.
Flyvemedicinen inden for NATO -landene er koordineret gennem det flyvemedicinske udvalg under den såkaldte AGARDorganisation. I februar 1951 afholdtes i
Washington i U.S.A. et møde, hvor det blev
besluttet inden for NATO at oprette en
Advisory Group for Aeronautical Research
and Development. Denne blev oprettet den
24. januar 1952 og består af 1-2 civile videnskabelige repræsentanter fra h vert NATO-land, hvis opgave det er at koordinere
og udnytte den aeronautiske forskning til
fælles bedste. Under AGARD er oprettet et
flyvemedicinsk udvalg, hvori Danmark er
repræsenteret. Dette udvalg har bl. a. udgivet en lang række flyvemedicinske bøger.
Danmark er desuden repræsenteret i en
komite - Aeromedical vVorking Party der udarbejder flyvemedicinske standarder
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med henblik på udvælgelse, træning, udstyr
etc.
Flyvelægerne i den vestlige verden er
sammensluttet i den internationale Aero·
space Medical Association (AMA), som er
udgået af den amerikanske Aerospace Medical Association, der blev stiftet i 1928 og
siden 1930 har udgivet sit eget tidsskrift:
Aerospace Medical Journal. Det udkommer
en gang om måneden og er et vigtigt bindeled mellem flyvemedicinerne, som herigennem orienteres om flyvemedicinens udvikling.
Nært knyttet til AMA er Skandinavisk
Forening for Flyvemedicin, som blev startet
i 1952 og har nationale afdelinger i Finland, Norge, Sverige og Danmark. Der afholdes årsmøder på skift i de fire lande.
Det skal endelig nævnes, at der en gang
årligt i Europa afholdes en kongres, den
såkaldte European Congress of Aeraspace
Medicine. Her mødes såvel militære som
civile flyvemedicinere for at blive orienteret om den nyeste udvikling. Det sidste
møde blev afholdt i Dublin, Irland, i for•
året 1964.

Flyvemedicinens udvikling i Danmark
Udviklingen i Danmark har været præget
af, at den udelukkende har været knyttet
til Flyvevåbnet. Den falder i 3 perioder:
før 1933, efter 1933 og efter afslutningen
af 2. Verdenskrig i 1945.
Indtil 1933 var der ikke knyttet en fast
læge til Hærens Flyvetropper. Hærens Lægekorps' læger passede den daglige tjeneste.
Lægelig udvælgelse af aspiranter blev foretaget af afdøde læge Hllkon Brinch, Roskilde. Han fungerede desuden som konsulent
for flyvetrapperne i flyvemedicinske spørgsmål. Dr. Brinch var meget interesseret i
flyvemedicin og havde allerede i 1924 opnået internationalt flyvecertifikat. Han deltog interesseret i internationale flyvemedi-
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cinske konferencer. Som et kuriosum kan
nævnes, at han sammen med sine døtre omkring 1930 i sommerferien foretog en cykeltur til Holland for der at orientere sig om
flyvemedicinen.
Dr. Brinch opgav flyvemedicinen, da man
i 1933 krævede, at han skulle opgive sin
praksis i Roskilde for helt at hellige sig
flyvelægetjenesten. I stedet ansattes nuværende flyvekommandolæge, stabslæge K. H.
Smith den 1. marts 1933 som reservelæge
ved flyvetrapperne, fra 1. marts 1934 som
overlæge. Han blev uddannet som pilot
efter sin tiltrædelse. Dr. Smith foretog un•
dersøgelse af aspiranter samt den halvårlige
kontrol med militærflyverne og havde desuden lægetjenesten for de værnepligtige ved
flyvetrapperne.

Flyvemedicinsk Institut
Efter 2. Verdenskrigs afslutning i 1945,
hvor et nyt dansk flyvevåben skulle opbygges, blev der antaget to reservelæger til frivillig tjeneste som hjælp for overlæge Smith.
Det var nuværende overlæge Børge de Fine
Olivarius, der i 1947 gennemgik det amerikanske flyvevåbens School of Aviation Medicine på Randolph Field, og nuværende
overlæge Asger Lunn, der i 1948 gennemgik flyvelægeskolen i Pensacola i U.S.A.
Overlæge Olivarius havde tjeneste på Flyvestation Karup, mens overlæge Lunn blev
ansat som flyvelæge i København.
Den 26. oktober 1950 oprettedes et flyvemedicinsk institut i en barak på det davæ•
rende Militærhospitals område i København. Indtil da var undersøgelsen af det flyvende personel foregået på flyvestationerne
og aspirantundersøgelsen på Flyvestation
Værløse. I 1959 blev instituttet udvidet med
nogle lokaler i en af Militærhospitalets
gamle pavilloner, og fra efteråret 1960 blev
undersøgelserne overført hertil, mens den

Det store undertrykskammer. U duendig findes kontrolborde med
apparatur til betjening
af ventiler m.m. Øverst
ses fra venstre chl'ftekniker, kammeroperator og sluseoperator.

Undertrykskammeret kan tage indtil 6 elever. Instruktor og elever er forsynet med flyverhjelm, oxygenudstyr
samt hore- og taleapparatur. Oxygenregulatorer er anbragt i kontrolpult foran huer af eleverne.
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Undcrsogalse af hjernens aktivitrt
ved elektroencefalografi. H er J1åvirkes hjernens funktion i•ed et
kraftigt blinkende lys ( flikkerfiroven) .

oprindelige barak udelukkende kunne anvendes til administration. I pavillonen findes lokaler for øre- og øjenklinikker, bibliotek og møderum samt kontorrum og 3 undersøgelsesrum for lægerne samt laboratorierum for elektrokardiografi og cykelergometri. Der er desuden indrettet et lille klinisk laboratorium.
Instituttet råder idag over 2 undertrykskamre, et mindre, som er en gave fra det
norske flyvevåben og som tidligere har tilhørt RAF. Det anvendes af den otologiske
konsulent bl. a. til afprøvning af piloternes
evne til at ventilere mellemøret ved trykændring. Endvidere råder instituttet over
et seksmands-undertrykskammer, i h vilket
der kan foretages eksplosiv dekompression .
Det er en gave fra det amerikanske flyvevåben og er installeret i et stort lokale i
Militærhospitalets gamle køkkenbygning.
Desuden finder der her et chefkontor, et
undervisningslokale samt lægerum.
Den I. maj 1952 ansattes den nuværende
konstituerede chef, dr. med. E. 0. ErreboKnudsen som overlæge ved instituttet. Den
I. oktober 1962 fratrådte flyverkommando-

296

læge, stabslæge K. H. Smitl1, som chef, og
overlæge Errebo-Knudsen blev konstitueret
som instituttets chef.
Instituttet foretager undersøgelser af alle
aspiranter til Flyvevåbnet samt hvert andet
ar undersøgelser af alt flyvende militært
personel.
Den 11. juli 1959 udstedte Ministeriet
for offenlilige Arbejder en bekendtgørelse
omfattende reglement for luftfartscertifikater (PEL), der i kapitel 5 omtaler de helbredskrav der stilles ved udstedelse af civile
certifikater. Som konsekvens heraf udsendtes en meddelelse fra Luftfartsdirektoratet,
hvorefter al lægelig undersøgelse af samtlige
trafikflyvere og flybesætningsmedlemmer
blev henlagt til Flyvemedicinsk Institut.
Det foretager halvårlige kontrolundersøgelser samt hvert tredie år mere omfattende
undersøgelser af alle civile flyvere på nær
sportsflyvere samt desuden af personel mden for flyvesikkerhedstjenesten.
Leder af den flyveotolaryngologiske klinik er assisterende overlæge, dr. med. F .
Kiørboe. Stillingen som leder af den flyve -

oftalmologiske klinik er ubesat, men arbejdet ledes af overlæge, dr. med. B. Lawætz.
Desuden anvendes en række speciallæger
som honorarlønnede konsulenter på områder som neurologi, neurofysiologi, psykiatri m.m.
Som souschef ved instituttet har siden
den 1. oktober 1962 fungeret overlæge, dr.
med. Johs. Døssing, der har taget sig af den
praktiske flyvemedicin. Overlæge Døssing
har ledet undervisningen af Fly,•evåbnets
piloter i undertrykskammeret, som omfatter
demonstration af hypoxi samt eksplosiv dekompression. O verlæge Døssing fungerer
endvidere som konsulent for Flyvemateriel kommandoen og har deltaget i drøftelser
vedrørende valg af den overtryksdragt, som
skal anvendes i Flyvevåbnets nye F 104jagere, og som faglig leder for flyveklassen
ved lægekorpsets underlægeskole.
Undertrykskammerets drift varetages af
teknikere fra Flyvematerielkommandoen.
Lægetjenesten inden for Flyvevåbnet er
iøvrigt opbygget på følgende måde:
Generallægen er øverste faglige leder,
direkte under ham sorterer Flyvemedicinsk
Institut. Efter forsvarslovene af 1951 er
generallægen fælles chef for lægerne i alle
tre værn. Den direkte ledelse af Flyvevåbnets lægetjeneste påhviler Flyverkommandolægen, der fagligt er underlagt generallægen,
men operativt indgår i Flyverkommandoen,
og han er konsulent for chefen for Flyve•
våbnet i alle lægelige spørgsmål.
Til Flyvertaktisk Kommando i Jylland er
som nævnt knyttet overlæge Børge de Fine
Olivarius, til Træningskommandoen overlæge Asger Lunn. Lægetjenesten på flyvestationerne foretages under ledelse af flyvestationslægerne af værnepligtige reservelæger.
Flyvevåbnets værnepligtige reservelæger
har gennemgået uddannelse på lægekorpsets
underlægeskole med speciel flyvemedicinsk

Cykelergometer, der benyttes til kon trol af pilotern es
fysiske træningstilstand.

undervisning. På flyvestationerne foretages
regelmæssig halvårlig helbredsundersøgelse
af det flyvende personel, og der føres nøje
kontrol med deres helbredstilstand, specielt
ved sygdomme, flyvehavarier og ulykkestilfælde i det hele taget. Desuden er der almindelig lægetjeneste for det værnepligtige
personel.
Til flyvestationerne er knyttet udmærkede infirmerier. Sygepassere og sygehjælpere uddannes på lægekorpsets skole i Jægersborg. Sygebærere udtages af det værnepligtige mandskab til uddannelse på flyvestationerne.
For at finde frem til en fast organisation
af flyvemedicinen i Danmark har der ,•æret
nedsat en række kommissioner . I 1947 nerl-
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sattes en militærkommission, der skulle udarbejde forslag til nye bestemmelser for
lægeundersøgelser af Hærens og Søværnets
flyvende personel, til afløsning af de gamle
regler fra 1933. Udvalget afgav sin betænkning i 1948 og gik ind for, at undersøgelser
og kontrol med militærflyvere skulle foregå
på et flyvemedicinsk institut. Som flyvemedicinsk medlem af kommissionen fungerede
stabslæge Smith.
I marts 1949 nedsatte Forsvarsministeriet
et Luftfartsmedicinsk Udvalg, der skulle
undersøge grundlaget for og fremkomme
med forslag til organisering af en institution til varetagelse af militære og civile
flyvemedicinske opgaver. Udvalget gik ind
for, at et flyvemedicinsk institut skulle
varetage undersøgelsen af såvel militært

som civilt personel. Stabslæge Smith var
medlem af udvalget, og overlæge Asger
Lunn var udvalgets sekretær. For tiden sidder et udvalg bestående af repræsentanter
for Forsvarsministeriet, Undervisningsministeriet, Statens Luftfartsvæsen og Flyvevåbenet, som skal forberede Flyvemedicinsk
Instituts overgang fra Lægekorpset til Undervisningsministeriet med nærmere tilknytning til Rigshospitalet. Dette udvalgs
arbejde er ikke afsluttet.
Man må håbe, at det må nå frem til en
fast organisationsform for Flyvemedicinsk
Institut, da det har afgørende betydning for
hele det store arbejde der gøres for at højne
sikkerheden inden for såvel den civile som
den militære flyvning i Danmark.
E. 0. Errebo-Knudsen.

FALDSKÆRMEN

I

begyndelsen af flyvningens historie for
godt 60 år siden var motorkraften i
forhold til flyenes vægt meget lille, omend
vægten af flyet var ringe. Det var således
kun muligt at medføre meget lidt »last«,
og til at begynde med anså man desuden
faldskærme for alt for klodsede at have på.
Under 1. Verdenskrig mistede talrige piloter derfor livet i tilfælde, hvor en skærm
kunne have reddet dem. De havde kun to
muligheder at vælge imellem: En hurtig
død ved at springe eller en langsommere
ved at blive og dø i flammerne. Da motorerne blev kraftigere og nyttelasten følgelig
større, indførtes faldskærme, hvis pålidelighed i tilsvarende grad voksede, og som siden
har reddet mangen pilots liv.
Man skelner mellem forskellige faldskærmstyper efter disses anbringelse på personen. Sædeskærmen er indrettet til at sidde på, idet sædet i flyet udformes, således
at skærmen kommer til at danne en pude.
Rygskærmen bæres, som navnet siger, på
ryggen, og sædets ryglæn er formet, således
at skænnen passer ind heri. Skødskærmen
blev brugt i ældre, flersædede fly af observatør, radiotelegrafist eller agterskytte, på
samme måde som brystskærmen, der anvendes i større fly til besætningsmedlemmerne,

som har faldskærmsselen på og i en nødsituation kan påhæfte selve faldskærmspakken på brystet ved hjælp af kroge. Faldskærmssoldater anvender normalt en rygskærm med en brystskærm som ekstra sikkerhed, hvis den førstnævnte skulle svigte,
et princip, som også anvendes ved øvelsesog demonstrationsspring.

Faldskærmsudspring
Til at begynde med var fremgangsmåden
ved faldskærmsudspring den, at man steg
ud af det - i de fleste tilfælde - åbne
cockpit og ned på planet, hvorfra man så
i sammenbøjet stilling foretog hovedspring
bagud for at undgå at ramme haleplanet.
En anden måde var den, at man, efter først
at have spændt sig fri fra sædet, vendte flyet
om på ryggen, således at man simpelthen
faldt ud. Under alle omstændigheder gjaldt
det om at have tålmodighed og vente længe
nok med at trække i udløserhåndtaget, da
man ellers kunne komme ud for, at faldskærmen greb fat i flyet, hvorved der var
risiko for at blive trukket med ned.
Man lærte at tælle til ti og føje ordet
»bajer« ind imellem, men - som en af
Caterpillar-klubbens medlemmer siger 299

Elev og instruktor ved Tiger Moth. Begge bærer sædeskærm .

»det kan jo godt være, at de sidste bajere
blev noget små«. Det var god tradition, at
udspringeren efter udløsning af skærmen
beholdt udløsningshåndtaget med tilhørende wire i hånden under nedturen, således
at han efter landing kunne aflevere skærmen komplet til pakning.
Senere gik man over til at lade det atmosfæriske tryk i et barometer udløse faldskærmen, hvorved man sikrede sig mod, at
piloten ikke fik udløst skærmen, hvis han
f. eks. slog hovedet ved udspringet eller ikke
kunne finde udløserhåndtaget o.s. v. For
faldskærmssoldaters vedkommende sker udløsningen normalt på den måde, at man
fastgør en line fra håndtag·et på skærmen
til flyet, hvorved skærmen bliver udløst,
når linen er strakt helt ud.
Øvelse eller træning i udspring med fald skærm har aldrig været praktiseret inden
for dansk militær flyvning, idet man har
anset grundig instruktion i faldskærmens
pakning og anvendelse for tilstrækkelig til
at sikre korrekt brug i en nødsituation, ind-

til den nyere tid, hvor automatikken er
trængt helt igennem på dette område.
Det må dog nævnes, at da to englændere
i oktober 1920 gav opvisning i udspring
med faldskærm, havde fire danske flyvere
lejlighed til for første gang frivilligt at prøve dette nye redningsmiddel. De første, der
sprang, var premierløjtnanterne Thiele og
Ole Andersen fra Marinen, og en uges tid
senere foretog løjtnant Bjarkov og IøjtnanL
J. Foltmann fra Flyverkorpset hver et udspring.

Jægerkorpset
Jægerkorpset er en af de nyeste enheder
i Danmarks forsvar, oprettet i 196 l som en
særskilt enhed under Hæren, men indkvarteret hos Flyvevåbnet. Personellet bærer
som særligt kendetegn en grøn baret og et
faldskærmsemblem.
Korpset vil i krigstid blive indsat i kampområdet bag fjendens forreste linier til løsning af specielle og meget betydningsfulde
opgaver, hvorfor personellet trænes både
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som frømænd og som faldskærmssoldater,
foruden at det får en meget hård og krævende almindelig soldateruddannelse.
Flyvevåbnet sørger for den til faldskæm1stræningen og indsættelsen nødvendige flytransport.

Pilot i fuld udrustning J1å vej 0/1 i F-84 G Thunderjet. Faldskærmen er pakket i en J1ose J1å ryggen .
Piloten sidder på gummibåden, som ligger i bundm
af kata pultsædet.

Katapultsædet
Under 2. Verdenskrig steg flyenes hastigheder betydeligt, og da man begyndte på
konstruktion af fly med propeller siddende
agten for cockpittet, kom der svære komplikationer ved faldskærmsudspring, idet piloten ville blive suget ind i den roterende
propel og bogstaveligt talt hakket i småstykker. En Fokker-type blev derfor som den
første udstyret med et udskydnings- eller
katapultsæde, som slyngede piloten ud, siddende i sædet, således at han kom fri af propellen. Da jetflyene fremkom i slutningen
af krigen, kom hastighederne endnu højere
op, og det blev vanskeligt for piloten at
kæmpe sig ud af cockpittet på grund af vindpresset, hvorfor man efter nogle års flyvning og indvundne erfaringer også begyndte
at installere katapultsæder i sådanne fly, noget der i dag er standard, men - som man
vil se i den følgende beskrivelse af et efterkrigsudspring - ikke var almindeligt dengang. En anden årsag foruden hastigheden
var, at haleplanet på jetfly sædvanligvis er
meget højt anbragt, og derfor frembyder
stor fare for piloten ved udspring.
Katapultsædet er groft sagt et sæde, der
kan køre op ad nogle skinner i cockpittet,
og som udskydes ved hjælp af en cylinder
med stempel, der bevæges af nogle krudtladninger, der affyres med brøkdele af sekunders mellemrum, når piloten påvirker
udløsergrebet. Kraften skal være meget stor
for at undgå, at vindpresset bøjer skinnerne
og dermed stopper sædet, når det er begyndt at rage op over kanten af kroppen.
Det er derfor meget væsentligt, at piloten
holder armene på plads på dertil indrettede
armlæn for ikke at få albuerne knust mod
cockpitkanten, ligesom hans ben automatisk trækkes tilbage til særlige fodstØtter af
samme grund. Det er ligeledes meget vigtigt,
at han presser hovedet bagud mod en støtte-
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Jægerkorpset. Umiddelbart efter landingen samles gru/1/mi til indsats. Normalt må jægerne dog påregne
at skulle o/1erere enkeltvis eller måske 2 ti 3 mand.

pude, således at påvirkningen kommer lige
ned gennem hals- og ryghvirvlerne. I modsat fald risikeres brud på disse. På de nyeste
katapultsæder til overlydsfly har man for
at opnå kraft nok, uden derved at beska•
dige piloten, måttet anvende en kombination af raket- og krudtladninger, således at
igangsætningen sker noget blidere.
De nyere katapultsæder er iøvrigt udformet således, at det eneste, piloten skal gøre,
er at trække i udløsningen, hvorved sædet
udskydes, og når piloten er i den rigtige
højde, bliver han automatisk løst fra sædet
og skærmen udløst. Hvis automatikken skulle svigte, er det dog stadig muligt at foretage dette manuelt ved hjælp af særlige
håndtag.
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Ca ter jJillar-klub ben
Faldskærmens indførelse i dansk militærflyvning i 1926- 27 medførte, at man også
her i Danmark stiftede bekendtskab med
Caterpillar-klubben.
»Caterpillar« er det latinske navn på sil•
kesommerfuglens larve, af hvis cocon natur·
silken udvindes. Caterpillaren redder selv
livet ved at spinde en silketråd efter sig, når
den falder fra et blad eller en gren. Dette
materiale, som er let og stærkt, blev anvendt
i de første faldskærme og var i mange år
enerådende, indtil kunstsilke, nylon og lig•
nende stoffer blev de fremherskende.
Caterpillar-klubben er stiftet i 1922 af
opfinderen af den amerikanske Irving-faldskærm, og medlemskab af klubben indtræ-

•

der automatisk, når flyvere eller passagerer
har reddet livet ved udspring med en Irving-faldskærm. Klubmedlemmerne tildeles
en erindringsnål af guld, forestillende en
caterpillar.
Det må her straks bemærkes, at faldskærmene, som Flyvevåbnet anvender, ikke alle
er af Irving-fabrikat - der anvendes også
G.Q.- og Pioneer-skærme - hvorfor det samlede antal medlemmer af Caterpillar-klub-

ben ikke svarer helt til nedenstående liste.
G.Q.-fabrikken har også en udspringerklub
- G.Q.-Club.
Det er vanskeligt at få konstateret det
helt nøjagtige antal klubmedlemmer, idet
det vel for den enkelte er vigtigst, at han
har reddet livet, og ikke om han får et klubemblem! Det kan imidlertid konstateres, at
i hvert fald nedennævnte er berettiget til
at være medlem af en af klubberne.

1. 30/o 1927 Oberstløjtnant H. L. V. Bjarkov.
2. 29/o 1928 Orlogskaptajn J. H. Harms.
3. 22/11 1933 Flyverløjtnant I. P. Toxholm.
4. 11/8 1934 Sekondløjtnant H. Wolff.
5. 11/8 1934 Løjtnant L. M. S. Jacobsen.
6. 18/8 1935 Oberstløjtnant C. C. Larsen.
7. 20/8 1935 Løjtnant N. Klinkby-Petersen.
8. 20/8 1935 Løjtn. L. M. S. Jacobsen (2. gang) .
9. 5/ 8 1936 Løjtnant Fritz Rasmussen.
10. 5/8 1936 Løjtnant A. H. Jørgensen.
11. 9/o 1938 Kaptajnløjtnant A. A. Pontoppidan.
12. 1712 1939 Kaptajnløjtnant J. J. Ulrich.
13. 29/ 2 1941 Sek.løjt. P. B. Christensen (Finland ).
14. 15/8 1943 Sergent A. J. L. Bøge {Frankrig) .
15. 18/9 1950 Flyverløjtnant L. F. Hansen.
16. 9/ 5 1951 Løjtnant H. C. T. Halken.
17. 20/ 10 1951 Overfenrik K. B. Mogensen.
18. 24fi 1952 Flyverelev B. P. Nielsen (U.S.A. ).
19. 16/6 1953 Sergent F. T. Petersen (U.S.A. ).
20. 1/10 1954 Sergent 0. R. Larsen (U.S.A. ).
21. 9/2 1955 Fly.løjtn. J. M. Jensen (Tyskland ).
22. 10/3 1955 Sergent E. Hansen (U.S.A. ).
23. 29/8 1955 Flyverløjtnant P. E. Skorstensgaard.
24. 11/1 1956 Flyverløjtnant H. C. W. Jensen.
25. 14/2 1956 Flyverløjtnant 0. H. Jensen.
26. 8/3 1956 Flyverløjtnant A. B. Sørensen.
27. 4/ 4 1956 Flyverløjtnant C. B. Davidsen.
28. 11/11 1956 Fly.løjtn. H. 0. Ladegaard-Pedersen.
29. 18/2 1957 Flyverløjtnant P. K. Hansen.
30. 25/4 1957 Flyverløjtnant S. T. W. Eriksen.
31. 8/7 1957 Flyverløjtnant H. B. Nielsen.
32. 22/ 9 1957 Flyverløjtnant K. A. Jørgensen.
33. 25/1 1958 Major H. Fletcher (USAF ).
34. 25/ 1 1958 Flyverløjtnant V. Høj.
35. 1/12 1958 Fly.løjtnant P. E. Sucksdorff Olsen.
36. 8fi2 1958 Flyverløjtnant L. Back.
37. 20/ 2 1959 Flyverløjtnant J. K. Nielsen.
38. 25/6 1959 Sergent P. Mørch (Canada ).
39. 19/1 1960 Flyverløjtnant K. Rasmussen.
40. 19/10 1960 Flyverløjtnant K. M. Rasmussen.
41. 19fi2 1960 Flyverløjtnant P. Jarnum.

42. ½ 1961 Flyverløjtnant K. Engel.
43. 9/ 3 1961 Flyverløjtnant B. S. Larsen.
44. 1714 1961 Flyverløjtnant P. Scheuer-Larsen.
45. 1714 1961 Flyverløjtnant F. P. T. Horne.
46. 12; 5 1961 Major K. Smith (USAF ).
47. 12/ 5 1961 Flyverløjtnant A. Ravn.
48. 12/ 5 1961 Flyverløjtnant 0. M. Nielsen.
49. 5/ 6 1961 Sergent B. Wingsøe (Canada ).
50. 17/ 6 1961 Flyverløjtnant S. B. Henriksen.
51. 23/ 9 1961 Flyverløjtnant J. P. Ungar.
52. 21/ 1 1962 Fly.løjtn. F. P.T. Horne (2. gang).
53. 21/ 6 1962 Flyverløjtnant P. Tidmand.
54. 17/ 11 1962 Flyverløjtnant S. B. Konne.
55. 14/ 12 1962 Flyverløjtnant G. Sørensen.
56. 19/ 1 1963 Flyverløjtnant F. K. Nielsen.
57. 19/ 3 1963 Flyverløjtnant B. Andresen.
58. 19/ 3 1963 Flyverløjtnant G. L. Skytt.
59. 16/ 4 1963 Fly.løjt. P. Scheuer-Larsen (2. gang).
60. 1714 1963 Flyverløjtnant J. P. Ungar (2. gang).
61. 15/ 5 1963 Flyverløjtnant T. S. H. Olsen.
62. 3/7 1963 Major B. E. Pedersen.
63. 16/7 1963 Fly.løjtn. F. K. Nielsen (2. gang).
64. 7/ 11 1963 Sergent J. H. Kristensen (Canada).
65. 5/ 5 1964 Flyverløjtnant B. Nielsen.
66. 5/ 5 1964 Sergent J. Pedersen.
67. 29/7 1964 Flyverløjtnant H. Brimer.
68. 29/7 1964 Flyverløjtnant P. Holm.
69. 5/ 10 1964 Flyverløjtnant E. B. Pedersen.
70. 4/ 12 1964 Flyverløjtnant V. W. Hansen.
71. 27/7 1965 Major P. Jensen.

Caterpillar-klubbens og G.Q.-klubbens mærke til

faldskærmsudspringere.
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Flyvevåbnets J>iloter og ovrige flyvende personel
trænes ikke i faldskærmsudspring, hvorimod FLVtransj,ortfly anvendes ved J ægerkorjJSets træning. Her
vises gangen i et træningsudsj>ring fra C-47 trans/>0rtfly. 1) Jægeren ho/1/ier ud af doråbningen, ifort såvel
bryst- som rygf aldskærm. Da jægerne er suommedyk1..er (»fromands «) uddannet, og s/>ringet foregår over
vand, har han svommef odder Jiå. 2) Linen som f1 a
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f aldskærmsudloseren er fastgjort i flyet, er ved at
strækkes, hvorefter udlosningen sker. 3-4) Skærmen
er frigjort, og faldskærmsselens stropper er ved at
være strakte, d.v.s. at skærmen er ved at være udfoldet, så den »bærer«. 5) Skærmen er, efter at
jægeren er landet i vandet, ved at dale ned og allerede så småt ved at klappe sammen.
20 Det danske Flyvevåben
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I Danmark er der således forekommet
ialt 6 I udspring, hvortil kommer I i Finland, I i Frankrig, I i Tyskland, 4 i U .S.A.
og 3 i Canada. Det betyder, at mindst 64
danskere til dato har reddet livet ved faldskærmsudspring, idet der af de anførte 71
foretagne udspring for at redde livet i 5 tilfælde var tale om gengangere, medens 2 var
amerikanske piloter, der midlertidigt gjorde tjeneste i Flyvevåbnet.
For yd~rligere at tegne et billede af vilkårene kan det oplyses, at springene fra og
med nr. 18 alle er foregået ved hjælp af
katapultsæde, som således har vist sig at
være et særdeles gavnligt hjælpemiddel, nødvendiggjort af de høje hastigheder, som jetflyene opnår.

Tre faldskærmsudspring
Som eksempler på forløbet af havari skal
her omtales tre typiske tilfælde: Et »førkrigsspring« foretaget den 30. juni 1927 af
oberstløjtnant H. L. V. Bjarkov, et »efterkrigsspring« uden brug af katapultsæde
foretaget af flyverløjtnant L. F. Hansen den
18. september 1950 samt et faldskærmsudspring med anvendelse af katapultsæde
foretaget den 19. januar 1963 af flyverløjtnant F. Kirkegaard Nielsen.

