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 ERINDRINGER  af 

            
 PALLE KROGH-THOMSEN 

                Født. 21 Juli 1928 

 

                      

          Tilegnet min flittige hustru 

                  Anna Margrethe. 

             

 

 

 

I disse erindringer beder jeg læseren om ikke, at forvente sig noget litterært værk. Jeg 

har blot nedskrevet de indtryk og hastigt opfattede episoder, der har prentet sig så stærkt 

i min hukommelse igennem tiden.  

                      

Som Kaptajn af Flyvevåbnets linie, med teknisk funktionsområde og status som 

operativt flybesætningsmedlem, har jeg haft en afvekslende karriere der har bragt mig i 

forbindelse med mange indflydelsesrige mennesker i og udenfor flyvevåbnet, og som 

ved flere lejligheder har placeret mig tæt på begivenhederne.  

 

I centrum for begivenhederne står naturligvis livet i flyvevåbnet og i privatlivet. Jeg har 

selvfølgelig også skildret de dramatiske begivenheder i Odense under 2. verdenskrig og 

den tyske besættelse af Danmark 1940 - 1945 som jeg oplevede dem.   
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BLÅ  BOG  . 

 

Krogh-Thomsen, Palle, Kaptajn af  Flyvevåbnets linie, Flytekniker, Pilot ( PPL (A), 

født 21. Juli 1928 i Ringsted, søn af Frisørmester Carl Lauritz Andreas Thomsen (død 

1979) og hustru Petra Jensine Thomsen, født Krogh (død 1991). Gift 11. Juli 1953 med 

Klinikassistent Kirsten Inga Lund Larsen født 4 Februar 1931, Ægteskabet opløst 1959. 

Gift 2.gang den 25. September 1965 med Kontorassistent Anna Margrethe Pauli, født 

Rasmussen, den 3. September 1938 i København, datter af Bogbindermester Kristian 

Johan Niels Rasmussen, (død 1979) og hustru Adelheit Cecilie Rasmussen, født Toft 

(død 1992). 

 

1943:       Mellemskole fra Odense Seminarium. 

 

1943-1948: Maskinuddannelse hos Firma Smith & Co A/S Odense og  

  Firma Thomas B.Thrige Odense, samt relevante Tekniske Skoler. 

 

1943-1945:  Under 2. Verdenskrig, og den tyske besættelse af Danmark, til tjeneste  

  som Meldevagt og Ordonnans ved Odense Luftbeskyttelses område  

  under Vestre Luftværnskommando, i min modstand mod besættelsen. 

 

1945-1948: Til tjeneste i Hjemmeværnet i Odense 1. Kompagni. 

 

1948-1949: Flyveuddannelse som Pilot i Odense Lufthavn, Beldringe. Luftfarts-  

  certifikat ( PPL (A) til 2 personers flyvemaskine og til 4 personers  

                          flyvemaskine opnået september 1949.   

 

1948:   Ansat 6 uger hos Scanaviation ( Dansk Lufttaxa ) i  Kastrup Lufthavn. 

 

1948:  Militæruddannelse samt Flyteknisk uddannelse på Flyvestation  

  Værløse ved Hærens og Søværnets fælles Flyvetjeneste. Herefter til  

  tjeneste ved Marinens Flyvevæsen 1. Luftflotille, Luftmarinestationen   

  Refshalevej København.                      

 

1951:       Opnået status som operativt Flybesætningsmedlem og Flymaskinist. 

      

1952:   Udstationeret 5 måneder på den Amerikanske Air Force  Base " Blue  

 West One " Grønland som operativt Flybesætningsmedlem 

  og Flymaskinist ombord på Catalina PBY-5A  856 Amfibiefly. 

  (Grønlandstogtet Vest, Narsarsuaq 1952 ). 

 

1953:       Uddannelse på Flyvevåbnets Officersskole. Efter afgangseksamen  

  udstationering på Flyvestationerne Ålborg, Karup og Skrydstrup ved  

 natjager- og jagerbombereskadriller, herunder status som Linechief. 
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1957:       Beordret til tjeneste på Flyvestation Værløse, herunder ved Eskadrille 

  721 og  M- afdelingen. 

 

1959:               Udpeget som Teknisk Inspector på Flyvestation Værløse.  

 

1960                Medlem af Flyvestation Værløses Undersøgelses- og Havarikommision. 

  

1964:       Gennemgår 3 måneders S-61A Helikopter Airframe and  Powertrain  

  Maintenance Course ved Sikorsky Aircraft  Connecticut USA, og T-58 

  Heavy Engine Maintenance  Course ved Small Aircraft Engine  

  Department General Electric Massachusetts USA. 

 

1965:       Instruktør ved Teknisk Træningssektion Flyvestation Værløse i  

  følgende fag : Automatisk pilotsystem, flymotorlære og    

  helikopterteknik.         

 

1967:      Gennemgår 6 ugers Mecanicien Alouette lll Helikopter  Course ved 

  Sud Aviation Marseille Frankrig, samt Artouste lll B Engine course ved 

  Turbomeca Bordes  Frankrig.    

 

1968:      Gennemgår 3 måneders Sprængnings- og Ammunitionsrydningsskole 

  ved Ingeniørregimentet Farum Kaserne. Certifikat for tilintetgørelse af 

  flybomber, granater og anden ammunition, samt sprængningstjeneste  

                         opnået i Maj 1968.  

 

1970:      Gennemgår 2 ugers Aviation Accident Prevention Investigative 

Techniques  Post-Mishap ved Institut of Aviation Safety Stockholm 

Sweden,  iværksat af University of California. 

 

1971:      Beordret til tjeneste som Teknisk Chef for Flyvevåbnets, Søværnets og 

  Hærens Helikoptere  underlagt Redningseskadrillen Eskadrille 722.        

             Herunder 3 måneders efteruddannelse på  Flyvevåbnets Officersskole.  

 

1975:     Beordret til tjeneste som Stabsofficer ved  Flyvematerielkommandoen. 

  Herunder 4 ugers Stabskursus i Kastellet København. 

 

1983:   Periodisk Lærervirksomhed ved Forsvarets Center For Lederskab på  

  Lynæs  Fortet i faget :  Personelbedømmelse.           

 

1984:  Specialkursus i Luftkrigslære ved Oberstløjtnant Jarnum    

  Forsvarskommandoen med henblik på øvelse ” Wintex ”. 

 

1985:     Flyvematerielkommandoens Projektofficer under NATO øvelse  
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  WINTEX 1985 og 1987. 

 

1985-1989:      Medlem af Hovedbestyrelsen for Dansk Flyvehistorisk Forening  

  København. Skribent til  ”Flyvehistorisk Tidsskrift ” 

 

1988:      Afskediget som Kaptajn i  Flyvevåbnets  linie, ved opnået    

  aldersgrænse 60 år pr. 31 Juli 1988. 

 

1988-1991:   Ansat ved Flyselskabet DELTA FLY i Københavns Lufthavn Roskilde. 

 

 

 

 Tildelt:            1972:    Helicopter Rescue Award: 

                                                  “ Air Rescue Emblem “ 

                                                  af Sikorsky Aircraft USA. 

                                                  (Efter Aktion i Nordsøen ).                                                 

                                               

               1974:    Medaljen for god tjeneste i 

    Flyvevåbnet af Dronningen. 

 

   1980:  25 årstegnet af De Danske   

    Forsvarsbrødre. 

 

   1995:  40 årstegnet af De Danske 

                                                   Forsvarsbrødre.    

    

   2005:    50 årstegnet af De Danske 

     Forsvarsbrødre.    

 

                 

 

                                                Adresse:  Hedebyvej 5 

                                                           3650 Ølstykke 

                                           Tlf:  47179251.  Mobil:  50921478 

                                                  

 

 

 

       Copyright. 

 

Palle Krogh-Thomsen 

    Captain Retired 

Royal Danish Air Force. 
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MIT LIVS LOGBOG. 

                     

Mon nogen mennesker erindre sin egen fødsel ? Jeg gør i hvertfald ikke, og jeg tror 

heller ikke at det er tilfældet for andre her i verden. Mine forældre og bror havde i 1928 

bopæl Næstvedvej 12 1. sal i Ringsted. Mor var hjemmegående husmor og min Far der 

var Frisør var ansat i en frisørforretning på torvet i Ringsted medens min bror, der 

dengang var 8 år gik i skole.  

 

Jeg blev født den 21 Juli 1928 en lørdag aften kl. ca. 20. Min bror har senere fortalt mig 

en lille skrøne om, hvordan han den lørdag aften hørte en brummen udenfor huset, og 

da han så ud af vinduet, lå storken og kredsede med et hvidt klæde i næbet og i dette 

klæde lå jeg.Kort efter landede storken i vindueskarmen og gik ind til min Mor i sengen 

med mig. Straks efter fløj den igen og jeg var således kommet til verden. I mange år 

troede små børn på den med storken. Det sker ikke mere. 

 

Min tid i Ringsted har jeg ikke nogen rigtig erindring om, men synes dog at huske een 

ting, nemlig at min Mor kom sennep på sine bryster da jeg skulle afvendes med at få 

min mælk der. Rigtigt eller ej ??. Jeg blev senere døbt Palle søndag den 16 September 

1928 i St. Bendts Kirke i Ringsted. Stor middag bagefter, og familien kom fra Fyn og 

Jylland. 

 

Lidt længere ude ad Næstvedvej lå Luftmarinestationen Ringsted, hvor Marinens 

flyvere fløj fra med deres dengang moderne jagerfly, der var biplaner ( todækkere ). 

Mine forældre har fortalt mig om de flotte flyvere i deres fine uniformer, kom gående 

forbi vores bopæl ud til flyvepladsen. Desværre skete det også dengang at nogle flyvere 

styrtede ned, og efter et sådan uheld blev alle flyverne straks sendt på vingerne, for at de 

ikke skulle miste deres selvtillid. Der var mange kendte marineflyvere der forulykkede 

der. Flyvepladsen, der ikke var af de bedste, blev senere nedlagt og erstattet af 

Marineflyvestationen Avnø ved Vordingborg. Sjovt nok, fik jeg, der således blev født 

ved siden af en militær Flyvestation, en livslang karriere indenfor den militære flyvning. 

 

Min Far der som sagt var frisør og hed Carl L.A. Thomsen kom fra Vejle i Jylland, og 

min Mor Petra Jensine kom fra Morud på Fyn og hun var kontor-og handelsuddannet. 

Min bror hed Carl Vilhelm Lehmann Thomsen, var min halvbroder, idet han var søn af 

min Far og hans første kone Frida. Han blev født i København den 10 December 1920. 

 

I 1930 flyttede vi til Odense, i en villa, Carl Baggers Alle 51 Rikkesminde,Fruens Bøge. 

Det eneste jeg erindre derfra var, at jeg faldt ud af vinduet på 1. sal, men heldigvis på 

altanen, hvor jeg slog hovedet temmelig kraftigt. Jeg husker at jeg græd meget og min 

Mor kom løbende for at samle mig op. Og så fik jeg en kæletur. Min Mor har fortalt 

mig at vi der havde en dejlig have at lege i for mig. 

 

Så i 1932 flyttede vi til en lejlighed længere ind mod byen idet min Far efterhånden 

syntes at vi boede forlangt væk når han skulle hjem og spise i sin middagspause. Vi 
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kom så til at bo i en 3 værelses lejlighed på Jagtvej 36 st. th. Her blev jeg hurtigt gode 

venner med købmandens lille datter som hed Vibeke. Vi legede meget sammen og 

hendes farfar var ejeren af ejendommen, og han havde bl.a. en dejlig bil som vi tit var 

med ude at køre i. 

 

Således var vi tit ved stranden i Kerteminde. Så var min Mor med og ligeledes Vibekes 

Mor der jo således var værtens svigerdatter. Jeg husker tydeligt fra en af de her 

strandture, hvor jeg sad foran i bilen imellem værten og hans svigerdatter, hvor jeg kom 

til at skubbe til gearstangen.  

 

Pludselig gik bilen i frigear og motoren begyndte at speede op i omdrejninger. Uha 

råbte alle damerne, men bilen blev jo hurtigt sat i det rette gear igen. Jo, det blev til 

mange gode ture i, hvad vi dengang kaldte en fin bil. Så en dag fik jeg difteritis. Det 

begyndte med at jeg hurtigt blev træt og ikke ville gå. Da min Far gav mig et stykke 

chokolade ville jeg ikke have det, og så kan man jo nok sige at den var ren gal. Så gik 

min Mor til vores huslæge med mig, og det kan nok være, at der blev travlhed.  

 

Lægen så på mig især i halsen, tog min Mor i armen og sagde at nu var det med at 

komme af sted hurtigst muligt med mig til epidemisygehuset i Benedixgade, idet det 

faktisk var livet om at gøre. Jeg husker at jeg græd, idet jeg troede lægen slog min Mor, 

fordi han tog hende i armen. På grund af den store smittefare dengang, måtte min Mor 

ikke tage hverken ambulance eller taxa. Så hun gik hele vejen til sygehuset med mig på 

armen. 

 

Der blev vi ved indgangen modtaget af en sygeplejerske, idet lægen havde informeret 

sygehuset om, at jeg skulle indlægges. Jeg husker også at jeg blev ved med at klamre 

mig til min Mor og ville ikke slippe hende. Men selvfølgelig vandt sygeplejersken dette 

såkaldte tovtrækkeri. Og så blev jeg indlagt og behandlingen begyndte, det var bl.a. 

med serum m.m., og så blev jeg indlagt på en stue hvor der i forvejen lå 5 børn, også 

med difteritis. 

 

Dagene gik og jeg fik det efterhånden bedre. Jeg ville ikke blive liggende i sengen, og 

derfor fandt jeg ud at fare rundt på  stuegulvet og hen til de andre børn og snakke med 

dem. Den gik altså ikke og så kom sygeplejersken farende med en sengesele og jeg blev 

bundet til sengen, og så var disse udflugter slut. 

 

Mor og Far kom og besøgte mig hver dag og stod udenfor vinduet på en dertil indrettet 

skammel, idet ingen besøgende måtte komme ind på sygestuerne på grund af 

smittefaren.  

 

Og så en dag blev jeg udskrevet. Så kom jeg hjem på Jagtvejen igen og lagt på sofaen 

for at rekrerere mig lidt, og hvad skete der så et par dage efter ? Jeg fik pludselig 

skoldkopper. Så gik der nogen tid med det og så endelig blev jeg helt rask og frisk Igen. 

Juleaften i familien dengang var særdeles hyggelig, vi havde selvfølgelig juletræ og min 
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bror Vilhelm optrådte med en eller anden tryllekunst, og vi fik selvfølgelig julegaver.  

 

Således fik jeg ret ofte et togsæt med lokomotiv, kulvogn og det hele. jo, det var tider 

dengang. Hver onsdag fik vi altid fisk og persillesovs, og det er den dag i dag stadig en 

af mine livretter.  Mor havde den dag været på torvet i Odense og købe fisk, dem var 

der altid mange af på Odense torvehandel, en sådan torvehandel findes jo ikke mere, nu 

går folk i et Supermarked og handler. 

 

Jeg husker også, at i min tid som barn kom der altid meget sne, så der skulle jo ryddes 

meget sne udenfor ejendommen. En dag jeg sad og legede i vinduet så jeg værtens søn 

var ude at rydde sne bl. a. i rendestenen, og det var værten i ejendommen ved siden af 

til venstre også.  

 

Værten der kaldte vi af en eller anden grund for Ribsefar. Pludselig løb Ribsefar efter 

vores værts søn med hævet skovl til slag. De må være blevet uenige om et eller andet 

vedrørende snerydningen. Men mere skete der heldigvis ikke. Den forfulgte gemte sig 

inde i gården.  

 

En eftermiddag var jeg ude på gaden og gik og så mig lidt om, da der kom en dreng 

kørende med en lille pige i en legevogn. Han spurgte om jeg ville med og det ville jeg 

jo gerne så jeg hoppede op i legevognen, og vi havde allerede kørt et langt stykke ud af 

Hjallsevej da min Mor kom farende efter os. Jeg måtte aldeles ikke køre eller gå med 

nogle fremmede og det kan jeg jo godt se i dag. I øvrigt havde den lille pige i 

legevognen en bold der viste sig at være min hvor hun så end havde fået den fra. Men 

nu var både jeg og bolden hjemme på Jagtvejen igen. 

    

Hvad angår en lillebror eller en lillesøster til mig, lod ikke til at blive aktuelt, mine 

forældre havde nok sagt stop på daværende tidspunkt. Der var jo ikke noget med 

barselsorlov, børnehavepladser i tusindvis, børnecheck eller anden tilskud fra staten til 

forældre med børn, som i dag. 

 

Jeg og mange børn var jo blevet opflasket med, at det var Storken der kom med de små 

børn, man talte ikke om på den tid hvordan man blev født osv. Man skulle bare 

anbringe et stykke sukker ved et åbentstående vindue, så kom Storken nok med en 

lillebror eller en lillesøster. Det gjorde jeg mange gange, men det hjalp altså ikke noget, 

og så holdt jeg op med den spøg. 

 

Så i 1935 flyttede vi til en større lejlighed i Odense. Det blev så Alexandergade 6, 3. sal 

tv. Det var også det år hvor jeg skulle til at begynde at gå i skole. Jeg kom i 1. klasse på 

Munkebjergskolen i Odense og mødte den 1. April i skolegården. Samme dag forlod 

min bror 8. klasse og dermed skolen. Jeg husker tydeligt at han kom bagfra og holdt 

mig for øjnene, og så græd jeg, fordi han skulle holde op med skolen og jeg begynde, så 

det var nok lidt misundelse fra min side men  det kom vi selvfølgelig over. 

Og så begyndte de næste 8 år i folkeskolen for mig. Jeg havde mange flinke lærer i den 
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klasse hvor jeg gik. Der var frk. Rud, datter af daværende Biskop Rud. Hun var 

virkelig en sød lærerinde for os små "søde drenge" der nu skulle indvies i en skoles 

mysterier. Og tiden i 1. klasse gik, og det blev et meget godt og hyggeligt år. Efter en 

lille eksamen rykkede jeg op i 2. klasse. 

 

 Her fik vi nu fagene religion, dansk, skrivning og regning med lærerne Kryger og 

Thuesen. Sangtimen ikke at forglemme med sang-læreren Nielsen. I en af sangtimerne 

skulle jeg synge sangen solo "Hør den lille stær, den er åh så fornøjet". Det gik jo ikke 

som læreren ønskede det, og jeg tror nok at jeg smilede lidt ad ham, og så blev jeg kaldt 

op til ham ved hans stol, fik et par slag i bagdelen med det man dengang kaldte for 

spanskrøret. Det var en lang bambusstang. Jo dette måtte man finde sig i dengang. 

 

 

I forbindelse med ovennævnte kan jeg dog fortælle følgende om sanglærern Nielsen:  

I 1949,en kold blæsende efterårsdag, en søndag, med rigtig storm og gråvejr, skete der 

det tragiske med sanglæreren Nielsen og hans kollega lærer Hjort. De druknede under 

en fisketur i deres båd ude i Storebælt. Dengang var jeg jo ved Luftmarinen på 

Refshalevej i  København. Herfra havde vi et redningsfly af Sea Ottertypen ude at lede 

efter dem i Storebælt, og jeg blev beordret med fly over Storebælt dagen efter om 

mandagen, men forgæves. Jeg tror aldrig at de blev fundet. Man kan jo nok sige, at 

tilfældet var tragikomisk, at vi i vores flyvemaskiner måtte ud at lede efter den person 

der gav mig en endefuld med spanskrøret flere år tidligere, men som man siger " No 

hard feelings more ". Når jeg fortalte mine kammerater om eftersøgningen efter de 2 

lærer sagde de grinende:" Åh, lad du bare være, du lod selvfølgelig som om du ikke så 

noget!" Nå spøg tilside. I øvrigt vidste jeg jo ikke, medens vi var i Luften over 

Storebælt navnet, på de forsvundne. Men det var jo tragisk, de efterlod sig jo både 

koner og børn.  

 

 

Da jeg skulle i 3. Klasse ville Mor og Far have, at jeg skulle overføres til Odense 

Seminarium, en privatskole, hvor de mente at jeg lærte mere end på en Kommuneskole. 

Det var der ihvertfald noget om, så jeg begyndte i skolen på Hjallelsevej i Odense. Det 

var en såkaldt mellemskole d.v.s. at vi havde mange fag, men ikke alle fag skulle vi til 

eksamen i. Skolen var også en betalingsskole hvor vi betalte engang om måneden. Det 

var en rigtig god skole, med mange flinke men også effektive lærer og lærerinder. Her 

skal således nævnes: Hr. Harald Damgård, Hr. Carl Caspersen, Hr. G. Knudsen, Frk. 

Beck, Fru Klausen, Frk. Dinesen Fru Anna Petersen, og Hr. Kofoed. Fagene var 

engelsk, tysk, religion, ,fysik, kemi, naturlære, Emneundervisning, dansk, regning, 

skrivning Historie, tegning, sløjd m.v.. Mine bedste fag var tegning, sløjd, historie og 

emne-undervisning. Sangundervisning havde vi også, men et par drenge bl.a. jeg selv 

skulle ikke mere deltage i sang, da vores stemmer var gået i overgang. Da sang var den 

sidste time på dagen fik vi lov til at gå hjem, så det var jo meget fint. 

 

Hvert år før sommerferien fik vi alle på hele skolen en dejlig udflugt med tog til Nyborg 
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Strand til Hesselhuset. I Teglværksskoven blev der bl.a. leget røver og soldater. I de 

yngre klasser var der hver fastelavn tøndeslagning, og et år blev jeg kattekonge. Da jeg 

slog til tønden og katten røg ud på gulvet, klappede alle de mange tilstedeværende i 

gymnastiksalen. Derefter tog skolens forstander Hansen mig i hånden og satte kat og 

krone på mit hoved og så marcherede vi rundt i gymnastiksalen til tonerne fra klaveret " 

I en kælder sort som kul " men med ordene " Kattekonge stræk din tå, Ved Hr.Hansens 

side ". Bagefter var der Kaffe og Fastelavnsboller på 1.salen. Jo det var altsammen 

meget festligt. 

 

I de senere år i de ældre klasser var der karneval som vi deltog i, så vidt jeg husker fra 

5.Klasse. Et år var jeg klædt ud som sørøver. Alle havde svært ved at finde ud af hvem 

jeg var, når de gik rundt og skulle gætte. Senere på aftenen var der kaffebord og dans. 

  

Ellers gik skoleårene godt, men det skal dog også anføres at der kunne være sure tider, 

og man blev jo selvfølgelig også engang imellem irettesat af vores lærer og lærerinder. 

Engang grinte jeg i tysktimen ad lærerinden Frk. Beck og så fik jeg valget imellem at 

sidde efter i 20 minutter og få en seddel med hjem til min Mor og Far, og til underskrift, 

eller at få en lussing på stedet. Jeg valgte lussingen, og jeg skal love for at hun havde en 

stærk håndflade. 

 

Men engang blev jeg uretfærdigt behandlet og så stak jeg af og løb hjem og beklagede 

mig til min Mor, og så kan det nok være at hun fik pelsen på og gik med mig på skolen 

og skældte lærerinden ud, og det hjalp faktisk må jeg sige. Ligeså var det af en eller 

anden årsag blevet almindeligt at når jeg skulle høres i engelsk, så tog engelsk-

lærerinden Fru Klausen pegepinden ved tavlen og slog mig oven i hovedet med den 

hver gang jeg sagde et ord forkert, og dette kunne man godt få hovedpine af. Så det 

klagede jeg over til min Mor, og så kom hun på skolen og gav Frk. Klausen en 

overhaling, og så holdt det op. 

 

 Pegepinden var vi nogle drenge der tog og knækkede den og smed stumperne over i en 

have ved siden af skolen. Men selvfølgelig, da en pegepind manglede i klassen kom 

pedellen blot med en ny. Men det var interessant nok, at det var mig der skulle slås i 

hovedet. Min sidekammerat Peder fik ingen slag i hovedet. Nej fordi Peders far var 

Cykelhandler henne i Albanigade, og da det var meget vanskeligt at få cykeldæk på den 

tid, så kunne lærer og lærerinder jo sikre sig nye dæk, ved at stå sig godt med Peder, og 

dermed hans Far. Ja, sådan var livet, også dengang, og sådan troede jeg vel det nok var.  

 

Hvert år før efterårsferien var der skolekomedie et eller andet stykke opført af de 

lærerstuderende, f.Eks. Genboerne, Barselsstuen o.s.v. derefter kaffebord med kage. 

Dagen efter var det vores forældre som var inviteret til komedien.Der blev så ved 

kaffebordet holdt taler af Skoleforstanderen,nogle lærer samt en del forældre, jo, det var 

en god skole, hvor vi samtidig blev holdt i ørerne. 

 

Vi boede nu på Rødegårdsvej 49 st.th. i Odense idet vi i efteråret 1936 var flyttet ind i 
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en helt nybygget ejendom med rigtig gode faciliteter. Vi blev de første beboere i 

lejligheden, og min Far døde i 1979 og min Mor i 1991, det vil sige, at lejligheden var 

familiens i 55 år. Det var nogle gode og hyggelige år på Rødegårdsvej og jeg nåede 12 

år hjemme der, inden at jeg rejste til København. 

 

Men tilbage til tiden på Rødegårdsvej. Jeg gik på danseskole ved Skov & Tolneborg og 

det var meget fornøjeligt at danse med alle de søde piger. Min bror Carl Vilhelm var 

begyndt på sin sømandsuddannelse og kom ud at sejle med et af I.C. Lauritzen skibe, 

nemlig dampskibet SS ESTER. Min bror havde ellers, efter at have forladt folkeskolen 

været mælkedreng og derefter bydreng hos Boghandler Lyng Vestergade i Odense. Han 

var en god dreng. Altid havde han en lille gave med hjem til min Mor Far eller mig, 

sådan skiftevis. Det var ikke dyre gaver, men en lille opmærksomhed. 

 

Allerede omkring 8 års alderen begyndte jeg så småt at interessere mig lidt for 

flyvemaskiner. På en ferietur til København sammen med mine forældre så jeg et stort 

tysk luftskib ind over byen i meget langsom fart. Det var i 1935 og dette luftskib var 

nok allerede dengang på spionagetogt, har man da senere hørt. Danske Marineflyvere 

fra Luftmarinestationen på Holmen befandt også i luftrummet og holdt øje med det 

tyske Luftskib. Vejret var helt klart og solrigt den dag så det var et flot syn. 

  

Så jeg fik den ide at jeg også godt kunne tænke mig at blive flyver, ihvertfald at have 

med flyvemaskiner at gøre. Samtidig var jeg en del militærinteresseret idet jeg tit fulgte 

de danske soldaters øvelser fra 6. Regiment fra kasernen i Odense. At jeg så senere 

kunne kombinere disse 2 interesser i en kommende karriere blev jo en stor fordel for 

mig. Men så langt tænkte jeg endnu ikke i 1935. 