Førkrigsspringet blev udført den 30. juni
1927 af oberstlØj tnant, nuværende oberst,
H. L. V. Bjarlwv, som frivilligt gik op med
en Fokker CV over Kalvebod Strand for »at
flyve planet af« for at skaffe vished med
hensyn til flytypens evne til dykning.
Der havde ved Hærens Flyvertropper fundet et uheld sted, idet en af flyverne under
dykning med rekognosceringsmaskine af
Fokker CV-typen havde været udsat for
planvibrationer, som følge af hvilke maskinen »rystede i stykker« og kun med besvær
kunne landes. Man stod noget uforstående
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overfor hændelsen, som ikke rigtigt passede
til de oplysninger, man havde fra fabrikkens side om flyet, og der bredte sig - ikke
mindst blandt flyverne, der dagligt skulle
i luften med fly af samme type - nogen
usikkerhed.
For at gøre en ende på denne var det, at
Bjarkov tilbød at foretage en dykprøve med
en maskine af samme type. Bjarkov vidste,
at prøven måtte føres igennem til sluthastighed, og da Hærens Flyvertropper på det
tidspunkt ikke selv havde faldskænne, lånte
han en ved Marinens Flyvevæsen, således at
han kunne »stå af«, hvis det blev nødvendigt.
Som forsøgsfly udvalgte man R. 1, hvormed Botved havde gennemført sin berømte
flyvning til Tokio og retur over Sibirien.
Det var smukt vejr den 29. juni, og Bjarkov steg til 2000 m, hvorfra han påbegyndte
dykprøveme, som gradvist blev sat op i hastighed. Efter tre prøver, hvor farten var
sat op fra 225 til 300 km/t, blev det overskyet, og yderligere prøver blev opgivet for
den dag.
Næste dag, den 30. juni, fortsatte Bjarkov, og i fjerde prøve kom han op på 350
km/t, uden at der endnu var noget at mærke på flyet. Så kravlede Bjarkov for femte
gang op i højden, og øgede denne gang farten til 400 km/t. Flyet lå roligt i luften,
mens nålen på fartmåleren langsomt passerede forbi 400 km/ t-mærket. Bjarkov glædede sig over flyets opførsel, men pludselig var det morsomme forbi. Vi lader Bjarkov selv fortælle: »På en gang opstod der
voldsomme vibrationer i overplanets yderender, og i løbet af en brøkdel af et sekund
- og længe før det var muligt at tage maskinen ud af dykningen - lød der et mægtigt brag. - Planerne var sprængt. I samme
nu rev resterne af overplanet sig løs fra maskinens krop.
Ved planernes sprængning kom der et

(
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voldsomt stop i farten, og jeg blev ligesom
slynget fremover. Der mødte jeg overplanet
på vej bagud, og sammenstødet var afgjort
i min disfavør. Min brystkasse blev slemt
fladtrykt, og hovedet fik et alvorligt slag.
Det kneb med at få vejret, da der var nederdrægtig lidt luft tilbage i lungerne. Men
hjernen forblev »kold«, det var min redning.
Maskinen opførte sig ganske usømmeligt,
den skruede sig nedad uden at bryde sig
om mig, medens hundreder af stumper
hvirvlede rundt i luften. Der var kun et at
gøre: bort fra maskinen. Men det var slet
ikke så nemt. Dog, når det kniber, kan man
udrette det utroligste, således også her, jeg
slap fri af maskinen.
Den faldskærm, jeg bar, var sådan konstrueret, at den anvendes som sæde, når man
sidder i maskinen; den vil derfor, når man
kommer fri, ved sin vægt trække manden
baglæns gennem rummet med benene stikkende til vejrs. - I denne noget uskønne
stilling fo'r jeg nedad mod jorden. Der skulle normalt kun være et at gøre for mig: udløse skærmen. Jeg var imidlertid blevet kastet en del omkring i maskinen, da den
brød sammen og jeg kravlede ud, og det
var resulteret i, at en af faldskærmens remme var blevet snoet ikke mindre end tre
gange omkring mit ene ben. Det måtte bringes i orden, og det havde sikkert ikke været
svært, såfremt jeg ikke havde haft det besvær med mit åndedrag, men min ydeevne
var efterhånden stærkt reduceret. Nå, benet
blev frigjort, og det spændende øjeblik kom,
da faldskærmen skulle udløses. Jeg trak i
snoren, mærkede at skærmen udløste sig, og
så den skinnende hvide silke forme sig som
en kæmpemæssig paraply, hvis baggrund
var en mængde flagrende stykker lærred og
krydsfiner, der frigjort fra den splintrede
maskine flød i luften ligesom vragstumperfra et sunket skib.

}

Det gav et stærkt, sejt ryk, da skærmen
sagde stop til den store hastighed, hvormed
jeg fo'r nedad. Så kiggede jeg nysgerrigt
efter min maskine og nåede lige at se den
bore sig ned i vandet som en forvirret masse
i et mægtigt sprøjt.
Foreløbig var alt for så vidt gået efter
beregningen; maskinen var styrtet i vandet
uden at skade nogen, og jeg hang i faldskærmen til luvart for Amager. Nu var spørgsmålet, om jeg kunne nå ind til land. Maskinen brød sammen i ca. 1000 m's højde, og
medens jeg puslede med at få remmene bort
fra benene, faldt jeg, antager jeg, ca. 400 m.
Jeg havde altså 600 m tilbage og kunne
snart se, at jeg måtte havne i vandet. Dette
ærgrede mig straks, indtil det gik op for
mig, at jeg dog i grunden var et utaknemligt asen, når min smålighed gik så vidt, at
jeg ikke glædede mig over at være sluppet
nogenlunde helskindet fra affæren.
Det var en noget våd landing, jeg fik med
faldskærmen, men det var da i det mindste
et blødt sted at gå ned, og udover en dukkert, som var uundgåelig, skete der mig
heller ikke yderligere noget.
En mængde behjertede mennesker kom
til fra alle kanter.«
Den første, der modtog ham, var den
pilot, som havde været årsag til prøverne.
Bjarkov kom vadende ind gennem det lave
vand med faldskærmen sammenrullet under den ene arm. Alt, hvad han sagde, skal
have været:
»Jeg blev skam lidt våd; men De havde
nu alligevel ret. Maskinen kunne ikke tåle
at dykke til sluthastighed.«
Efterkrigsspringet uden brug af katapultsæde blev udført af flyverløjtnant Folmer
Hansen, som den 18. september 1950 kolliderede i luften med søløjtnant S. Glarborg
Petersen. Folmer Hansens Meteor Mk IV
mistede halepartiet, og det lykkedes piloten
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at komme ud af flyet. S. Glarborg Petersen
førte sin Meteor Mk IV tilbage til Karup
Flyveplads, hvor han foretog landing på en
motor.
Af rapporten, som Folmer Hansen afgav
til 3. Luftflotille, fremgår følgende hændelsesforløb:
Starten fra Karup Flyveplads (som det
endnu hed) fandt sted kl. 1417 i let skyet
vejr med jævn SW-vind. Søløjtnant Glarborg (Meteor Mk IV nr. 476) var fører af
en rode, hvis 2'er var flyverløjtnant Folmer
Hansen (Meteor Mk IV nr. 477). Roden
skulle øve luftkamp, nærmere betegnet målfølgning med gyrosigte. Efter starten skulle
Folmer Hansen lægge sig i kolonnelinie,
d.v.s. lidt bag ved og lidt lavere end førerflyet, hvorefter roden steg op imod den befalede øvelseshøjde.
Under stigningen observerede Folmer
Hansen, at fodtrinet på Glarborgs M eteor
ikke var gået ind, hvilket normalt skulle
ske samtidig med, at understellet blev taget
ind. Dette meddelte han Glarborg over radioen og blev derpå beordret op på venstre
side af førerflyet for at kontrollere, om fodtrinet gik op, når Glarborg afprøvede understellet.
Begge fly satte dykbremserne ud for at
få farten ned under de 175 knob, som var
max. fart for betjening af understellet, og
Folmer Hansen lagde sig i tæt formation
med Glarborg, skrå t til venstre, lavere og
lidt tilbage. Han måtte herunder tage gashåndtagene helt tilbage for ikke at passere
førerflyet. Glarborg afprøvede nu understellet, mens Hansen holdt øje med fodtrinet,
og netop som understelslemmene klappede
i, observerede Hansen en stærk bevægelse
af flyene mod hinanden. Han parerede herfor og nåede at bemærke, at hans fly gled
lidt frem i forhold til førerflyet. Et øjeblik
efter mærkede Folmer Hansen et ikke særlig voldsomt stød fra bagpartiet af sit fly,
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der med det samme »tabte næsen« og begyndte et ret roligt, næsten lodret spind.
Rorkorrektioner gav ingen virkning, og piloten var klar over, at han måtte forlade
flyet.
Kollisionen var sket kl. ca. 1425 i ca.
3000 m's flyvehøjde.
Folmer Hansen udløste Hood'en (plexiglasset, der dækker cockpittet), spændte sig
fri og pressede sig ud af cockpittet. Han bemærkede maskinen falde væk under sig og
udløste så faldskærmen og dalede mod jorden.
Efter nogle minutter var nedturen slut,
og Folmer Hansen landede i en pløjemark
sydøst for Viborg. Vinden havde ført ham
ca. 5 km bort fra maskinens nedstyrtningssted. Fra gården ringede han hjem til 3.
Luftflotille, som lod ham afhente og køre
til nedstyrtningsstedet, hvor flotillechefen,
kaptajn, nuværende oberstløjtnant T. Wichmann, var til stede.
SØlØjtnant Glarborg fortæller i sin rapport, samstemmende med Folmer Hansen,
om de indledende stadier og derefter, at
han mærkede et kraftigt stød under sit fly
og så en sort skygge forsvinde skråt fremefter til højre. Hans fly blev straks meget
højre-tungt, og brandalarmeringslyset for
højre motor tændtes. Der var dog ingen
røgudvikling at se, men da advarselslyset
vedblev at lyse, stoppede han højre motor
og satte ildslukningssystemet i gang og overgik til en-motors flyvning med nedsat hastighed, idet normalhastighed forøgede
højre-tunghed så meget, at han ikke kunne
modvirke den. Landingen forløb normalt
kl. 1432 på Karup.
Folmer Hansen oplyser i tilslutning til
ovenstående: På vejen ned i faldskærmen
havde denne en kraftig tendens til at komme i svingning, denne tendens blev heldigt
modvirket ved at trække ned i linerne; det
var påfaldende, så tydeligt man hørte, hvad

Når udloserhåndtaget trækkes ned, dækkes pilotens
ansigt af et gardin, hvorved hovedet bliver trykket
tilbage mod nakkestotten.
Der findes et reserveudloserhåndtag til sædet placeret mellem benene på piloten. Bemærk, at udløserhåndtaget fattes med overgreb, hvorved albuerne
naturnødvendigt forbliver
inde ved kroppen.

der skete nede på jorden, og der var god tid
til at se sig om. I ca. 2-300 m højde passerede han en sognevej, hvor der netop kørte
en mandlig cyklist forbi. Folmer Hansen
råbte »halløj« til cyklisten et par gange og
så, at han kiggede sig om, men da han åbenbart intet fik øje på, fortsatte han med
stærkt forøget hastighed væk fra denne »røst
fra oven«.
Det skal tilføjes, at Folmer Hansen efter
uheldet var indlagt på Københavns Militærhospital i knapt fire uger, idet man fandt
ud af, at han havde fløjet med en hjernerystelse, der var pådraget fredag den 15.
september under fodboldtræning. Under
træningen stødte han og en anden spiller
hovederne så kraftigt sammen, at Folmer
Hansen som den første synlige virkning opn åede et flækket øjenbryn.

beordret til at flyve på sin 6. omskolingsmission på F-86 D, idet flyverløjtnant P.
Scheuer-Larsen var ledsagepilot. Der skulle
bl. a. øves kunstflyvning og dykning til
overlydshastighed.
Starten fandt sted fra Flyvestation Alborg
kl. 0952, og de to fly steg på nordkurs i
tæt formation op igennem skylaget, som
fandtes i området op til ca. 3600 m. Under
stigningen observerede Kirkegaard, at han
havde besvær med at følge med i formationen, idet hans fly tilsyneladende ikke ydede
fuldt så stor motorkraft som rodeførerens,
til trods for at denne fløj med nedsat motorydelse. Dykningen blev påbegyndt fra ca.
12.000 m med brug af efterbrænder, og
udretningen af dykket fandt, med brug af
dykbremse og gashåndtaget trukket helt tilbage, sted i 5-6000 m's højde.
Efter udretningen blev dykbremsen taget
ind, og Kirkegaard gav fuld gas, hvorved

Piloten siddende i katapultsædet. U dloserhåndtaget
til sædet sidder over hovedet og kræver brug af begge
hænder til udlosningen. Billedet viser ikke de stropper, som haler benene tilbage på plads i fodstotterne.

Efter krigsspring med brug af katapultsæde blev foretaget af flyverløjtnant F.
Kirkegaard Nielsen, som den 19. januar
1963 måtte forlade en F-86 D »Sabre« over
Kattegat efter motorstop.
Flyverløjtnant Kirkegaard Nielsen var
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motortemperaturen blev så høj, at han
måtte trække gashåndtaget tilbage. Da han
havde fået temperaturen ned og atter gav
gas, steg temperaturen påny, og motoren fik
»flame out«. Der hørtes ingen unormale
lyde, og ingen advarselslys var tændt, før
omdrejningerne faldt. Kirkegaard foretog
derpå fire normale genstarter i luften, hver
gang med fornyet »flame out« til følge. En
femte gang blev forsøgt, men mislykkedes.
Under hele denne del af hændelsesforløbet lå Scheuer-Larsen i tæt formation med
Kirkegaard, men da de nu i ca. 2500 m
gik i skyerne, drejede han 10-15° til højre
for Kirkegaards kurs, for ikke at komme i
vejen for ham, hvis han skulle beslutte sig
for at bruge katapultsædet i skyerne.
Kirkegaard kom ud af skyerne i lidt under 1800 m's højde, hvor han udsendte
MAYDAY til Ålborg flyvekontrol, men
ikke straks fik svar. Scheuer-Larsen udsendte derpå MAYDAY og fik opgivet sin
position til 26 sømil NNE for Skagen, kurs
Ålborg 190°, afstand 60 sømil. Klokken var
da 1019.
Kirkegaard forsøgte nu atter en genstart
i luften (den 6.), og den lykkedes, omend
temperaturen blev høj ved ca. 65 % RPM.
Han drejede nu ind mod land og passerede
ind over Grenen syd for Skagen i ca. 400
m's højde, som han dog ikke kunne holde
på grund af den lave motorydelse. Han
afskød derfor sit canopy (plexiglas-taget
over førersædet) og trak i udløserhåndtaget
til katapulten. Han fandt dernæst sig selv
hængende i skærmen lige over østkysten af
Grenen og drev Østpå ud over vandet.
Kirkegaard prøvede, da han opdagede, at
han drev med vestenvinden ud over vandet,
at styre sin faldskærm for at mindske afstanden fra land, men det lykkedes ikke.
Umiddelbart efter ramte han vandet, hvis
temperatur var 0° C, og han fik et mærkbart kuldechok. Da han kom til sig selv,
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var han indfiltret i faldskærmslinerne, og
han begyndte at befri sig for disse, medens
han trådte vande, men blev hurtigt træt.
Pludselig fik han den ide at blæse svømmevesten op, hvorefter han fik sig befriet så
meget for linerne, at han kunne få fat i
pakken med sin gummibåd, men på grund
af kulden tog det ham lang tid at få gummibåden blæst op.
Løjtnant Kirkegaard kravlede op på gummibåden, som lå med bunden i vejret, men
han mente ikke at have kræfter nok til at
vende den om. Siddende på dinghyen så
han først et T-33 fly, dernæst en Catalina
og siden en helikopter flyve forbi, men han
prøvede ikke på at signalere til dem, da
han regnede med at være opdaget. Ligeledes forsøgte han heller ikke at aktivere
sin SARAH-nødsender.
Da eftersøgningsflyene ikke vendte tilbage, indså piloten, at han var nødt til at
vende dinghyen, da den var ved at synke,
og det lykkedes for ham, men det tog lang
tid igen at komme op i gummibåden, da
han var meget afkræftet.
Kirkegaard forsøgte nu at få sin nødsender igang, men hans fingre var valne og følelsesløse, og han kunne derfor kun betjene
udstyret, hvis han samtidig kunne se på det.
Dette er ikke muligt, nå.r redningsvesten
er blæst op. Han forsøgte så forgæves at
krænge vesten af, og da det ikke lykkedes,
ledte han - ligeledes resultatløst - efter sin
dolk for at punktere redningsvesten. Endelig lykkedes det ham at få SARAH-antennen frem, men hans kræfter var da så udtømte, at han ikke magtede at få den fastgjort på redningsvesten, og den faldt i vandet. Sine sidste kræfter koncentrerede Kirkegaard derfor om at modvirke kuldens
virkninger så meget som muligt ved at bevæge hænder og fødder. Han hørte fly-støj
og så en T-33, men havde ikke kræfter til
at vinke, ligesom det begyndte at sløres for
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Skematisk fremstilling af udlosning med »Martin
Baker« katapultsæde .
I. Piloten fatter ud/osergrebet.
2.-3. Når »gardinet« trækkes ned for ansigtet, begynder sædets vandring op ad skinnerne, idet benene trækkes ind på plads på fodstotten.
4. Styreskærmskatapult ( et stå/stempel, der skal
trække styreskærmen fri) affyres.
5. 22" styreskærmen ud/oses og stabiliserer sædet.
6. 5' styreskærmen udtrækkes, og sædets fart bremses.
7. Når sædet er decelleret til en passende hastighed,
frigores piloten fra sædet, og hovedskærmen udtrækkes. Hovedskærmen måler 24' i diameter ca. 8 meter.
[alt skydes sædet 30-35 meter bort fra flyet, og pilotens eneste opgave under det ovennævnte forlob er
således at fatte affyringshåndtaget og trække skær-

men eller »gardinet« ned for ansigtet. Resten f oregcir
automatisk, men der findes manuelle udlosningsmuligheder for de forskellige faser. I sædet er indbygget automatik, som sikrer, at faldskærmen ikke
ud/oses i hojder over 10.000 fod af hensyn til tempr.raturf orholdene, ligesom sædet er forsynet med en
nodiltflaske, der kan forsyne piloten med ilt ved
udspring fra stor hojde.

øjnene. Han så også en F-86 Dog hørte en
helikopter, men mener selv at have mistet
bevidstheden, og han kom ikke til sig selv
igen, før han hang i helikopterens løftestrop.
Der var da gået ca. 1 time, siden han landede i vandet kl. ca. 1030.
Helikopteren gik ned i Hulsig, hvor en
ambulance ventede og førte flyveren til
Skagen Sygehus i stærkt forkommen tilstand. Legemstemperaturen var da sunket
til 27½° C.
Det førerløse fly landede i et klitområde
ca. 1 km NE for Hulsig og fandtes brudt
1 flere stykker, men var ikke gået i brand.
Årsagen til havariet blev af Havarikorn-

missionen fastslået som værende »flame
out« under anvendelse af såvel hoved- som
nødbrændstofsystem. Det har derimod ikke
været muligt nøje at fastslå fejlen, der bevirkede, at motoren fik »flame out«, men
det formodes, at fejlen lå i de brændstofførende dele af flyet.
Grunden til, at Kirkegaard - trods den
intensive og hurtigt iværksatte eftersøgning
med fly - først blev fisket op efter ca. 1
times forløb, var den, at Scheuer-Larsen
som omtalt havde mistet ham af syne, da
de gik ind i skyerne, og ikke fandt ham igen
inden udspringet. Redningskoordinationscentret gik derfor i eftersøgningsplanlægningen ud fra den position på 26 sømil
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NNE for Skagen, som Scheuer-Larsen havde befundet sig på, da han meldte MAYDAY, medens den korrekte position derimod var ved Hulsig (10 km syd for Skagen).
Det var en »free lance« T-33, der opdagede Kirkegaard og fik dirigeret helikopteren til den rigtige position godt 30 sømil
længere sydpå end først antaget.
Løjtnant Kirkegaard blev på hospitalet
i Skagen lagt i bad og har selv indgående
beskrevet hele hændelsesforløbet og ikke
mindst sine reaktioner ved denne form for
»genoplivning«:
»Jeg må være faldet i søvn eller mistet
bevidstheden, for pludselig vågner jeg ved,
at jeg føler, at jeg sejler - jeg vugger ganske stille afsted. Jeg lukker øjnene op - jeg
ligger på en båre i et stort badeværelse. Du
drømmer, men dine øjne er da åbne - de
føles godt nok helt glasagtige, men du må
drømme. Jeg bliver løftet hen over et stort
badekar og sænket ned mod vandet. Det øjeblik, mine fødder rammer vandet, farer en
smerte igennem mig - vandet er skoldhedt
- jeg vrider mig i armene på dem, der holder mig, og kommer ned på gulvet. Samtidig
ser jeg ham i uniformen - en russer, slår
det mig (Falck-mand!). Jeg ser mig omkring,
alle står tavse i hvide kitler. Du skal pines
- det er, fordi du ikke har sagt noget det skal dog ikke hjælpe dem - du siger
ikke noget alligevel. De løfter mig hen over
karret igen. Skal du slå? Nej, vent indtil du
har samlet kræfter, du er vist for svag nu.
Jeg griber fat i kanten af karret, da de sænker mig, og holder mig oppe i armene. Mine
fødder rammer vandet - jeg rykker dem
op, samtidig med at jeg prøver på at svinge
mig ud på gulvet. De holder igen på mig,
samtidig med at en siger: »Ned med ham.«
To af dem rykker mine hænder løse, og de
sænker mig påny. Jeg sprøjter i vandet og
griber fat i kanten med højre hånd, men
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de løsner den. En sorthåret fyr siger: »Helt
ned med ham.« Et vildt raseri vælter op i
mig. Rolig, rolig, gamle ven, vent til du er
fri - få højre hånd fri, og så næste gang
den sorte siger noget, slår du så hårdt, at
hans hoved ryger tilbage og slår mod den
skarpe kant bagved. I samme nu er min højre arm fri, lynhurtigt trækker jeg den til bage og svinger så hårdt efter den sorte.
Armen standser med et ryk, to kvinder
hænger i den. Der tages bedre fat i mig nu,
da jeg igen bliver løftet ind over karret der er flere til hjælp. »Så lad os tage en
skammel, og lad ham sætte sig ned, så det
bliver gradvis.« Derefter er det bedre mine ben kommer under, jeg kommer langsomt, meget langsomt ned at sidde på hug.
Skammelen er anbragt, men jeg vil ikke
sidde endnu. Ind imellem prøver de at vælte mig, men jeg har godt fat i kanten. Efter
lang tid kommer jeg langsomt tilbage og
sidder på skammelen. »Var det en helikopter, der hentede Dem?« - Jeg hader dig,
mester, og du får ikke noget ud af mig.
»Var det en båd, Kirkegaard?« - Du kan
ligeså godt lade være - du lyder godt nok
venlig, men det hjælper ikke noget ...
Nå, det er sådan, russerpiger ser ud. Mon
det er partiemblemer, de har på? »Svar os
nu, Kirkegaard, sig noget!« Jeg ser så ondt
på ham, som jeg kan - jeg hader dem allesammen. De presser mig længere ned i vandet, til jeg er helt under. Det er forøvrigt
helt behageligt nu - jeg plasker langsomt
frem og tilbage med hænder og fødder, men
det ved de selvfølgelig ikke, og du siger det
heller ikke - de tror, du pines. »Blev De
taget op af helikopter, Kirkegaard?« - »Ja,«
måske han så vil holde kæft. De løfter mig
op af karret, hvad jeg er ked af. Jeg bliver
lagt på en båre, pakket ind i tæpper og båret ind til en seng. De lægger mig og pakker mig ind, sætter varmekasse over mig, og
langsomt går det op for mig, at det er et

Faldskærmene plejes, som alt andet nodudstyr, med
megen omhu. Hver 8. eller 12. uge (efter typen)
ombyttes skærmene for at gå til udluftning og ompakning på faldskærmslageret. Dette arbejde udfores
meget nøjagtigt og omhyggeligt af specialuddannet
personel. Skærmenes udluftning er særdeles vigtig
af hensyn til såvel fugtighed som statisk elektricitet,
der kan virke hæmmende på skærmens ud/ oldelse.

Såfremt skærmen har været i brug, gennemgår den
et større eftersyn, faldskærmsselen og skærmsnorene
trækproves og det ovrige udstyr kontrolleres omhyggeligt.

j
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sygehus. Der er trist og mørkt i værelset.
»Vil De have te med cognac i, Kirkegaard?«
en dame stryger mig over kinden. - »Ja tak,
men ingen te.« - »Det skal De have, De
kan ikke få ren cognac.« Pludselig kan jeg
huske, at jeg har gennembrudt lydmuren,
men ikke at jeg er landet igen. Hvor er
LAR? (flyverløjtnant Scheuer-Larsen). Der
er flere mennesker i værelset. »Hej, hvor
er jeg?« - »De er på Skagen Sygehus.«
Skagen Sygehus - hvad er det nu for noget?
»Hvad laver jeg her?« - »Deres maskine
styrtede ned, og De lå 1 time i Kattegat,
før De blev fundet.« Jeg ser op mod loftet
- langsomt dæmrer det.«
Endelig giver flyverløjtnant Kirkegaard
Nielsen følgende slutreplik:
»Mine erfaringer fra »vandturen« er, at

de ideelle betingelser eksisterer for at blive
grebet af panik. Kan man undgå det, er
en masse vundet. Kan man ikke, vil jeg
tro, at man drukner ret hurtigt. Man må
kende sit survival equipment (rednings- eller
overlevelsesudstyr) til fuldkommenhed. Det
er udstyr af livsvigtig betydning. Jo dårligere kondition man er i, jo hurtigere dør
main. Min kondition var absolut ikke excep•
tionel - men måske nok temmelig god.
Men mest af alt er det viljen, det kommer an på. Har man den, varer det længe,
før man bukker under. Hvis man ikke vil
give op, men bare bliver ved, selv om man
faktisk ikke kan mere, og stadig bliver ved,
selv om alt andet knækker sammen, så klarer man den.«
A. H . Dolleris.

SVÆVEFLYVNING VED
FLYVEVÅBNET

D

en militære svæveflyvning begyndte i kerstab - mulighed for flyvning i form af
året 1941, da man ved Hærens Flyve- svæveflyvning. Baggrunden for denne betropper arrangerede svæveflyvning for det slutning var erkendelsen af den udvikling,
flyvende personel for dog at give dette mu- som havde fundet sted under krigen. Melighed for flyvetræning, omend i meget be- dens man før 1939 havde haft relativt mange
grænset form og på en noget anden måde flersædede fly og en relativt begrænset tekend det var vant til.
nikerstab, som var direkte knyttet til de flyTil denne træning blev i 1941 på Hæ- vende enheder, hvorfor der var gode muligrens Flyvetroppers værksteder fremstillet heder for teknikernes deltagelse i flyvning,
6 stk. skoleglider SG 38 og 6 stk. overgangs- gik tendensen efter krigen mod ensædede
fly Grunau Baby Ilb, og der blev indrettet jagerfly med et hastigt voksende behov for
en svæveflyvelejr ved Køge. Her blev ud- teknikere på jorden, således at det næsten
ført et anseligt antal flyvninger, men ikke udelukkende var indenfor rednings- og
megen egentlig svæveflyvning, idet bl. a. transporteskadrillerne, at dette personel
flyvehøjde og området over hvilket der kunne tage direkte del i flyvningen.
Svæveflyvningen ved Flyvevåbnet efter
måtte flyves, var stærkt begrænset. I 1942
deltog flyvere fra Søværnets Flyvevæsen i krigen er således ikke og har ikke været bedenne flyvetræning. I august 1943, hvor al regnet som en del af piloternes uddannelse,
legal dansk militærvirksomhed under krigen men er ment som en mulighed for teknikerophørte, lykkedes det at overføre materiellet ne til at udvide deres kendskab til den praktil daværende Dansk Svæveflyver Union, tiske flyvning og dens problemer, et kendhvor det udgjorde en meget velkommen for- skab, som altid må anses for at være værdiøgelse til den lille, men brogede park af fuldt også for den daglige tjeneste i FLV. At
svævefly, som danske svæveflyvere havde til svæveflyvning samtidig, på sin vis, er en
ligeså raffineret form for flyvning som flyvrådighed dengang.
Således afsluttedes dette afsnit af den ning med et overlydsfly, nævnes kun for
militære svæveflyvning, og det næste be- fuldstændighedens skyld. Svæveflyvningen
gyndte i 1948, da man besluttede at give er i tidens løb indgået som en naturlig
jordpersonellet - specielt den faste tekni- del af flyvevirksomheden ved FLV, og selv-
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I
1

om flyveintensiteten på flyvestationerne i
årenes løb er steget, er der dog stadig fundet
mulighed for at udføre svæveflyvningen,
såvel skoleflyvningen som den egentlige svæveflyvning på betryggende måde.

Materiel
I årene 1948 til 195 2 blev foretaget en
række indkøb af svæveflyvemateriel såvel
svævefly som start- og transportmateriel, således at der 1953 var anskaffet ialt 16 svævefly fordelt på 6 typer som følger:
2 stk. ensædet skoleglider SG 38,
I
ensædet skoleglider Polyt II,
3
tosædet skoleglider 2G,
5
overgangsfly Grunau Baby llb,
I
overgangsfly Babyfalk,
3
svævefly Eon Olympia,
I
tosædet svævefly TG-3A.
Yderligere fandtes 3 stk. startspil og 3 stk.
stålrørs transportvogne.
Dette materiel var i 1953 fordelt til flyvestationerne VÆRLØSE, KARUP, AVNØ
og ALBORG, idet den sidstnævnte dog kun
havde 1 fly tildelt og intet startspil. Senere

blev foretaget ændringer således, at der i
de sidste 10 år er svævefløjet på ALBORG,
KARUP, SKRYDSTRUP og VÆRLØSE.
Med dette materiel blev foretaget elementær skoling begyndende med 2G, herefter fortsattes med SG 38 eller Polyt Il,
og endelig afsluttedes skolingen med Grunau Baby Ilb. Eon Olympia svæveflyene
blev anvendt til videregående svæveflyvning, specielt distance- og højdeflyvninger.
Det var dog på dette tidspunkt klart, at
en virkelig effektiv elementærskoling skulle
foretages på et lukket tosædet svævefly med
luftbremser, og der var også indkøbt (i Norge) 1 stk. TG-3A, en type som under krigen
blev anvendt i USA i stort tal til uddannelse af piloter til de store transportglidere.
Dette fly gennemgik et større eftersyn og
blev ændret således, at den originale førerskærm blev erstattet af to separate plexiglas
»bobler«, således at elev og instruktør faktisk havde hver sit cockpit.
Flyet var ikke særlig smukt; det var velflyvende, men tungt og med flyveegenskaber, som lå ret langt fra de anvendte ensæ•
dede typer, hvorfor det væsentligst blev anvendt til egentlig svæveflyvning. Flyet havarerede iøvrigt tragisk under danmarksme-

Et Rhonadler ( Ka7 ) svævefly fra FSN V ÆRLOSE
under danmarksmesterskaberne på FSN VANDEL
1959.

316

FLV tosædede svævefly Polyt III (t . h.} sammen med en senere ændret udgave (Polyt IIIB ) tilhorende
Polyteknisk Flyvegruppe.

sterskaberne i svæveflyvning på flyvestation
VANDEL i 1955, idet det under et dyk med
høj hastighed kom ud af kontrol og styrtede gennem taget på flyvestationens hangar, hvorved begge de ombordværende omkom.
Der fandtes omkring 1950 kun få tosædede typer svævefly, væsentligst førkrigstyper;
nye typer var under udvikling, men ikke i
større produktion.
Således var et tosædet skolefly under konstruktion i Polyteknisk Flyvegruppe (PFG)
i København, og da specifikationerne syntes lovende, og PFG på dette tidspunkt ikke
havde midler til at bygge en prototype, blev
det besluttet, bl. a. for at give gruppen mulighed for at se konstruktionen udført i
praksis, at fremstille en prototype på Flyvevåbnets værksteder på Flyvestation VÆRLØSE. Ved et samarbejde mellem den daværende Flyvematerieltjeneste og PFG blev
konstruktionen fuldført i 1954.
Det skal nævnes, at dette svævefly sandsynligvis bliver det sidste fly, som er bygget fra grunden på Flyvevåbnets værksteder.

Det viste sig under de første prøveflyvninger, at bl. a. balanceklapvirkningen var utilstrækkelig; men efter forskellige ændringer,
hvorved bl.a. balanceklap- og højderorsareal
blev forøget, kunne flyet karakteriseres som
velflyvende. Flyet har senere vist sig at være
velegnet til sit formål - elementærskalingen
- og der er indtil medio 1965 udført ca.
10.000 flyvninger og uddannet adskillige
hundrede elever med det.
På grundlag af de erfaringer, som blev
gjort ved bygningen og de senere flyvninger, har PFG fremstillet endnu et eksemplar
af typen, dog med væsentlige ændringer
specielt af krop og rorflader.
Med Polyt III svæveflyet blev udført den
første virkelig rationelle elementærskoling
i svæveflyvning ved FLV, og der var ikke
tvivl om, som det også senere har vist sig,
at dette var fremtidens skolingsmetode.
I slutningen af svæveflyvesæsonen 1956
viste det sig, at de ensædede skoleglidere
(SG 38, Polyt II) ville kræve ret omfattende eftersyn og reparationer, såfremt flyvning med dem skulle fortsættes i længere
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tid, og da typerne måtte anses for forældede,
blev det besluttet at kassere dem og samtidig indstille om køb af moderne tosædede
svævefly. Der var på dette tidspunkt adskillige typer i serieproduktion, specielt var nye
velegnede typer fremkommet i Tyskland,
hvor fremstillingen a( svævefly atter var
genoptaget, og det blev i 1957 besluttet at
indkøbe 3 stk. tosædede svævefly af typen
»Rhonadler«, fremstillet af det også fra før
krigen kendte firma Alexander Schleicher.
Denne type har meget fine flyveegenskaber, og der kan udføres såvel elementær
som videregående skoling med den, ligesom
den på grund af sine gode præstationer
(glidetal ca. 27) også er velegnet til præstations-, specielt distancenyvninger.
Flytypen blev de første år indsat i skolingen sammen med 2G'en og blev i ret høj
grad a1wendt under konkurrence- og præstationsflyvninger.
Fra Alexander Schleicher fremkom endvidere to fremragende ensædede typer,
Rhonsegler og K 8, hvilke, som erstatning
for havarerede svævefly, også blev anskaffet
af FLV. K 8 typen anvendes ved omskoling
fra tosædet svævefly og til videregående flyvning, medens Rhonsegler typen i det væsentlige anvendes til videregående flyvning og
ved konkurrencer.
Rhonadler, K 8 og Rhonsegler svæveflyene dækker således behovet for flytyper
spændende fra elementærskoling til og med
verdensmesterskaber i svæveflyvning, og det
blev da også besluttet så vidt muligt at standardisere på disse typer.
I dag (1965) er situationen den, at der de
sidste år er foregået en udskiftning, således
at de ældre typer (med undtagelse af Polyt
III) vil udgå i takt med anskaffelse af de
nye typer. I 1966 vil der (såfremt situationen ikke ændrer sig) være følgende an tal
svævefly ved Flyvevåbnet:
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3 stk. Rhonadler,
1
Polyt III,
8
K 8 og
4
Rhonsegler.

Uddannelse
Uddannelsen af svæveflyvere ved FLV
følger principielt samme linier som den
civile svæveflyveuddannelse.
Uddannelsen er baseret på et program udgivet af Træningskommandoen (TRK), i
hvilket er specificeret i detaljer både den
teoretiske og praktiske uddannelse samt de
krav, som må opfyldes under forskellige
trin af skolingen.
Ved den praktiske uddannelse følges skolingsnormerne udgivet af Kongelig Dansk
Aeroklub (KDA), idet der dog på visse trin
af skolingen for tiden stilles højere minimumskrav med hensyn til antal flyvninger
og flyvetid. Uddannelsen afsluttes med udstedelsen af et militært svæveflyvecertifikat
(mil. S-certifikat), som kun giver ret til at
føre FLV svævefly over dansk område under
VFR flyvning.
På grundlag af dette certifikat kan normalt, efter ansøgning til Luftfartsdirektoratet, umiddelbart opnås et civilt S-certi(ikat,
ligesom personer ved FLV, som har civilt
S-certifikat, normalt på grundlag a( dette
kan få udstedt militært S-certifikat.
Den praktiske skoling foretages under
ledelse af svæveflyveinstruktører autoriseret
af TRK. Kravene til disses teoretiske og
praktiske uddannelse er også fastlagt i uddannelsesprogrammet. De svarer nøje til
kravene for civile svæveflyveinstruktører,
men der kræves dog udover disse, at aspiranten skal have virket i et vist tidsrum
som hjælpeinstruktør, d. v. s. have udført
skoleflyvninger med elever under ledelse
af en instruktør, før han kan optages på
et instruktørkursus.

Samarbejde med
Kongelig Dansk Aeroklub
I forbindelse med danmarksmesterskaberne i svæveflyvning har FLV ydet KDA og denned den danske svæveflyvning støtte ved i årene 1951-63 at åbne Flyvestation VANDEL for disse arrangementer
og samtidig stille slæbefly og andet materiel
til rådighed under konkurrencerne.
Flyvestation VANDEL har yderligere i
mange år dannet rammen om sommerlejre
for svæveflyveklubber fra hele landet, og
man kan med rimelighed sige, at Flyvestationen har været et center for dansk svæveflyvning, en rolle som i 1964 er overtaget
af KDA's svæveflyvecenter ved Arnborg.

KDA har principielt ingen indflydelse på
afviklingen af svæveflyvningen ved FLV, og
svæveflyvere ved FLV er ikke forpligtet til
at være medlem af KDA; men da mange
både flyver ved FLV og i civile klubber og
ikke mindst af hensyn til de af KDA arrangerede flyvedagskonkurrencer, hvor resultater kun kan anerkendes, såfremt piloten er
medlem af KDA, er i praksis de fleste svæveflyvere ved FLV medlemmer af KDA.
For at give et bedre organisatorisk grundlag for den indflydelse, som også disse medlemmer bør have på KDA, er på flyvestationerne oprettet svæveflyveklubber tilsluttet KDA. Disse klubber har ingen indflydelse på administration og udførelse af den
svæveflyvning, som foregår på flyvestationerne, bortset fra at deres medlemmer også
benytter FLV materiel; de er som nævnt
oprettet af organisatoriske grunde, men er
også et forsøg på at skabe et samlingssted
for svæveflyverne på flyvestationerne, med
betingelser for udvikling af klubliv.
FLV svæveflyvere har, på lige fod med
civile svæveflyvere, udført deres del af arbejdet i KDA's forskellige udvalg, og FLV
er altid repræsenteret ved KDA's repræsentantskabsmøder.
FLV har til gengæld udnyttet KDA's erfaringer vedrørende svæveflyveskoling m. v.
bl. a. i fonn af anvendelsen af KDA's SMblade (Svæveflyve-Meddelelser) og har også
haft elever på adskillige af KDA's svævefl yveins truk tØrk ursus.

Typisk f lyslæb under gode vejrforhold.

•

Det skal i denne forbindelse nævnes, at
KDA og FLV i 1956 på Flyvestation VANDEL i fællesskab gennemførte et forsøgskursus, hvor der blev foretaget elementær
svæveflyveuddannelse udelukkende med anvendelse af flyslæb, en skolingsmetode, som
i de seneste år er begyndt at vinde frem
her i landet.
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Organisation og udførelse
Svæveflyvningen er, som enhver anden
form for flyvevirksomhed i Fly,•evåbnet,
underlagt Flyverkommandoen, som i en ordre har fastlagt grundlaget for og omfanget
af denne.
Mulighed for deltagelse har i princippet
alt, såvel militært som civilt, personel ansat
ved FLV.
Da formålet med svæveflyvningen først
og fremmest er at give det faste teknikerpersonel mulighed for at svæveflyve, er der
fastlagt en rækkefølge for forskellige kategorier personel, efter hvilken der efter mulighederne gives adgang til svæveflyvning.
Rækkefølgen er:
Fast militært teknisk personel, elever ved
FLV skoler (dog ikke flyveelever), officerer
og befalingsmænd (herunder piloter) og endelig værnepligtige menige og civilt personel.
I praksis viser det sig dog, at personel,
uafhængigt af kategorien, som er virkelig
interesseret, så godt som altid (muligvis med
nogen ventetid) får muligheden for at svæveflyve.
Svæveflyvningen foregår på eget ansvar og
i fritiden, dog gives der til visse formål,
f. eks. instruktørkursus og konkurrencer,
tjenestefrihed, eller personellet beordres til
at deltage i form af udstationering eller tjenesterejse.
Svæveflyvningen er gratis for deltagerne,
idet FLV stiller materiel til rådighed og
betaler vedligeholdelsen af dette. Instruktører får intet vederlag for arbejdet med den
praktiske skoling, men der gives honorar
til lærere ved teorikurser.
Flyverkommandoen har pålagt Træningskommandoen (TRK) ansvaret for administration og organisering af svæveflyvningen,
herunder fordeling af materiellet. Flyve-
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materielkommandoen har ansvaret for vedligeholdelsen af materiellet.
TRK indstiller, efter samråd med FMK,
til FLK om anskaffelse af nyt materiel.
TRK udarbejder uddannelsesprogrammer og administrerer teorikurser, udstedelse af certifikater og fører de fornødne oversigter og statistikker.

Svæveflyvningen er på flyvestationerne
underlagt Operationsafdelingen (0-afdelingen) og ledes af en svæveflyveofficer, der
normalt selv er svæveflyver.
Svæveflyveofficeren organiserer ved hjælp
af sine instruktører svæveflyvningen på stationen og tilrettelægger således både teorikurser og den praktiske flyvning.
Når vejrforhold og andre forhold tillader
det, flyves der normalt hver dag efter arbejdstids ophør. Flyvningen må nødvendigvis udføres i nøje samarbejde med flyvekontrollen på stationen, idet der kan komme
anden trafik på pladsen, og der er da også
af 0-afdelingen på de enkelte flyvestationer
udarbejdet bestemmelser for afviklingen af
svæveflyvningen, idet der er taget hensyn
til de lokale forhold. For at opnå sikrere
og hurtigere forbindelse mellem flyvekontrollen og svæveflyene er siden 1965 i ret
stor udstrækning anvendt radio i fiyene.
Normalt benyttes hverdagene til skoling,
medens der lørdag og søndag udføres egentlig svæveflyvning (distanceflyvning, varighedsflyvning m.m.) for certifikatindehavere.
Der flyves normalt med spilstart; men også
flyslæb anvendes i ret stort omfang.
I sommerferieperioden arrangeres ofte
sommerlejre, hvor en del materiel overføres
til f. eks. Flyvestation VANDEL, hvor deltagerne har virkelig gode muligheder for at
opnå fine rt>sultater.
Svæveflyvesæsonen begynder omkring
april og fortsætter til omkring september,
men der flyves ret ofte i vinterperioden.

r

En elev instrueres for flyvning i Rhonadler svævefly.

Skoleglider 2G med elev
og instruktør for start.
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FLV Rhonsegler ( Ka6CR ) svævefly civilt indregistreret under verdensmesterskaberne i Tyskland 1960.

Der er siden 1956 ført en årlig statistik
over svæveflyvevirksomheden ved FLV, d.v.
s. de resultater, som opnås under skoleflyvning, egentlig svæveflyvning samt konkurrenceflyvninger, idet det væsentlige bidrag
til antal flyvninger og flyvetid dog kommer
fra skoleflyvningen.

Det nedenstående skema, som er baseret
på FLV's og KDA's årsstatistikker viser, at
svæveflyveaktiviteten ved FLV har været
omtrent konstant, medens den har været
stærkt stigende i den civile flyvning. Det
må dog tages i betragtning, at der i de forløbne år kun har været 15-16 svævefly til

Statistik over den militære og civile svæveflyvning
FL V svæveflyvning

Civil svæveflyvning

I

Antal flyvninger
Årstal

Flyvetid
timer

Flyslæb

Spil-

1956

998

5320

6318

1052

1957

832

6938

7770

1426

1958

557

7966

8523

1228

1959

1336

7079

8415

1836

I

start

lait

Antal civile
svævefly

Antal
flyvninger

Flyvetid
timer

20074

3224

70

I

1960

892

5745

6637

1437

20560

3211

82

1961

909

6776

7685

1543

29275

4631

95

1962

568

6100

6668

1266

34944

5831

105

1963

556

6545

7101

1323

25613

5657

109

1964

674

7254

7928

1566

32540

6608

116
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Flyvevåbnets placering i Danmarksmesterskaberne
Ar

t

I

Sted

Ideltagere
Antal I

FLV placeringer

1951

Vandel

8

1953

Herning

9

4 - 7 - 8

1955

Vandel

8

2 - 3 - 5 - 6 - 8

1957

Vandel

14

1- 2 - 5 - 7

1959

Vandel
Vandel

17
29 '

1 - 2 - 3 - 4 - 8 - 11

1961
1963

Vandel

37

1 - 4 - 8 - II - 16 - 21 - 23 - 34 - 37

1965

Arnborg

38

1 - 4 - 6 - 9 - 12 - 24 - 25 - 33

rådighed ved FLV, medens antallet i den
civile flyvning, som vist, er steget stærkt.
En simpel beregning viser, at FLV svævefly
i gennemsnit har ca. dobbelt så mange flyvninger (4-500 pr. fly) og dobbelt så stor
total flyvetid (90-100 timer) pr. år som de
civile fly. Dette er ikke overraskende, idet
mulighederne for svæveflyvning specielt om
hverdagene er betydelig bedre ved FLV end
for den civile svæveflyvning. Beregningen
viser også, at materiellet og mulighederne
ved FLV virkelig bliver udnyttet. Alt i alt
er der ved FLV fra 1948 til medio 1965
udført ca. I 00.000 flyvninger på ialt ca.
15.000 flyvetimer.

2 - 8

1 - 6 - 7 - 12 - 13 - 15 - 17 - 21 - 29

hvor der er stillet visse krav og begrænsninger til de deltagende flytyper (max. spændvidde 15 m, ingen flaps, fast landingshjul
etc.).
Endelig deltog FLV i Nordisk Mesterskab
1964 arrangeret her i landet med placeringen I og 8 af 11 deltagere.
I tidsrummet 1. marts til 30. september
har KDA hvert år siden 1951 arrangeret
løbende konkurrencer, hvor de enkelte
klubber konkurrerer i klasserne holddistan-

Deltagelse i konkurrencer
FLV svæveflyvere har siden 1951 deltaget
talstærkt i danmarksmesterskaberne i svæveflyvning og med særdeles gode resultater.
Skemaet viser iøvrigt den store udvikling,
der er sket indenfor svæveflyvningen i Danmark, især siden 1959.
FLV har endvidere siden 1958 deltaget i
verdensmesterskaberne i svæveflyvning, hvor
der i betragtning af den meget hårde konkurrence er opnået gode placeringer, som
vist i omstående skema (s. 325). FLV har kun
deltaget i standardklassen, d. v.s. en klasse

Grunau Baby IIB for start (Svæveflyvelejren Koge,

1942-43 ) .
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Tre Eon Olympia fra FLV sammen med civile svævefly ved danmarksmesterskaberne på FSN V ANDEL 1957.

Rhonadler svævefly
FSN KARUP.
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fra

Flyvevåbnets placering i svæveflyvningens
Verdensmesterskabs-konkurrencer
Sted

Antal deltagere
i standardkl.

FLV
placering

1958

Polen

24

16 og 22

1960

Tyskland

35

4 og 22

1963

Argentina

37

IO

1965

England

45

18

Ar

ce, individuel distance, hastighed og varighed, hvor der gives point efter bestemte
regler således, at kun et begrænset antal
flyvninger tæller med, og hver deltager kun
kan få medregnet et begrænset antal flyvninger (normalt 2) i hver klasse.
På grundlag af placeringerne i de fire
klasser beregnes for de deltagende klubber
et pointtal baseret på, at de højeste placeringer giver færrest point, hvorefter klubberne indrangeres i en rækkefølge således,
at klubben med færrest point anses for nr.
1 o.s.v.
FLV har siden 1952 deltaget i disse konkurrencer og atter opnået smukke placeringer, hvilket nedenstående skema over FLV's
placering i »Bedste klub«-rækken viser.

Elev i skoleglider SG38 instrueres for start (Svæveflyvelejren Koge, 1942-43) .

Indenfor disse 32 kategorier har FLV
personel siden 1949 sat 28 rekorder, af hvilke på nuværende tidspunkt (sept. 1965)
endnu 12 stadig er gældende.
For at vise udviklingen kan nævnes, at
FLV's første rekord blev sat i 1949 med

Flyvevåbnets placering i
Flyvedagskonkurrencer
Ar

Svæveflyverekorder

1952

De officielle danske svæveflyverekorder,
der føres af KDA, er opdelt i rekorder for
ensædede og flersædede (i praksis tosædede)
svævefly. Indenfor hver af disse findes følgende kategorier: Fri distance, målflyvning
i lige linie, målflyvning med tilbagevenden
til startstedet, højdevinding, absolut højde
over havoverfladen og hastighed over henholdsvis 100, 200 og 300 km trekantbane.
Der skelnes yderligere mellem nationale
rekorder (sat af danske statsborgere uanset
startstedet) og lokale rekorder (sat med start
i Danmark uanset pilotens nationalitet).

J

Antal klubber

FL V placering

8

I -6

1953

Il

I -4

1954

10

I -5

1955

6

I -4

1956

8

I -3

1957

13

I -2- 5

1958

15

1-2-7-11

1959

21

l-2-4-6

1960

l8

1-3-7-11

1961

l8

1-2-6-8

1962

21

2 - 4 - 7 - 12

1963

22

I - 8 - 9 - 19

1964

24

l-7-9-IO
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67 km distance i målflyvning, medens rekorddistancen formålflyvning ud og tilbage
blev sat i 1957 med 307 km. Rekorden for

distanceflyvning i lige linie blev sat i 1962
med 504,5 km og varighedsrekorden i 1959
med 15 timer 06 min.

Efterskrift: I juni måned 1966 blev det
af økonomiske årsager besluttet, at svæveflyvningen ved FLV skulle ophøre med udgangen af svæveflyvesæsonen 1966.
Det vides på nuværende tidspunkt (juni

1966) ikke, om der, på et andet grundlag
end det, der er beskrevet i dette afsnit, åbnes mulighed for fortsat svæveflyvning på
flyvestationerne.
P. H. Nielsen.

(

l

FLYVEVÅBNETS FREMTID

A

I

'

lmindeligvis er det svært at sige noget f. eks. en ny rakettype eller en ny flytype,
konkret om den generelle fremtid. meget vel kan tage op imod en halv snes
Denne sandhed er på flere udmærkede må- år, gør det ikke lettere at opfylde den plig-t,
der fremhævet af mange udmærkede men- det er at skaffe sig og udbygge en dækkende
nesker, og det tØr vel tilføjes, at selvom planlægningsbasis, der for at sige det billeddette afsluttende kapitel alene skal behandle ligt dækker hele horisonten.
et mere specifikt emne, nemlig Flyvevåbnets
I det følgende vil enkelte af de områder,
fremtid, så er det absolut ikke lettere.
der indgår i planlægningshorisonten, blive
Selvfølgelig beskæftiger alle ledere i an- nærmere beskrevne, men indledningsvis et
svarlige stillinger sig med fremtiden, og par af de mere grundlæggende synspunkter.
selvfølgelig beskæftiger Flyvevåbnets chefer
Først spørgsmålet, om et flyvevåben, som
sig dermed. Dette at planlægge hører til i
alle større virksomheder, og planlægnings- det kendes i Danmark, overhovedet vil bearbejder på kortere og længere sigt ud- stå.
Bibeholdelsen af den traditionelle indføres da også konstant overalt i Flyvevåbnet.
Resultatet heraf, de mere konkrete pla- deling i Hær, Søværn og Flyvevåben diskuner, er alle af fortrolig karakter og kan ikke teres nu og da, og det må vel siges, at selvom
offentliggøres, men dette betyder også min- det primært synes at være overvejelser af
dre, thi hvad der i denne forbindelse har Økonomisk art (herunder reduktion at beinteresse, er ikke det, der har karakter af manding af stabene), der har interesse (i
fremtidsplaner, men derimod det, der dan- al fald politisk), så må problemet om mulig
opnåelse af større kampeffektivitet gennem
ner grundlag for planlægningen.
Netop for den militære leder og - trods en sammenslagning af værnene være basis.
kun ca. 50 års militær Hyvning - især for Det, man eventuelt kunne tænke sig, ville
den flymilitære chef er dette planlægnings- så komme til at ligne noget i retning af
grundlag enormt, vidtspændende og usik- United States Marine Corps.
En sådan sammenslagning ville bl. a. tilkerhedspræget, og bl. a. den omstændighed,
at indførelsen af et nyt våbensystem, som fulde sikre, at et fælles mål for indsatsen
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blev fastlagt og fastholdt, ligesom indflydelsen af den stadigt øgede indbyrdes afhængighed mellem de tre forsvarsgrene i stor
udstrækning ville kunne styres og udnyttes
positivt.
Imod den nævnte sammenslagning taler
andre forhold. For det første betegner en
sammenslagning en revolution i forhold til
de bestående forhold og vil som sådan medføre en lang periode med uro og usikkerhed. Organisationsændringer bør principielt
være baseret på evolution i videst mulig udstrækning, hvoraf kun et enkelt område skal
fremhæves her, nemlig dette, at tendensen
går imod mere og mere komplicerede våbensystemer inden for alle tre forsvarsgrene, og
at selve det at bruge disse våbensystemer
kræver mange års specialuddannelse; det
at planlægge våbnenes operationer kræver
stabsofficerer med specialuddannelse og
med taktisk forståelse, og det at beordre
opgaven for et sådant kompliceret våbensystem kræver chefer (Commanders) med
specialuddannelse, taktisk forståelse og strategisk indsigt. En sammenslagning ville ikke
ændre på dette sidste forhold.
En sammenslagning af de tre værn kan
sikkert ikke forventes i det (de) kommende
tiår. I stedet vil man sikkert opleve, at de
stigende afhængighedsforhold og ønskerne
om fastlæggelse og fastholdelse af fælles mål,
vil influere på forsvarets ledelse over værnsniveauet.
Dernæst spørgsmålet om det operative
militære fly vil forsvinde og erstattes med
jordbaserede raketter.
Det var jo en filosofi, der var stærkt på
mode flere steder omkring 1957-58, men
som nu har gennemløbet en tilstrækkelig
udvikling til, at det kan fastslås, at det bemandede militære fly fortsat vil finde anvendelse, først og fremmest fordi raketten
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normalt er stationær, den er et engangsvåben til indsats under krigsforhold, bundet til det mål den fikseres på, den er dyr
i anskaffelse og derfor ikke under alle omstændigheder tilstrækkelig økonomisk, når
forholdet omkostninger/ effektivitet gøres
op. Selvfølgelig vil der være områder, hvor
netop raketten har særlige fortrin, f. eks.
i forsvaret af den laveste og især den øverste
del af luftrummet.
Sammenlignet med raketten er flyet mere
flexibelt. Det er ikke bundet til et fastsat
mål. Tværtimod kan man helt op til skudhold af oprindeligt mål foretage et målskift.
Flyet kan bekæmpe mere end et enkelt mål,
og flyet kan foretage en identifikation af
målet, før et eventuelt angreb sættes ind.
Hertil kommer, at fly er meget mobile. De
selv - og deres indsats - kan i løbet af
kort tid spredes eller koncentreres.
Økonomi plus det mest fleksible svar på
alle angreb vil betyde, at alle typer af bemandede luftfartøjer, herunder fly, helikoptere og rumskibe i mange år - måske
altid - vil indgå i de militære flyverstyrker.
Endelig skal det som et mere grundlæggende synspunkt anføres, at selvom det kommende tiår vil afføde store fremskridt, så
forudser videnskaben ikke, at epokegørende
opdagelser - at sammenligne med f. eks.
atomets spaltning (1939) - vil indtræffe i
nævnte periode, der, såfremt verdensfreden
bevares, i højere grad generelt vil være et,
af karakter konsoliderende, fremskridts-tiår,
hvor mennesket ganske vist flyver til månen
på en ugestid og over atlanten på et par
timer.
Der vil på alle flymilitære områder ske
en udvikling, og i de næste afsnit vil der
blive foretaget en nærmere omtale af denne
udviklings indflydelse på følgende enkeltområder: kontrol- og varslingstjenesten, jagerflyet, raketluftforsvaret, jagerbomberen,
rekognosceringsflyet, støtteflyene i trans-

(

(

(

port- og redningstjenesten, de konventionelle luftbårne våben, træningsperspektiverne og Flyvevåbnets basesystem med tilhørende forsyningsproblemer.

Kontrol- og varslingstjenesten
Den udvikling, som kan forudses inden
for denne tjeneste, er dels bestemt af den
stærke stigning i flyvehastighed og dels muliggjort af udviklingen inden for databehandlings- og datatransmissionsteknikken.
Siden det nuværende kontrol- og varslingssystem blev etableret, er de hastigheder, der
flyves med, blevet mangedoblet, og herefter
er kravene til reduktion af luftforsvaret~
reaktionstid opstået.
Manuelt betjente kontrol- og varslingssystemer er efterhånden ikke i stand til at
leve op til kravene, hverken med hensyn til
hastighed eller kvalitet.
Danmark er sammen med en række NATO-lande i færd med at udvikle og indføre
et moderne system, som har fået betegnelsen
NADGE (NATO Air Defence Ground Environment). Systemet er fortsat baseret på
udnyttelsen af radar, men i modsætning til
tidligere uddrages oplysningerne halv- eller
helautomatisk og transmitteres med enorm
hastighed til operationscentralens elektroniske databehandlingsanlæg. Her omsættes
disse data og sammenholdes med andre informationer om egne luftforsvarsstyrkers
status og beredskab, vejret m. v., som til
stadighed tilføres anlægget, der slutteligt
præsenterer resultatet i aflæselig og identificeret form for de ansvarlige officerer.
Forestår et angreb, vil anlægget på grundlag af alle disse data simultant beregne de
optimale muligheder for engagement med
jagerfly eller luftværnsraketter. Det endelige
valg og beslutningen om aktion vil derefter
blive truffet af den ansvarshavende på stedet.
Anvendes jagerfly mod et eventuelt

fjendtligt angreb, vil anlægget løse den tilhørende kontrolopgave gennem stadigt at
sammenholde de modtagne radardata om
de fjendtlige måls bevægelser med tilsvarende kontinuerligt tilførte og/ eller fast
indlagte data om egne flys position, bevæbning, taktik, brændstofbeholdning m. m.,
og herudfra beregne de styreordrer, der vil
bringe jagerne på skudhold. Disse beregninger præsenteres ligeledes i aflæselig form,
hvorefter de kan transmitteres til flyene til
udførelse. Efter endt opgave vil anlægget
udregne og præsentere kurs, flyvetid og
brændstofforbrug til hjemmebase eller hvis brændstof, vejr eller andet forhindrer
dette - straks beregne alternative landingsmuligheder.
Kun gennem anvendelse af databehandling og datatransmission vil kontrol- og
varslingstjenesten kunne honorere de stærkt
stigende krav om reaktionshastighed og præcision, som allerede nutidens, men især
fremtidens luftforsvar stiller.
Yderligere forbedringer af elektronisk
karakter er mulige. F. eks. foretages i de
nu kendte systemer al beregningsarbejdet
og databehandlingen i store og sårbare jordstationer. En udvikling henimod flere og
meget simplere jordstationer, hvor til gengæld hver enkelt jagerfly får indbygget en
for flyet specielt konstrueret regnemaskine,
er teknisk muligt og vil betyde en kraftig
formindskelse af sårbarhed.
Det må også forudses, at den megen elektroteknik kan udsættes for forstyrrelse, der
helt eller delvis sætter systemet ud af funktion. På dette felt er der tale om en forøget
indsats inden for den såkaldte elektroniske
krigsførelse, på engelsk kaldet Electronic
Counter Measures (ECM), og systemernes
evne til at modstå ECM og eventuelt tage
aktiv del i kampen gennem Electronic
Counter Counter Measures (ECCM) vil givet blive udbygget.
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Jagerflyet

For dette fly har konstruktøren altid
skullet sørge for stor hastighed, stor tophøjde og stor stigeevne. Siden afslutningen
af 2. Verdenskrig har alle tre egenskaber
gennemgået væsentlige forbedringer fra farter omkring 600 km i timen til ca. 2000 km
i timen, fra operationshøjder i 12-15 km
området til ca. 20 km med mulighed for
gennem specielle manøvrer at nå helt op
til ca. 30 km højde og fra en stigeevne på
mellem I og 2 km pr. minut helt op til IO
km pr. minut. Nu kan man så spørge, om
denne udviklingskurve vil fortsætte. Svaret
må blive, at udviklingen kan ingen stoppe,
og altså vil den fortsætte, men af forskellige
grunde, især den omstændighed, at hver
enkelt lille forbedring af præstationerne nu
vil koste mange, mange penge, vil udviklingstempoet afsvækkes en hel del.
Modsat vil dog den kendsgerning, at
mange af de tekniske gennembrud, som
skyldes og betales af den egentlige mmforskning, f. eks. på det metallurgiske, men især
på det elektroniske område, umiddelbart
kan finde anvendelse på det militære fly,
medvirke til generelle fremskridt, men problemerne er meget store. Bl. a. må det antages, at et fly, der skal præstere MACH 3
(ca. 3600 km i timen), må bygges helt af
stål for at kunne modstå de meget hurtigt
indtræffende temperaturforskelle.
Inden for aerodynamikken vil der tillige
ske fremskridt på start- og landingsegenskaberne samt på manøvreevnen ved lave flyvehastigheder. På start- og landingsområdet
vil det naturligvis dreje sig om at nedsætte
behovet for lange cementstartbaner. Udviklingen vil gå dels i retning af lodret start
og landing, det såkaldte VTOL (Vertical
Take Off and Landing) princip, der er
uhyre kompliceret, dels i en noget simplere
udformning, der giver stærkt nedsat behov
for startbaner. Dette princip kaldes STOL,
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en forkortelse af Short Take Off and Landing.
På motorsiden sættes der specielt ind på
at gøre selve materialet lettere, at mindske
brændstofforbruget, eksempelvis gennem
iøvrigt komplicerede ændringer af lufttilførslen (metoden benævnes BY PASS), samt
på udviklingen af motorer til bmg for
VTOL. Dette sidste er vel det mest krævende, og et jagerfly med VTOL-egenskaber
vil næppe være i operativ tjeneste før engang i halvfjerdserne.
De største fremskridt for det egentlige
jagerfly vil komme på det elektroniske område og på flyets våben. Dette sidste vil
blive omtalt senere. Jagerflyet vil elektronisk set blive forfinet, således at det bliver
et hundrede procent altvejrsfly. Desuden vil
det, som tidligere nævnt, sikkert blive forsynet med egen regnemaskine, der sammen
med en forbedret egen-radar, hvis afsøgningsvolumen vil blive stærkt forøget, danne grundlaget for en decentralisering af
jagerforsvaret.
Som det forhåbentlig er fremgået af ovenstående, så vil det kendetegn, som altid har
været jagerens, nemlig at den inden for sit
område er i stand til at engagere enhver
fjende, stadigt bestå. Jageren er og vil vedblivende være et kvalitativt fly, d.v.s. besiddende de bedst mulige kvalifikationer og dermed et kompliceret og relativt kostbart fly.
Raketluftforsvaret

Som nævnt under kontrol- og varslingssystemet kræves en stedse lavere reaktionstid i et moderne luftforsvar på grund af de
luftbårne angrebsvåbens stadig stigende angrebshastigheder.
Kravet om lavere reaktionstid kan ved
de våbensystemer, man ønsker at indsætte,
tildels imødegås ved forøgelse af systemernes rækkevidde.