  

I Odense var jeg også blevet spejder, først Danske Baptisters Drengeforbund. Der var 

jeg til mange interssante mødeaftener, hvor vi foruden at læse lidt i deres skrifter 

arbejdede med løvsavsarbejder og malerarbejde. Derved fik vi mange interssante ting 

med hjem og kunne vise Mor og Far. Der var jeg så med i nogle år og blev så senere 

medlem af KFUM spejderne i Odense. Jeg begyndte som Ulveunge, og tog der 2. 

Klasseprøven. og rykkede så senere op som rigtig spejder. Endvidere var jeg begyndt at 

bygge modelfly, og der blev mange interssante oplevelser med disse. Således var vi 

hvert år St. Hans aften oppe i Odins Tårnet med vores modelfly som vi lod svæve ud fra 

tårnets højeste punkt,175 meter, og tog så tid på hvis fly der holdt sig i luften længst. 

Odins Tårnet blev under besættelsen den 14 Dec. 1944 sprængt i luften af en tysk 

nazistisk terrorgruppe, og blev ikke senere genopbygget. 

 

Tit cyklede jeg ud til Marslev flyveplads hvor der blev fløjet med de såkaldte CUB 

flyvemaskiner. Jeg talte meget med Flyvemekanikeren Christiansen og Flyvelærern 

Kløverpris, der senere fik en tragisk skæbne, idet han tog sig af dage ved at drikke 

saltsyre på grund af nogle ting han ikke var skyld i forbindelse med en flyveulykke i 

Svendborg, men det er jo det med ens æresfølelse. Jo, løjtnant Kløverpris var en 

ualmindelig flink mand.Der var også en anden tidligere militærflyver på pladsen som 
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flyvelærer, det var Løjtnant Holger Petersen, En flyver jeg senere skulle få min 

privatflyveuddannelse hos. Men til den tid fik jeg også 3 forskellige flyvelærer. 

 

Som ulveunge ved spejderne havde vi mange gode spejderture med interssante øvelser i 

de omkringliggende skove ved Odense. Mine to spejderfører hed Kåre og Eskild. Nogle 

rigtige eventyrer og friluftmennesker. 

 

Engang i efteråret 1938 var vi på Week End tur til pilebakken i Tommerup ved Odense 

hvor spejderne havde en dejlig hytte med alle faciliteter såsom 30 køjepladser.Om 

aftenen ved 23 tiden da vi sad ved pejsen og hørte på spejderførernes "Røverhistorier" 

bankede det pludselig på ruden ud til skoven og en mand med maske for underansigtet 

og en revolver i hånden viste sig i vinduet. En af spejderførerne nemlig Kåre gik ud og 

spurgte hvad han ville, og lidt efter kom nogle af de andre fører bærende ind med Kåre. 

Manden med revolveren havde stukket ham med en kniv i maven.  

 

Der blev stor opstandelse blandt os alle, og da vi hørte at revolvermanden ville ind i 

hytten og tale med Kåre, løb alle vi ulveunger ind i køjerne og ned under madrasserne 

hvor vi gemte os. Da manden kom ind til Kåre og bøjede sig ned over ham, havde Kåre 

pludselig revet mandens maske af og det blev afsløret at det var Kåres bror Eskild der 

efter aftale med de andre spejderfører havde iscenesat dette skuespil over for os bange 

ulveunger. Nu var vi ulveunger pludselig nogle pokkers karle igen skal jeg love for. 

 

Og da jeg senere rykkede fra ulveunge op til rigtig spejder blev det til mange 

spændende spejderture og teltlejre rundt omkring på Fyn bl.a. til Enebær Odde på 

Nordfyn, Kerteminde-området Langesø o.s.v. Jo, skønt var det med alle disse ture og 

oplevelser. Mange gange kunne det være hårdt, vi blev jo næsten behandlet som 

soldater af vores ledere. Vi skulle lære at klare os, også når omgivelserne var 

primitive,samt når det var om natten, og vi skulle ligge i bivuak eller telt. Jeg husker 

tydeligt en pinselejr ved Godset Lundsgård ved Kerteminde. Jeg frøs sådan om natten i 

teltet idet jeg dengang ikke havde en rigtig sovepose, men kun tæpper, men også det 

blev senere med tiden klaret af min mor og far med en rigtig sovepose. Ja, ting kostede 

jo dengang. Nå, men mange en sommeraften ved lejerbålet var fantastisk hyggelige med 

te og snobrød, og hvor vi sang de gode danske sange og spejdersange. Ja, man 

udviklede sig skal jeg love for. 

 

Jeg havde det godt med KFUM spejdernes kristne islæt. Hjemme havde jeg lært at bede 

Fader Vor, og jeg kan godt finde på at sende Vor Herre en lille hilsen et par gange om 

dagen. 

 

Ellers gik tiden med skolegang,spejdermøder samt hyggelige hjemmeaftener sammen 

med min Mor og Far. Min Far og jeg ordnede frimærker, gik ture og engang imellem 

spillede vi kort, og sommetider om småpenge, og når jeg tabte krævede jeg pengene 

igen,jo, jeg var jo faktisk en dårlig taber. Mor sad som regel og strikkede eller havde sit 

sytøj fremme. Når jeg var ude at lege havde vi en dejlig gård bagved ejendommen. 
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Sommetider blev der også leget med piger, men det hørte sig jo til. Jeg skal 

indrømme at nogle af drengene i kvarteret var nogle regulære gadedrenge der kom fra 

de værste familier, men dem legede man kun nødtvunget med. Så havde jeg prøvet det 

også.  

 

En af dem, kaldet Røde Erik, fordi han var rødhåret og fyldt med fregner, han var den 

mest frække dreng jeg nogen sinde har kendt. Han blev senere kørt over af en lastbil og 

dræbt, og således var den potte ude. Jeg så blodpøllen efter at ambulancen havde hentet 

ham. Det gjorde trods alt et dybt indtryk på os drenge i kvarteret. En af min Mors 

veninders søn, Henning Juhl kom jeg også meget sammen med, vi gik ture og 

promenerede meget på strøget, Vestergade i Odense flot klædt på som det hørte sig til 

dengang. Men jeg husker engang, da var vi ikke så flotte,vi røg i et vandløb ved Odense 

kanal, nærmere betegnet motorbådshavnen, og vi kom ned i noget kviksand, så der sad 

vi på skråningen en hel eftermiddag og rensede tøj med tørt græs, heldigvis havde vi 

støvler på men de blev jo også meget beskidte og sådan noget turde vi ikke komme 

hjem til vores mødre med, Uha da,og da vi kom hjem så tilfældet jo meget almindeligt 

ud, når man er ude at lege rundt omkring. 

     

På en af vores fine strøgture var vi blevet sultne. Så gik vi ind til en bager på Vestergade 

og købte en stor halv lagkage og gik op på 3.sal af KFUMs bygning på Klosterbakken, 

åbnede vinduerne ud til Eventyrhaven og stillede os i vinduekarmen med lagkagen, for 

nu skulle der rigtig festes.Vi havde dog ikke noget at spise med men fandt dog på råd. 

Vi havde hver en yalenøgle til vores respektive hjem, og den spiste vi så med.Jo, der 

skal jeg også love for vi der var "fine på den". Tit kunne vi også blive uvenner, og så 

talte vi ikke sammen i flere uger, men så kom vores mødre ind i billedet som mæglere. 

 

Ret ofte gik jeg i biografen i Odense, alene, sammen med mine forældre eller sammen 

med forskellige kammerater. Der var mange særdeles gode film dengang. Det var 

biograferne Fønix, Palads, Kino og Sct. Hans, biografer der ikke eksistere mere. Husk 

på der var jo ikke fjernsyn i de år. Fjernsyn kom for alvor først frem omkring 1954-55. 

 

I 1938 kom min bror Carl Vilhelm ud at sejle som Kadet på skoleskibet 

DANMARK.Hvor var han en flot fyr i sin uniform,og hvor var jeg stolt når jeg var på 

spaseretur sammen med ham i byen, for ikke at tale om når han kom hen og hentede 

mig i skolen, alle kiggede efter ham. Da skoleskibet lå i Fredericia,blev vi kørt dertil fra 

Odense af Henning Juhls Mor og Far. Min Mor,Far og jeg samt Henning Juhl blev 

hentet inde ved kajen i en stor flot motorbåd af skoleskibets Kaptajn Knud Hansen og 

sejlet ud til skibet.Imedens tog Hennings forældre til Kolding og besøgte noget 

familie.Så blev vi vist rundt på skibet et par timer af min bror. 

 

Dette togt min bror var med på der, var det næstsidste før den 2.Verdenskrig. Sidste togt 

blev skoleskibet i Amerika,og kom ikke hjem de næste 5 år. Elever og øvrige besætning 

meldte sig til de amerikanske styrker i Army, Navy og Air Force. Skibet blev udlånt til 

den amerikanske Navy som uddannelsesskib. Flere af de pågældende elever faldt i 
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krigen. 

 

Den 1. september var 2.Verdenskrig jo brudt ud, og senere på året Finlandskrigen, idet 

Rusland angreb Finland og forlangte støtte-punkter ud til Østersøen. Det lille land 

Finland forsvarede sig tappert imod det store Rusland. Jeg husker at vi spejdere samlede 

tøj ind til finnerne og damerne, bl.a. min Mor, strikkede handsker til soldaterne. Marts 

1940 kapitulerede finnerne. 

 

Verdenskrigen var ifuld gang, og Tyskland var i fuld gang med at sine erobringstogter i 

Europa. Især i Polen kom Russerne fra den østlige side,de ville som sædvanlig også 

have en bid af "Kagen".Jo, der var gang i den, sukker blev rationeret,ligeså brød 

o.s.v.,og det blev forbudt at køre i bil, så alle danskernes biler blev klodset op. Kun biler 

med særlig kørselstilladelse på forruden måtte køre,f.eks.Ambulancer,politi,og andet 

vigtigt ærindekørsel.Det var jo benzinen som jo ikke kunne komme til Danmark mere 

så det blev meget småt med det.Jo,vi kunne rigtigt følge alle verdensbegivenhedernes 

udvikling fra time til time i Fyens Stiftstidende og i Radioen. Fjernsyn fandtes ikke 

dengang. Og så kom de sorte dage for Danmark. 

 

Danmarks skæbnedag den 9 April 1940. England og Frankrig havde jo krævet at 

Tyskland skulle trække sig tilbage rundt omkring og det ville de jo ikke så også disse 

lande havde siden 1 September været med i krigen. 

 

Den 7 April 1940 var min Mor,Far,og jeg samt Carl Vilhelm til Konfirmation i Vejle på 

Langlinie, hvor min Onkel Thorvald og hans kone Martine boede.Det var deres yngste 

søn Erik der blev konfirmeret.Carl Vilhelm der jo var sømand var tilfældigvis hjemme i 

Odense og han kunne så komme med.Han rejste tilbage til København allerede om 

Mandagen.Det var en rigtig god gammeldags konfirmationsfest hvor man fik hilst på 

hele de jyske familie. 

 

Tirsdag den 9 April 1940 om morgenen tidlig skinnede solen ind til os i soveværelset på 

Rødegårdsvej 49 i Odense som enhver anden god forårsmorgen. Da hørte jeg flyve-

maskinemotorer hen over himlen. Det var temmelig kraftige motorer, ikke som fra en 

sportsflyvemaskine.Til at begynde med slog vi det hen med at det måske var Holger 

Petersen og hans hjælpelærer i 2 flyvemaskiner fra Marslev flyveplads 14 km. udenfor 

Odense.Da jeg gerne kunne tænke mig at lærer og flyve engang kendte jeg jo 

flyvepladsen ud og ind og kom meget derude,og fulgte med i alt hvad der skete. 

 

 Men flystøjen blev værre og ved 6 tiden var det helt galt hen over vores hoveder så jeg 

klædte mig på i en fart og løb ud på gaden,og der var allerede mange mennesker 

samlet,og vi så oppe i luften i hundredevis af flyvemaskiner med sorte kors som 

nationalitetsmærker over byen i retning mod nord.De fløj meget lavt og på sideroret af 

flyene kunne vi se Hitlers hagekorsmærke og disse luftstyrker larmede som bar pokker, 

og hurtigt bredte det sig som en løbeild blandt folk at Danmark var ved at blive besat af 

Hitlertyskland. Jeg løb ind og fortalte min Mor og Far dette,og de var nu ved at klæde 
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sig på.Vi blev klar over at det var helt galt da vi tændte for radioen. 

 

Derefter løb jeg igen ud på gaden og hen på Nyborgvej. Her kom fuldt bevæbnede 

danske soldater fra Odense Kaserne for fuld fart på cykler på vej til Marslev 

flyveplads.Der var jo specielle cyklistkompanier dengang. De skulle ud og om muligt at 

forsvare flyvepladsen. Pludselig da jeg står der på, Nyborgvej sammen med et par andre 

unge mennesker dykker 2 fly ud af en formation jagerbombere og ned over Soldaterne 

og stryger lavt hen over Nyborgvej. De skød ikke eller bombede men ville åbenbart 

forskrække soldaterne der alle smed cyklerne og løb i flyverskjul. Jeg burde også have 

smidt mig fladt på jorden, noget man ihvertfald lærte til hudløshed da jeg blev soldat.  

 

Da jeg i nogen tid havde gået rundt på gaderne og betragtet dette "skuespil" i luften 

måtte jeg ind og ordne mig så jeg kunne komme i skole. Jeg var jo nu pr. 1. April nået 

op i 6. klasse. Mærkeligt nok skulle vi der begynde på tyskundervisning. Henne i skolen 

gik snakken om denne morgens hændelser, og efter morgensangen talte Forstanderen 

for skolen til os. 

 

Forstanderen Alfred Hansen talte bl.a. om Danmarks skæbnetime. Lærerinderne græd 

og alle var dybt chokeret over dette lumske overfald på landet. Iløbet af dagen kom der 

meldinger om at Tyskerne havde gjort landgang forskellige steder i Danmark. Kastrup 

Lufthavn var blevet besat, og flyvepladsen Værløse ligeså.Her nåede et fly at komme i 

luften, men blev skudt ned af angribende tysk fly. 2 Løjtnanter pilot og observatør / 

Skytte blev derved dræbt. Der blev kæmpet en hel del ved grænsen og flere danske 

soldater blev dræbt i kampen for Fædrelandet. 

 

 Så overgav Danmark sig efter ordre fra den danske regering, Socialdemokratiet og de 

Radikale. Disse 2 partier havde også dengang nedrustet Danmark til sokkeholderne, en 

nedrustningspolitik uden sidestykke i det danske Forsvar, medens Tyskland og 

aksepagten oprustede. Med den oplevelse som 12 årig var jeg klar over at et sådan 

overfald på et lille land skulle man ihvertfald ikke finde sig i. Jeg husker at jeg sammen 

med mine spejderkammerater var rasende på alt tysk, og vi svor at noget måtte gøres. 

Men blev dog dæmpet lidt ned af Spejdernes Ledere. Nu skulle vi unge drenge ikke 

blive for overmodige, og det ville jeg gerne give ham ret i. Men vi var jo bl.a. netop ved 

spejderne og også vores forældre blevet indpodet fædrelandskærlighed. 

 

 Så var Danmark besat af Tyskland, og en anden hverdag end sædvanlig, begyndte. 

Man så nu efterhånden mange tyske soldater på gaderne samtidig med at danske 

militære installationer blev rømmet og besat med tyske soldater. Mærkeligt nok beholdt 

vi efter tysk tilladelse danske soldater mange steder i landet men indlogeret på Gårde, 

skoler m. v.. 

 

 Sommeren 1940 havde trods alt også sine gode sider. Jeg var med på alle tiders 

sommerlejr med spejderne på St. Knudsborg ved Båringvig Fyn. 14 dejlige dage med 

sang, musik " Rigtig musik "( ikke abemusik) samt terrænløb. Hver morgen 
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flaghejsning af Dannebrog medens vi sang " Vej højt vej stolt vej frit vort flag, med 

dugen hvid og rød " og igen talte vi spejdere i smug om forsvaret af vort land og hvad 

man kunne gøre med tiden, for at få tyskerne ud af landet igen. Og de ældre spejdere 

var ved at være med på, at der måtte gøres noget. Men der gik jo lang tid inden nogen 

iværksatte en sådan modstand og det var endnu ikke noget jeg nævnte for Mor og Far. 

Vi var trods alt meget unge mennesker. Min Far havde dog tidligere som før beskrevet 

indprentet min Bror og jeg pligten til at forsvare landet. 

 

Jeg kan huske at en søndag var vores forældre inviteret til at besøge os i lejren, og min 

Mor og Far kom cyklende til lejren i strid modvind, over 30 km. Så blev de inviteret på 

kaffe og kage inde i bygningen og havde det rigtigt fornøjeligt hele eftermiddagen, så 

fik de heldigvis rygvind på hjemturen, og kom godt hjem til Odense igen. 

 

I 6 klasse, i efteråret i skolen fik vi 2 nye piger i klassen. De kom fra Vestre Skole og 

hed Inge og Elin. De troede at de skulle til at dominere os alle i klassen men de blev 

hurtigt klogere, det skulle Peder og jeg stoppe, og vi fik det virkelig også stoppet. At vi 

senere havde dem som skolekærester er en anden sag. Det var især i 8. klasse når vi 

begyndte at gå til bal rundt omkring. Når vi havde gymnastik i skolen blev der spillet 

håndbold men aldrig fodbold hvilket for mig er også godt det samme. Jeg var med i 

fodboldklubben B 1913 i et års tid, men vedvarende medlemsskab interesserede mig 

ikke. 

 

Derimod var jeg i mange år medlem af Odense Svømme- og Livredningsforening 

(OSLF), det var bl. a. der jeg lærte at svømme, så jeg fik mange fornøjelige år i Odense 

Friluftsbad ved Elsesminde og senere i Odense Svømmehal på Klosterbakken. Næsten 

hver eftermiddag når jeg kom fra skole om sommeren skulle jeg i Friluftsbadet og så 

gav min mor mig kage og en flaske varm cacao med. Jo, det var hyggelige tider, og så 

kom man hjem om aftenen, og min far var også vendt hjem fra frisørforretningen og så 

spiste vi til middag ude på altanen, dejlig fisk eller frikadeller med persillesovs. 

 

Vi begyndte at få de første flyvervarslinger, især da bl.a. engelske fly bombede ben-

zinanlæg i Nyborg hvor den tyske Besættelsemagt havde deres brændstof. Flyverne 

kom lige hen over Odense den nat, og vi kunne tydeligt høre bomberne falde i Nyborg. 

En nat vågnede vi ved stærk overflyvning af engelske fly. Jeg stod i vort åbenstående 

vindue og lyttede til disse fly og mine forældre lå i deres senge men vågne, og vi 

ventede faktisk flyvervarslingen hvert sekund.  

  

 Pludselig hører jeg en fantastisk hyletone i luften, først troede jeg at det var 

luftværnssirenerne der begyndte, men en nu karakteristisk susende lyd røbede den 

kendsgerning at flyverbomber var på vej ned. Jeg krøb ned under vindueshøjde og der 

lød et kæmpebrag, jorden skælvede og et brændende vindpust og et kæmpeglimt kunne 

mærkes. Lidt efter begyndte alle Odenses luftværnssirener at tude flyvervarsling, så alle 

byens borgere kunne komme i beskyttelsesrum. Det viste sig at et engelsk Royal Air 

Force fly havde tabt 3 flyverbomber som ramte midt i Odense by, i Vestergade og 
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ødelagde flere ejendomme og forretninger, bl. a. en Urmager-forretning. Jeg var inde 

i byen og se det om morgenen inden jeg skulle i skole. Ingen var blevet dræbt, men en 

kvinde i nærheden fik et chock og døde senere. 

 

Ellers gik livet under den tyske besættelse så godt som det var muligt. Alle passede 

deres daglige dont, og om søndagen cyklede vi ret ofte til Kerteminde Nordstrand for at 

bade og og blive solbrændt. Eller vi, min Mor, Far og jeg cyklede ture ud på landet. Tit 

var vi i Langesø hvor der så blev plukket vilde hindbær, og så havde vi kaffe og 

hjemmebag med. Vi lå gerne i græsset overfor Rue Mejeri. Jo, det var hyggeligt. 

 

Mit indtog i arbejdslivet begyndte 1. April 1941, idet jeg godt, foruden mine 

lommepenge jeg fik hjemme, ville tjene lidt flere penge til modelflyveklub spejderliv 

osv. Jeg begyndte efter skoletid med fordeling af af aviser for Fyns Stifttidende på hele 

Rødegårdsvej, og samtidig hjalp jeg til i en Skomagerforretning, også på Rødegårdsvej, 

med at gå i byen med sko samt diverse arbejde i forretningen. Et års tid efter fik jeg et 

godt job hos en Skomager Christiansen på Klingenberg i Odense. Det var sadan en 

finere Skomager med særdeles fine kunder og i en dejlig forretning. Jeg cyklede ud til 

kunderne med sko der havde været til reparation, samt hjalp til med mange ting i 

forretningen. Det var kunder der ikke var fedtede med drikkepenge. Jeg fik den 

formidable sum af 4 kr. om ugen i løn, men så mødte jeg også fra kl. 1500. Dette job 

beholdt jeg lige til jeg begyndte på mit kommende lærested den 1. April 1943. Jeg skal 

tillige anføre at mine forældre forlangte at der blev skrevet kontrakt med mig på disse 

job, så vi havde pant for" kalvekødet" som man siger. Man skulle ikke kunne lave 

numre med mig, men alt gik som sagt godt på disse job. 

 

 Min modelflyvning gik det også godt med selvom flyene sommetider havarerde i 

landingen. Et par kammerater og jeg startede en ny Modelflyveklub i Odense. Vi kaldte 

klubben for " Bendt Rom " idet jeg havde korresponderet en del med KLM s 

Propagandachef Direktør Bendt Rom. Han havde jævnligt sendt mig billeder af fly samt 

nogle KLM emblemer. Han blev meget glad for at hører at vi opkaldte klubben efter 

ham og skænkede os en vandrepokal i sølv med indskription. Vi holdt klubben gående 1 

års tid, men vi kunne ikke klare os i konkurrencen med den meget større Odense 

Modelflyveklub. Så ca. et års tid efter starten af klubben kunne man læse i pressen 

forskellige steder følgende: 

 

Odense Model-Flyveklub meddeler: På Odense Model-Flyveklubs Møde den 26 Aug. 

1942 blev M. F. " Bendt Rom " hvis Formand er Palle Thomsen tilsluttet OM-F og 

samtidig med Sammenslutningen overdroges en Sølvpokal til OM-F. Sølvpokalen var 

skænket Klubben " Bendt Rom " af den kendte Direktør af samme Navn som var 

medvirkende til at starte Klubben for et års tid siden. 

 

 Under et spejdermøde en aften i KFUM bygningen på Kloster-bakken blev vi pludselig 

kaldt sammen, idet Divisionschefen var kommet til stede for at orientere os om 

følgende: 
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Jeg beklager at måtte meddele jer, at de 2 spejderfører Kåre og Eskild for flere måneder 

siden meldte sig til Tysk tjeneste Frikorps Danmark, og efter uddannelse i Tyskland 

blev sendt over til Øst-fronten hvor de kom i kamp med russiske styrker. Under en af 

disse kampe faldt Eskild. I kampens hede begravede Kåre ham i et granathul. Kåre og 

Eskild var jo brødre. Divisionschefen beklagede meget at 2 dygtige danske spejdere 

kunne melde sig til et korps der var landsforræderisk. Det havde vi dog ikke troet om 

Kåre og Eskild, og deres bevægegrunde blev vist aldrig opklaret. Måske eventyrlyst ? . 

 

Jeg har ikke fulgt sagen op, men der er ingen tvivl om at Kåre blev straffet herhjemme 

efter krigen. Det var jo landsforræderri at melde sig til den magt der havde besat 

Danmark. De danske medløbere i Frikorps Danmark var nogle være banditter overfor 

den danske befolkning, dog tror jeg ikke at Eskild og Kåre var sådan, men de fleste var 

det. Således så min far udfor forretningen, da han stod ifærd med at klippe en kunde, at 

en af disse forrædere en Frikorpsmand i uniform, med sin bajonet stikke en civil mand 

ned. De to havde været oppe at diskutere Frikorpset. Min far var askegrå i ansigtet ved 

at se al det blod, og de fik fra forretningen tilkaldt en ambulance. Jeg havde lige været 

inde i en ejendom, og kom senere forbi og så blodpøllen. Jo, de Frikorpsfolk lavede 

ballade overalt når de var hjemme på orlov. 

 

Atter Flybomber i Odense. Der havde lige været Flyvervarsling  en aften ved 23.30 

tiden og vi havde været i beskyttelsesrum, og min Far og jeg var gået iseng og min Mor 

var ude i badeværelset. 

 

Da hører vi igen flyvemaskiner, og lidt efter hører vi den lyd som jeg kendte fra en 

anden lignende episode som før beskrevet, men denne gang var hyletonen endnu højere. 

Så kom et stærkt øredøvende brag, og vi nåede ikke at komme ned under sengene. Hele 

ejendommen rystede jo, og min Mor råbte ude fra bade-værelset:"hvad var dog det" ?  

Om morgenen erfarede vi at nogle bomber var faldet i Lahnsgade kvarteret, en dræbt og 

flere såret og mange villaer beskadiget. 

 

Man havde senere konstateret at et par engelske flyvemaskiner havde forvekslet en 

sporvogns elektriske glimt fra el-ledninger med tysk flakskyts og derfor kastet et par 

bomber mod området. Ja, det var jo ikke helt ufarligt i Danmark på den tid. 

 

I Julen 1942, min sidste juletræsfest inden jeg skulle ud af skolen blev en dejlig 

oplevelse. Hele skolen dansede om det store juletræ i gymnastiksalen, og om aftenen 

var vi i 8. og sidste klasse inviteret med til det store julebal som de lærerstuderende 

holdt. 

 

Hjemme havde vi som sædvanlig den dejlige traditionelle juleaften med julegås og 

dessert, og så julesang ved det lille juletræ, og derefter julegaver. 3. juledag den 27 dec. 

var det jo som sædvanlig min Mors fødselsdag og så kom hele familien. Nytårsaften var 

vi gerne hos min moster Anna og onkel Marius samt fætter Rud til sammenkomst, også 
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med de af familien som ikke skulle andre steder hen. 

  

Og hvem var familien? Der var min Farmor og Farfar Rasmine og Carl Christian 

Thomsen, min Mormor og Morfar, Gertrud og Peder Krogh, Min Mors bror onkel Hans 

hans kone tante Kylle, min Mors yngre bror onkel Jens og hans kone tante Rie, min 

Mors søster tante Anna og hendes mand onkel Marius halvsøsteren tante Marie og 

hendes mand onkel Svend og så var der alle børnene Inge, Rud, Jørgen  Svend  Hans 

osv, jeg husker dem ikke allesammen for de fleste så man jo sjældent. På min Fars side 

var der i Vejle tante Anna og onkel Victor, tante Martine og onkel Thorvald samt tante 

Marie og onkel Lauritz , samt faster Astrid og onkel Peder og alle børnene Ella, Erik, 

Carl, Gerda, Erna, Bent Eva Axel og så videre og igen jeg husker dem ikke allesammen 

men som sagt på min Fars side, de var alle fra Vejle. Og ikke alle kom til vore 

sammenkomster det var jo også simpelhen umuligt. Kun da min bror Carl Vilhelm i 

1935 blev konfirmeret, kommer jeg lige i tanker om,da  

kom de fleste fra Vejle i en stor bus som de havde lejet. Da var der stor fest i vores hjem 

i Alexandergade, og begge de store stuer og i soveværelset var der dækket op til den 

store middag. Jo, det var tider dengang. Jeg var da 7 år. 

 

Nytår 1943. Ja, nu havde jeg kun 3 måneder tilbage inden jeg skulle ud af skolen fra 8. 

klasse. Vi, mine forældre og jeg blev enige om at det var bedst at få en lærerplads 

indenfor maskinfaget, så kunne jeg efter den 4-5 årige uddannelse undersøge hvordan 

jeg kom indenfor flyvningens verden, det var trods alt godt at få en 

håndværkeruddannelse allerførst, så var man på sikker grund i fremtiden. 

 

Jeg søgte lærerplads på flere af de store fabrikker i Odense og ventede så at hører fra 

dem på et eller andet tidspunkt inden den 1 april. Jeg blev også tilmeldt til 

konfirmationsforberedelse og skulle så gå til Præst hos pastor Povl Øllgård, Præst ved 

Sct. Knuds Kirke i Odense, hvor jeg så skulle konfirmeres den 4 April. 

 

Den sidste store fastelavnsfest på skolen jeg var med til blev holdt med et fantastisk 

karneval,det var her jeg var igen klædt ud som en ung dame med højhælede sko på. Jo, 

det var spændende, for så skulle alle de unge damer have mig under armen. 

 

Krigen gik stadig sin gang. Flybomber faldt tilfældigvis rundt omkring i landet, 

heldigvis på marker, sjældent i byer, men den 27 jan kl.17.03 blev B&W i København 

bombarderet af engelske fly. B & W fremstillede motorer til de tyske U-Både så det 

blev en lille påmindelse til den danske befolkning om, at man måtte acepterer sabotage 

på firmaer der nødvendigvis blev tvunget til at arbejde for besættelsesmagten, istedet 

for angreb fra luften, der netop kunne medfører at uskyldige omgivelser også blev ramt. 

Ved angrebet på B&W ved knippelsbro på Amager blev mange omgivelser ramt og 

mange dræbt og såret og ejendomme ødelagt. 

 

Jeg husker tydeligt Flyvervarslingen den aften i Odense da flyene returnerede fra 

København hjem mod England.Man kunne tydeligt høre motorlarmen. Jeg var på vej til 
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møde i Flyveklubben, da et par af flyene foretog skygennemgang. Et af de engelske 

bombefly styrtede ned ved Holbæk, vistnok ved St. Merløse. 

 

Ellers gik min konfirmationsforberedelse som planlagt, vi mødte hver mandag og 

torsdag morgen til en times undervisning. Pastor Øllgård var en retfærdig men streng 

præst overfor os kommende konfirmander. I marts måned begyndte så den sidste 

eksamensperiode i skolen inden klassen skulle afgå. Eksamen gik godt syntes jeg. Jeg 

bestod med et pænt gennemsnit på mgx ( 7 ). Det højest opnåelige var ug ( 10 ). 

 

Ved afslutningshøjtideligheden på skolen, hvor min Mor var med på forældrerækkerne 

blev der sunget danske sange af alle os elever, og derefter talte skolens Forstander 

Alfred Hansen. Efter talen uddelte han så Eksamensbeviser til os som skulle afgå. 

Derefter serverede klassens piger kaffe og kage i skolekøkkenet. Der holdt vores 

klasselærer Harald Damgård en tale til os, og jeg opnåede at modtage en bogpræmie for 

udarbejdet arbejdsbog over emnet: " Vogt Ild ". Bogen hed Ravnen, og var flot 

indbundet, og så havde hr. Damgård skrevet et par ord på indersiden. Og så var min 

skoletid afsluttet den 31 Marts. 

 

Så kom min konfirmation Søndag den 4. April 1943. Jeg var klædt i sort jakkesæt med 

hvid skjorte og butterfly. Min bror Carl Vilhelm var hjemme fra København, og mine 

forældre og bror og jeg gik til Sct. Knuds Kirke, idet der jo ikke kørte mange biler, og 

næsten ingen Taxa under krigen. Der var jo ingen benzin. Højtideligheden i kirken gik 

fint, og jeg blev som sagt konfirmeret af Pastor Øllegård. Jeg husker ikke den dag idag 

hvilke salmer der blev sunget, men det var da en bevæget højtidelighed. Udenfor kirken 

stod en del af mine skolekammerater og ønskede mig til lykke, og havde 

lykønskningstelegrammer med til mig.  

 

Så gik turen hen til den kendte Odensefotograf Herluf Lykke hvor jeg skulle 

fotograferes. Derefter hjem på Rødegårdsvej, hvor gæsterne var begyndt at indfinde sig. 

Det var jo hele familien fra Odense og omegn. Desværre ingen familie fra Jylland idet 

det jo som sagt var under krigen og besættelsen., og rejser var meget vanskeligt og 

risikabelt. Jeg fik mange gaver, bl. a. en fin letvægtscykel af min Mor og Far. Og så fik 

vi fin Middag tilberedt af en dygtig kogekone. Endvidere havde vi Severingsdame til 

hjælp. Onkel Hans Krogh holdt tale, og dagen endte i fryd og gammen som man siger. 

Mandagen var jeg ude at fejre andendagen sammen med Peder, Elin og Grethe. Vi var 

bl.a. på restaurant Bryggergården og drikke chokolade og spise lagkage. Hyggeligt 

altsammem. Og så var man nu trådt ind i de voksnes rækker.En ny tid begyndte for mig. 

 

Dagen efter kom der meddelelse hjem om at jeg kunne begynde hos Firma Smith & CO 

som arbejdsdreng og senere få skrevet kontrakt som Maskinlærling for en 4 års periode. 

Alle deres lærlinge blev rekruteret blandt Arbejdsdrenge, så den tid var således en 

prøvetid, men 1. Okt 1943 blev kontrakten underskrevet og jeg var nu Maskinlærling. 

  

 Som lærling er der meget man skal indøves i og samtidig var jeg begyndt på Teknisk 
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Skole om aftenen. Jeg kom hjem fra fabrikken kl.17 20 så vaskes, klædes om, spise 

og så skulle jeg møde på Teknisk Skole kl 18 15. Så der var ikke meget tid at give væk 

af. Skolen var særdeles interssant. Vi havde maskintegning, projektionstegning, 

materiale- lære, dansk osv. det første vinterhalvår. I de næste 4 vintre blev der udvidet 

med tysk, regning, matematik og fysik. 

 

Og nu besluttede jeg mig til at melde mig til Odense Luftbeskyttelsesområdes 

Meldetjeneste så jeg kunne blive engageret, og iøvrigt holde mit Spejderløfte “ At være 

tro imod Gud og mit Fædreland.” Jeg talte om det med min ældre Spejderfører som 

sagde god for det. Og sådan blev det. Jeg blev optaget og fik udleveret ligitimationskort 

og armbind hvidt med røde kanter og skulle således møde dag og nat på Meldestedet 

ved flyvervarsling. Så var jeg trods alt nået så langt i min protest imod Besættelsen. 

  

Ude i verden gik krigen sin gang, mest luftkampe og kamp på søen. Nu var 

Amerikanerne jo også indtrådt i krigen. På ” fæstningen Europa ”ventede Tyskerne nu,( 

og vi andre) på en snarlig Invasion, men den kom jo som bekendt først i 1944 den 6 

Juni i Normandiet, så der var over et år endnu og ingen viste selvfølgelig hvornår det 

ville ske. Vi håbede alle snart at slippe af med tyskerne. Dette mål var jo også 

Spejderbevægelsens synspunkt, og vi var begyndt at røre på os. 

 

Også i sommeren 1943 havde vi mange flyvervarslinger og nu var som sagt US AIR 

Force jo også med. Således overværede jeg en formiddag en amerikansk Mustang jager 

i kamp med en tysk ME-109  jager der forsvarede sig meget dygtigt. Tyske byer, bl.a. 

Hamburg blev bombet sønder og sammen, Amerikanerne bombede om dagen og 

Englænderne om natten, så tyskerne fik aldrig ro. Selvfølgelig var tyskerne også på 

bombetogt over England, men det var nu de allierede som havde det meste af 

luftherredømmet. 

 

En morgen da jeg som sædvanlig mødte på arbejde havde  Modstandsbevægelsen 

sprængt Fabrikkens transformatorstation i luften. Ikke fordi vi arbejdede for tyskerne, 

men fordi stationen også leverede strøm til Fabrikker i nærheden der gjorde det. 

  

 Så kom augustoprøret mod tyskerne. Det begyndte i Odense. Det var en aften i august 

at vi pludselig kunne hører en larm fra en folkemængde inde i Odense by. Det kunne 

høres helt ud på Rødegårdsvej fordi det jo var en stille sommeraften. Vi kunne også 

hører store ruder blive knust, og det konstaterede vi senere at det var tyskvenlige 

forretninger, det gik ud over, folkemængden kom nærmere, og henne på hjørnet af 

Rødegårdsvej og Hans Rasmussensvej lå et mejeriudsalg som fik knust ruderne og 

iøvrigt blev totalt raseret. Indehaveren, jeg kan tydeligt huske hende den dag idag, kom 

sammen med en tysk officer, med andre ord en tyskerpige som vi kaldte dem dengang. 

Hun sad senere udenfor sin forretning på trappestenen og græd. Men det var vilkårene 

dengang. Man skulle holde sig på afstand af besættelsesmagten, og på bedst mulige 

måde bekæmpe den. Modstandsbevægelsen havde spiret længe, og var nu ved at vokse 

sig stor og meget effektiv.Næste dag udbrød der generalstrejke i flere byer og 
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selvfølgelig også Odense, så både min Far og jeg var ikke på arbejde i næsten 8 dage.  

 

Et par dage efter under strejken var der et stort demonstrationstog mod tyskerne ind 

gennem byen, og det tilsluttede jeg mig selvfølgelig. Vi gik syngende gennem byens 

store gader med amerikanske, engelske og danske flag højt hævet. Enkelte steder blev et 

par nazisters ruder knust men ellers foregik demonstrationen den dag nogenlunde 

fredeligt. Der altid nogen der overskrider deres grænser. Jo, nu havde den tyske 

Besættelsesmagt trådt længe nok på os. Nogle steder gik det senere mere alvorligt til. 

Således blev en tysk officer jagtet gennem byen indtil han kunne søge tilflugt på 

Jernbanegade Skole der var beslaglagt af tyskerne som kaserne. Et par dage efter var 

både min Far og jeg så til et stort folkemøde på Odense Stadion i Bolbro, en forstad til 

Odense. Her gik bølgerne højt mod den Besættelsesmagt der havde besat landet. Nu 

blev tyskerne også mere og mere rasende på befolkningen, og nu begyndte de at skyde 

på folk. I Nørregade blev således en Odenseaner skudt ned og dræbt, og mange andre 

steder skete der overgreb på befolkningen så skadestuen på hospitalet havde travlt. Nu 

var tyskerne ikke længe om at tage deres skydevåben ibrug. Efter flere forhandlinger 

imellem Odense Byråd fagforeningerne og tyskerne fik man foreløbig nogle krav 

opfyldt, og der blev så enighed om at afblæse strejken snarest. Der gik dog nogle dage 

inden at alle havde genoptaget deres normale arbejde. Det samme i andre byer der var i 

proteststrejker. 

 

Så kom den 29 august, også en skæbnedag for landet, idet tyskerne overfaldt alle 

danske militære forlægninger, som danskerne jo havde fået lov til at opretholde. 

Tyskerne viste jo godt at i tilfælde af en allieret invasion i Danmark ville de selvfølgelig 

hjælpe til med at befri vort land. Den danske regering nægtede at indfører dødsstraf og 

andre ting så de trådte tilbage den 28 august. Natten til den 29 august vågnede vi ved 5 

tiden 0m morgenen ved et mægtigt skyderi med håndvåben, samt brag fra håndgranater. 

Det var den danske kaserne i Albanigade der var ved at blive indtaget af tyskerne. Det 

samme var tilfældet over hele landet. Som sædvanlig måtte danskerne ikke kæmpe 

havde regeringen udstedt ordre om, men det blæste de danske soldater på.  

 

Mange blev dræbt og såret, men der blev kæmpet tappert ligesom den 9 april 1940. Ja 

så havde vi ingen regering og militær mere, og landet blev nu styret af 

Departementschefer og selvfølgelig af den tyske Øverstkomanderende der havde indført 

militær undtagelsestilstand i hele Danmark.De danske soldater blev interneret af 

tyskerne indtil videre, men mange nåede at flygte til Sverige.  

 

Sabotagerne i landet tog til, og næsten hver nat og dag lød sabotørernes brag når 

krigsvigtige ting for tyskerne blev sprængt i luften. Stikkere i Tyskernes sold blev rask 

væk likvideret, dvs. skudt og dræbt af modstandsbevægelsen på gader og stræder. Og 

Krigen gik fortsat sin gang ude i Europa. Den tyske U-bådsoffensiv var ved at løbe 

hornene af sig og den engelske og amerikanske  bombeoffensiv var ved at tage for alvor 

fart med voldsomme angreb på Berlin og Hamburg og andre tyske storbyer. En 

Oktoberdag i 1943, det var en lørdag eftermiddag, lød luftværnssirenernes uhyggelige 
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tuden udover Odense. Jeg mødte som sædvanlig på Meldestedet. Sigtbarheden var 

fuldkommen klar og enestående som det kan være en sådan efterårsdag.  

 

Og så ser vi pludselig højt oppe fantastiske formationer af  amerikanske flyvende 

Fæstninger B-17 på vej sydpå mod Tyskland. Et meget imponerende syn. 

Bombefalanxen i ulastelig forsvarsformation, flere massive " kasser " på henved 100 

firemotorede luftfartøjer i flere lag. På hver side strakte jagereskorten sig så langt øjet 

rakte. Topsikringen af jagereskorten kunne kun ses i form af fine hvide 

kondensationsstriber. Der var en brummen uden lige af de mange hundrede flymotorer. 

Politibetjente med stålhjelme kørte rundt på cykler og råbte at folk skulle gå ned i deres 

beskyttelsesrum. Om aftenen kunne man over engelsk radio på dansk, BBC, erfare at 

1500 amerikanske fly havde bombarderet flere tyske storbyer bl.a. Hamburg. Der var 

den eftermiddag ingen særlig aktivitet fra det tyske luftvåben eller luftskyts. Jeg husker 

en tysk jager komme snigende i meget lav højde. Den skulle åbenbart ikke nyde noget 

af at stige op imod de svært bevæbnede flyvende fæstninger  der var bestykket med 

mange afværgevåben. 

 

Så blev det jul igen, og den kunne jo stadig fejres på traditionel vis. Jeg husker tydeligt, 

at jeg på fabrikken fremstillede en lille elektrisk lampe til min Mor og Far i julegave. 

Den juleaften fik jeg et skrivebord af dem. Jo det var fortsat hyggeligt altsammen rent 

privat. 

 

Nytår 1944. Det er det år hvor jeg plejer at sige at hele verden rasede i vildskab, især i 

Europa og Fjernøsten. Flyvervarslingerne blev mere og mere hyppige efterhånden som 

luftkrigen mod Tyskland blev mere og mere intensiveret. I februar, en søndag 

eftermiddag havde vi flyvervarsling i Odense en times tid, og fra vores underjordiske 

Meldested var vi oppe på gaden. Vi kunne jo hører hvordan de kæmpede oppe over 

skyerne.  

 

Det var tyske jagere i kamp med de amerikanske jagere der skulle beskytte 

bombemaskinerne. Men vi skulle altså passe på ikke at være for nysgerrig. Pludselig 

brød et helvede løs. Et buldrende frygtelig galehus af tyske og amerikanske 

flyvemaskiner suste ned over Odenses gader i luftkamp imod hinanden, flere fly var nu 

nede under skyerne og alle skød som bare pokker. Tomme patronhylstre faldt fra flyene 

og gjorde mange skader. Selv os fra Meldestedet forsvandt ned under jorden. 

 

Jeg var nu begyndt at gå på danseskole igen, men nu var det på såkaldt Ungdomshold 

og det var jo også meget spændende. Jeg gik hos Danseinstitut Troest, og der lærte vi 

lidt af det sidste nye på den tid. En aften jeg  havde været på danseskole, det var altid 

om fredagen, jeg kom hjem, havde lige hængt mit tøj og fået serveret min aftenkaffe af 

Mor, da lød der et vældigt brag inde fra byen. Det viste sig dagen efter at  danske 

tyskerhåndlangere havde kastet en bombe mod de 2 politibetjente som stod vagt ved 

Odense Politistation på Flakhaven. Den ene betjent blev dræbt og den anden alvorligt 

såret, men overlevede. Hvad angår mig selv, så havde jeg lige passeret stedet på vej 
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hjem fra danseskolen. Ja, hvad kunne der ikke være sket mig der på Flakhaven. 

 

Hen imod foråret krævede tyskerne at alle danske borger skulle forsynes med 

ligitimationskort med billede. Så det skulle man til folkeregisteret for at få udstedt. Nu 

var der også kommet et nyt islet i gadebilledet. Gestapo, ( Geheime Statspolizei ). 

Nogle værre banditter der pinte og plagede folk de havde anholdt. Men nu blev den 

danske modstandsbevægelse også stærkere og med flere og flere medlemmer. Men det 

var et farefuldt job.  

 

Sabotører blev rask væk dømt til døden af tyskerne,og andre sendt til koncentrationslejr 

eller i tugthus i Tyskland og dette er kendt fra historieskrivningen hvor forfærdelig det 

var. Nu begyndte der blandt os spejdere en tale om involvering i Modstandsarbejdet. Af 

de ældre spejdere deltog flere allerede i Modstandsbevægelsen kunne vi yngre erfarer. 

Vi var 3 der omgående stillede os til rådighed. Men vi var faktisk kun 15 og 16 år men 

vidste dog udmærket hvad det hele drejede sig om. Og jeg for mit vedkommende 

glemte som før beskrevet aldrig mit Spejderløfte, nemlig: "Jeg lover på min ære efter 

bedste evne at være tro imod Gud og mit Fædreland, at være hjælpsom imod alle 

mennesker og at holde Spejderloven". 

  

På Meldestedet nr. 60 i Odense var vi altså ikke passive når vi var mødt op under 

Flyvervarsling. Under en sådan vagttjeneste gik snakken ud på mange forskellige ting 

vedrørende besættelsen og modstand. Jeg fik senere undervisning af en Løjtnant fra 

Garderhusarregimentet i sprængning af jernbaneskinner og dette blev jeg fuldt fortrolig 

med. Min bevæbning, hvis det kom dertil, skulle være den lille US-karabin. Men aktivt 

ud kom vi ikke. Jeg mener at det var Divisionschefen for Spejderne der holdt igen med 

farlige job til os unge. Ok, han gjorde det i bedste mening. 

 

  Min gode ven Ewald, som også blev Kaptajn i Flyvevåbnet, og som jeg var sammen 

med under min senere tjeneste på Flyvestation Skrydstrup, fik et af de allerværste job i 

Modstandsbevægelsen i Odense. Han skulle likviderer  stikkere der angav folk til det 

tyske politi Gestapo. Kun 19 år gammel skød han 4 stikkere i Odense, der iblandt en 

Kvinde ligefør hun skulle møde en Gestapoofficer i sit hjem for at angive en 

Modstandsgruppe som hun havde kendskab til. Ewald kom sig aldrig over disse 

missioner som han efter Krigen talte meget om for ligesom at få det ud. Han har mange 

år efter fortalt nøje om det til pressen. Jeg har et udklip om det i min scrapbog.  

 

Men Jobbet i Meldetjenesten var i særdeleshed også  meget respekteret. Meldesteder 

blev oprettet for at tilvejebringe den størst mulige sikkerhed for luftværnets 

telefontrafik. Telefonerne blev jo afbrudt under flyvervarsling for private tele-

fonsamtaler. Det var nødvendigt at visse virksomheder og personer havde direkte 

telefonforbindelse til kommandocentralen, ligesom det var nødvendigt, at der oprettedes 

Meldesteder forskellige steder i byen, hvor borgerne under flyvervarsling skulle 

henvende sig om hjælp i tilfælde indtrufne skader ved luftangreb, brand, ulykkestilfælde 

m.v. At melde om allierede fly´s retninger og kurs m.v.nægtede vi totalt. 
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Der blev såvidt jeg kan huske oprettet over 90 Meldesteder i Odenses 

Luftbeskyttelsesområde, og disse besattes straks ved flyvervarsling af dertil beskikkede 

unge mennesker. Meldestederne var en stor betrykkelse for byens borgere der hurtigt 

lærte deres beliggenhed at kende. Det kan da samtidig anføres at min Far var husvagt i 

ejendommen Rødegårdsvej 49 hvor vi boede. Far var også forsynet med specielt 

ligitimationskort samt et rødt armbind med gule kanter. Min Fars husvagttjeneste var 

borgerligt ombud. Så når der var flyvervarsling var vi 2 i familien der skulle afsted. Min 

Far skulle således holde øje med ejendommen i tilfælde af brandbombe nedslag med 

videre. 

 

En nat i maj måned lød der 3 meget kraftige brag, og det var Fyens Stifttidende som 

tyskerhåndlangere havde sprængt i luften, som en slags hævn mod pressen der som 

regel skrev mindre pænt om tyskernes opførsel i landet, selvom der var tysk cencur på 

alle aviser i Danmark.Den frisørforretning hvor min Far dengang var ansat, lå lige op og 

ned af Fyens Stiftstidende, så den blev så stærkt beskadiget at de måtte låne et par 

pladser i en nærliggende Frisørforretning og så henvise deres kunder dertil midlertidigt. 

 

Nu nærmede pinsen sig og så var det tradition at alle lærlinge på fabrikken kørte ud i 

skoven med en lejet hestevogn og savede store bøgegrene af træerne som vi så kørte 

hjem til fabrikken. Det var fredag aften, og natten til pinselørdag mødte vi så på 

fabrikken igen. Hvor tidligt vi kunne møde afhang af tyskernes spærretid. De havde ret 

ofte udstedt udgangsforbud for borgerne f. eks. fra kl. 21 - 05 om morgenen, men så 

vidt jeg husker var der ikke spærretid i den periode. Vi mødte som sagt om natten og 

begyndte at pynte værkstederne med bøgegrene så der var flot når de forskellige 

arbejdere mødte kl. 7. 

  

 Iløbet af dagen lavede vi et stort amerikansk lotteri, som vi solgte på fabrikken, og 

udtrak derefter 3 store gevinster blandt de solgte lodder. Hele overskuddet af penge blev 

derefter delt lige imellem os lærlinge, og således havde vi et beløb at holde pinse for. 

Jeg tror ikke at en sådan tradition opretholdes nogle steder idag. Det var ihvertfald 

hyggeligt dengang. 

 

I skoleårene kom jeg tit til Vejle på ferie hos min onkel og tante, Anna og Victor. De 

boede i mine farmors og farfars hus efter at de var døde. Det var altid dejlige ferier 

husker jeg. Onkel Victor var filmsoperatør i Paladsteateret i Vejle så jeg var ret ofte 

oppe i operatørrummet og se aftenforestillingerne igennem de små observatørruder. 

   

Men nu her i sommeren 1944 skulle min Mor, Far og jeg på et par dages ferie i Vejle, 

og dette skulle så planlægges, jeg skulle tage ferie når fabrikken var ferielukket, og det 

skulle min Far så indrette sig efter. Anna og Victor var nu flyttet fra mine 

bedsteforældres hus på Nørrevang 14, nu Stadionalle, i Vejle. De havde solgt det og 

bygget et nyt flot hus i Bybæk med udsigt over Vejle fjord. Vi cyklede fra Odense til 

Vejle den sommer så det var en god motionstur. Jeg husker bl. a., at da vi kom til 
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Lillebæltsbroen blev vi standset af tyske vagtposter og skulle vise vores 

ligitimationskort før vi fik lov til at køre over broen. Og så havde vi et par dejlige 

feriedage i Vejle og så kom hele familien fra Vejle på besøg hos min onkel og tante så 

vi rigtig kunne få snakket sammen. Det var jo meget sjældent, at vi var samlet i den 

jyske familie, især under krigen og besættelsen. 

 

Verdenskrigen blev mere og mere brutal, også i Danmark imellem Modstands-

bevægelsen og tyskerne. Tysk politi, Gestapo, for frem med hård hånd. Mange 

tilfangetagende danske modstandsfolk blev ved tysk krigsret dømt til døden og 

henrettet. Men mange danske tyskerhåndlangere og stikkere i tysk sold blev som før 

beskrevet skudt af modstandsbevægelsen. Vi havde fået et nyt begreb herhjemme, 

nemlig Hipo. Det var disse danskere i tysk sold der nu havde fået en sort uniform på og 

Hipo, kaldet hjælpepoliti arbejdede sammen med det tyske politi Gestapo. Hipo var 

nogle frygtelige banditter som kørte rundt i gaderne i byerne og skød på alt og alle. Til 

gengæld blev Hipo erklæret fredløse og beskudt af frihedskæmpere. 

 

På min maskinlæreplads og på teknisk skole gik det godt, og jeg lærte meget. Her i 

efteråret 1944 kom jeg i svejseafdelingen og lærte autogensvejsning samt lodning og 

hvad der dertil hørte. forskellige måleapparater lærte jeg også at betjene. 31 Okt. blev 

Gestapohovedkvarteret Århus bombarderet af Royal Air Force, det var Århus univer-

sitet som de havde beslaglagt og anvendte som politikaserne. En rigtig forbryderbule. 

 

19 Sept var det danske politi pludselig blevet overfaldet på alle politistationer over hele 

landet af tyskerne. De politifolk der ikke nåede at undslippe blev ført til 

koncentrationslejr i Tyskland. Mine 2 fætre Svend Krogh- Rasmussen og Hans Krogh- 

Rasmussen blev ført til Neuengamme og senere Buchenwald koncentrationslejrene. 

Svend blev taget på Odense politistation. Han stod vagt udenfor da en tysk kollonne 

kom forbi og pludselig på et fløjtesignal begyndte at skyde og storme politistationen. 

Han faldt ned og reddede sig ind på stationen, men de var jo omringet. En anden 

politibetjent der stod vagt længere nede af gaden blev ramt af skud og dræbt. Min anden 

fætter Hans blev fanget på politiskolen i København. 

 

Så nu havde vi hverken militær, politi eller regering mere. senere blev der oprettet 

vagtværn der kunne tage sig af politiopgaver sågodt som muligt. 

 

En nat vågnede vi ved at en bil standsede uden for ejendommen hvor vi boede. Da der 

var udgangsforbud kunne der ikke være tvivl om at det var Gestapo, det tyske politi. og 

lidt efter kom de om i baggården. Vi havde soveværelsevinduet halvt åbent så min Far 

og jeg stod mussestille i mørket. Det var gestapo. De gik langsomt igennem gården og 

kiggede sig om. En tanke for straks igennem mig! De har vel for pokker ikke fået 

kendskab til hvad jeg sidder og taler om på Meldestedet under flyvervarsling? Jeg var 

faktisk klar til at løbe ud på gangen og op på loftet under spærrene og gemme mig. Men 

så langt kom det ikke. Senere erfarede vi, at de var ude efter Hr. Storm i 

naboejendommen han var Kommunist. Da han forlængst var flyttet hjemmefra, tog de 
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Fru Storm med istedet, og hun blev sendt til koncentrationslejren Ravensbruck i 

Tyskland. 