Dette sidste - i forbindelse med ønsket
om at kunne styre det overfladebaserede
luftforsvarsvåben indtil nedskydningstidspunktet - bevirkede, at man flere steder i
verden i slutningen af fyrrerne lod det
langtrækkende (max. 15 km) luftværnsartilleri afløse af styrede raketter (missiler) med
rækkevidder op imod 50 km.

Mod lufttruslen i lav højde anvendes
HAWK-systemet for nærværende i Flyvevåbnet. Også for dette system gælder, dels
at det konstant er underkastet modifikationer, som giver det højere ydeevne, dels at
man har erkendt systemets fremtidige
maksimale ydeevne, hvorfor en række andre systemer er under udvikling.

I dag er disse systemer udviklet til rækkevidder op mod 200 km, ligesom den stedfundne udvikling har nedsat reaktionstiden
ved indbyggede varslings- og kontrolsystemer direkte knyttet til raketsystemet. Konstante modifikationer fortsætter denne udvikling.
Flyvevåbnets raketenheder af typen NIKE
er et sådant system i stadig udvikling, men
naturligvis også med en begrænsning for
videreudvikling, en grænse, som ganske vist
endnu ikke er nået, men som er forudset.
Nye systemer som f.eks. NIKE-X med rakettyperne NIKE-ZEUS og SPRINT er derfor
allerede udviklede og på operativ status.
Der forventes meget af NIKE-X systemet,
fordi det har meget kort reaktionstid og
stor rækkevidde, og ikke mindst fordi det i
mere udpræget grad end det oprindelige
NIKE-system også er i stand til at engagere
f. eks. interkontinentale eller undervandsbådsbaserede raketter. Det skal bemærkes,
at såvel NIKE-ZEUS som SPRINT udelukkende anvender atomsprænghoved. Om de
i Danmark eksisterende enheder af det oprindelige system nogensinde vil blive erstattet af det mange gange dyrere NIKE-X system (med atomsprænghoved) er vel tvivlsomt, men skulle lufttruslen i mellem- og
store højder ændre sig således, at en længere
rækkevidde, en nedsættelse af systemernes
reaktionstid og et forstærket ønske om yderligere evne til engagement af raketter bliver til absolutte krav, er der altså allerede
for indeværende åbnet mulighed for at
imødegå en sådan trussel.

Hvorvidt sådanne systemer i fremtiden
vil blive taget i anvendelse som erstatning
eller suplement for HAWK-systemet i det
danske luftforsvar, vil afhænge såvel af
truslen i lav højde som af udviklingen af
fly og af konventionelt luftværnsartilleri,
idet der for sidstnævntes vedkommende
ventes en udvikling af styresystemer og
skudkadence, som måske vil virke retarderende på raketsystemernes udvikling.
Som omtalt andetsteds er raketinstallationer fortrinsvis af stationær karakter.
Her vil der sikkert ske en hel del i de
kommende år, og i alt fald må det formodes, at raketsystemerne beregnet for det lave område vil blive yderligere mobile og
dermed mere fleksible, mere modstandsdygtige og endvidere anvendelige også i
felthæren. Det må tillige forventes, at en
meget simpel rakettype (enmandsbetjent)
i stort tal vil indgå i felthæren og dermed
kraftigt Øge dennes organiske luftforsvar.
Dette vil imidlertid sammenlignet med
almindeligt luftværnsartilleri skabe store
kontrolvanskeligheder, idet et sådant våben jo uheldigvis er lige så virkningsfuldt
overfor den ikke genkendte ven som overfor
fjenden.
For Søværnets enheder vil der i de kommende år sikkert også blive tale om bestykning med raketter primært beregnet
for skibes luftforsvar til søs, men naturligvis med evne til at indgå i det centralt
dirigerede luftforsvar. Også her vil kontrolproblemer opstå, men indførelse af sær-
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lig elektroteknik og databehandling kan
overkomme dette.
For alt raketluftforsvar gælder det samme som for kontrol- og varslingstjenesten,
at en udvikling, der medfører større resistens mod elektronisk krigsførelse, givetvis
vil fortsætte.

Jagerbomberen
Denne flytype groede i 2. Verdenskrig
naturligt frem af styrken af de allieredes
egentlige jagere, efterhånden som disses
indsats i luftforsvarskampen langsomt overflødiggjordes i takt med stigende allieret
herredømme i luften. Oprindeligt var jagerbomberen altså en jager og derfor et
produkt af triumviratet: hastighed, højde
og stigeevne. Sidstnævnte to egenskaber
måtte efterhånden vige for mere offensivt
betonede såsom evnen til at flyve lange
strækninger og til at bringe stor bombelast. Som tilfældet var med jageren, kan
man nu spørge, om vi fremover vil se en
stadig udvikling omkring de tre for jagerbomberen mest betydningsfulde faktorer: fart, rækkevidde og lasteevne. Svaret
må blive både ja og nej, men før dette nærmere belyses, skal en helt fjerde for udviklingen afgørende faktor nævnes. Den kendte opdeling af offensive fly i tunge, udpræget stategiske bombefly, lette bombefly anvendelige til både strategiske og taktiske
operationer, samt jagerbombere til taktisk
brug, ændres netop i disse år.
Interkontinentale raketter overtager det
strategiske bombe(Iys rolle, og kun en mindre sådan styrke opretholdes, og det endda
med den ret besynderlige primære rolle
at tvinge modstanderen til at vedligeholde
en luftforsvarskomponent beregnet til indsættelse imod det bemandede bombefly.
Det lette bombefly forsvinder derimod
fuldstændigt. Dets strategiske rolle overtages af mellemdistanceraketter, og dets
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taktiske overtages af jagerbomberen, og
her er netop årsagen til, at svaret på spørgsmålet, om jagerbomberens udvikling vil
følge den traditionelle fremskridtskurve,
er et både ja og nej. Der vil nemlig opstå
to helt forskellige typer jagerbombere, et
fly med udpræget kvalitative egenskaber,
og en anden type, der med et enkelt ord
bedst kan beskrives som letvægts- eller minijagerbomber. Den kvalitative jagerbomber bliver et meget kostbart fly, velsagtens
i en prisklasse på op til 20 til 25 mill. danske kroner pr. stk. Dets fartegenskaber vil
være fremragende med omkring 3000 km i
timen i stor højde og ca. 1500 km i timen
i laveste højde, og flyets omfattende elektroniske udstyr vil bl. a. indeholde sådanne installationer, at sikker flyvning med
den nævnte hastighed vil kunne finde sted
under alle vejrforhold i ganske få meter
over terrænet. Specielle konstruktioner til
fremme for manøvreevne ved lave hastigheder (start og landing) vil blive inkorporerede. F.eks. er den amerikanske type F111, der er et udpræget kvalitativt jagerbombefly, forsynet med et bæreplan, som
under flyvning er således indstilleligt, at
større og større pilform kan opnås med stigende fart og vice versa. Flyet vil derimod
ikke få VTOL og sikkert heller ikke STOL
egenskaber omend kort start- og landingsstræk (p. gr. a. omtalte variable geometri).
Den kvalitative jagerbomber konstrueres
med en betragtelig rækkevidde. Her vil
ikke alene målområdets placering være af
betydning, men også andre forhold, som
f. eks. ønsket om at kunne deployere tværs
over Atlanten eller Stillehavet uden mellemlanding og uden brændstofpåfyldning
fra flyvende tankere, vil spille en afgørende rolle. Det kvalitative jagerbombeflys
primære angrebsvåben vil være en eller
anden form for kernevåben, men for at
skaffe nødvendig fleksibilitet, bl. a. for at
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kunne anvende flyet i andre former for
konflikt end atomkrig, vil flyet få en sådan
lasteevne, at en sekundær udnyttelse med
konventionelle våben ikke bliver fuldstændig urimelig set fra et kampøkonomisk
synspunkt (cost/effectiveness).
Mens udviklingen af det kvalitative fly
ret sikkert kan bedømmes, er det noget
sværere at sige, hvordan letvægtsjageren
kommer til at se ud. I virkeligheden bliver
der sikkert tale om ret store forskelle de enkelte konstruktioner imellem, hvorimod
de grundlæggende synspunkter vil mødes i
følgende: Flyets fremstillingspris bliver relativ ringe, fra ca. 3-4 og op til 8-10 mill.
kroner pr. stk. Det vil primært flyve på
laveste højde, velsagtens med hastigheder
omkring 600-800 km i timen, og det vil,
selvom bevæbning med små taktiske kernevåben ikke bliver utænkelig på de mest
avancerede typer, primært angribe med
konventionelle våben. Angrebsmålene vil i
ordets egentligste forstand blive taktiske
mål, dels beliggende inden for taktiske område (4-600 km dybt), thi rækkevidde herudover får flyet ikke, og dels af direkte betydning for den taktiske flyverchef og hans
ligestillede på landjorden og til søs. Letvægtsjagerbomberen vil i ret stor udstrækning blive anvendt i samarbejde med overfladestyrker, hvilket sikkert vil kræve i alt
fald STOL egenskaber. Også den omstændighed, at den konventionelle bevæbning
ikke vil retfærdiggøre det for altvejrsoperationer nødvendige elektroniske udstyr,
hvorved døgnets operative periode begrænses og opholdet på jorden udvides, vil kræve STOL egenskaber, således at mindst
mulige sårbarhed opnås gennem størst mulige spredning, også ud i terrænet. En deployering fremefter vil tillige øge rækkevidden.
Af de flere forskellige konstruktioner af
letvægtsjagerbombere, der for nuværende

arbejdes med, skal nævnes tre. Den første
er en yderst traditionel type med vægten
lagt på en tilnærmelse til det kvalitative
jetfly, hvor man reducerer fart, rækkevidde og elektronisk udstyr. Den anden er en
i tiden meget ukonventionel type med
stempelmotor og propel (2 stk. af hver)
konstrueret så simpel som mulig, således at
flyet kan opholde sig i luften mest muligt.
Flyet er i øvrigt beregnet for den særlige
opgave at kunne indsættes mod oprørere på engelsk Counter Insurgency, hvoraf er
udledt forkortelsen COIN. Flyet vil kunne
operere fra interimistiske feltflyvepladser.
Den tredie type udmærker sig især ved at
være billig, idet den primært er konstrueret til operativ træning, ren skoling og til
støtteopgaver som f.eks. let transport, slæbemålsflyvning m.v., hvorefter man har
videreudviklet den med bevæbning, således
at den kan bruges til støtte for operationer
på korte afstande. Et eksempel herpå er
den svenske SAAB 105.
Rekognoscerings/lyet
Selvom den luftmilitære rekognoscering
i almindelighed løser vigtige opgaver alene
for den fælles øverste ledelse eller alene for
et af værnene, så er det dog oftest, at den
enkelte rekognoscering indsamler oplysninger, der har betydning for alle. Henset til
ønsket om rationalisering vil selve rekognosceringsflyet i form og størrelse, samt af
præstationsevne naturligt ligne de offensive fly, som de på mange måder er særligt
knyttede til.
I flere tilfælde er der tale om, at rekognosceringsflyet er af samme model som
f. eks. den strategiske bomber (RB-52 og
B-52) eller som jagerbomberen RF-4 og
F-4), og fremover vil der sikkert fremkomme fly, der er beregnet til på samme togt
først at rekognoscere, derefter at angribe
og slutteligt at rekognoscere for angrebsre333

sultatet. Rekognosceringsflyet ligner altså i der er tale om kostbart apparatur. Det mest
dag det tilsvarende offensive fly og vil og- almindelige i dag er at anvende et antal (2
så fremover følge disse flys udvikling på -4) forskellige kameraer, men en udvikdet aerodynamiske og motormæssige områ- ling henimod et enkelt kamera, der så til
de. Foruden luftfartøjet vil fremtiden også gengæld er i stand til at fotografere 90 °
indebære, at andre rekognosceringsplatfor- på begge sider af flyveretningen (panorame kommer i anvendelse. På det strategi- ma), er i gang. Et sådant kamera vil få indske område vil satellitter - og vel især sa- stillelig optik og særlig filmfremføringsan tellitter med endelig hastighed synkronise- ordning synkroniseret til flyets hastighed.
ret til jordomløbshastighed - være veleg- Hermed opnås stor billedskarphed selv med
nede. Det vides, at såvel Sovjet som USA høj fart i laveste højde. Ønsket om at kun har opsendt rekognosceringssatellitter som ne foretage rekognoscering, om ikke i alt
f.eks. af typen SAMOS (Satellit And Mis- slags vejr, så dog i alt fald under ringe lyssile Observation System), og det formodes, forhold, vil betyde fremskridt på flere fronat endnu mere velegnede systemer er klar ter, bl. a. på lysbomberne og muligvis gen- måske endda på plads i rummet. Flere nem udnyttelse af den såkaldte laserteknik
både amerikanske og russiske rumforsøg (Light Amplification by Stimulated Emerhar bevist, at rekognosceringsoplysninger sion of Radiation), der i princip minder
relativt let overføres bl.a. ved hjælp af om radaren, men som i stedet for radiobølfjernsynsteknik.
ger anvender et kortbølget, meget koncenPå det taktiske område vil en udvikling treret Jysknippe. Laser, der i øvrigt må siaf rekognosceringsrobotter finde sted. Så- ges at have vidtrækkende udviklingsmuligdanne robotter, der planlægges at flyve nær- heder til mange sider, vil på rekognoscemest som en boomerang, benævnes også re- ringsområdet dog have begrænsninger bl. a.
kognosceringsdroner. Flere konstruktions- derved, at den er synlig, samt at skyer elformer er kendte - også typer beregnet ler dis reducerer anvendelsen. Herudover
specielt for taktiske hærenheder, der med arbejdes der med et kamera, der produceØget artillerirækkevidde (raketter) har be- rer et billede, hvoraf temperaturforskelle
hov for øget rekognoscering generelt og kan aflæses. Det ventes, at denne IR-rekogfor dybdemålopklaring specielt. Den nuvæ- noscering (Infra-Red) vil kunne give oplysrende situation må dog nærmest give det ninger om tilstedeværelse af varmeenergiindtryk, at besværlighederne er store, og kilder, f.eks. motorer (ikke alene igangat udviklingen derfor går langsomt.
værende, men også stoppede, dog stadig
Parallelt med forbedringer af selve frem- varme motorer). Princippet er netop særføringsmidlet vil der komme mange nye ligt anvendeligt om natten.
ting frem, dels på udstyrsområdet og dels
En specielt konstrueret radar med en mepå metoden hvorpå - og især hastigheden get lang, fast antenne, kan også udnyttes
hvormed - rekognosceringsresultatet (op- til rekognoscering. I forhold til flyet udlysningerne/efterretningsmaterialet) over- sendes radarstrålen sideværts, og på radarføres til og præsenteres for den ansvarlige skærmen i flyet afbildes, på samme måde
militære chef.
som almindelige navigationsradarer gør det,
Det traditionelle udstyr er fotografiap- et billede af terrænet, og i forhold til detparatet, eller måske rettere kameraet, en te terrænbillede vil en særlig anordning rebenævnelse, der i højere grad antyder, at gistrere og fotografere alle de objekter, der
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stiller særlige krav til dansk militær flyvning, vil dette afsnit koncentrere sig om
den mulige udvikling af Flyvevåbnets typer.
På transportområdet vil det være meget
ønskeligt at råde over et i øvrigt ret begrænset antal fly af en enkelt type, der så
må blive ret stor (f. eks. som den amerikanske C-130), således at forsyningsopgaver
m. v. både i Grønland og i det »sydlige«
Danmark kan løses med dette fly. Flyet
bør kunne forsynes med ski, således at landing på indlandsisen bliver mulig. Også
redningstjenesten bør søges løst med en enkelt luftfartøjstype. Det normale har været,
at ret store fly har foretaget eftersøgningen, hvorefter en helikopter har udført den
egentlige redningsaktion, men Flyvevåbnet
vil på dette område gøre en pionerindsats,
idet helikoptere af typen S-61 (to jetmotorer, virkende på en enkelt rotor) bliver sat
ind til løsningen af begge delopgaver. Hvis
Støtte/ lyene
overhovedet
muligt vil S-61 helikopteren
Udviklingen af mere og mere specialiserede våbensystemer og ændringer i stra- også blive sat ind i Grønland, hvor i øvtegisk koncept, f. eks. gennem større vægt rigt dansk flyvning gennem kommerciel udpå hurtig flytning af store og komplet ud- nyttelse af S-61 luftfartøjet øver en anden
rustede enheder over betragtelige afstande, pionergerning i flyvningens tjeneste.
På endnu et område vil der foregå en
bl. a. fra et kontinent til et andet, samt
ønsket om større og større spredning af tak• udvikling af stØttefly. Det drejer sig om de
tiske flyverstyrker, vil hver på sin måde in- fly, et flyvevåben må råde over til skoling,
fluere på transportflyet. Der vil fremkom- let transport, slæbemålsflyvninger m.v. På
me mange forskellige specialtyper, heri hele dette område vil fremtiden forhåbentbl. a. endog meget store transportfly, og lig afsløre, at det vil være muligt at find~
de store lande vil opstille store styrker af frem til et fly, der kan løse alle nævnte
fly beregnet for troppetransport. Ligeledes opgaver rimeligt effektivt. Omkostningsvil den omtalte spredning af taktiske flyver- stigninger gør det simpelthen tvingende
styrker nødvendiggøre forsyning med trans- nødvendigt at rationalisere.
portfly, der må kunne lande i terrænet Konventionelle luftbårne våben
altså VTOL eller STOL transportfly. Nu
er stØttefly jo mere end transport. Det er
Det kan vel groft siges, at det har væi virkeligheden så mange forskellige fly- ret på det aerodynamiske, det motormæstyper, at en dækkende redegørelse vil blive sige og det elektroniske område, at indsatmeget langstrakt.
sen i årene fra 2. Verdenskrigs slut og til
I stedet, og fordi flyvningen i Grønland omkring 1960 har koncentreret sig, hvor-

bevæger sig. Metoden benævnes SLAR efter Sideways Looking Air Radar.
På præsentationsområdet vil det først blive almindeligt, at filmen fremkaldes under flyets rejse fra mål til hjemmebane, og
saledes straks er klar til tydning. Derefter
kan forbedringer opnås på den måde, at de
fremkaldte billeder vises piloten på en
skærm i cockpittet, og piloten kan da på
sin radio rapportere resultatet af hans egen
pjebJikkelige tydning. Det næste trin bliver, at det fremkaldte billede pr. datatransmission sendes tilbage via relæstationer,
evt. højtflyvende fly, til hovedkvarteret,
hvor den ansvarlige officer altså f. eks. vil
kunne se et billede af et fjendtligt, måske
mobilt mål, beliggende mange hundrede
kilometer borte og vel at mærke et billede,
der beskriver situationen, som den var for
ganske få minutter siden.

...

J
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imod våbensiden ligesom stod i skyggen af
kernevåbnet, hvorfor en inspirerende udvikling ikke var synlig. Med erkendelse af,
at atomkrigen så absolut ikke er den eneste mulighed for militær konflikt, fulgte
imidlertid fornyet interesse for hele våbensystemets effekt - ikke alene fremføringsmidlet, men også våbnenes og ikke mindst
de konventionelle våbens effekt.
For luftforsvarsjagerens vedkommende
vil udviklingen koncentrere sig om lufttil-luft raketter, idet dog kanonen i en højt
udviklet type må påregnes bibeholdt som
sekundær bevæbning.
Kanonens kaliber bliver 20-30 mm med
stor udgangshastighed på projektilet og
med stor skudkadence helt op til og måske endda over 6000 skud pr. minut. Det
primære skyts bliver altså raketten, og her
vil der komme væsentlige fremskridt. For
det første vil raketternes træfsikkerhed blive forbedret gennem bedre styring, hvad
enten så denne styring vil basere sig på opsøgning af varmeenergikilden (Infra-Red
Homing), eller på at opsøge det objekt, der
reflekterer en udsendt radarbølge, eller en
kombination af begge. Det sidste er vel
mest sandsynligt, thi derved overkommes
begrænsningerne i de to nævnte systemer,
- begrænsninger, der væsentligt knytter
sig til radarens mindre gode egenskaber i
lav højde, og det infrarøde systems udpræget dårlige egenskaber i skyer. Specielle
raketter vil blive fremstillet, som styrer
mod støjkilden i fly, der er udrustede specielt til elektronisk krigsførelse. Næste
udviklingstrin er mere spændende. Der bliver tale om en rakettype, der kan affyres
på modgående kurser, hvilket vil betyde
noget i retning af, at jageren kan befinde
sig et halvt hundrede kilometer fra målet,
når raketten affyres. Denne raket opsøger
ved hjælp af sin egen radar det fjendtlige
mål, som f. eks. godt kan flyve flere tusin-
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de meter højere, end jagerflyet gjorde i
skudøjeblikket.
Den modsatte højdeplacering kan naturligvis også overkommes, når blot målet ikke
flyver på laveste højde, idet det dog regnes
for muligt at forsyne jageren med udstyr,
der netop sigter på at ramme mål på laveste højde. Løsningen skulle ligge i en udbygning af rakettens radaranlæg (med en
form for Doppler), hvorefter det skulle være muligt at affyre raketten fra et jagerfly
i f. eks. 10.000 meters højde imod et mål,
der flyver i f. eks. 100 meters højde.
På den offensive side må det konstateres,
at udviklingen med hensyn til kanonen,
den styrede raket og bomben omtrent står
i stampe, idet man stort set har nået det
optimale med kendte materialer og sprængstoffer. Våbnene vil stadig blive anvendt,
men den ønskede forbedring af disse våbens effekt vil forekomme dels som nye
metoder for sprængstoffets udnyttelse i
sprænghoved (ladning), og dels gennem en
modernisering af sigtemidlerne og deraf
påfølgende forøgelse af træfsikkerhed.
Imidlertid vil der blive lagt særlig vægt
på udviklingen af den styrede raket (missil). Sådanne raketter vil blive primær bevæbning, og gennem en ganske væsentlig
øgning af træfsikkerheden vil den konventionelt bevæbnede jagerbomber få stigende betydning. Raketter vil indledningsvis
blive radiostyrede fra cockpittet, men specialbyggede raketter, forsynet med eget søgesystem imod f. eks. et mål, der udsender
radiosignaler (radarstationer o. lign.), er
undervejs. Mens den cockpitstyrede raket
skal affyres relativt tæt på målet (ca. 4- 5
km afstand), så vil den målsøgende raket
kunne affyres på langt større afstande, normalt vel omkring 20 km, men dog helt ud
til 100-150 km afstand.
Foruden Øget træfsikkerhed opnås mindre sårbarhed, fordi jagerbomberen kan

afslutte sit angreb udenfor rækkevidden af
forsvarsvåben. En sådan udvikling vil især
komme letvægtsjagerbomberen til gode,
idet dette fly jo netop kommer til at mangle den store fart, der normalt er nødvendig for at overleve angreb på mål, beliggende i luftforsvarets område.

hvilken vej det går. En styrbar raket anvendt af jagerbombere er meget kostbar. I
stedet for at opøve piloten gennem ganske
hyppige aktuelle skydninger, vil der blive
stillet en særlig simulator til rådighed,
hvori piloten, siddende i et klasseværelse,
kan indøve affyringen dag efter dag, og så
nøjes med at affyre en enkelt raket med
Træ11i11gsperspektiverne
store mellemrum. Et andet eksempel angår
I Flyvevåbnet er hverdagen normalt præ- skydning med luft-til-luft raketter. En såget af træning og uddannelse. Der foregår dan raket er også ret dyr, og der skal tillisåvel en elementær uddannelse som uddan- ge opsendes et særligt fly påhængt et slæbenelser i de mange specialer, der tilsammen mål. Til erstatning kunne man tænke sig,
udgør Flyvevåbnet. Dertil flyvetræning af at en speciel øvelsesraket blev fremstillet,
skolende og omskolende karakter samt tak- vel at mærke en raket, der ikke bliver aftisk træning og skydning, der afvikles stort fyret, men som har indbygget elektronisk
udstyr, der på kurvepapir el. lign. beskriset hver dag året igennem.
De mænd, der i sidste omgang affyrer ver angrebets karakter, pilotens manuelle
våbnene, repræsenterer den afsluttende reaktioner, og hvor raketten ville have ramt
funktion - den endelige effekt. Disse i forhold til målet. Jagerflyet og et andet
mænd, piloter og raketofficerer, må gives fly må altså være i luften, men der spares
en taktisk træning præget af størst mulig i alt fald en raket og et særligt slæbemål.
realisme. Bag dem står specialister, der Endelig et sidste eksempel af en lidt anden
planlægg·er og kontrollerer, teknikere, der karakter, men med samme sigte. I stedet
vedligeholder og reparerer, og personel, for at opsende droner som mål for luftforder varetager logistiske funktioner af en- svarsraketter bruges det allerede nogle stehver art såsom forsyning, brandtjeneste, ad- der, og vil sikkert også senere blive anvendt
ministration og meget mere. Alle disse af Flyvevåbnet, elektronisk at indlægge et
mennesker påvirker den endelige effekt og mål på radaren, der hører til raketsystemet.
tilstræbes givet størst mulig· faglig uddan- Imod dette imaginære mål fyres raketten,
nelse kombineret med en ofte til mange si- og fint målegrej vil nu registrere, om den
detonerer i det rigtige, ganske lille område
der rettet samarbejdstræning.
Det er Flyvevåbnets målsætning, at den i rummet. Udgiften til den meget kostbare
enkelte inden for sit område skal nå et højt måldrone, der oftest bliver ramt direkte, er
det altså i fremtiden mttligt at spare, såstade af professionalisme.
En sådan målsætning er af karat, og alt fremt elektronisk grej indkøbes.
af karat er kostbart. I de kommende år vil
Også på andre uddannelsesområder vil
de økonomiske forhold kræve, at alle fa. fremtiden bringe ændringer, således af den
ser af uddannelsen nøje overvejes med hen- grundlæggende pilotuddannelse, der i manblik på at introducere en billigere form for ge år er foregået i Nordamerika, de første
træning baseret på hel eller delvis brug af år uden betaling og for nuværende til en
simulatorer - naturligvis med skyldigt hen- yderst rimelig pris. Det må imidlertid tasyn til det primære krav om realisme. Et ges med i overvejelserne, at gældende aftapar eksempler kan måske bedre illustrere, ler udløber, og at fornyelse kan være umu,,
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lig. Herefter må uddannelsen fortsætte et
sted i Europa i samarbejde med andre eller
som et Flyvevåben-anliggende alene - og
så selvfølgelig et sted i Danmark.
Flyvevåbnets skydninger med nuværende
og fremtidige raketter af alle typer vil også foranledige ændringer. Raketterne afskydes på stadigt større afstand, og de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger kræver
efterhånden så store områder, at alle Flyvevåbnets skydninger med styrede raketter
må forlægg·es til udlandet. Luftforsvarsraketterne har altid kun været afskudt i udlandet, indtil videre i New Mexico, USA,
men vil inden for de nærmeste år gradvis
blive flyttet til en skydebane på Kreta, anlagt og drevet af NATO.
Base.1yslemel