  

Ved juletid kom min bror Carl Vilhelm tilskade, idet han faldt ned i en ankerkasse på 

skibet og smadrede sit knæ. Han blev kørt til Bispebjerg Hospital og opereret, og det 

var faktisk en større operation udført af en professor. Men han kom så hjem til Jul så at 

vi kunne holde Jul sammen i Odense. Men han haltede stærkt, og kunne ikke gå ret 

hurtigt, og det skulle vi snart erfarer! 

 

Lillejuleaften var min bror og jeg på strøgtur inde i Odense by. Da vi kom gående i 

Mageløs kom der lige imod os en tysk Gestapoofficer. Jeg siger til mig selv at jeg 

ihvertfald ikke viger tilside. Det gør Gestapoofficeren åbenbart heller ikke så jeg 

rammer ham temmelig kraftigt  med min højre arm. De var jo følsomme på det 

tidspunkt. Jeg kan huske at min bror sagde til mig: " Hvad bilder han sig ind ". 

Gestapomanden vender sig om og tager til sin revolver, og i store spring er jeg inde bag 

en cementsøjle og ned i en sidegade og væk. Jeg ville ikke skydes sådan her ligefør 

Juleaften, Uha, Uha ! Nå, men jeg møder  senere min bror ved Vestergade og 

Kongensgadekrydset .Min bror kom grinende, han kunne jo ikke løbe, men 

Gestapomanden havde sagt til min bror at jeg skulle passe meget på ! Så havde min bror 

svaret ham, meget modigt, “ Ja, det kan jo diskuteres “ og så var han gået videre. 

 

Næste dag juleaftensdag, havde min Mor, Far, og jeg og min bror været ude på 

kirkegården med juleblomster på min moster og morfars grave. De var begge døde i 

sommerens løb. På vej hjem, vi gik ned af Albanigade omkring Albanibroen,hører jeg 

støvletramp bag mig og jeg vender mig om, og hvad ser jeg? Gestapoofficeren fra 

igår.Han ser mig og genkender mig, går forbi os, men bliver ved med at vende sig efter 

mig, og forsvinder så ind på kasernen i Albanigade. Mærkeligt nok foretog han sig intet 

overfor mig. han har nok tænkt, ok, det er juleaften og han er sammen med hele 

familien. Jeg klarede ihvertfald frisag dennegang. Han var heller ikke den type der så 

brutal og forbryderisk ud. 

 

Vi havde trods alt en god jul hjemme på Rødegårdsvej alle 4. 3. juledag på min mors 45 

års fødselsdag havde vi som sædvanlig gæster, og jeg husker at min bror havde en 

flaske hospitalsprit med hjem fra København, en flaske han havde fået af en 

sygeplejerske han kendte. Det kunne drikkes som snaps, min Far og min onkel Marius 

fik et lille snapseglas hver af dette sprit, og jeg skal love for at de blev røde i hovederne 

og grinede medens de trak vejret dybt ovenpå denne omgang, uha vi andre skulle ikke 

nyde noget. 4. juledag rejste Carl Vilhelm tilbage til København, han skulle bo på 

Sømandshjemmet Bethel med sit dårlige knæ indtil videre.Så blev det Nytårsaften, og 

jeg husker at der var flyverforvarsling ved årsskiftet, men vi hørte ingen fly i området 

og alt var faktisk roligt. Flyene var jo som sædvanlig på vej mod Tyskland for ved 

luftangreb at angribe bestemte mål. 

 

Nytår 1945. Ja, hvad ville året bringe. Fred forhåbentlig, men hvad skulle befolkningen 
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igennem endnu?. I januar måned meldte jeg mig til et flyveteorikursus iværksat af 

Fyens Flyveklub. Dette kursus blev gennemført som aftenundervisning og der var 

meget hjemmearbejde, og samtidig skulle jeg passe min Tekniske Skole og selvfølgelig 

min lærerplads. Men jeg kom igennem det, og i marts måned skulle vi til eksamen. 

  

Eksamen blev afholdt i Lighed med de af Dansk Motorflyver Union under " Det 

Kongelige Danske Aeronautiske Selskabs"s Auspicier afholdte teoretiske eksamner ved 

Flyveskoler i Overensstemmelse med Kravene til teoretiske Duelighedsprøver for Fører 

af Privatflyvemaskiner. 

  

Men jeg kom igennem det selv om jeg svedte til prøven, bl. a. i luftnavigation vendte 

jeg vindtrekanten modsat, men nåede at rette den ( luftnavigation var dumpefag ) og jeg 

 blev i så god tid færdig, at jeg kunne nå at finpudse alle opgaverne, og aflevere til tiden. 

Opgaverne blev rettet i København, bl. a. var en af cencorene militærflyveren Kaptajn 

E. Birkehede. 

 

Jeg klarede åbenbart eksamen  godt. Blev nr. 1 på holdet og med " Udmærkelse " som 

eksamensresultat. Men det var et slid, samtidig med alt det andet man skulle passe. Men 

glad var jeg, og jeg kom i avisen med billede hvor jeg får overrakt eksamensbevis og 

samtidig en bogpræmie. Og selvfølgelig var min Mor og Far også stolte. 

Modelflyvningen blev nu stoppet. Nu skulle jeg videre frem indenfor flyvningen, for 

det var meget interssant og spændende, men som modelflyver havde man også lært 

mange grundbegreber hvad angår flyveteori. 

 

Så var den gal igen med alle de her ubehageligheder der skete under besættelsen! En nat 

i januar vågnede vi ved at der blev råbt fra naboerne til andre naboer at vi skulle se at 

komme ud huset idet naboejendommen skulle sprænges i luften. Gestapo og Hipo 

havde fundet en af modstandsbevægelsens lyttecentraler i en lejlighed der. Vi så ud af 

stuevinduet og så folk løbe over på den anden side af gaden og ind i husene der, med 

små børn og ting de hurtigt havde pakket sammen. Min Mor og Far tog også hurtigt 

vores vigtigste papirer samt pengekassen. Jeg snuppede kanariefugleburet og løb ud fra 

soveværelset mod entreen. Men så kom braget og jeg simpelhen fløj gennem 

soveværelset på langs. Min Mor og Far stod klinet op af entremuren. Mange ruder røg, 

men vores holdt hele vejen rundt, velnok fordi vi havde åbnet et par vinduer. 

Redningskorps og brandvæsen kom, og vi var henne og se på den ødelagte ejendom. 

Hele forsiden var sunket sammen og alle lejlighederne ødelagt. Så kom vi heller ikke 

mere iseng den nat og om morgenen gik jeg på arbejde som sædvanlig. 

 

Et par nætter senere blev flere ejendomme inde i Odense by sprængt i luften af tyskerne 

som hævn for modstandsbevægelsens sabotager. Især gik det ud over bladhuset Fyens 

Tidende der blev helt blæst væk. Der var udgangsforbud den nat men jeg listede 

alligevel ud på Rødegårdsvej og kunne se ildskæret fra disse sprængninger. Da jeg 

kommer ind igen, hører jeg pludselig en bil standse ude på gaden. Nok var spærretiden 

ved at udløbe, men min fornemmelse sagde mig at noget var galt. 
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Jeg lettede lidt på mørklægningsgardinet og ser en tysk Gestapobil, det tyske 

Sikkerspoliti, der fejer med sit søgelys hen over vores husnummer, og derefter over på 

modsat side rettet imod husnummeret hvor en af mine kammerater Henning fra 

Meldestedet  bor. Så står de ud af bilen og ser sig om. Jeg er klar over at nu må de have 

kig på os fra Meldestedet. når de lyser med projektører imod både min og Hennings 

opgang. Jeg tager i en fart min kedeldragt med mig, og siger til min Mor, at nu 

forsvinder jeg. Ja, siger Mor ret lakonisk: Husk din madpakke, og min Far står op af 

sengen og siger: Hvad har han nu for? Og så siger min Mor på klingene fynsk: Han 

stikker a !.Iløbet af sekunder er jeg ude på altanen, selvfølgelig uden madpakken. Der 

var andet at tænke på nu! 

 

Jeg springer ud over altanen, til baggården, så igennem nogle kolonihaver og endelig ud 

på Kragsbjergvej og går så videre ad en omvej ud mod mit lærested hvor jeg alligevel 

skal møde kl.700. Jeg kommer igennem Vestergade og Nørregade hvor jeg ser 

brændende bygninger og forretninger sprængt af tyske handlangere.Bl.a.var FYENS 

TIDENDES bygning totalt bortsprængt og brændte med store flammer. Et forfærdelig 

syn.  Klokken var nu 0500 lige på det tidspunkt hvor spærretiden udløber. Da jeg 

kommer ud på fabrikken husker jeg tydeligt at portneren sagde:” Hvad fanden kommer 

du nu allerede for?” Jeg sagde bare at jeg ikke kunne sove mere og trængte til frisk luft 

og en gåtur. Ja, det er godt med dig svarede han. Mere blev der ikke ud af det. Han 

havde luret mig. 

 

Henning fik jeg kontaktet senere på dagen, han var i lære på Allerups Maskinfabrik. Jo, 

det var rigtig at Gestapo var bl.a. i hans opgang, men det var et ægtepar fra en 

modstandsgruppe de var  ude efter, men  de var forlængst forsvundet  hjemmefra. Så 

kunne man igen ånde lettet op. Alle mennesker var jo på vagt overfor de Prøjsere i disse 

tider. 

 

En aften var jeg lige vendt hjem fra Teknisk Skole, kl. var ca. 21.30. Jeg fik serveret 

aftenkaffen af min mor, og hun går ud i køkkenet igen, og da hører min far og jeg inde i 

stuen pludselig et voldsomt  skyderi udenfor vores vinduer. Lidt efter stopper det, for 

derefter at fortsætte i et mindre omfang.  Min far og jeg går uforsigtigt nok ud og ned til 

gadedøren og ser ud. Der konstaterer vi, at der står nogle personer og skyder fra en 

gadedør over imod nogle personer i en anden gadedør overfor og de svarer ånenbart 

igen med deres skydevåben, så det var nok bedst at vi forsvandt indendørs igen og holdt 

os væk fra vinduerne sålænge. Nogen tid efter holdt skyderiet inde. Vi fandt aldrig ud af 

hvad der foregik, måske Modstandsfolk imod Landsforrædere som Hipo. 

  

21 Marts 1945 blev Gestapohovedkvarteret i København Shell-huset bombarderet og 

totalt ødelagt. Mange Gestapofolk blev dræbt,men desværre også nogle af de danske 

fanger som Gestapo havde placeret under taget som gidsler. 

 

Det var 18 Mosquito jagerbombefly, fulgt af 28 Mustangjagere for beskyttelse af 
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bombemaskinerne fra det Britiske Royal Air Force der kl. 11 15 nåede København 

og bombarderede Shellhuset i Kampmandsgade. Desværre faldt der et Mosquito fly ned 

ved Frederiksberg alle` og brød ibrand. Næste bølge fly tog fejl, troede det var målet og 

smed bomber mod den Franske skole. I hvorvel Shellhuset blev ødelagt totalt, så var det 

her på Frederiksberg en katastrofe uden sidestykke. 87 skolebørn blev dræbt, flere 

Nonner og civile ligeså og et helt boligkvarter totalt ødelagt. 4 bombefly samt 1 jager 

styrtede ned og 9 flyverofficerer mistede livet. Jageren og de 3 bombefly blev skudt ned 

af tysk antiluftskyts. Det 4. bombefly styrtede som sagt ned på Frederiksberg efter at 

have ramt en lysmast på jernbaneterrænnet. 

 

Fra mit Meldested så jeg at tyske jagerfly fra Beldringe flyveplads var gået i luften, men 

de havde ikke en chance for engagement med de engelske fly. Englænderne var 

forlængst i spredt formation af andre ruter på vej hjem imod England. 

 

Den 26 Marts fyldte min Far 50 år, og så havde vi selvfølgelig gæster hjemme på 

Rødegårdsvej. Af frisørforeningen fik min Far et flot broncefad med inskription. På det 

tidspunkt måtte min Mor lave mad på en såkaldt kabysovn med brænde samlet ude i 

skovene fordi der var totalt lukket for gas i hanerne. Det var jo ikke muligt at få 

råstoffer til gasfremstilling. Kabysovnen blev fremstillet af voers nabo Poul Rudolfsen, 

flink mand. 

 

17 April blev der med sirenerne blæst forvarsling i Odense ved 16 tiden. På det 

tidspunkt var jeg på vej hjem fra fabrikken, og da jeg nåede Palnatokevej blev der blæst 

rigtig flyvervarsling og jeg tog mit armbind på, for at begive mig direkte til meldestedet 

hvor jeg skulle møde. Da jeg nåede Palnatokebroen  bemærkede jeg en engelsk 

Mustangjager i et krap drej lige over mit hoved. Så lød de første øredøvende brag og jeg 

så flere Mosquito bombemaskiner i vældige dyk over Gestapohovedkvarteret 

Husmandsskolen i Odense. Jeg sprang i dækning ved broens betonmure, og så kom de 

næste brag, og så søgte jeg ind i en villakælder da det 3. store brag kom. Manden i huset 

og jeg gik ud og kunne nu se sort røg fra Gestapohovedkvarteret og der kredsede stadig 

et par fly over stedet, for derefter at returnere til deres hjemmebase, der på det tidspunkt 

var i Belgien hvor de allierede styrker nu var nået til. Efter afblæsning af 

flyvervarslingen tog jeg en tur derud, men prøjserne havde sat vagt hele vejen rundt om 

området og det brændte kraftigt. Mange civile huse blev desværre også ødelagt og 9 

danskere blev dræbt og flere såret. 

 

Nu kunne det snart ikke varer længe inden at Tyskland måtte overgive sig. Den 2. Maj 

skulle jeg og en anden ung spejder møde en mand med en rund brun alpehue ved HK s 

bygning i Odense, havde vi fået besked på. Vi skulle hos ham instrueres i 

håndvåbenbrug et eller andet sted. Han kom ikke idet Modstandsstyrkerne nu var 

alarmeret og hvor han så selvfølgelig skulle møde. Nå, men vi fortsatte på vores 

Meldested hvor der var nok at se til. Odenses sidste Flyvervarsling kom den 4 Maj 1945 

om formiddagen. Jeg observerede mange allierede kampfly i formation hen over 

Odense da jeg var en tur oppe fra meldestedet. De var på strejfetogsflyvning, og faktisk 



 30 

ikke ret højt oppe. De allierede havde jo luftherredømmet. Det blev således mit sidste 

møde på Meldestedet, og det blev også den sidste flyvervarsling i Odense.  

 

Om aftenen den 4 Maj 1945 var jeg i Fønix biografen sammen med en af mine 

kammerater. Da forestillingen var slut cyklede vi ned af Kongensgade, og lagde nok 

mærke til at ikke alt var som sædvanlig. Folk råbte og vinkede til hinanden og også til 

min kammerat og mig. Jeg råbte til en ung pige hvad der var galt. Hun råbte tilbage : 

Der er FRED, der er FRED, og så fik vi efterhånden den store nyhed at Tyskland havde 

overgivet sig i Holland, det nordvestlige Tyskland, Danmark, Slesvig-Holsten og 

Helgoland inklusive de frisiske Øer. Danmark var atter frit efter over 5 års Tysk 

besættelse. Overgivelsen skete på Luneburger Heide til den engelske Feltmarskal B.L. 

Montgomery af høje tyske officerer. Hitler havde sidst i april begået selvmord sammen 

med sin elskerinde Eva Braun, i sin Førerbunker i Berlin, så ham kunne man godt 

glemme alt om i den forbindelse.  

 

Da jeg kom hjem på Rødegårdsvej havde mine forældre jo selvfølgelig fået den dejlige 

nyhed over radioen og snakken gik jo blandt alle beboerne og flere kom hen til os og 

sagde til lykke, og vi sagde selvfølgelig i lige måde. Det blev selvfølgelig sent inden vi 

kom i seng den aften og jeg var flere gange henne på Meldestedet men alt åndede ro og 

fred. Vi lod radioen stå åben hele natten og der blev hele tiden spillet al den dejlige 

danske musik som tyskerne på det nærmeste forbød os at spille under besættelsen. Ind 

imellem blev musikken afbrudt af vigtige meddelelser til befolkningen. Bl. a. var de 

danske Modstandsstyrker nu trådt i funktion forsynet med det blå, røde hvide armbind 

og selvfølgelige deres våben. 

 

Den 5 Maj 1945 kl. 800 hvor kapitulationen trådte ikraft begyndte modstandsstyrkerne 

at køre rundt og anholde alle landsforrædere og andre som havde været i tyskernes sold, 

og endnu engang skulle vi opleve krigens gru. Jeg var fra Meldestedet gået hen i 

Albanigade hvor flere grupper af Modstandstyrkerne befandt sig, og talte bl.a med min 

tidligere klasselærer fra skolen samt nogle ældre spejdere, alle nu mødt frem som 

Frihedskæmpere med armbind og maskinpistoler og US-karabiner. 

Pludselig dukkede der en masse Hipofolk op fra flere gader og de begyndt at skyde 

imod modstandsfolkene der selvfølgelig svarede igen, og så udbrød der en fantastisk 

ildkamp der efterhånden bredte sig i den indre by. I et roligt øjeblik fik jeg taget et 

billede op ad Albanigade, med mit gamle slidte fotografiapparat, sammen med en anden 

mand, der også tog et billede. Pokkers letsindigt, hvad tænker man dog på i en sådan 

situation? Og så brød det løs igen. Jeg sprang ned under en vinduerist vor jeg lå længe i 

krydsild medens projektilerne for hen over hovedet på mig. Nu var tyske soldater fra 

kasernen også involveret. De var jo erfarne soldater i gadekampe, uha!   

  

I en ildpause kravlede jeg op igen og løb ind i en bygning og op af trappegangen, 

kiggede ud af et vindue mod Albani Torv. Pludselig blev ruden foran mig knust af et 

projektil der røg ind i væggen bag mig, og det kan nok være jeg kom ned på alle 4 og 

kravlede højere op og ind i en stue. Der lå flere mennesker der også havde søgt ly og 
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med bøger og møbler over hovedet for at dække sig. Et uhyggeligt syn mødte mig i 

et andet værelse. En kvinde lå såret i underlivet af projektiler og blodet flød fra hende. 

Mine bukser fik blod på, og det sad der lang tid efter og var næsten ikke til at vaske af. I 

denne situation skal jeg gerne indrømme, først at ligge i krydsild og så pludselig meget 

tæt på at få et projektil i hovedet, da banker hjertet meget hurtigt. Jeg husker det som 

var det i går ! Ja, dengang var der vist ikke noget der hed krisehjælp! 

 

Kvinden blev afhentet af en Røde Kors lastvogn, men jeg erfarede senere, at hun døde. 

Jeg opholdt mig i de rum indtil kampen stilnede lidt af. Så vovede jeg mig ned i 

Albanigade igen, og løb alt hvad jeg kunne, jeg tog simpelthen chancen, fandt en lille 

sidegade, og forsøgte at komme ud af byen, hvad der også lykkedes, og nu ad 

landevejen igen ind imod byen lidt længere væk, og så hjem til Rødegårdsvej. Der stod 

min Far udenfor, og det viste sig at Mor og Far også var i Albanigade da kampen 

begyndte, men var så heldige at de kunne søge ned i en kælderopgang hvor de stod i ly 

for projektilerne. 3-4 timer varede ildkampen og 110 menesker blev dræbt og såret i 

Odense by. Enkelte Spejdere faldt i kampen. Mange ting skete også andre steder i 

landet især i København, og befrielsesdagene kostede mange dræbte og sårede over 

hele landet. 8. Maj blev der fred i hele Europa og kun i østen Japan osv sloges de endnu, 

og så kunne vi endelig afvikle vort Meldested nr. 60 på H.Rasmussensvej i Odense. 

 

Sidst i Maj kom Royal Air Force  piloterne der bombarderede Gestapohoved-kvarterene 

i Danmark på besøg, og var bl. a. ude og se de ødelæggelser de havde lavet på 

Gestapohovedkvarteret i  Odense. Jeg var der også den aften, det var flotte fyre må jeg 

sige. De kom i 3 Mosquito-fly til Beldringe flyveplads og blev i biler kørt til Odense. 

Luftmarskal Embry fik jeg da hilst på rent tilfældig. Ja, som Meldevagt skulle man jo 

som sagt  lige ud og se de piloter som vi så komme i deres bombefly og angribe 

Gestapohovedkvarteret. Luftmarskallen var lederen af angrebet. 

 

I Nørregade 51 hos min Mormor samledes hele familien en aften  sidst i Maj til en 

befrielsessammenkomst med hjemmebag og kaffe, og så sang vi danske sange. Rigtig 

hyggeligt må jeg sige. 

 

Og så kom fredstidens første store flyvestævne som jeg var med til at arrangere.Over 

30.000 mennesker var tilskuere ved fredstidens største flyvestævne på Fyn kort efter 

befrielsen. 

 

Det foregik på Marslev Flyveplads søndag den 3 Juni 1945, og blev arrangeret af Fyens 

Flyveklub, Odense Svæveflyveklub og Fyens Tidende i forening. Royal Air Force 

jagerflyenes opvisning var stævnets clou, men også svæveflyverne og model-flyverne 

udførte flotte præstationer. RAF gav en blændende opvisning med deres Hawker 

Tempest jagere. En af piloterne skulle efter hvad der blev mig oplyst, være den berømte 

franske Flight Lieutnant og RAF jagerpilot Pierre Clostermann. 

 

Som medlem af Fyns Flyveklub og således medarrangør, havde jeg det job, at 
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iværksætte forskellige afspærringer samt planlægge en parkering af mange tusinde 

cykler, når tilskuerne efterhånden mødte frem. Der blev taget entre til flyvestævnet 

foruden afgift for parkering af cykler. Hele overskudet gik til de bomberamte Odense-

anere i forbindelse med Mosquitoangrebet på Gestapos Hovedkvarter, Husmands-

skolen, Odense den 17. April 1945. 

 

Efter afslutning af flyvestævnet fik jeg en meget fin invitation. Jeg blev inviteret til en 

stor middag om aftenen på Grand Hotel i Odense sammen med de ledende engelske 

officerer og byens Honoratiores, og det må nok konstateres at det havde skabt respekt 

om vores arbejde med deltagelse i planlægningen af dette store flyvestævne. Jeg husker 

tydeligt, at da jeg om aftenen var klædt om og tog afsted fra Rødegårdsvej til Grand 

Hotel, sagde min Mor og Far: " Hvor er du fin i dit brune sæt tøj ". 

 

Modstandsbevægelsen blev nu hjemsendt. Vi havde igen en Regering, dansk militær 

blev genindkaldt, politiet genoptog deres vante opgaver. Det er klart at de ting jeg her i 

mine erindringer har beskrevet om 2. Verdenskrig og den Tyske Besættelse af Danmark 

er de ting jeg oplevede på nært hold. Jeg er overbevist om at også alt dette skulle 

beskrives , for mine efterkommere, idet disse år var nogle af de dramatiske i mit liv. 

 

Ja, Nu måtte man jo igen flyve i Danmark, og jeg tilmeldte mig et flyvekursus i Odense 

Svæveflyveklub, og vi begyndte sommerens flyvninger på Marslev flyve-plads. Men 

også det var et slid. Først måtte vi leje en lastbil og køre til København og låne et 

svæveplan, en tysk SG-38. 

 

Og så begyndte vi at flyve. Da det endelig var min tur så var flyet havareret. Så skulle 

det repareres, og så gik der atter et par dage. Svæveplanet blev trukket til vejrs med en 

meget lang wire og et motorspil men, mit livs første flyvetur var fantastisk. Efter 

balanceøvelser med planet blev jeg trukket hen over græsmarken, trak lidt tilbage i 

styrepinden og jeg var i ca. 2 meters højde i 20 sek., og det i Juli 1945, 17 år gammel. 

 

Efteråret 1945 kom de film frem i biograferne som tyskerne forbød os at se under 

krigen. Der var mange fine amerikanske og engelske film, bl. a den amerikanske " De 

bedste År " Mange sange blev forfattet f. eks.: " Når der kommer en båd med bananer, 

og ligger til i en ventende havn ". 

Og så holdt vi en stor efterårs - og befrielsesfest i Svæveflyveklubben på Solbakken i 

Dalum med spisning, bal, sang og musik, damer osv. Jeg kom hjem på Rødegårdsvej kl. 

0500 om morgenen. Jeg kan huske at min Far sagde da jeg kom ind af døren:  " Det var 

da også en tid at komme hjem på ". 

 

Så blev det Jul og Nytår med lys i gader og i forretninger igen, med juleudstillinger, 

julepynt i gaderne og det store juletræ med lys foran Odense Rådhus samt Nytårsaften 

med fyrværkeri igen, selvom vi havde haft" knaldfyrværkeri" nok i de sidste 5 år. 

 

Jo, begivenhedsrigt 1945 var tilende og et nyt år 1946 i sigte.  
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Efterkrigstiden 1946. Ja, så var det som at begynde på en frisk igen i det nye år. Jeg var 

igang med det 3. maskinlærerår, min Far var stadig i Herrefrisørforretningen Vester-

gade 27 i Odense, min bror Carl Vilhelm var ude at sejle igen og min Mor havde planer 

om at søge et halvdagsjob i en forretning, og vi boede stadig på Rødegårdsvej 49 st th i 

Odense, så man kan jo sige, at alt var vel i vores lille familie. 

 

Foruden at være medlem af Fyns Flyveklub, der var en motorflyveklub, men endnu 

ikke havde fået købt flyvemaskiner, så var jeg som tidligere beskrevet medlem af 

Odense Svæveflyveklub og havde sat mig for at erhverve både A og B diplom som 

Svæveflyvepilot. Mine 2 første starter fik jeg på Marslev Flyveplads og man skulle 

have 30 starter til A diplom hvor man med de sidste 5 starter er i ca. 50 meters højde 

under ligeudflyvning. Min første flyvning i  fandt altså som før beskrevet således sted 

på Marslev Flyveplads i juli måned 1945. Alene i et svæveplan en SG-38 i 2 meters 

højde og 20 sek.. som før beskrevet. Det var en stor oplevelse. Og så kunne 

uddannelsen fortsætte ! 

                       

Svæveflyveklubben skulle med tiden snart flytte fra Marslev Flyveplads til den tidligere 

tyske krigsflyveplads Beldringe På Nordfyn.  Der kunne vi få mange gode faciliteter 

med hangarplads, lokaler osv.Det tyske Luftvaffe havde endnu ikke helt forladt området 

endnu, men var under kontrol af det Britiske Royal Air Force selvfølgelig, så mange 

steder i hangarer og på græsområder stod der mange tyske krigsfly endnu, så det var 

interessant at være inde i disse fly, samt tale en hel del med det tyske Luftvaffepersonel, 

der jo var krigsfanger, men meget flinke og medgørlige nu. Men det varede jo ikke 

længe, så var de tyske fly demonteret for vigtige ting og flyene sprængt i luften af 

Englænderne og tyskerne hjemsendt. Englænderne forlod også snart Beldringe 

Flyveplads, og overdrog denne til de Danske Myndigheder. 

  

På hjemmefronten skete der også nye ting på det familiære område. En dag kom der et 

brev fra min bror Carl Vilhelm med 2 billeder. Et billede af en pæn ung dame, og bag 

på billedet stod der : Min forlovede Grethe. Bag på det andet billede af en lille sød 

dreng stod der: Min søn Tot. Dette var jo i sig selv meget spændende og vi glædede os 

da meget til at se dem en dag. 

 

På en vej der hed Solbakken i Dalum ved Odense havde Svæveflyveklubben jo lejet et 

tidligere forsamlingshus som kunne bruges til møder, fester og værksted inden at vi 

skulle flytte det hele til Beldringe Flyveplads. Her må jeg nok sige at vi holdt nogle " 

Abefester " med dans, spisning osv. Men vi var jo unge mennesker fra en 

krigsgeneration der godt ville more sig lidt engang imellem. Men trods alt gik det meste 

meget pænt for sig. 

  

Vores svævefly var nu gjort klar til forårets flyveøvelser, og vi havde fået lov til at låne 

en stor mark på Dalumgårds jorder tæt ved vores forsamlingshus.I påsken 1946 var vi 

ude at træne og havde allerede haft et antal starter da det blev min tur. 
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Jeg kom op i ca 30 meters højde men fik et forkert signal af flyvelederen på jorden med 

flag, eller også misforstod jeg signalet. Jeg tabte højde, og i ca. 15 meter stallede jeg, 

dvs. jeg tabte fart, og havnede på grønsværen så hårdt at en del af svæveflyet 

havarerede. Og lille jeg slog ryggen temmelig slemt, og blev lagt i græsset. Der blev 

tilkaldt en ambulance, og jeg blev kørt til Odense Amts Sygehus for en sikkerheds 

skyld. Svæveflyveklubben havde jo abonnement på redningskorpset, som vi 

selvfølgelig skulle benytte os af når det gik galt. Grunden til at jeg omgående blev sendt 

afsted var, at i sommeren 1945 landede en af de kvindelige elever så hårdt på Marslev 

Flyveplads, at hun brækkede ryggen og lå på hospitalet i over 3 måneder. Jeg blev 

røngtenfotograferet, og man kunne konstaterer at der ikke var sket noget brud udover, at 

jeg var meget øm længe efter, og jeg må desværre indrømme, at jeg blev forfulgt af 

dette uheld det meste af livet, idet jeg kan få meget ondt i ryggen engang imellem, 

endog med hospitals-indlæggelser til følge på Byens Sygehus Haderslev, 

Militærhospitalet i København og Centralsygehuset i Hillerød. 

 

Pressen havde også været der, da ambulancen rykkede ud, idet man dagen efter kunne 

læse  følgende i Fyns Tidende: 

             

                                       SVÆVEPLANET STYRTEDE NED. 

         

                                             Føreren slap med nogle knubs. 

    

Odense Svæveflyveklub var i går ude for et uheld på Dalumgårds Marker, der let kunne 

have kostet et menneskeliv. Planet der førtes af Maskinlærling Palle Thomsen, 

Rødegårdsvej 49, befandt sig i en halv snes meters højde da haleroret pludselig løsnede 

sig. Med et brag ramte planet jorden og tililende havde ventet at finde Thomsen 

frygtelig kvæstet, men han klagede kun over smerter i ryggen. I Zonens Ambulance 

blev han ført til Amtssygehuset, Hvor man efter en røngtenfotografering kunne 

konstatere, at han ikke havde pådraget sig indre kvæstelser. Han blev derefter ført til sit 

hjem. 

 

Man må jo nok sige at det ikke var helt rigtigt hvad de skrev og vi måtte også 

dementere en del af dette i avisen dagen efter. For det første var der ikke tale om at 

haleplanet løsnede sig i luften, og de tililende havde ikke ventet at finde mig frygtelig, 

kvæstet men kom til stedet i normalt tempo. Efter undersøgelse på sygehuset blev jeg 

ikke ført til mit hjem, men tog ud i klubben på Solbakken og genoptog mit normale 

arbejde, hvor vi reparerde de ting der var blevet beskadiget ved nedstyrtningen efter den 

ret hårde landing. Folk skulle jo nødigt få en en forkert opfattelse af svæve-flyvning, der 

jo er en dejlig sport. 

 

I sommerens løb kom Carl Vilhelm hjem til Odense med sin forlovede Grethe og sin 

lille dreng Tot. Vældig søde begge to. Min Mor lavede dejlig middag med dessert og 

kaffe med kage, så man kan nok sige at det blev et par hyggelige dage. Og lille Tot, som 
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jo hed Rudolf ( Rudi ) var en rigtig sød dreng. Om aftenen var vi på Ambassadeur i 

Odense, hvor Carl Vilhelm gav smørrebrød til os alle. 

 

I sommerens løb rejste min Mor, Far og jeg en tur til Vejle, hvor vi besøgte Onkel 

Viktor og Tante Anna og deres søn Erik i Bybæk. Jeg husker at det var rigtig flot vejr i 

den Week End og vi gik mange ture i Nørreskoven samt nød udsigten fra deres hus og 

have ud over hele Vejle fjord. 

 

Jeg havde en god kammerat, Helge Kronvang, og en til som jeg ikke rigtig husker 

navnet på mere. Den unavngivne havde en rigtig dejlig bil, vistnok hans fars. Biler var 

der jo ikke mange der havde på det tidspunkt efter krigen, men vi tre tog på mange fine 

ture sammen til Fyns Hoved, til Kerteminde, Nyborg osv. 

 

Tilbage til svæveflyvningen. I sommerens løb fik jeg fløjet så meget at jeg kunne 

aflægge de foreskrevne prøver til A diplomet. Der foruden fik jeg det lille emblem i blåt 

med een hvid vinge. 

 

Hjemmeværnet var jeg selvfølgelig medlem af, faktisk fra første dag det blev oprettet 

som forening i 1945. Hjemmeværnet udsprang jo af Modstandsbevægelsen. 1. 

kompagni, samme kompagni som jeg skulle have været involveret i. Men nu kunne vi 

da være med. Vi havde i 1. kompagni mange dejlige ture med terrænsport, marchere 

lange ture m.v., samt skydeøvelser på Seden skydebane ved Odense. Jeg havde således 

min ven Løjtnant Martin Bang som kompagnichef. Martin Bang var i det civile 

Bankassistent og var en ualmindelig god chef, Også som 1. kompagni's chef i 

Modstandsbevægelsen, hvor 1. kompagni var stærkt involveret i den voldsomme 

ildkamp i Odense d. 5. Maj om eftermiddagen. Vi 2 der ikke nåede at komme med, på 

grund af bl.a., at  krigen heldigvis sluttede, havde han meget tilovers for. Den gruppe 

jeg kom i, i  hans kompagni, fik udleveret de små US-karabiner som blev brugt i 

Modstandsbevægelsen, og som vi måtte anvende sålænge der kunne skaffes 

ammunition til dem. Jeg kan huske at Martin sagde: Nå, nu fik i da endelig jeres US-

karabin! 

  

En søndag havde vi været på øvelse ved Fyns hoved. Et større terrænløb havde vi været 

på, og alle var nu inde pa restauranten og spise vores medbragte madpakke. Derefter 

bestilte jeg og min kammerat kaffe og en lagkage som vi skulle dele, og det var jo et 

stort stykke, og vi var jo også stadigvæk godt sultne efter terrænløbet. Da tjeneren kom 

ind fra køkkenet og råbte: 2 kaffe og en lagkage. Da udbrød der en latterorkan fra alle 

de tilstedeværende, de fleste forhenværende frihedskæmpere der fortsatte i deres gamle 

kompagni som hjemmeværnsfolk. En lagkage dengang var virkelig stor. Dejlige 

mennesker og gode kammerater allesammen, og det blev husket længe efter. Jo, sjovt 

havde vi det også dengang. Jeg var i Hjemmeværnet i 3 år, lige til den dag jeg den 6 

Sept 1948 skulle møde i forsvaret. 

 

I April 1947 døde Kong Christian d. X.. Kronprins Frederik blev udråbt til Kong 
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Frederik d. IX. Stor bisættelse 14 dage efter i Roskilde Domkirke som kunne følges i 

radioen. Ingen Fjernsyn i 1947. 

   

Motorflyveklubben Fyns Flyveklub som jeg jo som sagt også var medlem af, købte nu 

sin første flyvemaskine, et 3 sædet Auster-fly, med 1 motor. Flyet kom fra England, og 

jeg fik en flyvetur af en af mine senere flyvelærer løjtnant Holger Petersen, en tidligere 

militærflyver. Min kammerat der hed Jørgen Nielsen var med, og jeg havde jo for sjov 

sagt, da vi gik ombord i flyet: Du kan da ikke flyve Holger. Det skulle jeg aldrig have 

sagt. Vi fik altså en flyvetur så man til sidst ikke kunne finde ud af hvad der var op eller 

ned. Vi blev faktisk utilpasse efter den tur, men en ting var sikkert, jeg skulle til at spare 

sammen til en motorflyveuddannelse. 

 

Det var i 1947, og jeg skulle til at tænke på at min kommende svendeprøve, nu jeg til 1. 

Okt. blev udlært. Teknisk Skole var blevet overstået med diverse eksamner. Også her 

nåede jeg at få tilkendt et diplom med ros for flid og god fremgang underskrevet af 

skolens daværende Forstander Lomholt. Det blev udleveret til os der var blevet tilkendt 

det ved en højtidelighed i skolens festsal, hvor mine forældre var inviteret med samt 

Driftslederen fra firmaet hvor jeg stod i lære.Så igen var vi glade. 

 

Indtil her i 1947 hed jeg jo Palle Thomsen, men mine forældre og jeg ville gerne have at 

jeg fik min Mors ungpigenavn også, således at jeg kom til at hedde Palle Krogh-

Thomsen med bindestreg. Dette ansøgte jeg så om, og tilladelsen blev givet af Kong 

Christian d.X via Amtmanden i Odense på et dokument af den 7 Feb. 1947. Jeg er glad 

for mellemnavnet Krogh, som minder mig om, at jeg er rundet af en slægt med rødder i 

det Fynske. 

 

Den 9 Maj blev vi inviteret til Carl Vilhelms og Grethes bryllup i København, nærmere 

betegnet Københavns Rådhus.Mor og Far kunne desværre ikke deltage, da Mor lige 

havde fået et job i et mejeriudsalg og Far heller ikke så godt kunne undværes i den 

forretning hvor han var ansat. Så måtte jeg rejse til København alene samt så 

repræsentere mine forældre. 

  

Dette blev alle tiders bryllup, og jeg var med inde som eneste vidne.Min bror har altid 

sagt: Palle du må ikke dø, du er det eneste vidne på at jeg er gift. Ja sjov har han altid 

været. Det  blev ellers et dejligt bryllup. Vi var derefter på restaurant SKANDIA ved 

Rådhuspladsen og spise fin bryllupsfrokost. Så gik vi Tivoli. Vejret var jo strålende i de 

dage husker jeg. Om aftenen var der stor bryllupsmiddag hjemme i Haraldsgade 40 hos 

Grethes Forældre, der var inviteret enkelte gæster. Så dette bryllup måtte jo siges at 

være en god begyndelse til et godt ægteskab. Og Tot var jo i sagens natur  også med, 

men måtte tidlig iseng også den aften. Efter et par dejlige dage i København rejste jeg 

så hjem igen. Det var jo alle tiders, for mig, sådan at komme til København og det blev 

jo således til en lille extraferie. 

 

Sommeren 1947 skulle jeg så møde på session. Jeg husker ikke idag hvor sessionen 
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blev afholdt i Odense, men jeg mener at det var på Teknisk Skole. Jeg kom først ind i 

et lokale hvor en læge undersøgte mig. Derefter gik turen ind i et andet lokale hvor der 

sad flere militære officerer fra de forskellige Værn. Der stod man så nøgen uden en 

trævl. Dengang ville jeg gerne være marinesoldat for så senere at fortsætte ved 

Marinens Flyvevæsen som elev på et eller andet område. Da de havde set lidt på mig 

spurgte Marineofficeren hvad jeg kunne tænke mig at blive indkaldt til, så jeg sagde 

selvfølgelig Marinen. De talte lidt sammen, og så sagde Marineofficeren at jeg ville 

blive indkaldt til Flåden.  

 

Så skulle jeg ud i et andet lokale og trække et nr. således hvis jeg trak for lavt eller var 

det for højt så slap jeg for at blive indkaldt og i det heletaget at blive soldat. Jeg husker 

ikke hvad jeg trak men jeg skulle ind som soldat. Det var da også min mening så 

sandelig da, og havde det været tilfældet kunne jeg have solgt mit nr. til en der ikke ville 

være soldat. Da jeg kom ud fra sessionen mødte jeg min Mor der kom trækkende med 

sin cykel på vej til Mejeriudsalget. Nå hvad blev du så taget til spurgte hun. Til Marinen 

sagde jeg stolt, Marinesoldat. 

 

Og så kom efteråret hvor jeg skulle til at lave mit Svendestykke på Fabrikken. Jeg 

havde snart været i Maskinværkstedet i et år og lært en hel del. Der kom så en 

skuemester, og talte med mig og så udleverede han mig nogle materialer der var mærket 

i enderne så man ikke kunne snyde. Jeg skulle så iløbet af en uges tid fremstille en 

maskindel der kunne bruges i Maskinværktedet. Det gik også fint, og jeg fik fremstillet 

et pænt stykke arbejde. Jeg bestod min svendeprøve, men som følge af at der var et lille 

bitte hak i en af delene så fik jeg " Bestået ". Havde det hak nu ikke været der så havde 

jeg fået " Vel udført ". Men OK, Svendeprøven var hjemme, og det var jeg da også stolt 

af. Jeg blev udlært den 1 Okt. 1947, holdt så op på fabrikken, og læste så 1 måneds teori 

på Teknisk Skole. 

  

Derefter søgte jeg til firma Thomas B. Thrige for at lære nyt, og nu fik jeg jo svendeløn. 

Jeg lavede bl. a. styremaskiner til skibe, vældig interssant og så fik jeg godt med 

overarbejde og tjente en vældig god løn. Når jeg havde betalt til Mor for at bo og spise 

derhjemme, så kunne jeg bl. a. spare op til min motorflyveuddannelse i Fyns Flyveklub 

på Beldringe Flyveplads. 

 

Samme efterår aflagde jeg prøve til B diplom som svæveflyver. C diplom nåede jeg 

ikke, men fik dog 4 starter højt tilvejrs i det lukkede svæveplan til C diplom Gronau 

Baby. Et iøvrigt dejligt fly at flyve. Jeg udførte et par stalløvelser samt et par dyk og 

landede efter den 4. rigtig fint og blødt. Så sluttede min tid som svæveflyver, og jeg 

ville nu helt og holdent hellige mig Motorflyveuddannelsen i Fyns Flyveklub. 

 

Flyveklubben havde erhvervet sig 2 nye KZ-lll flyvrmaskiner som de begyndte at skole 

elever på. Prisen pr flyvetime i 1948 var 60 Kr. og det var skam mange penge dengang. 

Jeg begyndte i marts måned som flyveelev i Fyns Flyveklub, og min første flyvelærer 

var en tidligere militærflyver Sylvester Nielsen. Hele foråret gik jeg samtidig til teori på 
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Holsedoreskolen i Odense, hvor man havde lejet lokaler.Foruden tidligere 

flyveteoriprøver jeg havde bestået, skulle man have et såkaldt genopfrisk-ningskursus 

hvor alt det tidligere lærte skulle gennemgås igen, og hvor ny teknik der i mellemtiden 

var indført skulle læres, og så en endelig flyveteoriprøve.Også det klarede jeg 

tilfredsstillende. 

 

Så kom der endelig gang i det praktiske. Det var spændende den første gang jeg kom i 

luften og selv fik kontrollen over en motorflyvemaskine. Først skulle jeg lære at holde 

kursen, men det kunne jeg i forbindelse med min svæveflyveuddannelse. Ligeså op og 

nedstigning på kursen. Højre- og venstredrej var dog noget ganske andet med en 

motorflyvemaskine. F.eks. flere motoromdrejninger ved krappe drej, brug af ror i 

forskellige flyvestillinger osv. Senere kom der start og landingsøvelser, navigations-

øvelser, nødlandingsøvelser hvor instruktøren pludselig trak gashåndtaget tilbage til 

tomgang og sagde: " Motorstop, find hurtigt en nødlandingsplads " og så var det ellers 

med at være på mærkerne og finde en sådan, og så begynde at lægge an til landing. I 

sådan et tilfælde må man ikke skifte mening og finde en ny nødlandingsplads man 

synes der evt. ville være bedre. Man skal holde fast ved den først valgte. Man taber 

nemlig højde hele tiden, og er der noget der er vigtigt i en sådan situation, så er det 

højde og fart. Nå, men jeg skal ikke gennemgå hele flyveuddannelsen her, men nu var 

der ihvertfald gang i de flyvetimer jeg skulle have. 15 flyvetimer før jeg måtte gå til 

prøve i første del, nemlig Eneflyverprøven, men allerede efter 14 flyvetimer 

konstaterede min Flyvelærer at han nu kunne indstille mig til eneflyverprøven.  

 

Det var en mandag i juli måned 1948 at der fra Luftfartstilsynet i København kom en 

Luftfartsinspektør Jakobsen, også kaldet Jakob flyveører,  som  jeg skulle aflægge 

prøve for. En meget streng herre husker jeg, Flyverløjtnant og tidliger militærflyver." 

Jeg skal ind i jeres restaurant og spise først sagde han, da han lige var landet. Nå, tænkte 

jeg, han spurgte ikke, om vi andre havde tid til at vente. Men da han så havde spist, og 

slikket sig om munden som man siger, kom han hen til min flyvelærer og mig med sine 

papirer i hånden. " Nå, Krogh-Thomsen, Skal vi gå ud og starte op".  

 

Så startede jeg hen ad banen på Beldringe Flyveplads med ham i højre sæde. Jeg skulle 

foretage forskellige manøvre, og på et tidspunkt holdt han sit skriveunderlag med alle 

papirer foran flyveinstrumenterne, og så skulle jeg foretage forskellige drej uden at se 

på instrumenterne. Efter ca. 45 min. landede jeg. Så sad han lidt og skrev ned, og hørte 

mig i forskelligt flyveteori. Så stod han ud af flyet, motoren havde jeg ikke standset, og 

sagde så til mig: Nu starter de igen alene, og laver de samme manøvre igen, og husk at 

nu er flyet lidt lettere nu jeg er stået af". Som sagt så gjort! jeg kom fint i luften og 

hvilken fornemmelse og sidde i flyvemaskinen og flyve helt alene. Efter en halv times 

tid landede jeg upåklageligt, og mit eneflyver bevis var hjemme! Herefter skulle jeg 

selv flyve de næste 15 timer på forskellige ture forinden den endelig flyveeksamen, og 

det blev så på Skovlumde Flyveplads, men herom senere. 

 

I mit job hos Firma Thomas B. Thrige var jeg travlt beskæftiget, jeg havde fortsat 



 39 

overarbejde til kl. 21 de 3 første aftener om ugen, men jeg tjente også godt med 

penge ved det, og så var det jo en fornøjelse så, at kunne tage til Beldringe Flyveplads 

på flyveskolen lørdag og søndag, samt hygge sig med de andre flyverkammerater. Der 

var en dejlig restaurant på flyvepladsen der hed " Cabinen ". Jeg holdt bl.a. meget af at 

spise " Brændende Kærlighed " der, når man var rigtig sulten. God kaffe og kage samt 

smørrebrød kunne man også få. 

 

Hen ad sommeren begyndte jeg at tænke på at komme til at arbejde lidt med 

flyvemaskiner. Men hvor gør man det på Fyn? Så fik jeg et forslag fra min flyvelærer 

om at tage f.eks. nogle ugers job på et flyvemaskineværksted i Kastrup Lufthavn, hvor 

han kendte en Værkfører. Så en dag tog vi Flyveklubbens Austermaskine, Som jeg så 

skulle flyve til Kastrup, med ham i det højre sæde. Vejret var fint så vi kom godt dertil, 

talte med dem på værkstedet, og værkførern sagde at jeg kunne begynde den 1. juli for 

en 6 ugers periode for at se om det var noget for mig. Så fløj vi hjem igen, og så 

forberedte jeg mig på at skifte arbejdeplads og rejse til København. Nu var det jo 

militære fly jeg gerne ville have med at gøre, men nu kunne jeg da få indsigt i 

flyvedligeholdelse. Jeg havde nemlig erfaret at Hærens og Søværnets fælles flyve-

tjeneste snart ville indkalde et større antal ansøgninger for uddannelse til militære 

flyvemekanikere. 

 

Jeg fik hurtigt et værelse i Tårnby, nemlig Jacob Appels Alle nr. 18, et rækkehus, helt 

nyt. Så spiste jeg på et pensionat der lå på Amager Landevej. Turen til Lufthavnen 

måtte jeg cykle, og det var en lang tur, for flyværkstedet lå ude i den sydlige del af 

lufthavnen. Jeg fik hurtigt en god ven der kom fra Ålborg, og som også arbejdede i det 

værksted. Så når vi skulle ud at more os lidt tog vi sammen i biografen, Tivoli eller på 

Dyrehavsbakken. 

 

Dagene i Kastrup Lufthavn gik hurtigt, Firmaet, der hed Scanaviation, (Dansk Lufttaxa) 

vedligeholdt forskellige mindre luftfartøjstyper med periodiske eftersyn, samt 

reparationer og motorskift. Den største luftfartstype var dog Falcks 2-motores De 

Havilland Ambulancefly. 

  

Maden på pensionatet var faktisk god. Morgenmad bestod af havregryn med mælk samt 

franskbrød med marmelade og kaffe eller the. så fik man en smurt madpakke med på 

arbejde, og om aftenen var der så almindelig borgerlig middag, som man kalder det. Det 

var sjove interessante mennesker som vi spiste sammen med på det pensionat. Det var 

grusgravsarbejdere, bygningshåndværkere, smede osv. Dem fik man mange spændende 

samtaler med, og alle var jo så gammelkloge, og det var jeg og min ven vel også set 

med deres øjne. 

 

På flyværkstedet havde vi også mange faglige diskutioner,  vi var jo ikke altid enige, 

men så måtte værkførern så skære igennem og sige, at sådan skulle det være. 

Værkførern, der var jyde, brød jeg mig heller ikke rigtigt om, han viste sig til hverdag at 

være en rigtig kværulant, men ok, jeg skulle kun være der i 6 uger, så det overlevede jeg 
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nok. Jeg tjente jo gode penge i den tid. 

 

Min ven Helmuth fra Ålborg og jeg havde ellers mange rare aftenture sammen. Det var 

jo juli måned og sommer så vi nød det rigtigt, især på bakken morede vi os rigtigt. Men 

vi var jo også kun 20 år gamle, så det var der jo ikke noget at sige til. 

 

Da de 6 uger var gået rejste jeg tilbage til Odense, og nu søgte jeg jeg så i henhold til 

den forventede  skrivelse i pressen, ind til Hærens og Søværnets fælles flyvetjeneste for 

militæruddannelse, samt uddannelse til militær flyvemekaniker. Værnet Flyvevåbnet 

var ikke oprettet endnu derfor hed det sådan. 

 

Det varede ikke længe inden min ansøgning var godkendt og jeg fik brev om at møde 

den 6. Sept. 1948 kl. 0900 på Militærhospitalet Tagensvej København. Indtil da fik jeg 

job i mit gamle lærersted Firma Smith & Co Kocksgade 31 Odense. Der var jo alligevel 

3 uger til jeg skulle møde. Så fik jeg tjent lidt penge der og boede så hos min Mor og 

Far på Rødegårdsvej. De skulle selvfølgelig også have lidt penge af mig for kost og 

logi. Husk på jeg var en voksen mand nu. Hos Smith & Co skulle jeg passe 

loddeafdelingen, der bestod af nogle store loddeovne der larmede som bar pokker når 

de brændte. Jeg skulle møde kl. 0600 om morgenen til kl 15oo om eftermiddagen. Jeg 

svedte meget og havde konstant et stort håndklæde om halsen til at opsamle sveden. 

Men også dette var spændende og gav gode penge på akkordløn. Det der blev loddet var 

cyklestel. Når stellet var samlet i muffer blev de varmet op så de var stærkt glødende og 

så tilførte jeg flydende messing i form af kraftig loddetråd der smeltede ind i den 

glødende muffe. 

 

Ellers glædede jeg mig meget til at skulle til Værløselejren, som den hed dengang, og 

påbegynde en uddannelse ved militæret, og være med til at opbygge det nye Flyvevåben 

efter krigen. Før krigen havde vi jo Hærens Flyvertropper i Værløselejren og så 

Søværnete Flyvevæsen på Holmen. Disse 2 enheder agtede man at slå sammen til et 

Enhedsflyvevåben som i mange andre lande, belært af krigens erfaringer. 

 

Så oprandt dagen hvor jeg skulle møde ved Forsvaret. Søndag den 5 Sept 1948 havde 

jeg pakket kuffert med alt hvad man skulle medbringe jfr. en liste som var tilsendt med 

min indkaldelsesordre. Ligeså var der en speciel billet til toget. Min Mor og Far fulgte 

mig til toget på Odense Banegård. Jeg skulle med expressen til København kl. 1815 kan 

jeg huske. Toget kom fra Jylland, jeg tog afsked med mine forældre, og toget begyndte 

at køre, og jeg vinkede fra togvinduet som jeg havde rullet ned, og Mor og Far vinkede 

igen, og jeg lagde mærke til at min Mor græd lidt, og blev trøstet af min Far, men så 

vinkede de rigtigt meget igen. Jeg kneb også en lille tåre, og så vinkede vi alle igen, 

toget kørte stærkere, og til sidst kunne vi ikke se hinanden mere. Mor og Far samt jeg 

var klar over at nu, var jeg endelig rejst hjemmefra. Toget hastede nu mod færgen i 

Nyborg. 

 

Ombord på færgen mødte jeg en del friske kammerater fra Odense der også havde 
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ansøgt om denne uddannelse. Så vi fik talt en hel del sammen i toget fra Korsør til 

København. Fine fyre allesammen. Vi nåede København, og jeg havde bestilt et værelse 

på Missionshotellet i Colbjørnsensgade. Det var jo næste morgen d. 6. vi skulle møde 

på Militærhospitalet. De øvrige jeg kendte skulle bo hos familie rundt omkring for en 

nat. 

 

Næste morgen tog jeg sporvognen til Tagensvej, Militærhospitalet. Jeg tror nok det var 

linie 18 jeg kørte med. Udenfor hovedindgangen stod en løjtnant fra Den Kongelige 

Livgarde." Er de en af de nye flyvemekanikerelever " spurgte han, og det bekræftede 

jeg selvfølgelig. Så blev jeg vist ind i gården, og der stod nogle Korporaler, Kornetter 

og løjtnanter fra Hæren. Det var dem der skulle give os militæruddannelsen. Jeg meldte 

mig, og så blev jeg kaldt ind til lægeundersøgelse i en stor sal hvor der sad flere læger. 