Det traditionelle basesystem, som anvendes bl. a. i Flyvevåbnet i dag, består af store flyvestationer med lange startbaner og
med højt udviklede landingshjælpemidler,
der sikrer flyvning i praktisk taget al slags
vejr. Flyvestationerne har tillige en udbygget støtteorganisation, der tilsikrer hurtig
vedligeholdelse og opladning· aE flyene. Flyvestationerne dækker ret store arealer, der
muliggør en spredning a( fly og de vigtigste installationer.
Disse store flyvestationer vil bestå fremover, selvom udviklingen peger på et langt
mindre behov for startbaner. Eventuelle
VTOL- eller STOL luftfartøjer vil blive
fredstidsbaseret på disse baser, der til den
tid bedre vil kunne betegnes som hovedflyvestationer med ansvar for vedligeholdelsen og forsyningen af tildelte fly, der
normalt vil befinde sig på hovednyvestationerne, hvorfra træningen foregår under
centraliseret kontrol. Hoved(lyvestationerne vil også få ansvaret for et antal sprednings- eller feltflyvepladser, hvortil de operative fly kan forlægges med kort varsel.
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Som feltflyvepladser vil især det voksende
antal småElyvepladser kunne anvendes, men
tillige kan det tænkes, at nyanlæg af motorveje bliver således tilrettelagt, at den ene
kørebane bruges til startbane, mens forsyninger bringes ad den anden kørebane, og
store rastepladser anvendes til parkering a[
fly m.v. De Ely, der bliver tale om, skulle
gerne blive så driftsikre, at forsyningerne
kan indskrænkes til at omfatte brændstof
og ammunition. Dette i sig· selv vil dog kræve en yderst velorganiseret forsyningstje neste.
Et yderligere problem vil blive løsnin gen af kravet til en effektiv forbindelse
mellem (lyverchefen og de spredte flystyr ker. Spredningen vil nemlig på ingen måde ændre det bestående kommandoprincip,
der tillægger det den største betydning, at
centraliseret kommando og kontrol udr1ves.
De store lande eksperimenterer med an
dre former for feltflyvepladser. Princippet
synes at være det, der gælder for flyvning
fra hangarskibe. En kort startbane af stål måtter lægges ud, og flyene starter med assistance af enten damptryk, der slynger
flyet i luften, eller simple, afkastelige ra ketter, der skubber flyet af sted. Den korte
startbane bruges også til landing, idet en
kraftig krog på tlyets bagkrop gTiber nogle
elastiske wirer, hvorved en brat opbremsning finder sted. Et system, som det ovennævnte, vil dog ikke kunne tænkes indført
i Fly\'evåbnet. Systemet overflødiggøres i
øvrigt med STOL/ VTOL fly.
Skal der sluttelig foretages en sammenfatning eller opsummering af det kommende, forhåbentlig Eredsbetonede og konfliktfrie ti-års indflydelse på udviklingen i Flyvevåbnet, må den blive som følger:
Flyvevåbnet vil bestå som selvstændigt
værn naturligt indpasset mellem Hæren og
Søværnet. Flyvevåbnets luftforsvarskomponenter vil indeholde et af karakter passivt,

men effektivt kontrol- og varslingssystem
samt af aktive våbensystemer, hensigtsmæssigt afbalanceret mellem jagerfly og raketter. Alle luftforvarskomponenter vil være
fuldt operationsduelige under alle vejrforhold dag og nat.
Det traditionelle 1uftværnsartilleri vil
blive stærkt forbedret og får dermed sikkert påny en fremtrædende plads i det samlede luftforsvar.
For de taktiske enheders vedkommende
(de offensive fly) synes den igangværende
udvikling at eliminere det lette bombefly
fra de taktiske luftstyrker, og i stedet dele
den taktiske jagerbomber op i en type, der
er uhyre kompliceret med meget stor akLionsradius og med høj fart (et såkaldt kvalitativt fly, der alene sættes ind mod kvalificerede mål og med kvalitative våben taktiske atomvåben), samt en anden type,
der relativt set bliver meget simplere af udstyr med beskeden aktionsradius og med
moderat hastighed. Hvordan denne udvikling endeligt formes, er det vel ikke muligt at sige noget helt bestemt om, men det
kan vel ret sikkert antages, at Flyvevåbnet
ikke vil komme til at råde over den kvaliLativt jagerbomber, men alene over den
simplere, billigere og helt konventionelt
bevæbnede letvægtsjagerbomber. Hvor enkelt og billigt dette bliver, og til hvilke
nøjagtige specifikationer og opgaver det vil
blive placeret, er endnu uvist, men muligheden for, at det bliver et våbensystem,
som bliver forholdsmæssigt rimeligt at anskaffe og vedligeholde, er vel til stede.
Et sådant våbensystem vil, sine mangler
af væsentlig teknisk karakter til trods, be~idde de egenskaber, der danner det taktiske flyvevåbens særkende, nemlig fleksibilitet, koncentration i indsættelse, spredning
uden for indsættelsestidspunktet samt opnåelse af overraskelsesfordel gennem meget
lav an[lyvning og hurtigt g·enemført an-

greb, og hvad flyet ikke har i relativ kvalitet, må søges erstattet gennem kvantitet i
antal fly eller antal flyvninger.
Flyvevåbnet vil fremdeles råde over taktiske enheder. Uanset flytype vil de taktiske jagerbombere være i stand til at operere på mindre (civile) flyvepladser, fra motorveje o. s. v.; muligvis vil der sidst på
ti-året være tale om et STOL-fly. Bevæbningen af Flyvevåbnets taktiske enheder
vil mest sandsynligt være I 00 % konventionel, men en ret dramatisk udvikling af de
konventionelle våben må forudses, således
at træfsikkerhed og dermed virkning bliver
stærkt forbedret. Især vil styrbare raketter,
specielt fremstillede for en række forskellig·e måltyper, sikkert gå en stor udvikling
i møde.
Flyvevåbnets transportfly og redningsluftfartøjer vil være ret store. Derigennem
opnås en meget velkommen fleksibilitet,
der samtidig muliggør en ligeså velkommen
rationalisering·. Eksempelvis vil samme luftfartøjstype blive anvendt til redningsopgaver i det ret blide Øresund og de ligeså
ublide farvande omkring Grønland.
Flyvevåbnet basesystem vil koncentrere
sig om de kendte flyvestationer. På disse
stationære anlæg vil yderligere effekt og
operationsduelighed opnås gennem fortsat
modernisering og standardisering samt gennem udbygning af passive foranstaltninger,
bl. a. spredningsområder, sløringsmaterialer og beskyttelsesanlæg, først og fremmest
mod angTeb fra konventionelt armerede
fly. Ud over disse ret store fredstidsbaser
vil et nyt system af reserve- eller feltflyvepladser muligvis udvikles. Disse feltflyvepladser vil være uhyre enkle. De vil kun
kunne støtte det simple jagerbombefly og
alene med brændstof og ammunition. På
trods heraf vil kombinationen af mange
(simple) fly og mange (simple) feltflyvepladser betyde et kolossalt taktisk aktiv.
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Forbedringer af våben og fremførings•
midler (fly og luftværnsraketter) vil med·
føre stærkt øgede træningsudgifter, og øko•
nomihensyn vil gøre det nødvendigt at ændre mange enkelte faser fra virkelig til simu•
leret udførelse. Enhver ændring vil blive
nøje overvejet, således at målsætningen kan
holde. Fremtiden vil om muligt stille endnu
større krav til professionel standard.

Flyvevåbnets fremtid bliver stadigt mere
teknisk betonet. Alle systemer kompliceres,
og tjenesten i Flyvevåbnet specialiseres i
samme takt.
Flyvevåbnet bliver fremover måske mindre farverigt, men med rimelig økonomisk
ramme bliver det til g·engæld et meget effektivt flyvevåben.
P. Ziglcr.
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FORENINGEN

>>DANSKE FLYVERE«

oreningen blev stiftet den 18. august
1917 på foranledning af samtlige daværende aktive flyvere. Hans Majestæt kong
Frederik IX har vist Danske Flyvere den
interesse, siden 1930 at påtage sig hvervet
som foreningens protektor.
Foreningens karakter var oprindelig en
del forskellig fra den nuværende, idet man
dengang lagde hovedvægten på, at foreningen skulle varetage medlemmernes økonomiske og faglige interesser.
Foreningen ydede bl. a. sin medvirken
ved kontraktforhandlinger mellem flyverne
og Det Danske Luftfartselskab og med
Dansk Luft Rederi A/S (kaptajn John Foltmann og løjtnant Axel J. Rasmussens foretagende på Lundtofte flyveplads) , men det
var åbenbart vanskeligt for foreningen at
holde orden indenfor medlemmernes rækker, hvilket fremgår af, at formanden på
den ordinære generalforsamling i 1919
måtte påtale, »at forskellige af foreningens
medlemmer havde vist sig mindre agtpågivende over for lovene« og indrømmede samtidig, »at bestyrelsen ikke havde påtalt
disse misligheder« (der sigtes her utvi\'l-

F

samt til, at priskurantens minimumsbestemmelser ikke var blevet overholdt.)
Medens foreningen nok i civilflyvningens barndom kan have opfyldt en mission
ved sin »fagforeningsvirksomhed«, viste det
sig snart, at det ikke i længden var muligt
at følge denne linie. Allerede på en ekstraordinær generalforsamling den 25. januar
1921 diskuterede man, hvilken kurs foreningen i fremtiden skulle holde - som
faglig eller ikke - og diskussionen om dette
emne stod på i omtrent 5 år, indtil man
på en ekstraordinær generalforsamling den
27. februar 1926 vedtog at udskyde den
faglige side af foreningens virksomhed.
I årenes løb er foreningens vedtægter
undergået visse forandringer, der bl. a. har
medført, at foreningens formål i dag er:
a. at forene danske flyvere og at udvikle
og bevare godt kammeratskab mellem medlem1nerne,
b. gennem »Danske Flyveres Fonde og på
anden måde at hjælpe forulykkede flyvere og
deres efterladte og at værne om kammeraternes minde,
c. ved de midler, der står til foren ingens
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rådighed, at fremme flyvningen og udbrede
kendskab til den og dens vilkår.

Som ordinære medlemmer af foreningen
kan bestyrelsen optage:
a. Danske flyvere, som har erhvervet flyverstatus i Hærens Flyvertropper, Marinens Flyvevæsen eller Flyvevåbnet.
b. Danske flyvere, som har erhvervet dansk
privatflyvercertifikat, når vedkommende som
pilot har fløjet mindst I 00 timer efter certifikatets udstedelse, eller når vedkommende har
opretholdt sådant flyvercertifikat i fem på hinanden følgende år, uanset om den samlede
flyvetid er mindre end 100 timer.
c. Danske flyvere, som har erhvervet tilsvarende eller stØne certifikater end under a. og
b. nævnt, når de under b. nævnte forudsætninger iØvrigt er tilstede.

Selv om det kan se ud, som om foreningen
er reduceret til kun at være en selskabelig
forening med visse - ikke nærmere definerede - forpligtelser til ved foredrag og på
anden måde at gøre propaganda for og drive
oplysningsarbejde om flyvningen, har de
gennem tiderne siddende bestyrelser ikke
taget sig deres hverv så let, hvilket bl. a.
fremgår aE det efterfølgende.
Danske Flyveres Fond
Understøttelsen af forulykkede flyvere
og deres efterladte begyndte tidligt, idet
man på et bestyrelsesmøde den I 8. marts
1921 besluttede, at et beløb på 473,00 kr.
skulle anvendes til »at gøre vel imod flyvere eller flyveres efterladte«.
Fra den 28. oktober 1929 kom hjælpearbejdet ind under fastere rammer, idet
der blev oprettet et egentligt hjælpefond
med kgl. konfirmerede statutter, og som
kontrolleres og revideres af Ministeriet for
offentlige Arbejder. Fondets kapital var
ved stiftelsen et kontant beløb på 6000,00
kr. og en obligation af pålydende værdi
1000,00 kr. Statutterne fastsætter, at fondets
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kapital er urørlig, og at kun renterne må
bruges til understøttelser.
I årenes løb har bestyrelserne gjort et
stort arbejde for at forøge fondets kapital ,
og navnlig to - nu afdøde - formænd,
kaptajn John Folt11umn og direktør Knud
Lybye, har ved deres ihærdige indsats bidraget til en f:orøgelse af fondets midler.
Foreningen har kunnet glæde sig over,
at adskillige af dens medlemmer fra tid til
anden har skænket betydelige beløb til
fondet, et af foreningens første medlemmer
og hans frue har endog ved testamentarisk
bestemmelse indsat fondet som universalarving.
Pr. 1. januar 1!)66 ,ar fondskapitalen
nom. ca. 230.000,00 kr., hvilket muliggør
en årlig legatudbetaling på mellem 13.000
og 14.000 kr., og fondet har siden dets start
udbetalt legater til et samlet beløb af
140.400 kr.
Blomster/ondet

På samme bestyrelsesmøde i 192 l blev
det tillige bestemt, at foreningen hvert år
på dødsdagen skulle nedlægge en buket
blomster på de forulykkede kammeraters
grave for derved at hædre deres minde.
Denne skik har været praktiseret lige siden.
Udgifterne hertil afholdtes oprindelig al
kontingentindtægterne, men da det efterhånden drejer sig om et stort antal grave,
blev det i 1952 besluttet at oprette et sær•
ligt »Blomsterfond« for at sikre denne traditions opretholdelse i fremtiden. Dette
fonds kapital er pr. 1. januar 1966 vokset
til nom. ca. 23.000 kr., hvis renteafkastning
kan dække udgifterne ved blomsternedlæggelsen på de nu eksisterende grave.
F lyverrnon urnen te t

Som en tredie af de større opgaver, Danske Flyvere gennem årene har løst, kan
nævnes det smukke flyvennonument, som

I

l

f

3./3

foreningen i 1938 fik rejst ved Christianshavns voldgrav. Monumentet er udført af
billedhuggeren, professor Utzon Franck. På
en høj sokkel af grønlandsk marmor tegner
en bronzegruppe sig med himlen som baggrund. Den forestiller nogle flyvemaskiner,
der i skyerne møder fuglenes konge, den
kæmpemæssige ørn.
På monumentets sokkel er på den ene
side indhugget ordene: For danske, der satte
livet til i flyvningens tjeneste. På soklens
modsatte side er der indhugget foreningens
emblem og ordene: Rejst af Foreningen
Danske Flyvere 1938.
Gennem de senere år har der været en fast
linie i foreningens arrangementer, idet man
i oktober og januar måned har en fore-

drags- og/ eller filmaften, i november en
årsfest, hvor de siden sidste årsfest optagne
medlemmer får overrakt foreningens diplom, i december et andespil og i løbet
af foråret en skovtur. Deltagerne i disse
arrangementer er hovedsagelig medlemmer,
der bor i det storkøbenhavnske område,
men for også at holde interessen vedlige hos
medlemmerne på de forskellige flyvesta tioner arrangeres der hvert år i marts måned en landsomfattende kegleturnering om
foreningens store vandrepokal.
Foreningen ledes af en bestyrelse på !)
medlemmer valgt for 3 år ad gangen, således at 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg
hvert år, og foreningen har pr. I. januar
1966 ialt 588 medlemmer.

PERSONELORGANISATIONER

F
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lyvevåbnets militære og civile personel
indgår - med undtagelse af de værnepligtige og civilt personel, der naturligt
hører hjemme i fagforeninger o. I. - i personelorganisationer, der stort set alle har
samme hovedformål: at varetage medlemmernes faglige, kollegiale, sociale, økonomiske og retslige interesser.
Især for det militære personel har det
tidligere været lidt »naturstridigt« at indgå
i personelorganisationer, fordi personellet
undertiden følte, at en sådan organisations
interesser kunne gå på tværs af de krav til
loyalitet overfor værnet, som personellet
iøvrigt villigt underkastede sig.
Men indenfor det danske samfund er det
i dag en ganske naturlig foreteelse at være
medlem af en forhandlingsberettiget organisation; det ville da være ude af takt med
udviklingen, om personellet i Flyvevåbnet,
som er en del af samfundet, ikke også var
sammensluttet i organisationer. Da disse
organisationer alle er demokratisk indrettede, kan personellet selv sikre sig, at de
enkelte organisationers ledelse varetager
medlemmernes interesser på passende vis,
uden at nogen bringes i det før omtalte
23
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skisma. Og i dag betvivler vist kun få muligheden for et godt forhold mellem personelorganisationernes virke og Flyvevåbnets tarv.
Med stedse øget frekvens afæskes iøvrigt
de forhandlingsberettigede organisationer af
myndighederne udtalelser om forhold, der
angår personellet til gavn for såvel Flyvevåbnet som personellet.
Omend de enkelte organisationer i detaljer er opbygget noget forskelligt, er det
fælles organisationsprincip stort set således:
Medlemmerne på hvert (større) tjenestested
udgør en lokalafdeling. Hver lokalafdeling
vælger en eller flere repræsentanter, eller
lokalformand og næstformand. De således
valgte repræsentanter udgør organisationem
repræsentantskab, der er organisationens
øverste myndighed.
Repræsentantskabet vælger blandt repræsentanterne en bestyrelse, som varetager
organisationens virke, idet det daglige arbejde udføres af et sekretariat.
Organisationernes formænd vælges normalt af repræsentantskabet, men skal i de
fleste tilfælde ikke være medlem af dette.
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Nedenfor er anført samtlige personelorganisationer.
OFO
Organisationen af Flyvevåbnets Officerer
Medlemmerne udgøres af officerer af
linien af Flyvevåbnet, officerer af linien af
Intendanturkorpset (Flyvevåbnet) og kadetter på Flyvevåbnets Officersskole. Foruden
disse aktive medlemmer optages som passive
medlemmer afskedigede officerer af linien
af de ovennævnte kategorier og officerer,
der er trådt uden for nummer.
Organisationen, der er stiftet i 1950,
havde ved udgangen af 1965 321 medlemmer.
OFO, hvis sekretariat er i Vedbæk, er
tilsluttet Samrådet og FTF; OFO er desuden ved et fælles formandsråd og sekretariat knyttet til de andre værns tilsvarende
linieofficersorganisationer.
Organisationen udgiver medlemsbladet
»Flyvevåbnet«, der udkommer 10 gange
årligt i et oplag på ca. 650.
OSF
Organisationen for Specialgrnppen i Flyvevåbnet
Organisationens ordinære medlemmer
omfatter officerer af specialgruppen af linien af Flyvevåbnet samt elever på Flyvevåbnets Specialofficersskole.
Som passive medlemmer optages ordinære
medlemmer, der er afskediget eller trådt
uden for nummer samt tidligere befalingsmænd af officiant- og kvartermestergruppen.
Æresmedlemmer er mænd, der har gjort
sig særlig fortjent af foreningen.
Organisationen blev stiftet i 1952 under
navnet Flyvevåbnets Fenrilwrganisation,
men ændrede navn til det nuværende i
1960, idet organisationen da overtog forhandlingsretten for alt personel af special-
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gruppen i Flyvevåbnet. Ved udgangen af
1965 var organisationens medlemstal 546.
OSF, der er tilsluttet CO II og FTF og
som arbejder snævert sammen med de øvrige værns tilsvarende personelorganisationer, har hovedsæde i København.
Organisationen udgiver medlemsbladet
»Vingen«, der i et oplag på ca. 700 udkommer 4 gange årligt.
FOFF
Foreningen af Officerer til frivillig vedvarende tjeneste i Flyvevåbnet
Medlemmerne udgøres af officerer af
reserven af Flyvevåbnet, der er antaget til
vedvarende tjeneste i Flyvevåbnet.
Foreningen, der blev stiftet i 1957, og
som nu har hovedsæde i Værløse, omfattede
ved udgangen af 1965 183 medlemmer.
FKOF

Foreningen af kontraktansatte Officerer
i Flyvevåbnet
Foreningens ordinære medlemmer udgøres af officerer, der er kontraktansat i Flyvevåbnet; passive medlemmer er tidligere ordinære medlemmer, der er hjemsendt eller
hjemkommanderet. Foreningen blev stil tet
i 1960, idet den pr. 1. januar 1965 ændrede
sit oprindelige navn, Foreningen af Flyvevåbnets Reserveofficerer til frivillig kort- og
langtidstjeneste, til det nuværende navn.
Ved udgangen af 1965 omfattede forenin gen 395 medlemmer.
Foreningens medlemsblad »Orientering«
udsendes 4 gange årlig i et oplag af ca. 500.
FOU
Foreningen af Oversergenter og
U nclerofficerer
Medlemmerne udgøres af seniorsergenter,
oversergenter og sergenter af alle værn og
korps, og foreningen adskiller sig på dette
punkt således fra de andre her anførte mili-

tære personelorganisationer. Flyvevåbnets
personel udgør en væsentlig del af medlemmerne, idet der ved udgangen af 1965
var ca. 2015 »Flyvevåbensmedlemmer« af
ialt 3700 medlemmer.
FOU blev i sin nuværende form dannet
i 1956, men det personelorganisatoriske
virke indenfor det her omhandlede personel af Flyvevåbnet begyndte naturligvis tidligere.
Ved udgangen af 1965 indgik FOU ved
sin formand i et formandsrå.d sammen med
Forsvarets Konstabelforeningers formand.
Foreningen udgiver bladet »FOU«, som
med et oplag på ca. 4200 udkommer månedligt.
FOKF
Flyvevåbnets Overkonstabel- og
Konstabelforening
Foreningens ordinære medlemmer omfatter flyveroverkonstabler og flyverkonstabler, passive medlemmer er tidligere ordinære medlemmer, som ønsker at forblive i
foreningen. Æresmedlemmer er mænd, der
har gjort sig fortjent af foreningen.
Foreningen blev stiftet 1959 under navnet »Flyvevåbnets Mathforening«, og ændrede navn til det nuværende i 1961.
Ved udgangen af 1965 omfattede foreningen 1788 medlemmer.
Foreningens formand har fra december
1965 haft sæde i et formandsråd, hvis øvrige
medlemmer er formændene for FOU og
Forsvarets øvrige konstabelforeninger.
Organisationen udgiver medlemsbladet
»Nøddeknækkeren«, der i et oplag på ca.
2000 udkommer månedligt.

)

Sammenslutningen af Flyvevåbnets civile
Tjenestemænd og Funktionærer
Organisationens medlemmer udgøres af
Flyvevåbnets civile tjenestemænd og funktionærer.
Sammenslutningen, der blev stiftet i
februar 1953, er tilknyttet CO II og FTF
og arbejder iøvrigt snævert sammen med
Fællesorganisationen for Hærens civile Tjenestemænd og Centralforeningen af civile
Funktionærer i Hæren.
Ved udgangen af 1965 havde organisationen ialt 650 medlemmer.
Organisationen udgiver sammen med de
ovennævnte organisationer medlemsbladet
»Civiletaten«, der udkommer månedligt i
et oplag på ca. 2000.
FFMPO
Ved oprettelse af Fællesudvalget for Flyvevåbnets militære personelorganisationer,
er disse organisationers ialt ca. 5300 medlemmer sikret, at der sker den bedst mulige
koordination mellem organisationernes arbejde.
Udvalget blev oprettet i juli 1962, og
dets virke sker ved jævnlige møder mellem
organisationernes formænd.
I anledning af dansk militærflyvnings
50-års jubilæum i 1962 oprettede Flyvevåbnets militære personelorganisationer
»Dansk Militærflyvnings 50-års Jubilæumsfond«, hvis formål er at tilvejebringe ferieog rekreationsmuligheder for Flyvevåbnets
faste, militære personel.
Dette formål søges opnået ved køb af
mindre ferieejendomme.

FLYVEVÅBNETS
SOLDATERFORENING

et er klart, at foreningens stiftelsesdato, til realiteter. Hovedkraften bag arbejdet i
den I I. april I 940, vil kunne rejse den København var købmand Chr. Smørum,
tanke, at oprettelsen var en af de mange som, efter i samarbejde med formanden
reaktioner på de voldsomme begivenheder for Pionerforeningen, ingeniør Jens Jueltof t
omkring den 9. april, at den var udtryk - at have afsluttet forarbejdet og udarbejfor et ønske om at skabe et samlingssted også det lovforslag, indkaldte til stiftende genefor gamle flyversoldater under de vanskelige ralforsamling den I I. april i København.
tider, der måtte imødeses. Men efter nærIndbudt til denne generalforsamling var
mere omtanke vil man naturligvis komme foruden ingeniør Jens Jueltoft formanden
til det resultat, at dette ikke kan have været for »Danske Soldaterforeningers Fællesudtilfældet. Dels eksisterede Flyvertrapperne valg«, K. greve Danneskjold-Samsøe, og desjo stadig som en intakt hær- og flådeafde- uden var der udsendt indbydelse til tyve
ling, selv om man den I I. april havde måt- gamle flyversoldater.
tet stryge flaget og dermed kommando på
Men allerede ved denne lejlighed stiftede
Flyvestation Værløse. Og dels er oprettelsen man bekendtskab med de vanskeligheder,
af en ny forening ikke noget, man gør fra besættelsen med dens usikkerhed, dens
den ene dag til den anden - specielt ikke mørklægning og dens jævnlige udgangsfori en tid, hvor tankerne er stærkt optaget af bud skabte for alt foreningsliv: Kun ganske
andre begivenheder.
få af de indbudte kom til stede, men blandt
Forud er der gået mange og lange sam- de fremmødte var der et enstemmigt ønske
taler mellem gamle soldaterkammerater, og om at få skabt en Flyvertroppernes Soldaterder har været store overvejelser om, efter forening, og efter at have vedtaget love gik
hvilke retningslinier en sådan forening skul- man over til at vælge den første bestyrelse,
le drives og efter hvilke love.
der kom til at bestå af: Chr. Smørum, forSådanne overvejelser havde gennem no- mand, Arne Fagerberg, næstformand, Edm.
gen tid uafhængigt af hinanden fundet sted Nielsen, kasserer, E. H. R. Friis, sekretær,
flere steder i landet, men i København var Johan Biihring, Gunnar Jacobsen og H.
man i begyndelsen af 1940 så langt fremme, Walthing.
at man kunne begynde at omsætte planerne
Endnu nogle vigtige bestemmelser blev
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taget på denne første generalforsamling, og imidlertid ikke nogen helt tilfredsstillende
heraf bør nævnes, at man valgte daværende løsning, og arbejdet med planerne om et
chef for Hærens Flyvertropper, oberst C. selvstændigt medlemsblad blev fortsat.
Førslev, til ærespræsident for ,foreningen,
Disse to første år bød på mange og rigt
og oberstens varme interesse for denne blev varierede arrangementer. Ud over de rent
af uvurderlig betydning for dens virke gen- selskabelige sammenkomster kan nævnes
nem mange vanskelige år.
terrænsport med konkurrencer om præmier
Den almindelige interesse for og tilslut- udsat af oberst C. Førslev og officiant J. TV.
ning til foreningen bekræftedes på den næ- Frederiksen; i vinterhalvåret havde man en
ste generalforsamling, hvor man mønstrede ugentlig gymnastikaften, og i samarbejde
60 medlemmer, der alle kunne modtage det med Sportsflyveklubben arrangerede man
af Ove Thessen tegnede emblem.
teorikursus til flyvecertifikat. FlyvertropperDette antal medlemmer til en ordinær nes officerer blev i stor udstrækning benytgeneralforsamling kun et år efter forenin- tet som foredragsholdere ved som regel særgens start siger noget om det store agita- deles godt besøgte møder. Endelig havde
tionsarbejde, som bestyrelsen med held man udflugter til forskellige militære etahavde udført, og om den tilslutning, man blissementer og andre steder, der på den
som følge heraf havde vundet.
ene eller den anden måde havde med flyvSom nævnt arbejdede man flere steder ning at gøre.
uafhængigt af hinanden med at skabe en
Men fælles for alle arrangementer var, at
forening for gamle flyversoldater, og der de fandt sted i eller lige omkring Købenvar nu også blevet skabt en Jyske Flyver- havn, og efterhånden, som foreningen havde
afdelings Soldaterforening med Eduard Jen- fået flere og flere medlemmer i provinsen,
sen som formand, men i efteråret 1941 ind- blev behovet for lokalafdelinger i andre byer
ledtes et nært samarbejde mellem de to større og større, hvorfor man i begyndelsen
foreninger, som resulterede i en fuldstændig af 1943 gik i gang med forarbejdet til oprettelse af sådanne afdelinger.
sammenslutning fra 1. april 1942.
Et længe næret ønske, som allerede havde
været drøftet på den stiftende generalforAfdeling i Arhus og Alborg
samling, nemlig et medlemsblad, fandt man
På det tidspunkt var der i Århus to
en foreløbig løsning for i sommeren 1942, mænd, som allerede havde gjort et stort aridet man fra juli måned udsendte tidsskrif- bejde for at skabe tilslutning til en selvtet »Flyv« med en indlagt foreningsmed- stændig afdeling. Det var politibetjent
delelse til samtlige medlemmer. Det var Carlo Mikkelsen Ladefoged og maskinarbejder Østrup Nielsen.
Den 9. marts var man nået så langt, at
der kunne indkaldes til et orienterende
møde, og her blev der nedsat et arbejdsudvalg, der i samarbejde med Københavns afdeling skulle udarbejde de forskellige planer og indkalde til en stiftende generalforsamling. Dette skete den 2. april, da afdelingen blev en realitet med Carlo Mikkelsen
Ladefoged som formand.
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Indvielsen af foreningens første fane skete den 11.
april 1942. Daværende oberst Tage Andersen slår
første som i. Som nr. 2 ses foreningens første formand, Chr. Smørum, og som nr. 3 daværende oberstløjtnant C. C. Larsen.

Snart efter, nemlig den 26. maj, oprettedes en ny afdeling, denne gang i Ålborg og
med E. Max-Jacobsen som formand, og endelig den 4. august fulgte en afdeling i
Odense med Erik Jørgensen som formand.

Præsidium
En vældig udvidelse af foreningens arbejdsområde og dermed dens muligheder
var nu foreløbig tilendebragt, men med
dette meldte behovet sig for et samarbejdsog samordningsorgan, hvorfor man indkaldte repræsentanter for de forskellige afdelinger til et møde i Odense.
Dette møde den 7. august 1943 blev af
skelsættende betydning, idet det vedtoges
at oprette et præsidium til varetagelse af
den samlede landsforenings fælles interesser
og til at repræsentere denne udadtil. Til
dette præsidium valgtes formanden for Københavns afdeling Chr. Smørum som præsident, formanden for Århus afdeling blev
vicepræsident og formanden for Ålborg afdeling valgtes til kasserer. Desuden valgtes
K. Fischer-Madsen, København, til forretningsfører.
Man besluttede at afholde et præsidiemøde hvert år, og ved disse møder skulle

de til enhver tid siddende afdelingsformænd
være delegerede. Senere udvidedes afdelingernes repræsentation til at omfatte endnu
en mand.
Men den måske vigtigste beslutning på
mødet var dog, at man fra september samme
år ville udgive et eget medlemsblad under
navnet »Propel«. H. Stensbøl, Ålborg, havde
til mødet medbragt et fuldt udarbejdet forslag til udsendelse af bladet, og det var ganske naturligt, at det blev Stensbøl, der blev
bladets første redaktør.
Med rette kan 1943 betegnes som det
mest betydningsfulde år i foreningens historie. Tre nye afdelinger var blevet oprettet, der var skabt et fælles præsidium for alle
afdelinger, og i september udkom det første
nummer af foreningens eget medlemsblad.
- Allerede ved udsendelsen af andet nummer af bladet havde det fået en medarbejder, som lige siden har betydet umådelig
meget. Det er daværende stabsofficiant F.
V. Møller, der stillede sin »Tidstavle for
Hærens Flyvertropper« til rådighed for
»Propel«. Med tidstavlen og en lang række
artikler har kaptajn F. V. Møller således
gennem 22 år været en værdifuld medarbejder ved bladet og siden juli 1949 som hovedredaktør.