Derefter blev jeg sat op i en roterende stol og så kørte den hurtigt rundt med mig, og 

blev pludselig standset brat. Og så kom der en læge og kiggede mig ind i øjnene med et 

specielt apparat for at se hvor længe øjnene var om at falde til ro, alt for, hvis man 

skulle gøre flyvende tjeneste som besætningsmedlem. Jeg bestod  prøverne og blev så 

sendt ned i gården igen, og så anbragt i nogle rækker med andre beståede elever lige 

ved hovedindgangen. Vi skulle nu køres i militære lastbiler til Værløselejren. 

 

Medens vi ventede kom der en ambulance med udrykning ind af hovedindgangen. Jeg 

gik lidt tilside for at se hvad det var for et køretøj. Pludselig stod der en bøs Korporal 

ved siden af mig : " Kan de komme ind i rækken igen råbte han " jo, jeg skal love for at 

nu var vi under militær kommando. Så kom lastbilerne, og vi steg op bagi med al vores 

bagage. Da vi nåede hovedvagten ved Værløselejren, stoppede lastbilen. Jeg troede vi 

skulle af her, så jeg hoppede ned, lige i favnen på Korporalen: " Hvad, er det nu dem 

igen skreg han, se at komme op " Ja, jeg kunne jo ikke benægte at det var mig igen. Så 

blev vi kørt til lejrens munderingsdepot hvor vi fik udleveret uniformer og i det hele 

taget al det militære udstyr som vi havde brug for. Dernæst til KFUM s soldaterhjem 

med vores kufferter og civile tøj. Udfor soldaterhjemmet blev der sagt højre om og 

halvdelen af os drejede venstre om. Dennegang var det ikke mig, jeg drejede rigtigt 

højre om men Korporalen råbte dog til os alle, at det skal de nok få lært mine herre. Så 

blev vi indlogeret på 12 mandsstuer og derefter sendt til spisning. 

 

Spisning foregik også under kommando enten af en Korporal eller Kornet. Det var i den 

gode gamle kostforplejning at vi spiste. Forplejningsforvalteren blev kaldt for " Oluf 

Hunger " med hentydning til at nogle soldater sommetider gik sultne fra bordet. Han var 

et gavehoved af rang, og råbte op som bar pokker når rekrutterne ikke lige gjorde 

nøjagtig som han befalede. Det skal dertil siges at han var civil ansat, men tidligere 

Sergent af den gamle skole. 

  

Når vi skulle til spisning marcherede vi, Flyvemekanikerskolens Rekrutskole, under 

kommando til kostforplejningen. Her gjorde vi holdt, og blev delt op i grupper af 10 

mand, og så blev der kommanderet "Bordhold ret, ryk ind".derefter gik vi ind i 

kostforplejningen og satte os ved 10 mandsborde. De 2 første rekrutter i bordholdet var 
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bordformænd der skulle hente maden til det øvrige bordhold ude i køkkenet. Det var 

godt at være bordformand, for på vej ind fra køkkenet snuppede man sig en bid af f.eks 

pålægget. Husk på der var stadig en del rationering af madvarer nogle år efter krigen. 

Jeg kunne altid lide maden. Nu her den første dag fik vi dejlig mad, nemlig frikadeller 

og sødsuppe, det var såmænd lige mad for mig. 

 

Resten af dagen gik med at gøre orden, i vores ting på stuerne, rede sin seng, få orden i 

sit skab osv. Befalingsmændene gav os orientering om hele tjenesten og rekruttiden. 

Den var meget forceret og skulle kun varer 2 måneder. Dem der bestod rekrutskolen 

samt flere forskellige optagelsesprøver skulle så fortsætte på flyvemekanikerskolen. Vi 

var særdeles pæne allesammen i vores flotte udgangsuniformer, med tilhørende 

destintioner, bl.a. med  propeller på revers. 

 

Kl. 22.00 om aftenen skulle vi være på stuen, og kl. 22.15 være i sengen for da kom 

inspektionen. Kl. 6.00 morgen blev vi kaldt op, og kl. 06.15 kom inspektionen, og så 

skulle tæpper og lagner være lagt sammem, og man skulle have bukser, støvler og 

gamascher på. Den der ikke var færdig blev indberettet, og så kunne man miste en 

lørdag-søndagsorlov eller et nattegn. Jeg husker tydeligt tykke 82. Han sad altid længe 

på sengekanten efter vækningen og sagde: ”Gud hvor jeg gider”. Ja sjov var han, men 

han røg altså ud af Forsvaret. Det var vilkårene, vi blev holdt i ørerne og skulle villigt 

og nøjagtigt adlyde enhver given ordre. Ja, skik følge eller land fly. 

 

Så begyndte en streng 8 ugers militæruddannelse for os rekrutter med bl.a. stroppeture, 

især når vi skulle hjem fra skydebanen, så skulle vi løbe uafbrudt fra skydebanen til 

Værløselejren med oppakning og gevær, ca. 4 km. Hvis befalingsmændene ikke syntes 

at vi havde fået nok, så blev der råbt omkring, og så løb man lidt tilbage igen, og så 

omkring igen, og så endelig hjem, rense hverdagsuniformen, pudse støvler samt rense 

gevær. Derefter i bad. Så i udgangsuniform, i kostforplejningen og spise, så pakke 

taske, og var det en fredag så bussen til København til toget på Hovedbanegården og 

hjem til Odense til Mor og Far på orlov. 

 

Men man slap jo ikke ud af lejren uden en større udgangsparade hvor alt blev set efter, 

om uniformen sad rigtigt, om skoene var pudset blanke, også under svangen, og så blev 

der kommanderet alle ret. Til orlov træd af. Og så for vi afsted. 

 

En dag var der telefon til mig inde på kommandokontoret. Det var min flyvelærer fra 

Odense der spurgte om jeg kunne få fri om eftermiddagen, så ville han komme til 

Skovlunde Flyveplads om eftermiddagen med en flyvemaskine jeg kunne aflægge de 

afsluttende praktiske Pilotprøver med. Jeg havde jo selv nu fløjet de resterende 15 timer 

som på krævet alene. Luftfartsinspektøren fra København jeg skulle aflægge prøve 

overfor var blevet orienteret og ville komme tilstede på flyvepladsen. Det er interessant 

dengang hvor jeg tog en eksamen meget roligt. Senere med årene brød jeg mig ikke om 

eksamen o. l. 
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Men jeg fik fri, spurgte min Rekrutkammerat 81/48 om jeg måtte låne hans cykel. Og 

så spurtede jeg fra Værløselejren til Skovlunde Flyveplads for at aflægge afsluttende 

prøver. Det tog ca. et par timer, hvor jeg manøvrerde rundt i luften med 

luftfartsinspektøren. Det var den samme inspektør Jacobsen som jeg aflagde 

eneflyverprøve overfor, så vi kendte jo hinanden og nu var det en meget mildere herre. 

Jeg landede og startede med ham flere gange. Foruden mine evner som pilot holdt han 

øje med ens handlekraft og, om man kunne bevare det fulde overblik under flyvningen, 

Og hvad kunne man ikke som 20-årig!   

 

Tilslut skulle jeg udfører 2 mærkelandinger på et stort hvidt kors der var lagt ud på 

flyvepladsen. Landingerne måtte ikke afvige mere end 25 meter før eller efter mærket. 

Luftfartsinspektøren stod ved korset. Og så startede jeg og gik i luften, drejede et par 

gange og gik så ind i landingsrunden og så nedefter med kurs mod det hvide kors. Når 

først motoren var sat i tomgang for landing, måtte jeg ikke støtte igen med motoren og 

give gas, nu skulle jeg se at komme så tæt på korset som muligt. Jeg satte flaps ud  med 

flapshåndtaget, sigtede mod korset, lavede et par sideslip med flyet og landede lige på 

korset så luftfartsinspektøren måtte springe tilside. 2. gang ramte jeg ligeså fint igen, og 

så havde jeg bestået prøverne og fik karakteren: "Særdeles Tilfredsstillende". 

 

Nogle dage efter blev Luftfartscertifikatet PPL (A) tilsendt mig. Senere blev jeg 

omskolet til 4 personers flyvemaskine, en KZ-7 og fik det påtegnet i certifikatet. Og så 

var det snart lørdag-søndag igen. Omskoling til 4-personers flyvemaskine foregik også 

hjemme på Beldringe Flyveplads ved en Løjtnant Malmmose, når jeg var på orlov, og 

det var såmænd ikke så svært, selvom jeg fik en balle engang imellem. 

 

Det var altid skønt at komme hjem på orlov i Odense. Som regel stod min far altid nede 

ved perronopgangen og tog imod mig når toget fra Sjælland kom ind til Odense 

Banegård. Og så hyggede jeg mig med mine forældre i en god lang Week End 

derhjemme. Således var vi en Søndag eftermiddag på en af mine orlovsophold hjemme, 

alle 3 cyklet en tur ud til flyvepladsen i Beldringe, og så blev vi enige om at leje en 4-

personers KZ-VII flyvemaskine, og så skulle min Mor og Far, med mig som pilot, med 

på en lille times flyvetur over Fyn. Da vi havde en ledig 4. plads i flyet tog en af mine 

flyvekammeraters kone med, så kunne hun holde min Mor i hånden under flyveturen. 

Vi kom godt i luften og flyveturen gik fint, og Mor og Far var meget glade for at have 

oplevet at flyve med mig. Under en del drej  måtte Mor lige have posen frem og ofre 

lidt idet hun blev utilpas. men det kan man godt blive de første gange man prøver en 

flyvetur. Trods alt kom vi jo godt ned igen, og så var de den oplevelse rigere. 

  

Ellers gik det godt med militæruddannelsen under rekruttiden i Værløselejren. Når vi 

kom marcherende sang vi altid de kendte soldatersange, og det kunne godt blive til 

meget lange marchture på en dag. Som regel var det altid om mandagen vi gik de lange 

ture i Nordsjælland. Så var vi på skydebanen om fredagen, og onsdag formiddag 

gymnastik og anden idræt. Jeg nåede da at erhverve idrætsmærket i bronce.  
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På feltbanen og i nærkamphuset var vi mange gange, og sammen med øvelser i kamp 

kunne det godt gå hedt til, og jeg kan næsten ikke tælle alle de gange der af 

befalingsmændene blev kommanderet fald ned eller i flyverskjul løb, og så var det for 

hver enkelt med at finde et hul eller en grøft at gemme sig i. I militær tjenesteforhold, 

der foregik i klasseværelse havde vi en meget skrap Oversergent, som man skulle tro 

blev fodret med råt kød, men vældig flink når man kom på to-mandshånd med ham. Ind 

imellem var vi så til forskellige prøver inden at vi 1. Nov. startede på den militære 

flyvemekaniker-uddannelse. Der var prøver i regning, fysik, dansk, engelsk, kemi, 

fremstilling af et stykke værktøj i værkstedet, osv.. 

 

De der ikke bestod, eller ikke ønskede at fortsætte blev sendt til andre regimenter, for 

aftjening af den resterende værnepligt. Nogle blev hjemsendt som uegnede. Alle os fra 

Odense bestod både militæruddannelsen samt øvrige prøver. Det var jo skønt at kunne 

fortsætte sammen. Jeg husker den sidste dag da vi blev præsenteret for den navnkundige 

flyver Oberstløjtnant Bjarkov, da kaldte oberstløjtnanten mig, blandt mange andre, frem 

foran geleddet og bad mig forklare geværets indretning, som vi jo havde gennemgået så 

mange gange under uddannelsen. Ja, så sluttede ca. 2 skrappe måneder. Vi trådte af, og 

blev sendt på 3 dages orlov. 

 

Så oprandt dagen hvor vi mødte på Flyvemekanikerskolen i hangarene i den sydlige del 

af Værløselejren. Vi blev delt op i grupper og fordelt på de forskellige 

flyvemaskinetyper som efter krigen, til at begynde med, var hjemkøbt fra England. det 

var Oxford, Spitfire, Harward og så en dansk KZ-2 trainer. Vi havde så praktik med 

disse flytyper og blev jævnligt rokeret rundt så vi lærte det hele. Ind imellem var der en 

masse teori i klasserne, som vi selvfølgelig også skulle kunne. Tiden på denne skole var 

vældig interessant. Og så husker jeg tydeligt da vi skulle have vores første flyvetur i et 

militærfly. Det blev i den 2-motores Oxford, og den blev fløjet af skolens chef 

Oberstløjtnant Brandt-Møller. Vi kom med gruppevis,og det blev for mit ved-

kommende en dejlig tur op over Nordsjælland, og vejret var upåklageligt den dag. 

 

Når vi ikke var på orlov en lørdag søndag, det være sig på grund af vagttjeneste og 

lignende, om lørdagen eller om søndagen, så tog vi nogle stykker ind til København og 

havde så nattegn til kl. 2400. Vi gik ind et eller andet sted og fik en god middag, og 

derefter ud på en danserestaurant hvor vi morede os til vi skulle nå Lundsteenbussen, 

der kørte direkte fra Rådhuspladsen og ind i Værløselejren så vi kunne være hjemme til 

tiden og melde os tilbage, og så hoppe i seng. 

  

Hvad vagttjeneste angår, så måtte vi jo efter ordre fra Stationschefen, deltage i at stå 

Skildvagt ved Hovedvagten, ved Nordre vagt, ved Sønder vagt, Gammelvadbrovagten 

og ved Bringe-vagten, samt gå patruljevagt under ledelse af en Sergent. Alt dette 

simpelhen fordi at Lejren i den periode manglede soldater. Men som gode elever 

klarede vi også den side af jobbet. 

 

Vagttjenesten som sådan var kun et par gange om ugen, fra kl 17oo til næste morgen kl. 
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o8oo, og selv om man ikke havde sovet så meget den pågældende nat, så mødte man 

så hurtigt som muligt på Flyvemekanikerskolen til undervisning omkring ved 0900 

tiden. Vagten bestod af 4 elever som så skiftedes således: 2 timers skildvagt ude foran f. 

eks. hovedvagten med skarpladt våben. 2 timers frivagt inde i vagtbygningen. 2 timers 

søvn på en metalsovebriks, og så forfra igen indtil næste morgen. Vagt-kommandøren 

var som regel en Sekondløjtnant eller en Kornet. Det har altid moret mig, at 

Vagtkommandøren under instruktionen altid sagde: " Husk at skyde først, så kan i altid 

råbe holdt bagefter. Selvfølgelig var det en " Joke " kunne man sige sig selv. Hørte man 

til Patruljevagten, så gik man på forskellige tidspunkter 3 elever med skarpladt våben 

om natten rundt i  lejren, anført af en Sergent. 

 

Så kom jule - og nytårsperioden, og vi blev delt op i hold, nogle fik 6 dages juleorlov, 

og andre 6 dages nytårsorlov. Der kunne så byttes indbyrdes hvis man hellere ville have 

orlov i den anden periode. Jeg ville altid helst hjem til jul, og sådan blev det som regel. 

Dengang rejste man med særlig orlovstog, med Militærpoliti på perroner og i 

togvognene, så det var med at opfører sig korrekt under rejsen. Der blev ikke tålt nogle 

udskejelser. Sådanne orlovstog kunne transporterer mange soldater fra Københavns-

området. 

 

Det var dejligt at komme hjem til jul til Mor og Far, og så gik man tur i sin fine uniform 

i Odense By og hilste alle sine bekendte. Juleaften hjemme var hyggelig når man sådan 

var på juleorlov. Jeg pyntede juletræet dagen før. Mor stegte gås og lavede julemad 

juleaften, og Far og jeg gik tur og i kirke om eftermiddagen. Så kom vi hjem til 

julemiddag, sang et par sange ved det tændte juletræ, fik julegaver og hyggede os resten 

af aftenen med chokolade. 1. og 2. juledag besøgte vi familie, og 3. juledag havde Mor 

jo fødselsdag, og så havde vi gæster. Om natten, altså natten til 4. juledag skulle jeg 

rejse tilbage igen og skulle nå orlovstoget der kom fra Jylland ca. ved 0230 tiden. De 

fleste soldater sad selvfølgelig og sov når man steg ind i toget, men man fandt altid en 

plads. Og så var det direkte på flyvemekanikerskolen når vi kom hjem til Værløselejren, 

og var klædt om til hverdagsuniform. Så sov man jo også rigtigt godt den følgende 

aften. 

 

Havde man ikke vagttjeneste nytårsaften, så tog man til København for at more sig. Vi 

dansede i " Den Kvikke Kanin " på " National Scala " Exalon " osv. Allerede dengang 

levede jeg livet fuldt ud. Iløbet af natten kørte Lundsteens busser et par gange direkte til 

Værløselejren, så kunne man jo selv vælge et tidspunkt. Mit soldater nr. var 73/48, og 

det skulle jeg blot opgive i hovedvagten når jeg kom hjem. Jeg husker tydeligt denne 

første nytårsaften som soldat, jeg og nogle andre var lige kommet hjem og gået iseng og 

slukket lyset.  

 

Så kom pludselig 44/48 Andersen tumlende hjem meget beruset, og så havde han været 

oppe at slås i Nyhavn inde i København og mistet en fortand, så han råbte op, og 

skældte ud, og vi andre bad ham hisse sig ned, men så truede han også os. Men 

pludselig gik døren op, og ind kom den skrappe Oversergent på inspektion. Nu havde vi 
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frie hænder en sådan nytårsnat, så inspektionen var ikke så formel. Men det kan nok 

være at Oversergenten og 44 Andersen tog sig et ordentligt skænderi, et skænderi som 

44 Andersen selvfølgelig tabte, og blev  beordret i seng, medens vi andre lå nede under 

tæpperne og skrup grinede. Til os andre råbte Oversergenten: "Ti stille" men  44 

Andersen blev ved hele tiden at sige: " Hr. Oversergent, jeg spørger, hvor er min tand”. 

og så grinte vi andre endnu mere, og til sidst grinte Oversergenten også, og gik sin vej. 

  

Nytårsmorgen 1949 fik vi lov til at sove længe, og jeg var lidt utilpas fra dagen før, men 

det fortog sig op af dagen, og da jeg var udsovet, stod jeg op, gik i bad, klædte mig om i 

udgangsuniform, og så tog jeg til København, og gik i Rialto-biografen og så filmen " 

Tabte Horisonter " som jeg senere skulle komme til at se mange gange. Derefter ind et 

sted og få en kop cacao med kage, og så med bussen fra Rådhuspladsen og hjem til 

Værløselejren og på hovedet i seng og få sovet ud. Næste dag var det så igen 

Flyvemekanikerskolen der kaldte for første gang i det nye år. 

 

Nu var uddannelsen blevet forceret, og vi fik at vide at vi allerede skulle til eksamen i 

maj, så det kan nok være der blev læst på lektierne hver dag selv om vi var i januar 

måned. Meningen var at vi den 1. Juni skulle ud til enhederne i landet og gøre praktisk 

tjeneste de sidste 3 måneder af uddannelsen som så skulle være afsluttet den 1. sep. 

1949 med udnævnelse til flyvemekaniker og Flyvermath, og så en god aflønning. 

 

Alt gik nu planmæssigt på skolen i det dejlige forår, og der blev da også tid til at rejse 

på den sædvanlige orlovstur til Odense ret ofte. Men vi havde nogle lange lørdags-

parader engang imellem hvor alt blev inspiceret af befalingsmændene, og så var de lige 

glade med om vi kunne nå toget i København, sådan var det altså dengang. Vi blev 

holdt i ørene og skulle være gode og dygtige soldater. 

 

Derfor var vi 5 elever fra Odense der fandt ud af, at lade Lundsteens TAXA hente os 

inde i selve lejren og køre os til Roskilde banegård. Så kunne vi nå toget fra København 

der, og det gik faktisk godt hver gang vi blev nødt til at benytte os af den 

fremgangsmåde. 

 

Da vi nærmede os maj måned kom der en liste ud med navnene på de flyvestationer 

hvor vi skulle udstationeres. Så skulle man skrive sig på hvor man helst ville hen i 

prioritetsorden. Jeg valgte Luftmarinestationen Aunø ved Vordingborg som nr. 1. 20 

min. før listerne skulle inddrages, ombestemte jeg mig, og gik ind på kontoret, fandt 

listen frem, og skrev Luftmarinestationen København som nr. 1. 

 

Jeg kan senere se hvorledes en sådan omprioritering har indvirket på hele ens liv, især 

også ægteskabeligt set. Hvor alting ville have set anderledes ud med ens liv, hvis jeg 

som først skrevet var blevet udstationeret pa Aunø. Sådan 20 min. kan faktisk ændre alt 

i ens ellers påtænkte fremtid. 

 

Eksamen sidst i maj gik godt for mig. En af kammeraterne fra Odense dumpede og blev 
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hjemsendt. Vi kaldte ham for lille mand, men jeg ved desværre, at han var svag i 

mange fag. Men alligevel var det synd for ham. Jeg så ham ikke siden, også selv om 

han var fra Odense. Efter aflevering af våben, andet militærudrustning samt diverse 

fagbøger, fik vi udleveret nye uniforner, undermundering og løn, og sendt på 3 dages 

orlov. Tiden i Værløse var slut. 

 

Onsdag den 1. Juni 1949 kl 1200 mødte jeg så på Luftmarinestationen på Holmen, 

Refshalevej i København. Vejret var fint den dag husker jeg,og efter at være blevet 

indlogeret på 12 mandsstuer i en bygning kun 5 meter fra vandet, Øresund, og fået 

vores kufferter pakket ud blev vi vist rundt på stationen af en Underkvartermester og fik 

en orientering om alt hvad der foregik et sådan sted, og skulle foregå. Vi var ca. 30 

elever der således kom fra Flyvemekanikerskolen og skulle gøre tjeneste der. Jeg blev 

tilkommanderet 1. Luftflotille, der bestod af 2 grupper, nemlig Catalinagruppen med 5 

fly, og Supermarine Sea Ottergruppen med 6 fly. Begge flytyper var søluftfartøjer, altså 

amfibiefly, der kunne lande både på vand og land. 

 

 Jeg selv og 5 andre kom i  Sea Ottergruppen. 15 andre i Catalinagruppen. 2. Luftflotille 

var placeret i Kastrup Lufthavn syd, og bestod af Spitfire, Oxford, Harward og KZ fly, 

altså landfly. Der blev resten af eleverne tilkommanderet. Tjenestgørende i Kastrup blev 

transporteret i bus fra og til Luftmarinestationen. Forplejningen var fortræffelig morgen, 

middag og aften. Og når man kom sent hjem en aften, hvad man jo som ung soldat jo tit 

gjorde, var der altid overskuds-smørrebrød stillet frem til fri spisning nær køkkenet. 

Hver morgen blev vi vækket af en trompeter der blæste revillen kl. 06.30 Om aftenen 

kl. 22.15 blev retræten blæst. 

 

Som sagt, vi var jo nu i marinen, og blev inddelt i Kongens og Dronningens Kvarter. 

Dvs. vi havde vagt på stationen hveranden dag. Altså den ene dag havde Dronningens 

Kvarter vagten, og den anden dag Kongens kvarter, så det var til at finde ud af. Men det 

begrænsede jo vores bevægelighed ud i byen. Men den tradition stammede jo 

marineskibene, hvor der hele tiden skulle være besætninger tilstede ombord. Besværet 

med en sådan vagttørn indtraf når man skulle have lørdag-søndagsorlov, så skulle man 

jo bytte med en anden person, og så næste Week End så stod man med 3 vagtdage 

itræk. Men OK. man kunne tilpasse sig alt. 

 

Vi elever begyndte straks at lave eftersyn og reparationer på flyene under ledelse af 

ældre flyvemekanikere. Det var også tiltrængt med at gøre disse fly iorden. Der havde 

jo ikke været så mange flyvemekanikere lige efter krigen, så man havde kun såvidt 

mulig taget sig af det flyvesikkerhedsmæssige. Rengøring,  maling og pudsning var 

man ikke gået så højt op i. Men nu var vi elever igang med at give den en ordentlig 

skalle, og det var da rigtig spændende, og også en udfordring.  

 

Efter ca. et par måneder i hangarerne hvor man havde fået et rimeligt kendskab til 

flyene, blev vi efter en nøje fastlagt tørn sendt med på flyvning som besætnings-

medlem med uddannelse som Flymaskinist for øje. Det var ret spændende, at stå 
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bagved piloten og holde øje med instrumenterne, vi lærte at servicere flyet både i 

luften, på vandet og på landjorden. Det var flot sådan at starte på Øresund med et stort 

skumsprøjt efter os. Vi lærte at starte flyet med håndsving og inertistart, og på vand 

lærte vi at holde an til bøje, samt sætte drivposer ud, og således hjælpe piloten med at 

styre flyet ind mod slæbestedet når vejret var vældig uroligt og bølgerne høje. Når vi 

nærmede os slæbestedet blev understellet sat ned, og flyvemaskinisten skulle så føle 

efter at understelslåsene var i indgreb inden opkørsel. Når flyets hjul rørte det skrå 

cementerede slæbested, kunne piloten give fuld gas på motor og propel, og flyet kørte 

så op på land på Luftmarinestationen. 

  

Det krævede en god flybesætning at tumle et fly som f. eks. Sea Otteren når det var på 

vand, især når det stormede, og bølgerne var høje. Således var det absolut nødvendigt at 

vi flybesætninger på forhånd havde opnået den rette træning på søluftfartøjer. Manøvre 

i hård sø krævede en ganske speciel teknik,  som nøje måtte følges for ikke at slå 

flyvemaskinen til pindebrænde. Starten kunne forekomme særdeles ubehagelig og 

brutal. Specielt kunne det lyde uhyggeligt, når flyet, efter at der var givet fuld gas, 

pløjede sig igennem bølgerne, og søen slog op over cockpittet og ramte den 

hårdtarbejdende propel. Man følte snarere, at man sad i en undervandsbåd end i en 

flyvemaskine. Senere under startforløbet, inden der endnu var flyvefart, blev flyet 

brutalt forsøgt kastet i luften af den ene bølgetop efter den anden for til sidst at blive 

sendt på en kort lufttur, inden toppen af næste bølge endelig sendte det i luften med et 

sidste enormt brag. Godt gennemrystet og mørbanket, til tider så vores hovedtelefoner 

røg af – hang man endelig i luften - og ærlig talt var man lige forbavset hver gang over, 

at maskinen stadigvæk hang sammen i et stykke. 

 

 

Alfa og omega var at holde flyets næse oppe, så de hårde sammenstød med bølgerne 

fandt sted, hvor flyet var beregnet til det nemlig på ” trinnet ”, hvilket nærmest kan 

sammenlignes med hælen på en speedbåd. At forsømme at holde næsen tilstrækkeligt 

højt kunne blive katastrofalt, idet de kraftige påvirkninger i så fald ville ramme længere 

fremme og være ensbetydende med alvorlig baskadigelse af flyets bund og dermed 

risiko for totalhavari. 

 

Efter afsluttende flyvning og landing på vandet, og hvorefter vi så sejlede mod 

slæbestedet på luftmarinestationen, kom vi tit ud for at flyet kun ramte slæbestedet med 

det ene hjul. Så var pokker løs, og vi der var inde på land, måtte i en fart iføre os 

gummidragter, og så vade ud i vandet og prøve at hive flyet lidt ud igen så piloten 

kunne prøve forfra. Som regel løste vi opgaven. Var man med som Besætningsmedlem 

hjalp man til med at styre flyet på vandet med såkaldte drivposer man satte fast på siden 

af flyet hvilket var en særdeles stor hjælp i uroligt vejr. Flyet kunne jo ikke sågodt blive 

liggende på vandet. Når flyet var oppe på land og motor stoppet, så skulle det skylles 

rent for saltvand, derefter trak vi det med tractor hen til tankanlægget for refueling, samt 

se efter olie på motoren, hydraulikvæske og deicersprit på de respektive små tanke. 

Derefter skulle flyet have eftersyn efter flyvning og gøres klar til næste mission, eller 
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køres i hangar. Ellers blev flyene efterset og klarmeldt hver morgen, og der blev 

skrevet klarmeldningsrapport underskrevet af ansvarshavende flymekaniker. Piloterne 

skulle også gennemlæse rapporten og underskrive, forinden de overtog flyet. 

 

Luftmarinestationen her på Holmen var en rigtig hyggelig station. Søværnet havde til 

forskel fra Hæren en jordnær, jævn og ligefrem tone og respekt overfor hinanden. De 

fleste af Søværnets officerer og befalingsmænd havde været i Modstandsbevægelsen 

under den tyske besættelse af Danmark, så de vidste nok hvad det hele drejede sig om. 

Som de sagde til os: ” Når først det blæser kan man dø af det ”. Ja sådan blev man 

opdraget af ”Rødderne på Luftmarinestationen. 

 

  Her i hangar G hvor jeg var med Sea Otter flyene havde vi et godt kammeratskab, og 

var der fødselsdag, og der ikke skulle flyves den dag, blev det altid fejret med " En lille 

en til næsen ", som man sagde det, også dengang. Der var 2 brødre, Allan og Mogens 

Mouritsen. Jeg husker, at når de skulle i luften måtte de aldrig være i samme fly, fordi, 

hvis uheldet var ude, så gik det jo ud over begge brødre samtidigt, så det var jo i 

realiteten en fornuftig disposition, fra ledelsens side. 

 

Allan var en frisk fyr. Når tjenesten var slut, så fulgtes han og jeg altid ind til byen på 

cykel. Allan boede på Bispebjerg og skulle jo hjem. Jeg boede jo på 

Luftmarinestationen, men tog som regel ind til byen om aftenen, gik tur, gik i biografen 

eller ind på min ynglingsrestaurent Lido ved Frihedsstøtten, lige over for 

Hovedbanegården og fik mig en kop kaffe med lagkage. Det var en virkelig god 

restaurant. De havde også udmærket smørrebrød, varme retter osv. 

 

En aften jeg havde vagt, kom vagthavende officer Orlogskaptajn F. Bidstrup ned i 

vagtstuen og hentede mig. Vi skulle ud på Øresund med en motorbåd og jeg skulle have 

en signallampe med. Han forklarede mig at en Norsk militær Catalinaflyvemaskine ville 

komme ind til landing om en 1/2 time med den norske Kronprinsesse Mårtha ombord. 

Hun skulle på privatbesøg hos kongefamilien på Amalienborg. Vi sejlede ud på sundet 

ved mellemfortet, og lidt efter indfandt flyet sig og kredsede over luftmarinestationen. 

Jeg sigtede på flyet med signallampen og gav grønt lys som signal til at de måtte lande 

på vandet. Det blev en flot landing, men vandet var også meget roligt. Flyet smed 

ankeret, blev fortøjet, Kronprinsessen steg ud i motorbåden og vi sejlede hende ind til 

Luftmarinen hvor en kongelig bil holdt klar. Senere hentede vi besætningen. 

 

Jeg tog også jævnligt ud til Kastrup Lufthavn, hvor jeg så pr. telefon i forvejen havde 

lejet en flyvemaskine, og så fløj jeg en tur 1/2 eller 1 hel time. Det var dejligt selv at 

sidde ved styregrejerne og nyde Sjælland fra luften. Men i de fleste tilfælde havde jeg 

passagerer med, og så splejsede vi til beløbet for leje af Flyet. Mange gange havde jeg 

nogle af mine mange damebekendtskaber også kaldet ” gå i byen veninder ” med ude at 

flyve, og de var vældig begejstrede for en sådan lufttur. Ja, så var man en pokkers karl, 

sådan at kunne dupere damerne. 
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Efterårsstormene rasede temmelig voldsomt engang imellem, og det mærkedes især 

når man sådan som nogle af os havde sin seng få meter fra Øresund, Men det var 

hyggeligt at opleve inde fra de varme stuer. Jeg husker en lørdag var den gal igen nede 

ved slæbestedet. 2 Sea Otter fly kom hjem fra en mission. Den første blev hængende 

med det ene hjul på slæbestedet, og så måtte det andet fly jo vente ude på det urolige 

hav. Jeg fik hurtigt gummidragten på inde i hangaren sammen med et par andre af mine 

kammerater, og for ned til slæbestedet og ud i vandet. Dennegang tog det lidt længere 

tid at få flyene på ret køl, men op på land kom de dog tilsidst. 

 

 Flotillechefen Kaptajnløjtnant Rostrup var af en anden mening. Han kom ned fra 

hovedkvarteret og skældte ud som bar pokker, og det var vores skyld og hvad han nu 

kan finde på, han var tilsidst helt rød i hovedet, men det var Allan også, så han svarede 

igen sågodt han kunne, og så blev Rostrup endnu mere ophidset. Allan sagde bl. a. at de 

bare kunne træne deres piloter noget bedre i at løbe an til slæbestedet. Jeg gik min vej 

og begyndte at spule flyene rene med ferskvand, og så faldt der efterhånden ro over det 

hele. Rostrup kunne godt se at vejret og bølgerne var ikke så lige til at tumle flyene i, 

den dag. 

  

I en storby som København, og i uniform hver dag, samt deltagelse i mangt og meget, 

kunne det jo ikke undgås at man som ungkarl fik en hel del damebekendtskaber de 

såkaldte ” gå i byen veninder ” Man blev jo inviteret ud bl. a. som dansepartner, og 

omvendt skulle man jo selv have en partner når man skulle til en sammenkomst. Jeg 

husker bl. a. navne som Jytte Rossil, Vibeke Vogelius, Else Soelberg, Lilian jacobsen, 

Jytte Petersen ,Edith Andersen og Lilly Bülow osv. og som jeg ikke har set noget til 

siden jeg første gang forlod København. Jeg ved at 2 af dem er døde, og nogen af dem 

er emigreret til udlandet, men alt i alt var det damer som damer er, pæne damer, og 

mange sammenkomster var ualmindelig hyggelige. 

 

Det at have uniform på hver dag, også i fritiden på orlov osv. var påbudt i forsvaret 

sålænge at man havde en menig stilling, og det varede faktisk for mit holds 

vedkommende til 1 Sep 1951.  

  

Og så blev det Jul og Nytår igen. Dejlig juleorlov hjemme i Odense hos Mor og Far 

som jeg altid glædede mig til. Nytårsaften, hvor jeg tilfældigvis ikke havde vagttjeneste, 

blev fejret i Bredgade i Odd-Fellow Palæet, hvor Kongelig Dansk Yachtklub holdt alle 

tiders nytårsbal. Hvordan jeg blev inviteret med der husker jeg overhovedet ikke mere, 

men der var mange fine damer at danse med, og alle klub-medlemmer var særdeles 

flinke, også selv om man var i uniform. Nu var militær-personer også særlig vellidt i de 

år under den ” Kolde Krig ”. 

 

1950 blev også et begivenhedsrigt og aktivt flyvende år. Vi flymaskinister var jo på en 

tørnliste, således vi kunne holde vores træning vedlige og opnå nødvendig antal 

flyvetimer. Der blev fløjet meget i både Sea Otter- og Catalinagruppen. I Sea 

Ottergruppen deltog vi jo i Øresundsalarmen med redningsfly. Catalinagruppen var 
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travlt beskæftiget med flyvninger på Grønland og Færøerne. 

 

 Jeg måtte mange gange op midt om natten og gøre fly klar, og så flyve med på 

eftersøgning i flere timer. Man var noget bælgøjet, men blev hurtig lysvågen efter en 

hurtig briefing og take off. Når så det begyndte at lysne, kunne man selvfølgelig bedre 

observerer over vandet Om nødvendigt fløj vi tilpas ned over vandoverfladen når der 

evt. blev set en eller anden genstand. Der er bare det ved det, at under lavflyvning er ens 

synsfelt meget begrænset. Man har kun lige netop tid til at vurderer en observation, og 

så har man derefter kun  et par sekunder til at analysere observationen, for så er den 

allerede forsvundet bagude, så den bedste eftersøgningsstil er selvfølgelig med så meget 

højde på som muligt. 

 

Når man engang imellem havde fået lov til at sove en hel nat uden at blive kaldt op, var 

det skønt for mig, at vågne godt udsovet. Kl. 630 starter livet på Luftmarinestationen.  

Reviellen har lydt og man begynder at strække sig under tæpperne. Så springer man ud 

af sengen på 12 mandsstuen og tænder lys. For tidligt mener en anden. Man kunne vel i 

det mindste vente lidt. Lidt efter er alle vågne, og den sædvanlige skælden og smelden 

over alt og alle tager hurtigt til. For en kulde! Og en blæst. Ja, nu er det med at komme 

ud i baderummet og i bad og derefter påklædning i daglig uniform. 

 

I det blege daglys begiver flybesætningerne sig til messerne for at spise morgenmad, så 

til briefing- rummet for at få dagens instruktioner, og her står bl. a. Operationsofficeren 

klar. Flyvemeterologen er her også, parat med sine vejrkort. Vejret er blæsende op over 

Øresund og Kattegat, og sne er i vente. 

 

Og så ud til flyene hvor vi Flymaskinister samt specielteknikere skal klargøre motorer, 

radio, radar og andre indstallationer, afprøve disse og påfylde brændstof til beordret 

mængde. Derefter skrives klarmeldningsrapport for hvert fly, og enhver teknisk 

uregelmæssighed meldes straks til Operationsofficeren så dispositioner kan tages, og 

evt. et andet fly sættes ind til den pågældende mission. 

 

Idag, 2 Sea Otterfly og 1 Catalinaflyvemaskine skal på navigationsflyvning over 

Danmark. Fører af Catalinaflyet er Kaptajn Lonsdahle, fører af Sea Otterflyene er 

henholdsvis Flyverløjtnant E. Fynbo og Flyverløjtnant L.G. Jørgensen. Jeg beordres 

som besætningsmedlem og Flymaskinist på Flyverløjtnant L.G. Jørgensens Sea 

Otterfly. 

 

Alle 3 fly kommer godt nedad slæbestedet og ud i vandet. Jeg pumper vores understel 

op og melder klar over intercomradioen. Bølgerne er stærke i Øresund lige nu og 

snetykning, samt blæst og regn i en blandet mængde tager til, men trods dette kommer 

vi godt i luften og når snart vores beordrede flyvehøjde 1500 fod. 

 

Formationen ligger fint. Vi ligger tæt ved Fynbo, men lidt tilbage og Catalinaen et par 

hundrede fod foran og lidt højere, men distancere sig hurtigt fra os. Over Kattegat ses 
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bølgerne som hvidt skum og en blanding af regn, slud og sne vælter ned. Jeg sidder 

ved siden af piloten og holder jævnligt øje med instrumenterne. Sigtbarheden bliver nu 

dårligere, da vi pludselig får problemer med vindspejlets vindueviskere der periodisk 

går istå. Fejlen kan ikke umiddelbart udbedres, men sålænge vi blot skal sørge for at 

holde vores plads i formationen lige skråt bag Fynbo går det sagtens, og sålænge 

sideruderne ikke iser til. 

 

Nu er sigtbarheden blevet så dårlig, at Fynbo der holder kursen, kun kan skimtes 

engang imellem.og tilsidst bliver han helt væk for os. Jørgensen vælger at gå lidt nedad 

og lave et højredrej, da Kaptajn Lonsdahle over radioen giver alle ordre til at finde 

Flyvestation Tirstrup og lande der. Lidt senere lander vi uden problemer på Flyvestation 

Tirstrup ved Århus som de sidste. Jeg husker tydeligt at Kaptajn Lonsdahle kom hen til 

min Pilot L. G. Jørgensen og sagde til ham : " De blev jo væk! Find ud af hvorfor, og 

kom til mig med en tilbagemelding" Hvad den lød på husker jeg ikke, men videre 

navigationsflyvning blev aflyst, og vi fik ordre til enkeltvis at returnere til 

Luftmarinestationen København, idet vejret jo var meget dårligere nu. En ting er 

sikkert, man må ikke blive væk i en formation, stor eller lille, det er ikke velset. Man 

skal blive hængende og holde kursen selv om flyene foran forsvinder i dårligt vejr, 

ellers kunne der jo ske de værste ulykker i et pludselig virvar. 

 

Efter en times tid kom vi hurtigt i luften igen, og satte straks kursen mod København. 

Øjeblikkelig var vi inde i snetykningen, men i vores hovedtelefoner kunne vi af 

meldinger fra Luftmarinestationens Flyvekontroltjenestes radiostation, som vi var i 

konstant forbindelse med, erfare, at nu var vejret klaret op på Sjælland og i 

Københavnsområdet og da vi fløj ned gennem Øresund langs kysten ved Strandvejen 

var sigtbarheden som meddelt fint. 

  

Vores landingsområde på vandet ved Mellemfortet ses nu tydeligt. Piloten taler nu med 

Luftmarinestationen kan jeg hører. Så bliver der pludselig stille i flyets Cockpit da 

gashåndtaget trækkes tilbage for at gå ned i lavere højde. Langsomt tager højden af. 

Flyet duver blødt under de små kurskorrektioner, og korte radiomeldinger knitre i vores 

hovedtelefoner; " Højdemåler tre nul nul, vind fra tre et nul grader, tolv knob, skifter." 

Højdemåler tre nul nul. Klar til landing, Kald på finalen. Vi drejer roligt ind mod 

landingsområdet på vandet imellem Mellemfortet og Luftmarinestationen. 

Gashåndtaget helt tilbage, og vi lander blødt på vandet der nu er meget roligt i forhold 

til i morges. Vi sejler hen til slæbestedet og giver gas og kører op på cementdisperslen, 

stopper motoren, og propellen står stille. Det var det. Vi forlader flyet, og så skal jeg til 

at spule flyet rent for saltvand. 

     

Så blev flyet tanket, fik eftersyn efter flyvning og derefter kørt i hangar. Så kunne man 

endelig gå op og smide sig på køjen og sove lidt. Derefter i bad, i messen og spise i sin 

udgangsuniform, og så måske til byen iløbet af aftenen og så var en travl dag således 

snart tilende 

 



 53 

Det var en vidunderlig tid på  Luftmarinestation København. Nu skulle vi unge snart 

have fine 2-mands-værelser- ofte sammen med én der boede ude i byen- så i 

virkeligheden var det enkeltværelser det meste af tiden. Messen var helt i top. Når man 

havde været i byen og kom hjem over midnat kunne man som før beskrevet gå 

nedenunder og spise af det natmad der var stillet frem eller også kunne vi purrer 

messegasten og bestille natmad hos ham, og man kunne godt sidde det meste af natten 

og snakke og diskuterer. 

 

 Det var ikke uden grund at Luftmarinestationen blev kaldt for “ Nightclub Copenhagen 

”. Engang  fik vi på Stationen 5 “Blue- Bell Girls“ - dansepiger, der optrådte på Atlantic 

Palace- med hjem, fordi de troede, at de skulle med på natklub. Én af pigerne faldt i 

øvrigt for en af kammeraterne- en pilot- og blev senere gift med ham. 

  

I april var jeg til alle tiders flyverbal i Kongelig Dansk Aeroklub. Det blev holdt i 

Borgernes Hus i København, og begyndte med en dejlig middag. Som dame havde jeg 

min kammerats søster Jytte Petersen med, og det blev en rigtig fin aften. Jeg havde jo 

været medlem af Aeroklubben siden jeg begyndte at deltage i flyveklubbernes 

aktiviteter. 

 

4 Maj 1950 i anledning af 5 årsdagen for befrielsen i 1945, blev jeg vidne til en kedelig 

flyveulykke. 3 Meteorjagerfly fra 3. Luftflotille skulle give en opvisning over 

Langelinie i København i anledning af den 4 Maj, der jo blev festligholdt. 

 

Jeg var taget ud til lystbådehavnen ved Langelinie for at overvære opvisningen derfra. 

Ved afslutningen af opvisningen kommer det ene af flyene susende i lav højde hen 

langs langeliniekajen og udfører en rulning, og stiger med stor fart lodret op mod 

himlen. Piloten Kaptajnløjtnant Carlo Friis Sørensen gentager manøvren, men under 

rygflyvning i lav højde kollidere flyet med nogle skibsmaster i lystbådehavnen hvorved 

den ene side af haleplan samt højderor bliver revet af. Det lykkedes at bringe flyet nogle 

hundrede meter til vejrs igen, hvor Kaptajnløjtnanten forsøger at springe ud med 

faldskærm, og jeg ser også faldskærmen folde sig halvt ud samtidig med at flyet 

krænger ind imod Marinestationen Holmen. Samtidig ser jeg at faldskærmen med 

piloten bliver hængende i stumperne af haleplanet og bliver trukket med ned mod 

jorden. Derefter forsvinder flyet ned på Holmen. Piloten dræbes selvfølgelig, og det 

viser sig at nedstyrtningen har fundet sted på Arsenaløens sportsplads. 

 

Jeg stod ved siden af en politibetjent da det skete, og vi var begge ved at få stumperne 

af haleplanet i hovedet, idet de røg ned lige ved siden af os. Politibetjenten samlede 

stumperne sammem, selvfølgelig til havarikommisionen, og jeg hyrede en Taxa og 

sagde til chaufføren, at han skulle kører mig til Holmen hurtigt. Da vi nåede derud var 

ambulance og brandkøretøjer fremme. 

 

Dagen efter blev ”Sømanden” Allan og jeg beordret over til havaristedet for at gå 

havarikommisionen til hånde. Flyet var selvfølgelig totalt smadret, og der ved siden af 
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hvor piloten, hængende i sin faldskærm, havde ramt jorden med en frygtelig fart, var 

der et stort hul formet som et menneske, så han var jo blevet dræbt på stedet. Der er 

ingen tvivl om at han har fløjet rygflyvning i for lav højde. Han blev senere begravet på 

Holmens kirkegård i København, og mange Marineofficerer fra Luftmarinen deltog idet 

3. Luftflotille hørte til Luftmarinen, men stationeret i Jylland. 

 

Sommeren 1950 var en dejlig og begivenhedsrig tid. Vi fra luftmarinen gik på den tid 

meget i byen. Vi kom meget i Tivoli og på Dyrehavsbakken og mange andre forlystel-

sessteder i København. Jeg husker tydeligt en aften Gunnar fra Kolding og jeg var på 

Bakketur. Vi var bl. a. inde i professor Tribinis telt hvor soldater kunne komme gratis 

ind. Gunnar og jeg så der den oversavede dame og en dame der optrådte som jonglør. 

Disse 2 damer så meget kønne ud, så vi smilede og blinkede med øjnene til dem, og da 

forestillingen var forbi blev vi bare siddende til næste forestilling, og så fremdeles. En 

forestilling varede kun ca. 15 min.. Men så råbte professor Tribini oppe fra scenen til os 

om vi ikke havde set nok nu, og det syntes vi skam ikke, at vi havde. 

 

Nyt publikum kom ind og forestillingen gentog sig, og der var efterhånden ved at være 

kontakt med de optrædende damer, så i den efterfølgende pause fik vi en aftale istand 

med dem. Gunnar med den oversavede dame og jeg med damen der var jonglør. Vi 

mødte dem så da Bakken lukkede. Ja, det er til at grine af, Gunnar og den oversavede 

dame. Men vi havde det alle meget hyggeligt indtil denne forbindelse så gik i 

opløsning. 

 

Jeg kom også sammen med en ung dame fra Bispebjergkvarteret, nærmere betegnet 

Skoleholdervej, især når man skulle ud og danse osv, ”altså en gå i byen veninde”. Det 

viste sig senere at hun, og damen der var jonglør, om dagen var ansat i samme firma, 

men kendte ikke til hinandens forbindelse med mig. Ja, hvad kommer man ikke ud for 

som ungkarl der er ude på de vilde vover. Men sjovt var det. 

 

Jævnligt tog jeg til Skovlunde og fløj en tur 1 times tid. Jeg skulle jo holde min 

flyvefærdigheder som pilot vedlige idet certifikatet skulle fornyes engang om året. 

  

Og så var der en 3. dame som var interesseret i mig, Lilian Jacobsen hed hun. Hun var 

ansat på et Pensionat på Østerbro, så der var man engang i mellem sikret god mad. Nu 

dermed ikke sagt at man skulle giftes med dem allesammen, det var bare bekendt-

skaber som alle soldater på mange spændende måder opnåede i tidens løb. 

  

25 Juni tog jeg en tur over til det svenske, nærmere betegnet Malmø, og der fik jeg en 

god middag, og tog så hjem til København om aftenen igen. I København erfarede jeg 

at Koreakrigen selvsamme dag var brudt ud. Det var en søndag, og jeg tog straks ud til 

Luftmarinestationen. Om natten blev vi vækket. Vi skulle op og gøre vores flyve-

maskiner klar til patruljeflyvning nede i Østersøområdet. Nu ligger dette jo pokkers 

langt fra Korea, men det var fremmede skibe i området man var interesseret i at holde 

øje med. Men dernede så alt ud til at være roligt. Der lå et par små russiske krigskibe for 
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anker, men ellers ikke noget særligt. 

  

 Og så havde jeg tilmeldt mig en udenlandsrejse med bus til Tyskland, Holland, Belgien 

og Frankrig, og det var i perioden 13-26 August med Dansk Ungdoms Rejseforening, 

og den tur glædede jeg mig meget til. Det var jo også min første sommerferie i 2 år. 

Som elev ved forsvaret var der ikke noget der hed sommerferie, det måtte man vente 

med, men nu var muligheden der. 

 

Lørdagen før jeg skulle rejse var jeg også ude på de ville vover i København, idet der 

var en dame som gerne ville møde mig, jeg kendte hende ikke, men en af mine 

kammerater på Luftmarinen havde anbefalet mig som en mand man roligt kunne gå i 

byen med, uha,uha! Jeg skulle møde hende ved Frihedsstøtten kl 19oo. Jeg kom også 

men jeg satte mig ind på Cafe Lido overfor Frihedsstøtten, fik en kop kaffe, og holdt så 

øje med når hun kom. Hun kom også til tiden, og stod længe og så sig omkring, og jeg 

sad inde på Lido og betragtede hende, og jeg blev klar over, at det ihvertfald ikke var 

noget for mig, så jeg gik ud og tog min cykel og kørte lige forbi hende og hjem på 

Luftmarinen, ret ubehøvlet af mig, men jeg er da også blevet brændt af et par gange, 

sådan er livet jo desværre. 

 

Hjemme på Luftmarinen var jeg ved at pakke min rejsekuffert, og dette fortsatte jeg 

med. Pludselig kom en af mine kammerater løbende over fra vagtstuen hvor han havde 

vagt, og ind til mig på min stue og sagde at der var telefon til mig, og at det var en dame 

og hun var rasende og frygtelig gal i telefonen på mig. Jeg sagde, at det kunne jeg godt 

forstå, men kan du ikke sige til hende, at jeg er beordret til Frankrig på tjenesterejse. Det 

skulle han nok og så var den potte ude. Min kammerat var én af de Flyvemekanikere 

der senere blev General og chef for Flyvevåbnet, og atter senere chef for alle NATOs 

Luftstyrker i Nordeuropa med kommandostation i Kolsås i Norge. Jo det var en fin 

karierre, men det var nok ikke fordi han hjalp mig ud af en knibe den aften. Damen 

forsøgte sig også igen nogen tid efter, men jeg havde lukket af, Basta!!. 

 

Søndag morgen mødte jeg inde på Rådhuspladsen ved den lille Hornblæser sammen 

med alle de unge damer og herre som skulle med på denne 14 dages busrejse. Det var 

hyggelige pæne mennesker allesammen, og inden at vi i bussen nåede frem til Store-

bæltsfærgen i Korsør var vi godt rystet sammen. 

  

I Odense hvor vi gjorde holdt ved Hovedbanegården for at samle et par rejsedeltagere 

mere op stod min Mor og Far for at hilse på mig, samt give mig et par brunsvigere med 

på turen. De smagte rigtig godt. Og så suste vi videre med bussen, idet første stop var 

Hengelo i Holland, hvor vi skulle overnatte. Vi nåede dog først til Breda hvor bussen 

gik i stykker, og medens chaufførerne, der var 2, gik i byen efter reservedele, var vi 

andre straks inde for at få et par hollandske drinks. Jo længere tid det tog for at få 

bussen repareret jo flere drinks røg der ned, men jeg fik et par kultabeletter af et 

ægtepar, Ole og Else Jensen der blev mine meget gode venner, et venskab der stadig 

holder anno 1999. Else er desværre død i 1993. Jeg var til Oles 80 års dag i December 
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1995, og han trives godt, bortset fra lidt gangbesvær. Ole døde i 2001. 

 

Men bussen blev færdig ud på natten, og så nåede vi Hengelo, og kunne endelig gå til 

ro. Næste dag fortsatte vi ned gennem Holland til Arnhem, videre ind i Belgien og sent 

om aftenen ind i Frankrig mod Paris som vi var fremme ved hen på morgenstunden. 

Efter en dags rundtur i byernes by tog vi om aftenen Expressen fra Le Gare Du Nord i 

Paris til Marseilles. Der nåede vi frem til om morgenen. Jeg havde sovet godt hele 

natten oppe i et bagagenet i kupeen. Jo det var hyggeligt. Efter morgenmad og en tur 

rundt i Marseilles rejste vi med et tog til Cannes hvor vi så skulle bo på et dejligt hotel i 

5 dage. 

  

Og hvilke 5 dage med fester, dans, sejlture, rundture til Nice og et lille smut ind i 

Italien, og dasen ved den dejlige Rivierastrand, jo, dette var livet på den ferie. 

Hjemturen gik med bus til Grenoble, og videre til Lyon for ombordstigning i tog til 

Paris. I Paris fik vi endnu en dag, og så gik det med den danske bus nordpå gennem 

Belgien ,Holland og Tyskland hvor vi efter beregning ville være i København Søndag 

morgen kl 0400. I mellem-tiden var jeg allerede hoppet af i Odense, og fik således en 

søndag hos mine forældre og rejste så om aftenen med tog til København. På 

Luftmarinen gik jeg så tidligt iseng efter dejlige 14 dages på ferie. Og så næste morgen 

var det igen hverdag med vores flyvemaskiner på Luftmarinestationen. 