Flyvetroppernes Flyveklub
I de følgende år var arbejdet på mange
måder præget af besættelsestidens vanskelige
vilkår, men det forhindrede dog ikke, at
man forsØgte sig på nye arbejdsområder. I
København startede således en kreds af svæveflyveinteresserede medlemmer den 26.
marts 1944 en flyveklub under soldaterforeningen og med daværende kornet Brix
Gedsø som formand. Der opnåedes mange
fine resultater. Allerede det første år nåede
man op på et meget stort antal starter, og
det bør nævnes, at klubben nød meget stor
bevågenhed hos oberst C. Førslev og ikke
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op pa langt over de et tusinde starter. I efteråret 1945 blev Brix GedsØ, der da var
udnævnt til løjtnant, imidlertid indkaldt til
Hærens Flyvertropper og sendt til England
for at fortsætte sin flyveruddannelse, og det
synes, som om det samlende midtpunkt i
flyveklubben dermed var borte, og den opløstes lidt efter lidt.

På vagt ved Værløse

Forsvarschefen, daværende chef for Flyvevåbnet,
general K. Ramberg, overtog i 1960 h vervet som
foreningens ærespræsident.

mindst hos dennes frue, der selv var en
meget ivrig og særdeles fin svæve- og motorflyverske, og som udsatte en meget smuk
præmie med betegnelsen »Oberstinde Harriet Førslevs Ærespræmie«, der skulle tilfalde den, der i det forløbne år havde betydet
mest for klubben, enten ved flyvning, der
havde hævet dens prestige, eller ved dygtigt
administrativt og organisatorisk arbejde.
Ganske naturligt tilfaldt denne præmie i
1944 klubbens dynamiske formand Brix
Gedsø.
Efter befrielsen rykkede flyveklubben ud
på Skovlunde efter hidtil at have måttet
benytte flyvepladsen i Roskilde, og dette
kom til at betyde et vældigt opsving for
flyvningen, og man nåede denne sommer
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I forbindelse med befrielsen kan der
være grund til at nævne en lille episode,
som sikkert kun er kendt af de færreste.
Rundt i landet ved de tyske anlæg og kaserner manglede man, da tyskerne kapitulerede, mandskab til at overtage vagten. Hvad
var da naturligere, end at man fra Københavns afdeling tilbød at varetage vagten ved
lejren i Værløse, og dette tilbud blev modtaget; dog var foreningens medlemmers optræden i rollen som vagtmandskab kun af
ganske kort varighed.
På præsidiemødet - eller, som det nu
kaldtes, repræsentantskabsmødet i august
1945 traf man beslutning om, at »Propel«
fremtidig skulle udkomme to gange om måneden, og dette var tilfældet gennem mere
end to år. Det var imidlertid ikke mangel
på stof, der bevirkede, at man i 1948 måtle
gå tilbage til de 12 numre om året og senere
helt ned til 8. Den væsentligste årsag var
manglende økonomiske muligheder for at
klare de store udgifter, der er forbundet
med et medlemsblad. Det skal dog understreges, at selv om vanskelighederne ingenlunde blev mindre med årene og til tider
fristede til at opgive bladet, så er der altid
fundet løsninger på problemerne, således
at bladet er udkommet kontinuerligt siden
det første nummer.
En festlig begivenhed i forbindelse med
repræsentantskabsmødet dette år skal nævnes: Gennem fire år havde foreningen haft
et emblem, men nu havde man ladet det

fremstille i specielle udformninger til særlige formål og lejligheder og deriblandt et
ærespræsident-emblem i guld og med gylden
egeløvskrans. Fra foreningens første dag
havde daværende oberst C. Førslev været
dens ærespræsident, og det måtte naturligvis
derfor blive obersten, der som den første
fik overrakt dette emblem.
Med de bedrede kår, der efter befrielsen
var blevet for foreningsarbejde, som baggrund samlede bestræbelserne sig i de føl gende år om en udbygning af foreningens
arbejde for også derigennem at opnå en bredere tilslutning, og ikke mindst søgte man
at få så nær en kontakt med Hærens Flyvertropper som muligt. I disse bestræbelser mødte foreningen den størst tænkelige
imødekommenhed fra Flyvertroppernes
officerer og specielt fra den daværende chef,
oberst Tage Andersen.
Dette samarbejde bevirkede, at man nu
så sig i stand til at tage et arbejde op, der
længe havde været et stærkt ønske om
blandt medlemmerne, nemlig arrangement
af årgangsjubilæer. Tidligere havde der
flere gange på privat basis været arrangeret
sammenkomster af jubilerende årgange,
uden at disse dog ganske naturligt havde
kunnet få den store tilslutning, men fra
1948 har årgangsjubilæerne været en fast
årligt tilbagevendende begivenhed, som næsten hver gang har haft stor tilslutning af
gamle soldater, der er blevet modtaget
rundt på flyvestationerne med udstrakt gæstfrihed.
I 1949 fandt et nyt lederskifte sted inden
for foreningen, idet Anker Mader, København, overtog hvervet som formand for repræsentantskabet.
Nye afdelinger
En stærk tilgang af medlemmer i efterkrigsårene skabte behov for udskillelse af
endnu en lokalafdeling, som den 27. august

Fra Flyve våbnets Soldaterforenings 25 års jubilæum

i 1965.

1949 blev stiftet i Herning med I. C. Vistisen som formand.
Også i Sønderjylland blev der arbejdet på
at få skabt en afdeling, men her viste det sig
vanskeligt at få kontakt med folk, der kunne
påtage sig dette arbejde. Endelig lykkedes
det dog den 9. september 1956 i forbindelse
med et velbesøgt soldaterstævne på Flyvestation Skrydstrup at få valgt en bestyrelse,
der kunne tage det store arbejde op.
Medens arbejdet med oprettelse af nye
afdelinger således var i fuld gang, opløstes
imidlertid en af de gamle afdelinger for en
tid, og først den 27. april 1957 lykkedes det
at få genoplivet denne.
Hermed talte foreningen 6 afdelinger.
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Argangsjubilæum 1960.
Sammenkomsten fandt
sted på Flyvestation
Vær/ose.

Flyvevåbnet oprettes
Den 1. oktober 1950 oprettedes det danske flyvevåben som et enhedsvåben, og i
konsekvens heraf besluttedes det at ændre
foreningens navn til Flyvevåbnets Soldaterforening.
På repræsentantskabsmødet, der afholdtes
i Århus den I 0. juni 1956, overtog generallØj tnant Tage Andersen hvervet som foreningens ærespræsident.
Omorganisering
Med udvidelsen af foreningens rammer
skabtes behov for en revision af organisationen. Man fandt det upraktisk, at den i
realiteten blev drevet som 6 selvstændige
foreninger, hvilket gav mange vanskeligheder f. eks. i forbindelse med overflytning af
medlemmer, der rejste fra en afdelings område til en andens. Derfor tog man på repræsentantskabsmødet i 1957 hele sagen op
og besluttede at centralisere kasserervirksomheden under en landskasserer, og til
denne post valgtes revisor I. C. Vistisen,
Herning. Denne organisatoriske ændring
har været af den største betydning for foreningens trivsel. Det har vist sig tydeligt,
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ikke mindst i form af en betydelig forbedret
økonomi.
I de følgende år arbejdede man på yderligere at befæste foreningens position som
en landsforening. Vanskeligheden bestod i,
at man ikke ønskede på nogen måde at tage
initiativet fra de lokale afdelinger, der naturligvis til stadighed må være foreningens
bærende elementer, idet det er her, arbejdet
for medlemmerne i første række foregår.
I 1960 var man nået frem til en løsning,
der indfriede dette krav, idet man nedsatte
et forretningsudvalg, der skal tage sig af alle
foreningens fællesanliggender. Dette udvalg
består af en landsformand, en næstformand,
»Propel«s redaktør og yderligere et udvalgsmedlem. Som landsformand valgtes B. Aalbæk-N ielsen, næstformand blev A. Mader,
»Propel«s redaktør var - og er - Villy
Nielsen, og som fjerde udvalgsmedlem valgtes Børge Jensen, København.
Dette krævede en gennemgribende revision af foreningens love, og et udkast til de
nye love blev vedtaget på repræsentantskabsmødet 1961. Disse nye love blev yderligere
udformet således, at der blev åbnet adgang
til medlemsskab i foreningen for medlem-

mer af Flyverhjemmeværnet og Kvindeligt
Flyverkorps.
Repræsentantskabsmødet blev afholdt i
Hillerød, idet der i 1959 havde vist sig en
glædelig mulighed for oprettelse af endnu
en afdeling, denne gang i Nordsjælland.
Den blev stiftet den 27. september med
Gregers Jensen som første formand.
Selvstændig forening
På et ret tidligt tidspunkt i foreningens
historie havde man tilsluttet sig Danske
Soldaterforeningers Landsråd, hvilket måtte
betragtes som ganske naturligt, idet de foreninger, der er tilsluttet Landsrådet, alle
knytter sig til Hærens forskellige afdelinger,
og Flyvevåbnet var jo på det tidspunkt en
afdeling inden for Hæren. Vore protokoller
rummer mange vidnesbyrd om et stort udbytte af medlemsskabet af Landsrådet, men
med Flyvevåbnets oprettelse som et tredie
selvstændigt våben måtte det være naturligt,
at også Flyvevåbnets Soldaterforening stod
som en selvstændig forening, selv om det
naturligvis måtte blive som en lillebror i
forholdet til henholdsvis Landsrådet og Marineforeningen. Imidlertid kan det med glæde konstateres, at forholdet til vore større
brødre har udviklet sig til det bedst tænkelige, selv om der måske nok skulle være
mulighed for et udvidet samarbejde.
Den 1. juli 1959 udnævntes generalløjt-

nant K. Ramberg til chef for Flyvevåbnet.
Det følgende år, i forbindelse med soldaterjubilæet, overtog generalen hvervet som foreningens ærespræsident.
Da general Ramberg den 1. oktober 1962
forlod Flyvevåbnets chefpost, overtog Flyvevåbnets nuværende chef, generalløjtnant H.
]. Pagh posten som foreningens ærespræsident. Allerede forinden havde general Pagh
vist at have den samme venlige indstilling
over for soldaterforeningen.
Der er al mulig grund til at nævne
disse fire chefers indsats for foreningen.
Uden deres altid velvillige indstilling, og
uden deres vilje til at yde enhver rimelig
hjælp, når bestyrelsen stødte på vanskeligheder, der kunne synes uovervindelige, var
foreningen givetvis ikke nået så langt, som
den er i dag.
Protektion
Medens foreningen var medlem af Danske
Soldaterforeningers Landsråd, var den derigennem under protektion af Hans Majestæt Kongen, men ved udmeldelsen af
Landsrådet var foreningen uden protektor.
Derfor var det med meget stor glæde, at
foreningen netop i jubilæumsåret 1965
modtog meddelelse om, at Tronfølgeren,
Hendes Kongelige Højhed, prinsesse Margrethe, indvilligede i at overtage protektionen.
B. Aalbæk-Nielsen.

Når H. M. Kongen eller andre medlemmer af Kong ehuset lader sig transportere af Flyvevåbnet, benyttes
normalt et særligt fly af C-54 typen. Ved en sådan transport forer flyet under o/1holdet på jorden enten
kongeflag eller kongestander. Flyet oven/ or er af bild et med konge/ lag.

Heraldiske mærker til Flyvevåbnet
Ved Flyvevåbnets enheder har der siden oprettelsen vist sig en udbredt interesse for at
indføre enhedssymboler, som ved en passende visuel effekt kunne tjene som samlingsmærke
indadtil og som identifikationsmiddel udadtil. Under påvirkning af gamle danske og udenlandske traditioner medførte denne interesse, at der allerede i Flyvevåbnets første leveår
blev udviklet heraldiske mærker ved eskadriller og flyvestationer.
For at sikre en i heraldisk henseende forsvarlig udformning samt for at have indseende med
mærkernes anvendelse og udbredelse bestemte Forsvarsministeriet i maj 1965, at der til flyvestationer, flyvende eskadriller, raketeskadriller samt Flyvevåbnets Officersskole og Flyvevåbnets Specialofficersskole kunne indføres heraldiske mærker, og at disse skulle udarbejdes
i samråd med Statens heraldiske Konsulent, landets øverste myndighed vedrørende heraldiske
anliggender.
Med denne ministerielle bestemmelse som baggrund udarbejdes mærkerne af Flyverkommandoen i samråd med Statens heraldiske Konsulent og med fornøden sagkyndig bistand
ved mærkernes æstetiske udformning. Ved devisernes fastsættelse ydes sprogkyndig bistand
fra Det kongelige Bibliotek.
Eksempler på mærkernes forventede fremtidige udformning fremgår af de følgende sider.

Flyvestation

KARUP

Blasonering af skjoldet: I guld felt en sort urfugl.
Skjoldet, der er anbragt lodret, er lagt på to til siderne udbredte guld vinger og er omgivet
af et blåt bånd, som bærer devisen: Jutus fortis et tenax est, og enhedsbetegnelsen: FSNKAR.
Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Som våbenfigur for Flyvestation KARUP er valgt en urfugl, for derved at markere tilhørsforholdet til egnen omkring flyvestationen, idet urfuglen betragtes som en symbolsk
figur for de hedeområder, hvori flyvestationen er beliggende. Urfuglen indgår med lignende
motivering i Viborg amts våben og Brande kommunes våben.

Eskadrille 727
Blasonering af skjoldet: I blåt felt en sølv Tors-hammer, hvorfra udstråler fire guld lyn.
Skjoldet, der er anbragt hældende mod højre, er lagt på to mod samme side flyvende guld
vinger ledsaget forneden af et blåt bånd, som bærer devisen: Volat, percutit, revertitur, og
enhedsbetegnelsen: ESK727. Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Eskadrillen har ved mærkets udarbejdelse primært til opgave at udføre jagerbombevirksomhed. Som symbol for denne virksomhed er valgt Tors hammer på grund af
dens evne til altid at ramme sit mål, slå hårdt og vende tilbage til sit udgangspunkt.

Flyvestation ÅLBORG
Blasonering af skjoldet: I rødt felt et guld tyrehoved.
Skjoldet, d er er anbragt lodret, er lagt på to til siderne udbredte guld vinger og er omgivet
af et blåt bånd, som bærer devisen: Cave taurum cimbricum, og enhedsbetegnelsen: FSNALB.
Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Som våbl'nfigur for Flyvestation ÅLBORG er valgt en tyr for derved at markere
tilhørsforholdet til Ålborg by og amt. Kimbrertyren, en statue af A. J. Bundgård, står på
Vesterbro i Ålborg og betragtes som et vartegn for byen og egnen. Kimbrertyren føres endvidere i Ålborg amts vf1ben med de for flyvestationen valgte farver.

Eslwdrille 729
Blasonering af skjoldet: I grønt felt et afrevet mod højre vendt guld høgehoved.
Skjoldet, der er anbragt hældende mod højre, er lagt på to mod samme side flyvende guld
vinger ledsaget forneden af et blåt bånd, som bærer devisen: Oculus recordans, og enhedsbetegnelsen: ESK729. Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Eskadrillen har ved mærkets udarbejdelse primært til opgave at udføre rekognosceringsvirksomhed. Som symbol for denne virksomhed er valgt høgen på grund af dens
skarpe syn og gode iagttagelsesevne.

Forslag til heraldiske mærker til Flyvevåbnet
udarbejdet på foranledning af Flyverkommandoen

Flyvestation KARUP

Eskadrille 727

Flyvestation ÅLBORG

Eskadrille 729

Eskadrille 531
Blasonering af skjoldet: I rødt felt en pælvis stillet sølv brandpil med guld flamme ledsaget
af to på samme måde stillede udadvendte guld jagthorn.
Skjoldet, der er anbragt hældende mod højre, er lagt på to mod samme side flyvende guld
vinger ledsaget forneden af et blåt bånd, som bærer devisen: Semper paratus, og enhedsbetegnelsen: ESK531. Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Eskadrillens virksomhed er ved mærkets udarbejdelse raketoperation. Som
symbol for denne virksomhed er valgt en brandpil. Enhedens placering i Nordsjælland, der
i århundreder har været et af de danske konger yndet jagtterræn, er symboliseret ved jagthorn.

Eslwdrille 54 3
Blasonering af skjoldet: Ved et tindesnit tværdelt af blåt og sølv, hvorpå en pælvis stillet
brandpil i omvendte farver med guld flamme.
Skjoldet, der er anbragt hældende mod højre, er lagt på to mod samme side flyvende guld
vinger ledsaget forneden af et blåt band, som bærer devisen: Semper paratus, og enhedsbetegnelsen: ESK543. Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Eskadrillens virksomhed er ved mærkets udarbejdelse raketoperation. Som
symbol for denne virksomhed er valgt en brandpil. Enhedens placering på Stevns er symboliseret ved en mur af kridtstenskvadre, hvi lket materiale udvindes af Stevns Klint.

Eslwdrille 542
Blasonering af skjoldet: I blåt felt en pælvis stillet sølv brandpil med guld flamme ledsaget
af to på samme måde stillede guld ildstål.
Skjoldet, der er anbragt hældende mod højre, er lagt på to mod samme side flyvende guld
vinger ledsaget forneden af et blåt bånd, som bærer devisen: Semper paratus, og enhedsbetegnelsen: ESK542. Over kompositionen svæver kongekronen.
Motivering: Eskadrillens virksomhed er ved mærkets udarbejdelse raketoperation. Som
symbol for denne virksomhed er valgt en brandpil. Enhedens placering på Amager er symboliseret ved middelalderlige ildstål. Denne figur er anvendt i kæden til Den gyldne Vlies' orden,
af hvilken Christian II, der indkaldte de nederlandske bønder til Amager, var ridder.

Forslag til heraldiske mærker til Flyvevåbnet
udarbejdet på foranledning af Flyverkommandoen

Eskadrille 543
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Eskadrille 542

Eskadrille 531
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DEN DANSKE HELIKOPTERREDNINGSTJENESTE

DEN DANSKE HELIKOPTERREDNINGSTJENESTE
Af TAGE VAND STED

elikopteren var i mange år næsten upåagtet af militæret. Den fandt anvendelse til artilleriobservationer og andre begrænsede formål, men betragtedes vel nærmest som
lidt a,f et kuriosum - noget meget morsomt,
der kunne starte og lande vertikalt og »stå stille i luften og flyve«.
Men netop disse særlige egenskaber bragte
helikopteren frem i rampelyset under anden
verdenskrig. Den blev u-bådenes fjende nr. 1,
fordi den med sin langsomme flyvning og evne
til at blive hængende på samme sted viste sig
særlig egnet til at »spotte« u-bådene.
Helikopteren kunne selv nedkaste et begrænset antal dybvandsbomber, men lige så
vigtigt var det, at den kunne meddele de
fjendtlige u-bådes positioner indtil det minutiøse til de maritime u-bådsjagere.
Når det i store træk lykkedes de allierede at
eliminere Nazi-Tysklands u-bådstrussel, var det
først og fremmest helikopterens indsats. Derved ydede den et meget vigtigt bidrag i kampen for at sikre de livsvigtige skibsforbindelser
mellem USA og Storbritannien med transporter af såvel forbrugsvarer som krigsmateriel og
mandskab. U-bådene blev trængt i defensiven
for til slut praktisk taget ingen rolle at spille.
Det var først og fremmest helikopternes fortjeneste, og dermed ydede de deres meget store
bidrag til den endelige, allierede sejr.

H

Helikopterens funktion som redningsfly er
i hovedtrækkene så gammel som helikopteren
selv. Anvendelsen er steget proportionalt med
hele den aeronautiske udvikling, men det var
især under Korea-krigen, helikopteren kom til
at spille sin store rolle med at hente nedskudte
piloter hjem fra fjendtlige områder.
I Vietnam-krigen har helikopteren spillet en
næsten altafgørende rolle. Den har udført fantastiske redningsbedrifter, men er også i udpræget grad blevet et angrebsvåben. Vietnamkrigen føres fra allieret side først og fremmest
med helikoptere, fordi disse jordnære luftfartøjer er specielt egnede til de særlige naturforhold, der gør sig gældende i det omstridte
land.
I dag arbejder helikopteren ikke blot med
at hente nedskudte piloter hjem fra fjendeland. Den anvendes så at sige på alle fronter,
og den er specielt nyttig, fordi Vietnam-krigen
jo føres med de små enheder. Helikopteren rekognoscerer og »spotter« fjendtlige afdelinger.
Den bringer afdelinger af mandskab ud for at
møde fjenden og henter dem hjem igen. Den
bringer sårede tilbage til baserne. Den kan
selvstændigt eller i flok angribe fjendtlige afdelinger. Den har talrige andre funktioner.
Det er vel i det hele næppe for stærk en
påstand, at Sydvietnam forlængst ville være
løbet over ende, om ikke amerikanerne, syd-
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vietnameserne, australierne, sydkoreanerne, og
hvem der ellers kæmper i denne ulykkelige
krig, havde haft helikopterne.
Helikopteren er i dag et slagkraftigt, militært våben, men når bortses fra Vietnam, er
det dog stadig som redningsredskab, den træder stærkest frem i billedet i den øvrige verden.
Men også som transportfly frembyder helikopteren i dag enorme muligheder.

Helikopterens udvikling
I mange år stod helikopteren i skygge af den
almindelige flyvning, som i århundredets begyndelse havde fået så megen luft under vingerne, at det kun var få konstruktører, der beskæftigede sig med helikopterne. Blandt disse
var den danske Ellehammer, som i 191 2 skabte en forsøgsmodel med to rotorer, der drejede
hver sin vej, samt en propel til fremdriften.
Ellehammers helikopter nåede dog aldrig ud
over eksperimentstadiet.
Den første benzindrevne helikopter blev
bygget af franskmændene Richet og Brequet i
1 908, men den kom ikke til at slå igennem,
og helikopteren gik i nogen tid i glemmebogen
til fordel for den såkaldte autogyro - en flytype med et meget kort startløb, der gjorde
den velegnet til forskellige opgaver, navnlig på
det militære område. Autogyroen var i virkeligheden en mellemting mellem et almindeligt
fly og en helikopter. Den fik sin opdrift af en
rotor, der dog ikke blev drevet af fartøjets motor. En bagudvendt fremdrivningspropel skubbede flyet gennem luften, og luftstrømmen fik
derefter rotoren til at dreje rundt og derved
skabe bæreevnen.
Den første praktisk anvendelige helikopter
blev skabt af tyskerne. Den hed Focke-Achgeles FA 61 og var udstyret med to rotorer, som
var anbragt i udliggere fra kroppen. Den havde en motorkraft på 160 hk og kunne med en

totalvægt på 950 kg nå en marchhastighed på
212 km i timen.
I 1938 blev denne Foche-Achgeles demonstreret indendørs i Deutschlandhalle i Berlin af
den berømte, tyske flyverske Hannah Reitsch,
der senere indlagde sig en noget tvivlsom berømmelse ved at være blandt de sidste i Hitlers »hof«, som forlod førerbunkeren i rigskancelliet i april 1945. Hannah Reitsch's indsats som flyverpioner var imidlertid uomtvistelig, og hun satte efter demonstrationen i
1938 adskillige verdensrekorder med Fochehelikopteren, således for højde 2.240 meter,
varighed 81 minutter og hastighed.
Helikopterens helt store succes kom med den
russisk-amerikanske flyverinstruktør, Igor Sikorsky, som med sin VS 300-helikopter slog
den tyske varighedsrekord ved at holde sig i
luften i halvanden time. Denne Sikorsky-model
blev forløber for den lange række af Sikorskyhelikoptere, som siden har gjort sig til verdens førende til såvel militære som civile formål.
Men Amerika var langt fra alene om at
bygge helikoptere. En aftale mellem Westland
Aircraft Ltd. og Sikorsky satte englænderne i
stand til på licens at bygge Sikorsky-helikoptere for således at gøre sig selvforsynende med
militære fly af disse typer. Omtrent samtidig
påbegyndte British European Airways et program med fremstilling af civile helikoptere i en
ren engelsk produktion. Der har længe eksisteret specielle helikopter-ruter indenfor lufttrafiken i England og til kanaløerne.
Den mest fremtrædende engelske helikopter er Westland/Fairey Rotadyne, hvis oprindelige model nu er udbygget, så den har plads
til 70 passagerer og har en marchhastighed på
325 kilometer i timen. Også New York Airways anvender denne type ved siden af sine
Sikorsky-fly.
Belgien, der strukturmæssigt er specielt egnet for helikopterne i den civile persontransport, har efterhånden 15 års erfaring på dette

område, og passagererne på Sabena's helikopterruter opgøres i dag i milliontal. Det er fortrinsvis Sikorsky-modellerne, man anvender.
Også Sovjet har nået store resultater i udviklingen af helikopteren.
Også i USA spiller den civile helikoptertrafik en meget væsentlig og stadig stigende rolle.
Der er langt fra storbyernes centrer ud til jetlufthavnene, og her betyder helikopterne i forhold til bustransporten en væsentlig afkortning
af rejsetiden. Det er i hovedtrækkene Sikorsky,
Boing/Vertol og Westland/Fairey, der har leveret og fortsat leverer maskinerne.

Den danske eftersøgnings- og
redningstjeneste
Det danske flyvevåbens eftersøgnings- og
redningstjeneste ligger i dag hos eskadrille 722
på flyvestation Værløse, som holder det så-

kaldte SAR-beredskab med udstationeret materiel og mandskab på flyvestationerne Aalborg og Skrydstrup.
SAR står for »Search and Rescue« ( eftersøgning og redning), og det er næppe for meget sagt, at eskadrille 7 22 i dag er en af de
mest markante grene i flyvevåbnets arbejde.
Det kan faktisk aflæses i antallet af menneskeliv, SAR-tjenesten har reddet i den tid, den
har eksisteret.
Eskadrille 722 blev oprettet den 8. februar
195 I som en let transport-eskadrille, der var
udrustet med ti 2-motorers »Airspeed Oxford«
-fly af type nr. 2 r. De var hver udstyret med
to stk. 370 hk Armstrong-Siddeley Cheetak Xmotorer. Flyene bestod iøvrigt af en trækonstruktion, hvilket udvirkede det mundheld, at
det vigtigste udstyr for besætningen var en
hammer og en pakke blå søm. Så kunne man
reparere i luften !

~
Pembroken, der blev anvendt til eftersøgningsopgaver, således at den kunne opgive nøjagtig position far nødstedte, inden Sikorsky-55'eren med den kortere række vidde gik ud på selve redningsaktionen.
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Den ualmindelig sejlivede Catalina.

l

To Sikorsky-SS'ere landet i Vestjylland under en øvelse.
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Desuden indgik i de første år i eskadrillen
en fotoflight og en slæbemålsflight. Som fotofly
anvendtes Spitfire MK IX og XI fra krigens
tid, mens seks Fairey Firefly blev brugt til slæbemålsflyvning for hærens antiluftskyts. Spitfire-flyene var udstyret med Rolls-Royce Merling-motorer, mens Fairey Firefly'ene havde
Rolls-Royce Criffon 12-motorer.
I 1956 blev eskadrillen omorganiseret til en
ren eftersøgnings- og redningseskadrille
(SAR ) . Til dette formål blev indkøbt seks
Pembroke-fly og syv S-55 Sikorsky-helikoptere.
Pembroken anvendtes til eftersøgningsopgaver,
mens S-55'eren blev indsat i selve redningsfasen. Pembroken's officielle betegnelse var
»Hunting Percival Pembroke C. MK 52/2«.
Den var udstyret med to 54 7 HK Al vis Leonides 514-motorer. Sikorsky S-55 C. havde en
550 hk Pratt & Whitney R-1340-57-motor.
I 1961 afløstes Pembroken af PBY Catalina
-fly, som var bedre egnede til at løse eftersøgningsopgaverne. Catalinaen, som er et amfibiefly, blev oprindeligt indkøbt til anvendelse
i Grønland, men fra 1961 gjorde den sideløbende tjeneste som transport- og eftersøgningsfly i det sydlige Danmark. PBY 6A Catalinaen
er udstyret med to 1200 hk Pratt & Whitney
R-1 830-92-motorer.
En helt ny æra for det danske flyvevåbens
eftersøgnings- og redningstjeneste indledtes den
24. august 1964, da kontrakten for otte Sikorsky S-61A-1 helikoptere blev undt"rskrevet i
København. Man havde til formålet haft valget mellem typerne Boeing 107, Sud-Aviation
Super Frelon og Sikorsky S-6 1A-1. Det blev
således sidstnævnte, der sejrede i konkurrencen, og den første danske S-61A-1 kom med
skib til København den IO. april 1965. Den 5.
januar 1966 indgik S-61 'eren i eskadrille 722's
SAR-beredskab.
Sikorsky S-6 1A-1 er konstrueret specielt til
eftersøgnings- og redningsopgaver. Den er en
sammenblanding af den amerikanske flådes
SH-3A version og den kommercielle S-61N.

Sikorsky 55'eren under en redningsaktion .

Sikorsky S-6 1A- 1 er et amfibiefly med meget
udstrakte anvendelsesmuligheder. Den har en
flyvebådsformet fuselage og to store stabiliseringsflydere. Fuselagen er helmetal semimonocoque konstruktion. Kabinen måler 7,59 meter i længden, 1,98 meter i bredden og 1, 78
meter i højden.
Med anskaffelsen af Sikorsky S-61A-1-flyene ophørte Catalinaens almindelige virksomhed i redningstjenesten. Catalinaen har vel
været et af de mest sejlivede fly, man har
haft. Den er mange gange blevet kasseret, men
er hver gang blevet taget til nåde, fordi den
fortsat har vist sine fortræffelige egenskaber
overfor specielle opgaver. Den virker da også
stadig til flyvning i Grønland og som longrange back-up fly.
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Jet-motorens indtog
Med indførelse af Sikorsky S-61A- 1 holdt
jetdriften sit indtog hos den danske eftersøgnings- og redningstjeneste. Det betød en vældig forøgelse af slagkraften. S-61'eren, som den
kaldes i daglig tale, er 2-motoret og iøvrigt af
nogenlunde samme type som den, der anvendes til civilflyvning, bl. a. i Grønland. Den
militære udgave er imidlertid forsynet med
ekstra brændstof og større flydere for at give
øget stabilitet ved operationer på vand. Motorerne er to stk. General Electric T58-GE-8B
turbinemotorer, som hver yder 1250 hk. Den
har en 5-bladet rotor med en diameter på ca.
19 meter. Flyet vejer ca. 10.500 pounds og
fuldlastet 19.100 pounds (knap 9 tons), men
i en nødsituation op til 2 1.500 pounds.
Flyvetiden varierer mellem 5 og 6 timer, alt
efter hvor mange »hoverings«, der foretages
under flyvningen. Ved »hovering« forstås selve
redningsaktionens hovedfase, nemlig hvor he-

Iikopteren hænger stille, og der arbejdes med
redningskranen, hvilket selvsagt giver en ekstra belastning af motorerne. Brændstofforbruget ligger omkring 700 liter i timen ved »hovering« og 590 liter i timen under marchflyvning. S-61A-1 medfører en brændstoflast på
2850 kg.
S-61A-1 har en flyvestrækning i 600 meters
højde på 1.389 km, hvilket - inkluderet »hovering« - giver den en aktionsradius på ca.
600 km. Det er netop denne enorme udvidelse
af aktionsradien i forhold til S-55'eren, der
gjorde Sikorsky S-61A-1'eren så revolutionerende. Den kan selv klare såvel eftersøgningen
som selve redningen og behøver således ikke
andre fly indsat i eftersøgningsopgaven, således
som Pembroken og Catalinaen tidligere havde
gjort det.
Afhængig af brændstofmængde og det medbragte udstyr kan Sikorsky S-61A-r medtage
fra 5 - 20 passagerer, hvilket også er en væsentlig forøgelse og dermed langt større slag-

Med Sikorsky 6/A-1 holdt jetdriften sit indtog hos helikopteren. Lige under den 5-bladede rotor ses indsug11ingeme til de to motorer, som huer især har en kraft, så flyet kan »gå hjem«, hvis den ene motor skulle
sætte ud.
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kraft i redningstjenesten. - Hovednavigationsmidlet er Decca af samme type, som anvendes om bord i skibe. Endvidere er fartøjet udstyret med radiokompas samt det specielle
Sarah-anlæg. Det overvejes stadig at installere
Doppler navigationssystem til en yderligere
styrkelse af effektiviteten.
Til brug for redningsopgaverne er Sikorsky
S-61A-1 forsynet med en udvendig kran, som
kan løfte knapt 300 kilo. Besætningen består
normalt af to piloter, to teknikere og en telegrafist.

Alouetten
I 196 1 indkøbte det danske søværn fem stk.
Alouette-helikoptere, og yderligere tre kom til
i 1966, således at man nu råder over otte af
disse ligeledes jet-drevne, men noget mindre
helikoptere, der er bedre egnede til at lande
om bord på skibe.
To Alouetter er stationeret henholdsvis på
Færøerne og i Grønland, hvor de naturligvis
udskiftes efter en bestemt turnus. !øvrigt anvendes dette fly på de fire inspektionsskibe,
som varetager danske fiskeriinteresser i de
grønlandske og færøske farvande samt Nordsøen.
Alouetten flyves af søværnets egne piloter,
men vedligeholdes af eskadrille 722's tekniske
stab, ligesom det er teknisk personel fra flyvevåbnet, der er udstationeret om bord på inspektionsskibene i perioder af ca. to måneders
længde for at varetage den daglige vedligeholdelse og klargøring af helikopterne. Teknisk
personale fra flyvevåbnet er tilsvarende udstationeret til Alouetterne på Færøerne og i Grønland.
En gasturbinemotor, Artuste 3-B fra Turbomega, Sud-Aviation, Marseilles, leverer drivkraften i Aluoetten, som har en 3-bladet hovedrotor og en ligeledes 3-bladet halerotor.
Motoren kan udvikle 870 hk, men man bruger kun de 500 hk, da gearkassen er bygget

Den franske Alouette, som her ses under en redningsøvelse, har specielle egenskaber, der gor det muligt
for den at lande på fiskeriinspektionsskibene, hvorfra
den gør tjeneste med overvågning af ulovligt fiskeri
i danske farvande.

således, at den ikke kan tage mere. Det betyder, at Alouetten aldrig kan overbelastes i hensynet til motoren. Flyet bruger iøvrigt ca. 200
liter jet-brændstof pr. time. Det har en totalvægt på ca. 2.300 kg og en rækkevidde under
ca. 2¼ times flyvning på ca. 400 km.
Alouetten måler med det ene rotorblad
fremadvendt 12,62 meter i længden og med
samme rotorposition 11,00 meter i bredden.
Højden er 3,38 meter. Da Alouetten er beregnet specielt til anvendelse på skibe - fiskeriinspektionsfartøjerne - kan rotorbladene foldes sammen, så længden af flyet reduceres til
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1 o, 1 7 meter og bredden helt ned til 3,67 meter. Flyet er udstyret med radiokompas og
UHF-pejler, der bl. a. sætter flyet i stand til
at lokalisere skib eller flyvestation. Maksimalflyvetiden er 1 ½- 2 timer med en samlet vægt
på godt 2 tons.
Endvidere er Alouetten udstyret med en
udvendig kran til redningsformål. Den kan
løfte 175 kilo. Under flyvninger fra Færøerne
og Grønland har flyet normalt en pilot og en
tekniker om bord. Der er desuden plads til en
båre - enten den særlige Nato-båre eller den
specielt konstruerede, som anvendes, når en
nødstedt skal bjærges fra skib.
Når Alouetten anvendes på skibe, er den
udstyret med to pontoner, men den kan også
anvende hjul. Flyets hovedopgave er at kontrollere fiskeriet ved bl. a. at påse, at fremmede fiskefartøjer ikke kommer inden for de dan-

ske territorialgrænser, men omkring Færøerne
og Grønland har Alouetten også vist sine egenskaber som redningsfly.
En karakteristisk egenskab ved denne franske helikopter er den ting, at den er udstyret
med en harpun, som kan nedskydes til dækket
på det skib, hvor den skal lande. Når der således er opnået en forbindelse med line mellem
skib og fly, kan selve landingsprocessen korrigeres indtil det minutiøse.

Personellet
De mennesker,som betjener Sikorsky S-61A1 'erne, har en grundig uddannelse og træning
bag sig. Mens eskadrille 722 endnu havde Sikorsky S-55 fly, var piloterne alle tidligere jetpiloter, som i en årrække havde fløjet i en
jager-eskadrille, og som derfor havde en be-

Her ses Alouetten under landing på et af fiskeriinspektionsskibene .
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-----

Den fantastisk effektive Sikorsky 61 A-1 på startbanen på flyvestation Værløse.

tydelig flyveerfaring før omskolingen til helikopter.
Denne fremgangsmåde var nødvendig fordi
piloten i Sikorsky S-55 var alene om at flyve
fartøjet, og under redningsaktioner skulle han
alene afgøre, om det var forsvarligt at udføre
en mission under de givne forhold.
Sikorsky S-61 A- 1 betød tildels en ændring
af dette forhold, idet der i de nye fly er to piloter om bord. Fra tidligere tid rådede eskadrillen over en række erfarne helikopter-piloter, som umiddelbart efter omskoling til S-6 1A
- 1 var særdeles velegnede førstepiloter, idet de
fra S-55 havde stor erfaring i udførelse af
SAR-missioner.
Som andenpiloter kan man derfor nu også
anvende piloter med mindre flyveerfaring,
f.eks. direkte fra flyveruddannelsens afslutning. I de år, sådant mandskab flyver som andenpiloter, får de rig lejlighed til at opnå den

rutine og erfaring på Sikorsky S-61A-1, som er
nødvendig forudsætning for en sikker og effektiv udførelse af de forskelligartede missioner,
eskadrillen sendes ud på, idet andenpiloterne
gennem træningsmissioner og live actions automatisk får den uddannelse og rutine, som
gør dem til velegnede førstepiloter.

Et forbilledligt samarbejde
For helikopternes vedkommende som helhed
er det iøvrigt karakteristisk, at samarbejdet
mellem piloter og teknikere er langt intimere,
end tilfældet er i de øvrige grene af flyvevåbnet. I helikopterne har teknikerne deres meget
vigtige funktioner under selve flyvningerne. I
en S-61 A- 1 medfølger der som regel to teknikere og en radiotelegrafist såvel under træning
som SAR-missioner. Det danner grundlaget
for et samarbejde og et sammenhold, som
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strækker sig fra det daglige arbejde helt til
eskadrillefesterne.
For det tekniske personales vedkommende
har mange i den nuværende stab forrettet tjeneste i eskadrille 722 i en lang årrække. Enkelte har endog været med siden starten som
SAR-eskadrille. Dette personale har en meget
stor teknisk dygtighed og en rig erfaring indenfor tjenestefeltet, der omfatter den daglige
vedligeholdelse og klargøring af flyene såvel
som den nævnte deltagelse i alle redningsaktioner.
Førsteteknikeren på en Sikorsky S-61A-1
har blandt meget andet til opgave at betjene
redningskranen, mens andenteknikeren ved
siden af andre gøremål om bord har den meget væsentlige funktion at skulle være den, der
med flyets kran bliver hejst ned til de nødstedte. Han er her udstyret som overfladesvømmer og iført frømandsdragt.
Samtidig med at passe redningskranen har
førsteteknikeren det job over maskinens interne radiokommunikation at dirigere piloternes
manøvrer med flyet. Forholdene er nemlig således, at piloterne ikke fra deres plads foran i
kabinen har fuldt udsyn over de nødstedte,
som skal reddes. Det har førsteteknikeren derimod, stående ved den kabineåbning, hvorfra
redningskranen dirigeres og betjenes. Førsteteknikeren kan her under »hoverings« med sin
mikrofon dirigere piloterne, så helikopteren
kommer i den helt nøjagtige position, hvoraf
missionens heldige gennemførelse afhænger.
I S-61A-1'eren medfølger under træning på
SAR-missioner en radiotelegrafist. Han har ansvaret for betjeningen af radiomaterieilet og
sørger for at etablere forbindelse med redningscentralen RRCC ( hvilket står for Recovery Rescue Coordination Center, - herom
senere), flyvepladser, skibe, m. v. under en
redningsaktion. Det skal dog her indskydes,
at radiotelegrafisten sjældent er med under
træningsflyvninger, hvorunder der indøves radar-kontrollerede blindlandinger m.v., idet

14

hans tilstedeværelse her ikke er påkrævet. Med
en maskine, der er ude på sådanne træningsflyvninger, der er grundlaget for hele tiden at
holde piloter og teknikere »oppe på mærkerne«, er det ikke anderledes, end at man når
som helst kan blive dirigeret ud på en alvorlig
mission. I så tilfælde er der altid en radiotelegrafist i beredskab, og på vejen ud til en redningsaktion kan han til enhver tid tages om
bord i en håndevending.
På specielle redningsaktioner medbringer Sikorsky S-61A-1 flyet endvidere en læge til at
yde førstehjælp til syge og kvæstede, inden de
kan føres til hospital. Også denne side af sagen
har vist sig særdeles virkningsfuld og har i talrige tilfælde reddet menneskeliv, som uden
helikopterne og deres forskelligartede udstyr
ville være gået tabt.

SikorskyS-6 I A-I viste sine egenskaber
Da eskadrille 722 under det danske flyvevåben havde fået de nye helikoptere, Sikorsky
S-61A-1, var man naturligvis spændt på, om
de nye fly nu også svarede til forventningerne.
For at gennemprøve dem, startedes søndag den
15. maj 1966 to af disse maskiner, nemlig U276 og U-277 på en prøveflyvning fra Værløse
til Narssarssuaq i Grønland. Flyvningen gik
over Norge, Færøerne og Island.
Formålet med flyvningen var at afprøve
maskintypen under de særlige grønlandske forhold til vurdering af dens anvendelighed til
afløsning af de veltjente Catalina'er. Under
helikopternes I g dages vellykkede ekskursion
indhøstedes tekniske og operative erfaringer,
mens der med de to fly samlet blev fløjet I IO
timer og 55 minutter, svarende til omkring
1 1.ooo kilometer med hver.
Turen gik med 547 km til Stavanger, derefter 788 km til Sørvåg, 828 km til Keflavik,
70 km til Kulusuk og endelig 709 km til Narssarssuaq. Etapen Kulusuk-Narssarssuaq blev

foretaget over indlandsisen i en højde af knapt
2.600 meter.
Derefter blev der i tiden 19.-28. maj foretaget interne flyvninger i Grønland i forbindelse med de til ekskursionen tildelte opgaver.
Den 30. maj startedes hjemturen fra Søndre
Strømfjord.

En redningsopgave
Den søværts redningstjeneste i farvandene
omkring Danmark - og det er hovedsagelig
her, flyvevåbnets eftersøgnings- og redningstjeneste arbejder, selv om man også, som tilfælde har vist, kan operere over land - dirigeres af Søværnets Operative Kommando
(SOK), som har sit hovedkvarter i Århus.
Tager man eksempel af, at der f. eks. er sket
en ulykke om bord i et skib, hvorved et eller
flere besætningsmedlemmer er blevet kvæstet,
så hurtig hospitalsbehandling er nødvendig,
må skibet i første omgang betjene sig af sin
radio. Det tager ikke lang tid at få forbindelse
med en af de dertil specielt oprettede radiostationer på land, det være sig Lyngby, Blåvand eller Skagen Radio, hvor meldingen
modtages, og hvorfra det hele sættes i sving.
Radiostationen giver nødmeldingen videre
til Søværnets Operative Kommando, og her
tager den vagthavende et skøn over situationen. Det er selvsagt noget, der skal gå hurtigt
- som alt, når det gælder redning af menneskeliv. Den vagthavende hos SOK kan gå direkte i kontakt med rekvirenten, hvis ellers radioforholdene tillader det. Han kan også handle ud fra de givne oplysninger. Spørgsmålet er
i så at sige alle tilfælde dette: Kan man hurtigere nå rekvirenten, der har anmodet om
hjælp, med skib, eller skal man rekvirere helikoptere?
Der hviler et meget stort ansvar hos den
vagthavende officer hos SOK. Afgørelsen skal
træffes i mindre end en håndevending, og et

fejlskøn kan koste menneskeliv. Det er betingelserne. Til gengæld må det siges, at det er
erfarne folk, som har med tingene at gøre.
I mange tilfælde sender SOK søværnets egne eller skibe, der observeres i nærheden, til
undsætning, men når det for alvor brænder
på, så den hurtigst mulige assistance er påkrævet, rekvireres der af SOK assistance af helikopterne.
Proceduren er i så fald den, at SOK henvender sig til RRCC og anmoder om helikopter-assistance. Alt imens det hele er noget, der
drejer sig om minutter. RRCC står for Recovery Rescue Coordination Center, og denne
enhed har hovedkvarter på Flyvestation Karup
i bunkeren hos Flyvertaktisk Kommando
(FTK), men er ikke underlagt FTK. RRCC
udgør en del af flyverdetachement 61 5, som
udfører flyvekontrolfunktion for alle militære
flyvninger i Danmark. Detachementet har således sin egen operationscentral, og hertil indgår alle flyveplaner for militære operationer.
Fortsætter vi i billedet, at SOK har anmodet RRCC om helikopterassistance, bestemmes det i RRCC, hvorfra aktionen skal sættes
ind, men når det drejer sig om helikopterne,
er det altid ESK 722, der træder i funktion.
Alt efter, . hvad der ligger nærmest og derfor
er hurtigst, kan RRCC beordre helikoptere ud
til assistance enten fra hovedkvarteret i V ærløse eller fra de helikoptere, der er udstationeret på SAR-tjeneste henholdsvis på flyvestationerne Aalborg eller Skrydstrup. Det hører
til RRCC's opgaver at få den hurtigst mulige
hjælp frem. Ved større redningsaktioner rekvirerer RRCC helikoptere fra flere beredskab
og ved de helt store alt til rådighed stående
mandskab og materiel.

Eskadrillens ledere
Det er en regelbundet retningslinie i flyvevåbnet, at en leder ikke må blive for længe
på samme post. Det kan skabe en rutine, som
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ikke blot er uønskelig, men i givne tilfælde også kan være direkte risikabel. Det være ikke
dermed sagt, at en mands agtpågivenhed
svækkes, hvis han sidder længe på en bestemt
post, men muligheden kan ikke udelukkes.
Derfor flyttes der meget rundt med de ledende
folk i flyvevåbnet.
Eskadrille 722 har derfor i sin relativt korte levetid haft stor udskiftning af chefer - eller
kommandører, som chargen lyder, hvis de pågældende ikke har haft kaptajnsrang. I dag er
det forøvrigt således, at alle eskadrillechefer i
flyvevåbnet skal være majorer - en ny chargebetegnelse, der svarer til den gamle kaptajnsrang, og som er indført af hensyn til samordningen med de øvrige lande i NATO. Siden
oprettelsen har eskadrille 722 haft følgende
ledere:
8. feb. 1951 - 30. juni 1951: Premierløjtnant
P. 0. Stilling.
1. juli 1951 - 28. dec. 1952: Kaptajnløjtnant
P. Hansen.
29. dec. 1952
31. jan. 1954: Kaptajnløjtnant G. L. Reimer.
I. feb. 1.954 - 30. nov. 1954: Kaptajnløjtnant
E. Møller.
1. dec. 1954 - 14. dec. 1954: Kaptajnløjtnant
G. L. Reimer.
G. L. Reimer udnævntes den 15. december
1954 til kaptajn og fortsatte som eskadrillechef til den 22. juli 1956.
23. juli 1956 - 31. dec. 1958: Kaptajn
0. Krarup.
1. jan. 1959 - 30. sept. 1962: Kaptajn C. J.
Djørup.
1. okt. 1962 - 15. sept. 1967: Major K. S.
Pedersen.
Fra 15. september og stadig fungerende: Major H. 0. Feldstedt.
Siden eskadrillens oprettelse har den haft 8
tekniske chefer, hvoraf de sidste 7 har tilhørt
specialgruppen, som har en særlig uddannelse
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og avancementsvilkår. Listen over de tekniske
ledere i eskadrille 722 ser således ud:
17. jan. 1951 - 11. nov. 1951: Overofficiant
E. Henriksen.
12. nov. 1951 - 4. aug. 1955: Overfenrik
A. M.Koch.
1. sept. 1955 - 22. juli 1956: Overfenrik N. B.
Rasmussen.
23. juli 1956 - 9. maj 1962: Flyverløjtnant
A. P. Søgaard.
IO. maj 1962 -, 14. august 1964: Overfenrik
B. C. Madsen.
15. aug. 1964 - 14. marts 1966: Kaptajn
B. W. Andersen.
15. marts 1 966 - 3 1. okt. 1968: Flyverløjtnant
H. H. Kronval.
1. nov. 1968 og stadig fungerende: Flyverløjtnant H. L. Jørgensen.

Al begyndelse er svær
Der blev med god grund stillet store forventninger til det nye vidunder, Sikorsky 61A1, men de blev alvorligt skuffede, da det nye
fly skulle ud på sin første redningsaktion i
Danmark. Det gav anledning til avisoverskrifter som »Fiasko første gang«, »Mislykket operation« og meget andet. Man skal imidlertid
under denne synsvinkel tage i betragtning, at
begivenhederne for denne første opgave for
S-61A-1-eren var mere end vanskelige. Samtidig må det indregnes, at al begyndelse er
svær - også for en helikopter.
Den 19. januar 1966 forliste fiskeskipper
Ejner Bjerg Andersen, som senere omkom
sammen med kok Verner Magdal Simonsen,
efter at være blevet vædret af en trawler. Nødmeldingen gik til Søværnets operative Kommando, som gennem RRCC rekvirerede assistance af en af de nye S-61A-1'ere fra udstationeringen på Flyvestation Aalborg.
Fra fiskekutteren blev der lagt en gummibåd ud, hvorfra helikopteren lettere skulle
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kunne foretage redningsaktionen - men der
kunne ikke fra gummibåden gives nogen hjælp
til helikoptermandskabet.
Der gjorde sig ved denne specielle operation
mange vanskelige omstændigheder gældende.
For det første havde helikopteren stort besvær
med at lokalisere redningsobjektet, fordi der
var samlet 30-40 kuttere omkring ulykkesstedet. Over deres radioer talte de alle sammen
på netop den frekvens, helikopteren skulle
bruge for at spotte den vædrede kutter med
gummibåden. Det besværliggjorde yderligere
tingene, at redningsforsøget foregik i nattemørke.
Ingen kan bebrejde helikopterens mandskab, at der ikke blev gjort det yderste. Da
man endelig fandt frem til gummibåden med
den forulykkede, hang man i samfulde 40 minutter over gummibåden. Man havde en tekniker nede i slyngen for at få tag i den nødstedte, men det lykkedes ikke. Det skal under sådanne omstændigheder tages med i betragtning, at det er meget vanskeligt i nattemørke
at ramme så nøjagtigt, som det er nødvendigt.
En gummibåd på en urolig sø er nu en gang
noget meget diminutivt, og var det ikke
millimetre, det drejede sig om, så var det i
hvert fald ikke meget mere end halve metre.
Der blev gennem de 40 minutter, helikopteren
svævede over de nødstedte, gjort talløse forsøg, men til sidst blev situationen den, at helikopteren på grund af brændstofmangel blev
nødt til at returnere.
Når redningsaktionen ikke lykkedes, skyldtes det for det første de nævnte meget vanskelige forhold, helikopteren havde at arbejde
under. Der spillede også andre forhold ind,
som mandskabet i helikopteren ikke kunne
være herre over.
Men det skal siges, at denne aktion, som
ikke lykkedes, på ingen måde skabte mistro til
helikopterne i redningstjenesten. De havde
forinden indlagt sig store fortjenester med den
lange række af heldige redningsaktioner, der

var gennemført af S-55'erne, og den videre
udvikling skulle dokumentere, - trods den
uheldige start - at de store forventninger, man
havde stillet til S-6 1A- 1'erne, på længere sigt
ikke skulle blive skuffet. Tværtimod har netop
denne maskintype i talrige, senere operationer
vist sin overlegenhed, og at den - i specielle
opgaver - er det absolut mest effektive, redningstjenesten i dag kan opvise.

Et kapitel i Congo
De ulykkelige stridigheder i Belgisk Congo
i 1960 er velkendte og skal ikke opregnes her.
Krigen mellem de to parter i landet medførte,
at FN's sikkerhedsråd imødekom ønsket om at
sende tropper til landet for at afdæmpe situationen og især at komme den civilbefolkning,
enhver krig rammer, til undsætning. Danmark
besluttede at yde sit bidrag, og det blev udført
bl.a. af eskadrille 722, fordi FN's største behov i Congo var flyvemaskiner og piloter.
Som landet lå, kunne man have ventet sig
en meget dramatisk opgave for danskerne,
men det blev ikke tilfældet. Igennem et par
år fra foråret 1961 udførte et hold bestående
af 5 piloter og IO teknikere ( med udskiftninger - enkelte nåede således at komme til Congo i to perioder) en tjeneste, som havde sin
store betydning, uden at det - bortset fra et
enkelt tilfælde - blev til den store dramatik.
Det danske mandskab fløj med maskiner,
der var stillet til rådighed af FN, og som blev
repareret og vedligeholdt af de danske teknikere. Indsatsen skal ses under den synsvinkel,
at samfærdselsmidlerne, der i forvejen var alt
andet end gode, under krigshandlingerne var
blevet yderligere forringet. Helikopterne skulle
ganske simpelt i de akute tilfælde erstatte de
umuliggjorte transporter på jorden.
Det danske mandskab blev tilknyttet detachementer. For garnisoner udførte man un-
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der FN's auspicier opgaver med transport, kurertjeneste, opklaringsopgaver, m.v. Sligt kan
lyde ensformigt og kedeligt, men under de
fremmedartede forhold gav det danskerne oplevelser for livet. Det var ikke blot oplevelsen
af den afrikanske natur og dens folkeslag med
alt, hvad det indebar. Man havde også til opgave at assistere politiet med hensyn til at komme rundt i de vældige områder.
Der forekom et tragisk-pudsigt tilfælde, hvor
en afrikaner var blevet så gal på sin kone, at
han havde forsøgt at halshugge hende. Det
var ikke lykkedes, men kvinden havde dog pådraget sig et grimt sår i nakken og skulle hospitalsbehandles. Danske flyvere sørgede for
hendes transport. Derefter skulle manden anholdes, og man fløj en lokal politimand ud på
opgaven - for at opleve, at manden var noget
nær jordens lykkeligste menneske. Ikke fordi
han havde forsøgt at halshugge sin kone, men
fordi han skulle op at flyve. Det gav ham
overfor den øvrige stamme en prestige, som
rigeligt var det fængselsophold værd over længere tid, der ventede ham, når han skulle lodses ud af helikopteren.
Danskerne fløj meget i Congo og udrettede
i ambulancetjeneste, transport af læger og sygeplejersker og meget mere ting, som i det
hærgede land reddede mange menneskeliv.
Man transporterede også diplomater mellem
de to stridende parter, som nok ikke var på
talefod, men som alligevel havde brug for at
tale om tingene. De danskførte helikoptere udførte tilsvarende opklaringsopgaver med at
spotte junglefælder og andre af de ting, hvormed man bekriger hinanden i Afrika, så der
også derved blev reddet menneskeliv.
Også mere direkte medførte den danske
indsats i vid udstrækning redning af menneskeliv. Den førnævnte situation, hvor det kom
til alvorlig dramatik, udspandt sig, da man
undsatte en missionsstation, som var under
angreb. Hvis danskerne ikke var kommet og
havde ført missionsstationens personale i sik-
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kerhed med deres fly, er der ikke tvivl om, at
disse mennesker ville være blevet udslettet. Det
var iøvrigt så tæt på, at fly'et vendte tilbage
til sikrere omgivelser med talrige skudhuller.
Eskadrille 722's mandskab fik i det hele for
indsatsen i Congo bred anerkendelse for det
arbejde, der blev udført, og det har på smukkeste måde indføjet sig i den række af fredsmissioner, der er udført fra dansk side.

Første menneskeliv reddes
Efter at ESK 722 i 1957 havde fået sine
Sikorsky 55'ere, gik der ikke lang tid, før de
beviste den forbedrede effektivitet og slagkraft,
redningstjenesten havde fået i Danmark.
I november måned samme år blev en 6årig datter af gårdejer Knudsen på nordsiden
af Saltholm angrebet af lungebetændelse. Den
lille piges tilstand forværredes i den grad, at
hun næppe ville have overlevet, om hun ikke
var blevet overført til hospitalsbehandling.
Men situationen var den ugunstigst mulige.
Det stormede så stærkt, at det ikke var muligt
at komme til undsætning med skib, og almindelige flyvemaskiner kunne ikke lande på øresundsøen. Der blev derfor rettet henvendelse
til ESK 722, som 10 minutter efter alarmeringen havde en S-55 i luften på vej til Saltholm.
Den førtes af flyverløjtnant Bolvinkel. Desuden var læge Nørskov og en tekniker med på
turen. Det tog mindre end en halv time at
gennemføre turen fra Værløse til Saltholm og
derefter med den lille pige om bord til Kastrup. Her ventede en ambulance, som førte
den lille pige til hospital, og hendes liv blev
reddet.
Helikopterne havde for første gang skrevet
historie i den danske redningstjeneste ...

Sarah-senderen
Et vigtigt udstyr for redningstjenesten til søs
er den såkaldte Sarah-sender. Den nøjagtige
betegnelse er »Search and Rescue and Ho-
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ming« (Eftersøgning, undsætning og hjembringelse). Ethvert fartøj kan have en Sarahsender, og den kan også medbringes af mandskab, som tvinges til at gå i redningsbåd eller
simpelthen kaste sig i vandet med redningsvest. Sarah-senderen fylder ikke meget mere
end en almindelig stavlygte. Den er forsynet
med en antenne, der kan trækkes ud, når senderen skal bringes i anvendelse. En Sarahsender kan fungere i 22 timer, og det skulle
være rigeligt overfor de afstande, vi har i de
danske farvande, og de hurtige muligheder
den moderne redningstjeneste har for at nå
frem.
Sarah-senderen udsender signaler i alle retninger. I alle flyvevåbnets og søredningstjenestens fartøjer har man modsvarende Sarahmodtagere, som opfanger sendernes signaler
og retningsbestemmer dem med minutiøs nøjagtighed. Senderens signaler har en radius på
r 50 km, og modtagerne kan i forbindelse med
Decca Flight Log fastslå retningen med 1 o
meters nøjagtighed.
Desværre har interessen for Sarah-systemet
ikke været særlig stor hos de danske fiskere.
Så vidt vides er der kun 5 både, der er udstyret med Sarah-sendere, hvorimod systemet er
almindeligt anvendt i de grønlandske farvande. Sarah-systemet bliver iøvrigt meget snart
udskiftet med det nye og langt mere effektive
SARBE-system, som har udviklet SARAHsystemet yderligere. Bl. a. kan nødsignalerne
også opfanges af højtgående fly.

Mangeartede opgaver
Helikopterens fantastiske manøvredygtighed
gør den egnet til mange og mangeartede opgaver. Det er ikke blot det, at den hurtigt kan
flyve ud til undsætning på søen og her udføre
opgaver, som ikke er mulige på anden måde.
Det er faktisk ugørligt at opregne de indsatser,

den kan præstere, for der kan stadig opstå situationer, man ikke har prøvet før, uanset at
det er intet mindre end imponerende, hvad
den allerede har bevist sin duelighed overfor.
I det følgende skal der berettes om en del af
de mange opgaver, den har løst - de mest typiske. En registrering af alle udførte redningsopgaver ville kræve et værk på flere tommetykke bind, så det må vi afstå fra.
At helikopteren også har sin store mission
på land, fik man eksempel på, da en arbejder
under snerydning i det vestlige Jylland var
blevet alvorligt kvæstet. Han havde pådraget
sig en sprængt mavesæk, og det var et spørgsmål om meget kort tid at få ham til specialistbehandling på Rigshospitalet i København,
hvis hans liv skulle reddes. Ambulancekørsel
måtte lades ude af billedet, fordi det ville tage
alt for lang tid. Det samme gjorde sig gældende for almindelig flyvning, der nok går hurtigt
i luften, men som til gengæld kræver sin tid
med til- og frakørsel fra flyvepladser. Men
helikopteren kunne gå ned så at sige på stedet,
hvor den kvæstede befandt sig. Han blev taget
om bord, og helikopteren landede snart efter
i Fælledparken i København, der jo ligger
mindre end en kilometer fra Rigshospitalet.
Det var helikopterens fortjeneste, at patienten
lå på operationsbordet indenfor et minimum
af tid.
I april 1958 blev fiskeskipper Holger Olsen
under fiskeri i Østersøen pludselig ramt af et
hjertetilfælde. Også her var hurtig hjælp af
afgørende betydning. Kutteren havde 12 timers sejlads til nærmeste havn, idet dens position var 24 sømil syd for Trelleborg.
En Sikorsky 55 fra Værløse blev rekvireret.
Den førtes af kaptajn 0. Krarup og medførte
foruden to teknikere også læge Nordentoft. Aktionen var ikke vanskelig, for søen var rolig.
Det var således ikke nødvendigt at hejse patienten op med slyngen. Helikopteren landede
på sine pontoner, og patienten blev overført.
Man fandt derefter frem til det hospital, som
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i luftlinie lå nærmest, og fiskeskipper Holger
Olsen blev på meget kort tid ført til Store
Heddinge sygehus. Patienten kom under hurtig behandling, og man kunne snart efter meddele, at han var i god bedring.
Helikopteren havde igen reddet et menneskeliv.

»Vel gjort«.
»Den 18. april 1958 blev helikopter 886
beordret på en redningsopgave i Nordsøen. At operationen lykkedes under særdeles vanskelige vejrforhold tilskrives veludført, detailleret planlægning og dygtig udført flyverindsats.
Med adresse til FL I (R) H.C. Rosenberg udtaler jeg min anerkendelse til fører
og besætning (FRI. E. Karstensen og OS
M. Brandt ) .
szgn.
K. Ramberg,
Chef for flyvertaktisk kommando.«
Bag denne anerkendelse - hos flyvevåbnet
betegnet som » W el! done« ( Vel gjort) - ligger
følgende historie:
Den 18. april 1958 blev RRCC forespurgt,
om en helikopter kunne afhente en hårdt såret
fisker, som befandt sig om bord på kutteren
»Horisont«, hvis øjeblikkelige position var
udenfor helikopter-rækkevidde. Samtidig med
at redningsskibet »F. V. Mortensen« alarmeredes fra Esbjerg, blev 886 beordret fra Skrydstrup til Esbjerg flyveplads for der at »standeby« for nærmere ordre.
På grund af vejret lykkedes denne flyvning
ikke før næste morgen mellem kl. 3 og 4. Vejret var da 2 km sigt i regn og med skybasen
2 - 400 fod. Hertil kommer, at det stadig var
mørkt. Fra Esbjerg kunne der ikke startes
straks, da tæt tåge dækkede hele V esterhavet,
men det blev aftalt via RRCC med »F. V.
Mortensen«, der nu havde den sårede om
bord, at interception ville blive forsøgt snarest
gørligt på DeccaIane grøn C 46.
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Kl. 9.30 meldte redningsskibet om nogen
vejrbedring, og da det samtidig lysnede på Esbjerg, startede helikopter 886. Efter en udflyvning i ca. 30 fods højde interceptedes redningsskibet ca. 75 miles vest for Esbjerg, og
mens vejrforholdene undervejs havde været
meget ringe (lodret sigt 50 fod og vandret varierende mellem 300 og I ooo fod
svarende
til ca. I oo og 300 meter), klarede det noget
omkring »F. V. Mortensen«, så en heldig
bjærgning med hejseapparatet fandt sted. Efter tilbageflyvning under tilsvarende dårlige
vejrforhold som på udturen, landede 886 kl.
1 1 .35 på Esbjerg flyveplads. Falck overtog
straks transporten af den sårede.
Ved første øjekast er der ikke megen flyvesikkerhed i den affære, men dette indtryk svinder ved nærmere studie. Besætningen har udført netop den fornuftige planlægning, der
kendetegner et professionelt foretagende, og
som garanterer succes under alle, også vanskelige forhold. Hertil tillige, at »flysikkerhed og
hav« ikke har spor imod at komme ud af rutinen med altid at skulle rise og dadle, hedder
det i de kommentarer, der ledsagede udmærkelsen.
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Sælhundq·ægere
Man skulle tro, at en aktion med redning
af 5 sælhundejægere var noget, der var foregået ved Grønland. Men det var såmænd i
Limfjorden! I juli 1958 var fem mand taget
ud i en lille båd fra Nykøbing Mors for at gå
på jagt efter de sælhunde, der også forekommer i Limfjorden. Vejret blev trods årstiden
så uroligt, at de 5 mand ikke turde stole på
deres båd, og de gik i land på det kun halvanden meter brede Blinderøn mellem Livø og
Mors. Revet var på det tidspunkt allerede
overskyllet, og vandet steg stadig. Sælhundejægerne opholdt sig på revet i ni timer, og der-
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efter blev det klart for de pårørende, at der
var noget galt. I første omgang blev de savnede eftersøgt af to fiskekuttere - men uden resultat.
Derefter alarmeredes flyvevåbnet, og en
Pembroke fra flyvestation Aalborg blev sendt
ud på eftersøgning kl. 1 om natten. Trods de
vanskelige forhold lykkedes det mandskabet i
Pembroken at finde de 5 savnede. Den afgav
så positionsmelding tilbage til flyvestationen,
og en Sikorsky 55 gik i luften. Den fandt hurtigt de 5 nødstedte, og med redningskranen
blev de hejst om bord i helikopteren.
5 menneskeliv var reddet.
Aktionen indskrev sig i redningstjenestens
annaler som særlig vanskelig, fordi det var
første gang, man gennemførte en redning i
nattemørke.

I juni 1958 var således en 8-årig datter af
fyrmester Thorkild Lund på Hesselø i Kattegat blevet alvorligt syg. Hun blev tilset af en
læge fra Nykøbing S., som konstaterede, at
omgående hospitalsindlæggelse var nødvendig.
En helikopter blev rekvireret, og kort efter var
den lille pige indlagt på sygehuset i Holbæk.
Et lignende tilfælde opstod i samme måned
på Manø, hvor rentier Hans Hede pludselig var blevet så alvorligt syg, at øens læge
ikke turde tage ansvaret for behandlingen under de ret primitive forhold, man har på så
lille en ø. En helikopter fra Skrydstrup blev
tilkaldt. Et kvarter efter fly'ets landing på
Manø var patienten indlagt på Ribe sygehus,
cfter at man havde brugt Ribe Stadion som
landingsplads.

Omkostningerne
Danmarks mange øer

J

I et land som Danmark med så mange øer
har helikopter-redningstjenesten en ganske
særlig mission. Man behøver blot at tænke sig
en isvinter, hvor øerne bliver afskåret fra forsyninger. I »gamle« dage blev undsætningen
for fornødenheder gennemført med isbådstransporter - hvis vel at mærke isen kunne
bære. I dag er billedet et helt andet. Helikopterne kan så at sige under alle forhold undsætte beboerne på de mange øer med fødevarer,
medicin, og hvad der ellers er brug for. Nu
skal de almindelige flyvemaskiner ikke ganske
overses i den forbindelse, for de har, hvor andre muligheder var uigennemførlige, udrettet
meget ved nedkastninger fra luften. Men i forholdet transport af patienter og meget andet
måtte man under sådanne forhold simpelthen
give op, hvis landingsforholdene - som i de
fleste tilfælde - var umulige.
Her betød helikopteren simpelthen en revolution takket være dens specielle flyveegenskaber.

Det kan være et spørgsmål, hvem der skal
betale udgifterne, når man rekvirerer helikopter-assistance. Der er simpelthen det at sige,
at den, der alarmerer og gør det med god
grund, kan være sikker på, at der ikke bag
efter bliver præsenteret en regning for den
dyre flyvning. Man må ikke på nogen måde
tænke på, at nogen spekulerer på den økonomiske konsekvens ved at hjælpe et menneske i
nød. Helikopter-redningstjenestens princip er,
at man flyver, hvis det skønnes nødvendigt.
Hvis rekvirenten eller den nødstedte ikke har
de fornødne midler, kommer der ganske simpelt ingen regning. Derfor skal intet menneske, hvor der virkelig er brug for helikopterassistance, betænke sig på at slå alarm. Menneskeliv kommer i første række, og det må under ingen omstændigheder være et spørgsmål
om penge.

Om kap med døden
Der er naturligvis altid dramatik, når helikoptere rykker ud for at redde mennesker,
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men de mange heldigt udførte operationer fortæller deres eget sprog om, at det efterhånden
er blevet et »håndværk«, hvor man rent rutinemæssigt udfører arbejdet.
Men dramatiken kan i enkelte tilfælde gå
ikke så lidt over det sædvanlige, som man oplevede det i april 1959. Salgschef Martin Møller, Juvre på Rømø, var blevet meget alvorligt
kvæstet, da han i sin bil var på vej fra Tønder til Skærbæk. Formentlig på grund af et
ildebefindende tørnede han med stor kraft mod
en anden bil. Ved sammenstød med rattet i
sin vogn fik han brystkassen så alvorligt trykket med et kompliceret ribbensbrud til følge,
at den ene lunge blev så stærkt beskadiget, at
den faldt sammen. På Tønder sygehus konstaterede man et så alvorligt tilbagefald i patientens tilstand, at en omgående specialbehandling var nødvendig, hvis hans liv skulle reddes.
Der blev rekvireret en helikopter fra Skrydstrup for at føre Martin Møller til Horsens
sygehus, hvis overlæge, dr. med. Prip Buus, er
specialist i operationer i brysthulen. Flyverløjtnant E. Bach førte helikopteren, og det var
i egentligste forstand en flyvning om kap med
døden. I maskinen var læge Vagn Nielsen og
sygeplejerske Inger Lausten med, og under flyveturen fik Martin Møller et nyt, alvorligt tilbagefald, så det blev nødvendigt i luften at
give ham blodtransfusion. Man landede tæt
ved Horsens sygehus, og på mindre end en
time fra starten var Martin Ivføller under dr.
med. Prip Buus' specialistbehandling.
Man har lov at sige, at helikopteren vandt
kapløbet med døden, for den følgende morgen
kunne Martin Møller's tilstand betegnes som
tilfredsstillende.

Reddet fra
S-togets ledninger
En af de ejendommeligste redningsaktioner,
helikopterne har udført, fandt sted i maj 1959.
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»Berlingske Tidende« havde i samarbejde med
Sportsflyveklubben arrangeret et stævne, hvis
højdepunkt skulle være et faldskærmsudspring
af det tyske »fluemenneske«, Heinz Krebbels.
20- 25.000 mennesker så ham springe ud.
Faldskærmen fungerede perfekt, men han blev
narret af den stærke sydvestenvind, så han blev
blæst hen over S-toglinien uden for Skovlunde, netop som et tog mod Ballerup havde passeret. Hans perlon-faldskærm blev fanget af
den 500 volts kørelinie for S-togene, og man
behøver ikke megen fantasi for at forestille sig,
hvad der var sket, hvis endnu et S-tog havde
passeret stedet.
En helikopter fra Værløse blev rekvireret.
Det var uhyggelige minutter, før helikopteren
var fremme, ført af løjtnant 0. G. Sindberg,
og tillige med oversergent Bent Jensen, math
K. Lindahl Nielsen og math Knud Knudsen
om bord. Politiet i Ballerup adviserede DSB,
som straks afbrød strømmen og standsede
togene i begge retninger. Sikorsky 55'eren fik
tag i Heinz Krebbels, der hang fast i ledningerne. Man sendte ganske enkelt en mand
ned i linen for at frigøre ham, og det lykkedes.
Derefter kunne normal S-togsdrift genoptages, alt mens de mange mennesker ved flyvestævnet havde fået en ekstra oplevelse og et
levende indblik i, hvad helikopterne kan præstere.

Der kunne refereres mange andre eksempler
på, hvordan helikopterne har reddet menneskeliv under de utroligste omstændigheder. Det
er i sagens natur mest foregået til søs, og mange fiskere, der i dag stadig kan passe deres
dont, kan takke helikopterne for, at de stadig
er i live. Det er jo ikke for ingenting, at man
kalder helikopterne for »luftens Set. Bernhardshunde« .••

Med red11ingsaktionen overfor »Skagerak« beviste S-6/A-l'erne deres overlegenhed i redningstjenesten. Her
ses en af maskinerne i færd m ed at tage en nodstedt op i hejsekranen.

Mens som nævnt de nye 2-motorers jetdrevne Sikorsky 61A-1 ikke havde heldet med
sig ved den første operation, fik de nye fly for
alvor oprejsning ved den norske færge »Skagerak«s forlis den 7. september 1966 ca. midtvejs mellem Kristianssand og Hirtshals. Det
blev ganske enkelt en aktion, der gjorde den
danske redningstjeneste verdensberømt.
I hårdt vejr - bølger op til 15 meters højde
- var »Skagerak« afgået fra Kristianssand med
144 mennesker om bord. Kl. 11.37 blev der
udsendt nødsignaler, idet en kæmpesø havde
slået den ene af færgens bilporte ind, og det
blev hurtigt klart, at skibet ikke var til at redde.

Allerede kl. 1 1.49 afgik den første S-6 I A- 1
fra flyvestation Aalborg. Fra Værløse afsendtes tre andre helikoptere, ligesom S-61A-1'eren,
der havde SAR-beredskab på Skrydstrup, gik
til assistance. I nærheden af »Skagerak« befandt sig et russisk skib og ØK's »Korea«, der
begge tog del i redningsarbejdet.
Samtidig iværksattes et større apparat i
land. Flyvepladsen ved Lønstrup blev gjort til
operationsbasis, hvortil man dirigerede såvel
ambulancer som tankvogne med brændstof til
helikopterne. To svenske helikoptere kom også
til, men dog først frem, da selve redningsfasen var overstået.
Der er ingen tvivl om, at det faktum, at der
så hurtigt dukkede en helikopter op over havaristen1 i meget høj grad var med til at mod-
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de omkring sig, var et syn, som gav anelser om
en frygtelig katastrofe.
Kaptajn Willumsens helikopter tog sig i
første række af kvinder og børn. Da man havde fået 18 mennesker om bord, kunne man
ikke tage flere, men forinden kursen sattes mod
Lønstrup, prajede man skibe i nærheden og
dirigerede dem til havaristen, ligesom der var
tilkaldt flere helikoptere.
S-61 A-1 'erne gik derefter i pendulfart mellem havaristen og Lønstrup lige til mørkets
frembrud. Tilsvarende gik Falck-Zonen-ambulancer i kontinuerlig kørsel mellem flyvepladsen og Centralsygehuset i Hjørring, hvor
de forkomne mennesker blev behandlet.
Heldigvis var ingen kommet noget alvorligt

En anden situation fra »Skagcrak«-aktione11 . Helikopteren hænger over en gummiredningsbåd, me11s
en anden nødstedt flyder i en redni11gsvest. Man kan
skimte red11ingsslyngen f1å vej ned til den nødstedte.

virke den panik om bord, som kunne have
fået katastrofale følger, hvis den var indtruffet.
Passagerer og en del af besætningen om
bord på »Skagerak« gik i redningsbådene og
gummibåde. Men i det hårde vejr kæntrede
nogle af dem, så mange mennesker flød rundt
i redningsveste.
Helikopternes indsats blev dirigeret af kaptajn K. Willurnsen, som også førte den første
helikopter, der var over havaristen.
Det var i det hårde vejr en meget vanskelig
redningsaktion, og den bød på megen dramatik, fordi det var de færreste af de nødstedte,
der forstod at anvende redningsslyngen. Teknikere gik derfor i vid udstrækning ned over
de mennesker, som skulle reddes.
Hele sceneriet omkring »Skagerak«, som lå
med en slagside på 45 grader og med redningsbåde og mennesker i svømmeveste flyden-
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Her ligger »Skagerak« i den oprørte so med mange
gummi-redningsbåde omkring sig, mens man venter
på redning af helikopterne.

I

Et nodstedt skib i et oprørt hav. En trawler er på vej til undsætning, og over >Skagerak< svæver en af ESK
722's helikoptere.

til. Forliset, som kunne være blevet en frygtelig
katastrofe, kostede kun eet menneskeliv. En
ældre nordmands hjerte kunne ikke tage strabadserne.
Under redningsarbejdet havde man et alvorligt problem at slås med. Der var ikke ført
nogen passagerliste for »Skagerak« på denne
tur, og man var derfor uvidende om, hvor
mange mennesker færgen havde om bord.
Mandskabet i den første helikopter, der nåede
frem, sagde, at det så ud, som om der var 500
mennesker på og omkring skibet. Men ved
mørkets frembrud kunne man heldigvis konstatere, at alle var bjærget.
Hvilke strabadser helikopter-mandskabet
var ude for, illustreres måske bedst af det faktum, at den tekniker, der som den første blev
hejst ned i linen for at bjærge et barn, havde

så store vanskeligheder med den oprørte sø,
at han ikke mente, han kunne gå ned mere.
Alligevel gik han straks efter ned to gange lige
efter hinanden og reddede endnu to mennesker op i helikopteren.
Blandt de få, der måtte indlægges på Centralsygehuset i Hjørring var »Skagerak«s norske kaptajn, Anstein Dvergnæs, Kristianssand.
Sammen med Io mand af besætningen blev
han om bord, lige til man måtte konstatere
det håbløse i at redde færgen. De 1 1 mand
havde udstået utrolige strabadser, inden de gik
fra borde for derefter at blive taget op i en
helikopter fra en gummibåd.
»Skagerak« drev med stadig større og større
slagside syd over, indtil den sank ved Vendsyssels vestkyst. Det viste sig umuligt at bjærge
den.

►
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Man kan næsten ikke forlange en bedre illustration
af helikopternes effektivitet. En tekniker er nede i
slyngen for at redde et menneske, der flyder i en
redningsvest. Ved siden af ligger en gummi-redningsbåd.

De danske helikoptere bjærgede ialt 69
mennesker, mens resten af de nødstedte blev
taget op i de tililende skibe. Det hører iøvrigt
også med til billedet af denne storstilede redningsaktion, at en af flyvevåbnets Catalina'er
var dirigeret til ulykkesstedet for at hjælpe med
orienteringen.
Der var i det hele taget et fantastisk opbud
i forbindelse med denne redningsaktion. Fra
RRCC i Karup koordinerede kaptajn E. Ellekrog flyvningen. Skagen Radio havde sin meget store andel i det vellykkede resultat.
Skibsulykken - vandet, der trængte ind
gennem den sprængte bilport, standsede omgående skibets maskiner, så det var helt hjælpeløst - rygtedes meget hurtigt, og enorme
skarer af mennesker - de fleste i biler - strømmede til Lønstrup for at følge begivenhederne.
Politiet handlede hurtigt og fik på rekordtid
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trommet et talstærkt mandskab frem, som
kunne sørge for, at de 18 ambulancer, der var
tilkaldt fra det halve Vendsyssel, kunne få fri
passage.
Den danske redningstjeneste koordineringen mellem Søværnets operative Kommando,
RRCC og helikopterne vandt med indsatsen
overfor »Skagerak« intet mindre end verdensberømmelse, hvilket måske allerbedst illustreres gennem et ganske pudsigt eksempel. Et
hollandsk skib havde brug for helikopterassistance. Og selv om en helikopter fra hjemlandet havde en meget kortere distance at fl) ve,
bad hollænderne om hjælp fra den danske red ningstjeneste. Det tør man vist kalde tillid!
Og så var der til sidst så at sige ingen ende
på de hyldest- og lykønskningstelegrammer,
hilsener og meget mere, der strømmede ind til
ESK 722 efter den fremragende indsats. SOK
og RRCC fik også sin fortjente del af blomsterne.
Sergei Sikorsky søn af helikopterens skaber - mødte personlig op i Danmark for at
overrække diplomer og hædersnåle til mandskabet, der havde deltaget i redningsaktionen
overfor »Skagerak«. Men allerstørst glæde
vakte måske det brev, man modtog fra »Skagerak«s kaptajn Anstein Dvergnæs. Han skrev
til danskerne:
»Redningsaktionen er uden forbillede
og vil aldrig blive glemt. Med disse fattige
ord vil jeg gerne udtrykke min hjerteligste
tak og dybeste beundring overfor alle, som
deltog i den storstilede og med enestående
dygtighed gennem/ørle redningsaktion ved
M/S »Skagerak«s forlis. Min tak og beundring gælder også den hjælpsomhed og
service, som blev ydet de skibbrudne straks
efter at de var landsat i Lønstrup og andre steder. Denne aktion blev gennemført
i samme ånd og med samme beredskabsvilje, som den blev udført på søen. De udførte aktioner er uden forbillede og vil aldrig blive glemt.«

Eskadrillens mørkeste dag
Lørdag den 10. februar er en dag, man aldrig glemmer i ESK 722. En S-61A-1 forulykkede i Vadehavet vest for Ribe, og samtlige
fem ombordværende mistede livet ved et styrt,
hvis nærmere enkeltheder næppe nogensinde
bliver opklaret fuldt ud.
To mand var trods meget ugunstige vejrforhold taget ud på strandjagt i Vadehavet på
Læggen Flak mellem Ribe kammersluse og
Sønderho. Da de to mænd hen under aften
savnedes, sendtes der alarm til helikopterne, og
trods de ugunstige forhold tog en S-6 1A- 1 af
sted for om muligt at finde de savnede.
Man kunne konstatere den triste kendsgerning, at helikopteren var slået totalt til vrag,
men hvordan det er sket, har man foreløbig
kun kunnet opstille teorier om. Havarikommissionen kunne i hvert fald konstatere, at der
ikke - som man en overgang var inde på var udbrudt brand i maskinen.
Det er mere sandsynligt - men ingenlunde
givet - at man fra helikopteren har fået øje
på den ene af de to strand jægere, og at man i
mørket i et forsøg på at gå ned til undsætning
har fejlbedømt afstanden, således at helikopteren har ramt vandet med så stor kraft, at
den blev slået til totalt vrag.
To af heltene fra »Skagerak«-aktionen, kaptajn Jens K. Stenner og fenrik Kurt Grenaae,
var blandt de omkomne. De tre andre var 2.piloten, flyverløjtnant Jørn Dyrnesli Nielsen,
seniorsergent Filip Haus og seniorsergent Bent
Arne Larsen. De to strand jægere fandt også
døden. Det var elektriker Holger Andersen,
som blev fundet 500 meter fra helikopterens
vrag, og mekanikerlærling Børge Schelde Hansen.

.

Forinden helikopterens forlis var der ikke
afgivet radiomeldinger med oplysninger om
noget unormalt af nogen som helst art. En teori om en nødlanding kunne straks afvises, da
den aldrig ville kunne ske med så stor kraft,

at helikopteren ville blive så totalt splintret,
som tilfældet blev. Det kan som sagt ikke fastslås, men det sandsynligste er, at man i mørket har fejlbedømt højden, så fly'et har ramt
vandet med frygtelig kraft.
Det var en meget trist dag for eskadrille 722.
Man kan dog finde nogen trøst i, at det er et
af de ganske få tilfælde, hvor eskadrillen i sin
levetid har mistet menneskeliv, om end der
har været få, mindre uheld af materiel art.

,,Blenheim''
En anden markant redningsaktion udførtes
tirsdag den 21. maj I 968 i Nordsøen, hvor der
om formiddagen udbrød en voldsom brand i
det 4.766 brt store norske passagerskib »Blenheim«, da det befandt sig 150 sømil vest for
Hvide Sande. Det brændende skib blev observeret fra Esbjerg-kutterne »Gine Wulf « og
»Taily«. Fra »Gine Wulf« blev Blåvand Radio
varskoet. Her afbrød man den almindelige radiotrafik for at kunne koncentrere sig om redningsaktionen, hvori også kutteren »Færo
Bank« deltog.
I løbet af et par timer var over I oo mennesker bjærget om bord i kutterne, men det blev
også nødvendigt gennem SOK og RRCC at
sende helikopterassistance. Det fik ikke mindst
betydning for overstyrmand Øysten Angel fra
Tønsberg, som omgående - med svære forbrændinger - måtte føres til behandling på
Kommunehospitalet i København. Til gengæld var han den eneste af de 169 ombordværende på »Blenheim«, der var kommet alvorligt til skade.
Det fortæller iøvrigt lidt om helikoptermandskabets vilkår, at teknikeren B. T. Christensen læderede en skulder under redningsarbejdet. Han fortalte senere om tilfældet:
»Vi tog den kvæstede overstyrmand om
bord ved hjælp af en båre. De øvrige tog vi i
redningsslyngen. Det største problem var selve
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redningsbåden, som man kunne slå sig hårdt
på, hvis man ikke landede midt i den i første
omgang. Første gang landede jeg ved siden af
og læderede skulderen mod båden.«
Ved siden af helikopternes indsats blev over
1 oo mennesker reddet fra »Blenheim« af de
tre nævnte kuttere, som udførte et meget dygtigt redningsarbejde.

En mand på en skorsten

Den hårdt forbrændte overstyrmand Øysten Angel
bringes i land efter brandkatastrofen på det norske
skib »Blcnheim «.

Norges ambassador i Danmark, Hersleb Vogt, overrækker St. Olavs ordenen til kaptajn K. Willumsen.
Samtidig fik sergent Carl C. Juul Rasmussen, sergent
Per Svendsen, flyveroverkonstabel Kurt V. Klinte bæk
og oversergent B. Rasmussen den norske medalje for
rl'del dåd ( de to sidstnævnte gemmer sig på billedet
bag den norske ambassador).

Der er faktisk ingen ende på, hvad helikopterne kan udrette. Man kan i flæng nævne sådanne ting, som at en fødende kvinde takket
være helikopterens hurtighed blev ført til hospital, så man snart efter kunne meddele, at
både mor og barn havde det godt. Man kan
berette talrige tilfælde, hvor folk på søen er
blevet ramt af akut sygdom, så omgående hospitalsbehandling var et spørgsmål om liv eller
død. Helikopteren vandt.
Man har også mere ejendommelige opgaver, som netop understreger helikopterens
mange anvendelsesmuligheder. Man kan sige,
at havde helikopteren ikke været opfundet,
ville skorstensbygger Poul Johansen, Rødovre,
næppe været i live i dag.
I september 1965 klatrede han op i toppen
på en 30 meter høj skorsten på Rebekkaværket
ved Rønne med det formål at bryde den ned,
eftersom den var overflødiggjort. Tidens tand
havde imidlertid gjort murværket i skorstenens
top så mørt og forvitret, at den øverste del af
skorstenen truede med at falde fra hinanden
med det resultat, at Poul Johansen ville styrte
de 30 meter ned.
Da skorstensbyggeren blev klar over tingenes tilstand, var han klar over, at der kun var
een eneste ting at gøre, nemlig at forholde sig
så rolig som overhovedet muligt. Selv en lille
bevægelse kunne få den forvitrede skorstenstop til at smuldre.

•
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Dermed var gode råd dyre. Der blev slået
alarm til redningskorps og brandvæsen, men
der fandtes ikke en stige, som kunne nå op til
den nødstedte skorstensbygger. Man forsøgte
at sætte flere sæt stiger sammen for at nå op til
Johansen, men det lod sig ikke gøre.
Men så fandt man på at alarmere en helikopter. Den blev afsendt fra Værløse, måtte
lige tanke op i Rønne lufthavn, inden den
kunne give sig ud på selve redningsopgaven.
Snart efter hang S-55'eren over skorstenen, og
en redningsline blev sendt ned til skorstensbyggeren. Man måtte her anvende en stor
højde, fordi der var alvorlig fare for, at rotorens luftstrøm skulle blæse den møre skorsten
omkuld.

Lige i det øjeblik, Johansen fik fat i slyngen,
så det ud til, at det hele alligevel skulle mislykkes, for i samme sekund brækkede et stort
stykke af murværket løs og styrtede til jorden.
Havde Johansen ikke på det tidspunkt haft et
solidt tag i redningsslyngen, ville han være
styrtet med murværket ned. Og fra 30 meters
højde har man ikke store chancer for at klare
sig.
Nu er skorstensbyggere et folkefærd af en
ganske særlig kaliber. Da Johansen atter befandt sig sikkert på jorden, strøg han et par
forståelige svedperler af panden og sagde så:
»I morgen skal vi til Hasle og se på en skorsten, der er endnu højere ... «

ØVERST TIL VENSTRE:

Eskadrille 722's chef, major H. 0. Feldstedt.
OVERST TIL HØJRE:

Eskadrille 722's næstkommanderende indtil 1. juli
1969, kaptajn 0. Z. Hansen, der nu er i SAS.
NEDERST:

Eskadrille 722's tekniske chef, flyverlojtnant af specialtjenesten, H. Jorgensen.

Over

100.000

Der er som nævnt så at sige ingen ende på
de opgaver, helikopterne har løst i retning af
at redde menneskeliv. Resultaterne er imponerende. En statistisk bevislig opgørelse fortæller,
at helikopterne til dato har frelst langt over
1 oo .ooo menneskeliv. Naturligvis tegner den
danske redningstjeneste sig ikke for nogen imponerende andel i dette tal, men vort lands
lille størrelse betyder i den store sammenligning, at helikopterne også i Danmark har udført en mission, som vanskeligt kan vurderes
højt nok.
Og med »Skagerak«-aktionen beviste de
danske flyvere deres ubestridelige dygtighed.
Nu skal man ikke svinge sig op til for store
højder, men det er i hvert fald en kendsgerning, at denne indsats aftvang respekt over
den ganske verden.

menneskeliv

Helikopterne har været kostbare at anskaffe, men det er vel et spørgsmål, om det ikke
er nogle af de bedste penge, det danske forsvar
har givet ud.
Det skal endelig nævnes, at to helikopterbesætninger i 1968 var med i en konkurrence
i Belgien, hvori deltog mandskaber fra 8 lande. Danmark placerede sig på førstepladsen
foran Vesttyskland, Frankrig, Italien, Holland,
Storbritannien, USA og Belgien. Samtidig fik
flyverløjtnant J. H. Sørensen, andenpilot H. 0.
Stolle, seniorsergent B. Lyngbye, tekniker, konstabel B. T. Christensen og radiooperatør,
seniorsergent 0. R. Hansen guldmedalje for
deres indsats.
Men disse anerkendelser er kun en lille del
af alle de udmærkelser, mandskabet i eskadrille 722 har modtaget for deres indsats.