 

Een af de heldigvis få dystre ting man kunne opleve på Luftmarinestationen var 

henrettelsen af de dødsdømte danske krigsforbrydere og landsforrædere. Det foregik 

som regel om natten ved 001 tiden på Redangeren lige overfor Stationen. 

  

Første gang jeg oplevede det var en sen aften. Jeg havde som sædvanlig været i byen og 

var lige gået ind på mit værelse på 2. sal da der lød en kraftig salve fra flere geværer. 

Ren reflex som man jo havde lært smed jeg mig ned på gulvet. Det var jo under den ” 

kolde krig,” og så bevægede jeg mig hen til vinduet og forsøgte om muligt, uden at få 

hovedet for langt frem, om jeg kunne se noget. Det kunne jeg selvfølgelig ikke, der var 

meget fredeligt nede på stationspladsen, og skilvagten stod roligt på sin post over ved 

indgangsporten. 

 

Nå, men jeg begyndte at klæde mig af for at gå i seng, og så lød der en ny skudsalve. 

Derefter tænkte jeg ikke mere over det, men spurgte næste dag Vagthavende Marineof-

ficer hvad pokker det var for et skyderi inat. Nå, det var blot et par af de dødsdømte 

danske landsforrædere der blev skudt. En af de 2 skulle være den berygtede dansker, 

landsforræderen og SS-officeren K. B. Martinsen, der under besættelsen havde skudt 

nogle danskere. 

 

Ja, det foregik altså i et skydeområde på den anden side af Luftmarinestationen. Og, vi 

oplevede således nogle henrettelser i den tid, men ænsede det efterhånden ikke mere, og 

straffen var helt sikkert velfortjent. Det der skete her var en streng hemmelighed for den 

almindelige befolkning. Skydning og sprængninger foregik jo tit dag og nat på et 
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militært område, og derfor betragtede Københavnerne det jo ikke som noget særligt. 

Der blev henrettet 46 personer i Danmark. De der blev dømt i Jylland blev henrettet i en 

plantage nær Viborg og resten overfor Luftmarinestationen. 

  

 Og livet gik videre med vores flyvninger på forskellige missioner, og så var jeg igen på 

eftersøgning. Det foregik med en Sea Otter over Øresund udfor Skodsborg hvor 

Kaptajn von Holstein Rathlou omkom i et Spitfire jagerfly. Vi fandt stedet, og et 

ambulancefly smed et par farve-poser ud i vandet. Så var det op til andre at bjerge det. 

 

I efteråret 1950, en kold novemberdag, blev jeg beordret på rutineflyvning med 

nuværende oberstløjtnant A. Bøje som pilot. Vi fløj dels over omegnen af København 

og dels over Øresund, hvor vi udførte enkelte landingsøvelser på vand. Efter ca. 45 min. 

flyvning for hjemadgående mod Luftmarinestationen i god højde over Sortedamssøen, 

lød der et temmeligt kraftigt knald fra motoren. På det tidspunkt befandt jeg mig ved 

siden af piloten. Jeg husker tydeligt, at omdrejninger og olie-tryk på instrumentpanelet 

svingede meget kraftigt fra normal-positionen for derefter at stabilisere sig nogenlunde 

igen. 

 

Vi fløj straks ud over Øresund for nødlanding på vandet  hvilket skete nær 

Middelgrundsfortet, og under afløb i landingen gik motoren stærkt ned i omdrejninger 

for til sidst at gå helt i stå. Det var uden tvivl i sidste øjeblik vi landede. Over radioen 

meddelte piloten Luftmarinestationen vores situation og position. 

 

Jeg kravlede kort efter ud gennem SB vindue og op oven på flyet for at inspicere 

motoren nærmere og kunne konstatere, at cylinder nr. 1 havde løsnet sig ca. 25 cm fra 

sin fastgørelse samtidig med, at motoren og dens omgivelser var oversmurt med olie. 

Ikke længe efter indfandt sig en stor hurtiggående motorbåd fra Luftmarinestationen 

med hjælpepersonel, og i løbet af et øjeblik var vi på slæb tilbage mod Luftmarinen, 

hvor Sea-Otteren uden problemer blev bugseret op ad slæbestedet og kørt i hangar. 

 

Jeg husker også tydeligt en lignende episode. Det var en dag efter frokost vi fløj 

skoleflyvning ude over Øresund i en times tid med piloterne Fynbo, A.B. Jensen og jeg 

selv som flymaskinist. Vejret var det bedst tænkelige med svag vind og klart solskin – 

en sand fornøjelse. Vi havde været en snes minutter i luften og gik nu ind for at slutte 

flyvningen af med landingsøvelser på vandet udfor Mellemfortet. Landingsretningen 

var nordlig, og efter første landing lod piloten farten løbe af, inden han gav fuld gas for 

på samme kurs at gå i luften igen. Flyet løb villigt op på trinet, og alt forekom normalt, 

indtil vi netop havde sluppet vandet. Her var det, som om den enorme motorstøj blev 

akkompagneret af en mistænkelig hvislende lyd, som mere mindede om stempelslagene 

fra et damplokomotiv end fra en flymotor. 

 

Noget var galt og beviset kom promte. Sea Otter flyet var knapt nok færdig med at ryste 

vandet af sig, og vi var næppe nået op i mere end ti meters højde, da motorstøjen endte i 

et brag, hvorefter alt blev tyst. Fra det ene øjeblik til det næste stod både motor og 



 58 

propel stille – en situation der ikke efterlod nogen valgmuligheder. At Sea Otter´en 

for en overfladisk betragtning kunne minde om en drage skulle man ikke lade sig narre 

af, - den havde et glidetal, som en mursten, så det drejede sig om lynhurtigt at få 

hjernevindingerne omprogrammeret til at lande ret frem på vandet. Jeg steg efter 

landingen på vandet op på underste vinge for at tage motoren i nærmere øjensyn og 

kunne, også her, straks konstatere, at det drejede sig om en sprængt cylinder på 

stjernemotoren. 

 

I det næsten vindstille og fine vejr lod vi os med sindsro drive med den svage strøm 

nordpå i afventen på bugserassistance. Inden en af flyvestationens motorbåde nåede 

frem, var vi drevet op på højde med Middelgrundsfortet, og alt i alt tog det vel op mod 

et par timer, inden vi var hjemme på flyvestationen igen. At bjærgningsfolkene i fuld 

alvor spurgte hvorfor i alverden vi ikke var landet nærmere stationen, lod vi som om, vi 

 ikke hørte. 

 

Efteråret 1950 var der som sædvanlig efterårsstorme samt bølgegang på Øresund, og vi 

kom ud for de sædvanlige episoder nede ved slæbestedet og opkørslen for vores 

Amfibiefly. Men alt blev jo efterhånden rutine, og man kan roligt sig at tiden ikke blev 

ødslet bort. 

 

Jul og Nytår blev fejret som jeg plejer i henholdsvis Odense hos mine forældre og så 

Nytår i København. Jeg husker ikke om jeg havde vagt Nytårsaften, men vi kom da 

ihvertfald godt ind i 1951. 

 

 

Foråret kom tidligt og var dejlig lun. Vi var på et par spændende formationsflyvninger 

med alle vores Sea-Otterfly, og jeg fik taget nogle fine billeder under flyvningen af de 

andre fly i formationen. Flere af disse billeder har været offentliggjort i både bøger og 

Flytidskrifter, ligesom jeg har skrevet flere artikler med yderligere billeder, af mine 

oplevelser. 

 

Jeg gik fortsat på danseskole ved Andersen & Jensens danse-institut på Borups Alle´ og 

dette var jo som sædvanlig sjovt. En af damerne inviterede mig med til en stor fest i 

Idrætshuset på Østerbro. Det var hendes firma hvor hun var ansat der holdt personale-

fest og der var flere hundrede mennesker med. Firmaet var Lauritz Knudsen i Haralds-

gade, et firma der er kendt for sine el. artikler. Også det var alle tiders fest, med dans 

spisning osv. Damen der havde inviteret mig med var Fiskerdatter fra Esbjerg, så der 

kunne man uden tvivl have spist sig mæt i fisk. Det skal jo være så sundt, ha ha! 

 

Men det så ud til at det her dejlige ungkarleliv begyndte at øjne en slutning. Foruden at 

jeg på Danseskolen dansede meget med Harry Bülows søster Lilly, var der en anden 

pæn ung dame som jeg dansede med og hun hed Kirsten Inga Lund Larsen, og vi 

begyndte at interessere os en hel del for hinanden, og det endte med at jeg inviterede 

hende med til årets flyverbal i Kongelig Dansk Aero Klub. Og så begyndte vi at komme 
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en hel del sammen derefter. 

     

Ved årets afdansningsbal i KB-hallen i København dansede vi meget sammen, og 

senere på aftenen samledes vi med nogle af mine venner og veninder til et fælles 

smørebrødsbord i hallens store restaurant på 1. salen, hvor vi havde det vældig 

hyggeligt. Her aftalte vi bl. a. at vi alle mødtes næste dag under uret på Hoved-

banegården og tog på en lille skovtur. 

 

 Jeg foreslog at vi tog S-toget til Skovlunde hvor jeg så ville flyve en tur med dem, og 

det gjorde vi så, det blev således til 3 starter og landinger for mig, med dem i en KZ-

Vll. Jeg kunne jo have 3 med ad gangen. Vejret var fint forårsvejr, så det blev 3 

vellykkede flyvninger over Skovlunde og omegn. Jeg havde lejet flyet for 1 time. En 

sådan flyvetur var de alle vældig begejstrede for, og nogle af dem havde aldrig været 

oppe at flyve før. 

 

Derefter tog vi så tilbage til Skovlunde S-togsstation, og kørte til Klampenborg hvor vi 

gik tur i Dyrehaven. Hen ad aftenen da vi så sagde farvel til hinanden efter en god 

søndag,tog vi 3 mandfolk en tur i Restaurant PRATER på Nørrebro og slappede lidt af 

der, indtil også vi sagde farvel til hinanden, og jeg tog hjem til Luftmarinestationen på 

Refshalevej, og min nye dame Kirsten havde jeg så en aftale med i den kommende uge 

husker jeg tydeligt. 

 

En ting jeg var igang med var køreskole. Jeg var ved at lære at køre i bil. Jeg havde jo 

ikke kørekort, så jeg måtte så det måtte jeg også have. Sjovt nok havde jeg 

flyvercertifikat før kørekort til bil. Jeg lærte at køre i en ny Opel Kaptajn hos en 

kørelære fra Valby, og det kostede den formidable sum af 12 kr. i timen, så jeg fik 12 

timer inden jeg skulle op til prøve hos den Motorsagkyndige. 

 

Køreprøven foregik inde i Københavns centrum en eftermiddag i april 1951 og den 

Motorsagkyndige var den kendte Overingeniør Raffen, og jeg kørte inde i de små gader 

og skulle nogle steder bakke og vende og så kørte vi hen i en gade og holdt ind til siden, 

hvor han så overhørte mig i teori. Alt det kom jeg igennem, bestod køreprøven og fik 

mit kørekort. 

 

Foråret og sommeren gik med Tivoli-ture og Bakketure m.v. med min nye dame, besøg 

i Odense, og min Mor og Far var også her i København og besøge os og hendes 

forældre Vibevej 46 st. tv. København N.V. Hen ad sommeren besluttede vi, at vi skulle 

forloves, og det skulle være den 1. Sept. Forinden skulle vi hver på sin ferie-rejse, idet 

dette var planlagt længe før vi lærte hinanden at kende. Kirstens ferie skulle være til 

Thurø ved Sydfyn hos noget familie, og jeg skulle igen med Dansk Ungdoms 

Rejseforening til Tyskland, Østrig, Italien, og Schweiz, så de aftaler kun jo ikke sådan 

uden videre brydes. Ellers gik livet på Luftmarinen for mig sin vante gang med eftersyn 

og reparationer af vore søluftfartøjer samt flyvning på forskellige missioner, og min 

kommende forlovede var fortsat Klinikassistent hos en Tandlæge på Frederiksberg. 
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I Juli måned blev vi beordret på deployering med 3 Sea Otter fly samt 1 Catalina-

flyvemaskine til Øen Fur ved Limfjorden for at gennemføre øvelser. Deployering vil 

sige at flytte en enhed med alt materiel. Således blev alt m.v. transporteret i 

Catalinaflyet. Efter at vi, besætningerne, var placeret foran vores fly, kom 

Eskadrillechefen Kaptajn Lonsdahle og inspicerede os samtidig med at, der blev meldt 

af til ham, og så gik vi i luften med kurs mod Fur. 

 

Flybesætninger samt øvrigt hjælpepersonel blev indkvarteret i dertil indrettede 

militærtelte på stranden, hvor i øvrigt Sea-Otter flyene samt Catalinaflyet lå fortøjet på 

vandet. Medbragt messepersonel fra Luftmarinestationen sørgede for vores forplejning, 

og Flyvestation Karup stillede en mobil radiostation for kommunikation til flyene til 

rådighed. Teknisk personel indgik i en vagttørn i nattetimerne, dels for at holde 

uvedkommende borte fra området og ikke allermindst for, at holde et vågent øje med de 

fortøjede fly på vandet. Bevæbning: en økse. 2 maskinpistoler kom ikke med 

Catalinaflyet hjemmefra, dem havde vi rent ud sagt glemt.  

 

I deployeringsperioden blev der fløjet en hel del missioner både aktuelle samt 

øvelsesmissioner, og på vandet gennemført et antal øvelser i gummibåde. En morsom 

episode, hvor jeg deltog i en navigationsflyvning indlagt nogle vandlandinger på 

Limfjorden, fandt sted en formiddag. 

 

Vi kunne jo godt bruge lidt læsestof, når vi sådan lå i lejr på en strand, og da vi kom ind 

over Skive besluttede vi at udfører en landingsøvelse på vandet i Skive Havn hvilket 

foregik problemfrit, og vi sejlede langsomt ind til bolværket og fortøjede. Efterfølgende 

morsomme notits kunne man dagen efter læse i Skive Folkeblad: 

 

                                              

DRAMATIK I SKIVE HAVN. 

 

I går formiddags blev Skive overfløjet af et af Marinens Søluftfartøjer, der efter at have 

kredset et par gange over byen lagde an til landing i havnen. Mange mennesker lukkede 

deres forretninger og stormede sammen med andre borgere ned til havnen. Et 

besætningsmedlem lånte en cykel og suste ind til byen. Folk holdt vejret! Hvilke 

dramatiske ting skulle mon nu ske i Skive by? Et stykke tid efter kom han susende 

tilbage til flyet igen, medbringende en stabel af de sidste nye aviser og ugeblade. 

   

Efter nogle dages deployering på Limfjordsøen blev en Sea Otter samt Catalinaen 

beordret op til Norges Sydvestkyst hvor Norgesskibet C.F. Amtrup lå og brændte. Jeg 

husker ikke rigtigt hvordan det udviklede sig, men flyene vendte tilbage efter nogle 

timer, så ilden måtte jo have været under kontrol igen. 

 

Jeg husker at da Catalinaen startede på den pågældende mission mod Norge  var det ved 

at udvikle sig dramatisk. Jeg sad efter aftensmaden i strandkanten og vaskede mit 
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spisegrej medens Catalinaen sejlede ud på vandet for take off.. Den skulle et godt 

stykke ud fra stranden idet den skulle starte ind imod land som følge af vindforholdene. 

Catalinaen drejer rundt og så giver de fuld gas på begge motorer for take off . lige imod 

mig hvor jeg står. Den kommer nærmere og nærmere og er stadig på vandet, derfor 

løber jeg til den ene side, og så skifter flyet pludselig retning igen i mod mig. Så spæner 

jeg imod den modsatte side igen, og endelig letter flyet få meter hen over hovedet på 

mig, og en kaskade af vand vælter ned over mig, og flyet er i et nu i luften. 

 

 Det viser sig efterfølgende at piloterne ikke var sejlet langt nok ud fra stranden så de 

havde rigeligt med startlængde, og 1. piloten Orlogskaptajn Bidstrup havde ikke 

gashåndtagene langt nok fremme. 2. piloten Flyverløjtnant Jeppesen havde i sidste 

øjeblik ført gashåndtagene den sidste tomme frem. Men det kunne i værste fald have 

endt fatalt, således at flyet havde forulykket inde på stranden. Onde tunger vil vide at 

Orlogskaptajn Bidstrup ikke fløj Catalinafly siden. 

 

 

Nu nærmede tiden sig til at vi skulle returnere til vores hjemmebase Luftmarine-

stationen  København. Materiel blev iløbet af en formiddag pakket og læsset, og 

stranden ryddet pænt, og om eftermiddagen var vi i luften med kurs imod København. 

Det var dejligt at være hjemme igen efter en sådan en deployering. Efter klargøring af 

flyene, tankning o.s.v. kunne man endelig gå i bad samt få rent tøj på, og så kørte jeg til 

byen. Ingen tvivl om hvor jeg skulle hen, nemlig til Vibevej. Ja, sådan var det jo 

dengang når man nu havde en fast pige. 

 

Luftmarinestationen der nu efter Forsvarsministeriets bestemmelse hed Flyvestation 

København, havde også fået Flotillerne omdøbt. Således kom 1.Luftflotille til at hedde 

Eskadrille 721. Det var  efter at Enhedsflyvevåbnet blev oprettet den 1. Oktober 1950. 

I August rejste vi så på hver sin ferietur. Kirsten som sagt til Thurø og jeg til Italien. Det 

blev jo også alle tiders tur for mig. Det var togrejse, anstrengende men meget 

spændende. vi så Venedig, Rom, Neapel samt vulkanen Vesuv med meget mere, for 

ikke at tale om Østrig. 

 

Ved en parade i Kastrup Lufthavn den 28 August 1951 overdrog Chefen for NATO´s 

styrker i Europa, den amerikanske General Dwight D. Eisenhower, 6 splinternye 

Republic F-84E Thunderjet-fly til det danske flyvevåben som våbenhjælp. Jeg og øvrig 

Besætning holdt i et hjørne af Lufthavnen i beredskab med et Sea Otter amfibie fly, klar 

til at gå i luften, såfremt et eller andet skulle ske med de 6 fly under den efterfølgende 

flyveopvisning, så vi sad på vingerne og havde således 1. parket under hele paraden og 

opvisningen hvor bl.a. Forsvarsministeren var indbudt. Men heldigvis blev der ikke 

brug for os.  

 

Den 1. September 1951 blev jeg så ringforlovet med min dame fra Vibevej, Kirsten 

Inga Lund Larsen. Der var en lille sammenkomst om aftenen hvor min bror Vilhelm og 

hans kone Grethe var med og Kirstens Mor og Far havde lavet middag. Samtidig var 
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jeg også blevet udnævnt til Oversergent i Flyvevåbnet.( Med det job og 

ansvarsområde vi havde sprang mit hold Sergentgraden over). Så  man må jo nok sige 

at der skete noget i de dage. Pludselig blev vores daværende sergenter meget 

medgørlige. Ja, sådan er livet ! 

 

Tiden gik, Juleaften blev holdt i Odense, og Nytårsaften i København. Dagen før 

Nytårsaften fløj vi en Danmarkstur med mellemlanding i Ålborg for tankning af flyet, 

og dagen efter besøgte jeg en barndomskammerat der var hjemme som amerikansk 

soldat. Hans forældre boede Åboulevarden 4 København. Det var sjovt at mødes med 

ham efter flere år, det var Harry Bulow, hvis søster jeg som tidligere beskrevet også 

dansede med på Danseskolen. 

 

 Så blev det året 1952. Tiden nærmede sig for afslutning i brug af vores Sea Otter 

søluftfartøjer og det var blevet besluttet at de efterhånden skulle udfases hvilket foregik 

enkeltvis iløbet af foråret. Da den sidste Sea-Otter, 81-802, den 3 Maj 1952 formiddag 

startede på vandet ved Luftmarinestationen, nu Flyvestation København, for at flyve til 

Værløse for ophugning, skulle jeg, ærlig talt, lige en tur ned til slæbestedet for at vinke 

farvel. 3 år i Sea-Ottergruppen, var den tid taget i betragtning, begiven-hedsrige og 

spændende, og der kunne fortælles meget endnu. 

 

Forude ventede en ny spændende tid for mig i Catalinagruppen, hvortil jeg straks blev 

overført. I  Hangar H. havde vi fuld gang i eftersyn af Catalinafly, og er der noget man 

lære noget af så er det eftersyn og reparationer, så på den måde var jeg i fuld gang med 

at sætte mig ind i alle detaljer af flyet, og allerede en måned efter så begyndte jeg at 

flyve som besætningsmedlem og 2. Maskinist på Catalina, og så blev man trænet i at 

handle alle de situationer under flyvning som vedrørte flymaskinisten. 

 

Jeg husker tydeligt den første tur med Catalina som besætningsmedlem, den gik til 

Bornholm og Østersøen. I  Året 1952 var den “Kolde Krig“ på sit højeste og der var 

mange perioder med  “Forhøjet Beredskab“  i Forsvaret. Vi var derfor tit beordret på 

patruljeflyvning i østersøen . Vi blev indskærpet at holde os udenfor 3-milegrænsen. På 

en tur hjem fra Rønne havde Navigatøren en dag  stillet kompasset 100 grader forkert, 

og da vi nåede land opdagede vi ,at det i stedet for Stevns var Rugen. Man nåede da lige 

ud inden de russiske  jagere kom i Luften . 

 

En anden episode husker jeg tydeligt dette år. Den 13 Juni var et svensk efterretningsfly 

af DC-3 typen med en besætning på 8 mand ombord forsvundet ude over Østersøen 

under en vigtig mission. Et svensk Catalina fly der deltog i eftersøgningen blev 

angrebet af sovjetiske jagerfly, beskudt og måtte ned på vandet i Østersøen. Vi blev fra 

Luftmarinestationen sendt afsted med en Catalinaflyvemaskine på eftersøgning. Jeg 

skal gerne indrømme at vi var ret bange for den mission. Vi var ikke mere end lige nået 

et stykke ud på vandet for take off, da vi over radioen blev kaldt tilbage. Hvorfor fandt 

vi aldrig ud af .Trods jævnlige eftersøgninger igennem de sidste 50 år af det svenske 

Søværn, lykkedes det aldrig at finde spor af DC-3 flyet, bortset fra en redningsflåde. 
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Episoden regnes i Sverige for en af de alvorligste hændelser i perioden under den  

Kolde Krig ! 

 

DC-3 flyet var formentlig også blevet skudt ned af sovjetiske jagerfly, idet det jo som 

sagt var et efterretningsfly. 

Rusland har senere mange år efter indrømmet, at det var dem der angreb de svenske fly 

og skød dem ned. 

 

Men, 51 år efter læste jeg tilfældigt i et flyveblad, at et svensk eftersøgningsteam har 

fundet vraget af DC-3 flyet i Østersøen mellem Estland og den svenske østkyst. 

Man havde på flyet set  signalfølsomme antenner samt også målt lastedørens 

dimensioner og endvidere set det svenske Flygvåbnets kokarder påmalet kroppen, samt 

konstateret skudhuller i flykroppen. 

 

Ja, det var lidt om den tids alvorlige hændelser.  

 

 

I Maj måned var jeg i øvrigt blevet beordret som besætningsmedlem og Maskinist på 

Catalina 856 der skulle udstationeres på Grønland Vest i en 5 måneders periode fra 

medio Juni til medio November 1952. Den 23 Juni havde vi fløjet flyet fra Flyvestation 

København til Kastrup Lufthavn hvor vi parkerede det for natten, hvorfor husker jeg 

ikke, måske havde det noget med Toldvæsenet at gøre, men om aftenen blev det jo en 

bevæget afsked med familien, daværende forlovet m.m. Jeg kan jo ligeså godt være 

ærlig. Man skulle jo hjemmefra i lang tid, og det var jo ikke helt ufarligt at flyve på 

Grønland i alt slags vejr og til tider nede imellem bjergene. Jeg er lykkelig over, at jeg i 

min opvækst aldrig er blevet forhindret i at vise mine følelser med en tårer engang 

imellem. Jeg har tit ondt af de, der fortrænger deres følelser og udviser en vis 

forlegenhed, når de møder en der tør, men også dette kom jeg selvfølgelig igennem, og 

sent på aftenen cyklede jeg så roligt hjem fra Vibevej til Flyvestationen for at sove. 

 

Næste morgen klar til afgang. I militærbiler bliver vi 8 besætningsmedlemmer kørt fra 

Flyvestation København på Refshalevej til Kastrup Lufthavn hvor vores Catalina-

flyvemaskine 856 står parkeret, og efter at vi Maskinister har klargjort flyet går vi alle 8 

ombord og indtager vores respektive pladser. 1. og 2. pilot i cockpit. Navigatør i 

navigationsrummet ved kortbordet og navigationsinstrumenterne. Radarobservatør ved 

radaren og 2. Telegrafist ved telegrafnøglen og vi to 2. Maskinister i observatørrummet 

i henholdsvis styrbord og bagbord observatørsæde klar til at afløse ved maski-

nistpanelet, hvor 1. maskinisten nu har taget plads.  Vi taxier nu ud over flyfeltet mod 

startbane øst-vest hvor vi holder stille og afprøver motorer på max. omdrejninger. Så 

lyder 1. piloten Kaptajnens stemme over  vores hovedtelefoner ( intercom ) Fører til 

besætning, klar til start ! og en efter en melder vi tilbage til Kaptajnen klar. 

 

Motorerne speedes nu op til fulde omdrejninger, bremserne slippes, og flyet drøner hen 

ad startbanen og lidt efter er vi i luften med kurs mod Stavanger i Norge, vores første 
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position på turen. Når højde er nået og endelig kurs er sat og alle instrumenter 

indikere de rette visninger tilsluttes Autopiloten og der falder nu ro over det hele. De 2 

store 1250 Hestekræfters stjernemotorer buldre støt og upåklageligt i vores vores øre og 

indikere alt vel, hvilket også motorinstrumenterne på maskinistpanelet i maskinist-

rummet viser. Lidt efter lyder Kaptajnens stemme over intercom : Hvad med en kop 

kaffe! og lidt efter har jeg på komfuret sat vand over til kaffen, og 8 kopper findes frem. 

Vejret er fint og flyvningen går upåklageligt. 

 

Få timer efter lander vi i Stavanger Lufthavn, parkerer flyet, tanker, udfører eftersyn 

efter flyvning, og lidt efter er vi i 2 Taxabiler på vej til Sola Strandhotel hvor vi skal 

overnatte. Trætte efter en lidt anstrengende og spændt afrejse fra København, går nogle 

af os op på vores hotelværelse og sover et par timer inden middagen i Hotellets 

restaurant. Hvad middagen bestod af der, husker jeg ikke idag, men den har helt sikkert 

været upå-klagelig. Jeg husker dog, at vi derefter fik os en dejlig gåtur i omegnen af den 

lille norske landsby, forinden vi endelig gik til ro. 

 

Næste dag, Taxa til lufthavnen, Catalinaflyet klarmeldes, Take Off, kurs Reykjavik på 

Island. Fortsat fint flyvevejr og ingen problemer. Som før beskrevet har vi jo et komfur 

med 2 kogeplader i flyet nærmere beskrevet i tårnrummet. Tårnrummet er der hvor 

Flymaskinistens sæde med instrumentpanel er placeret ca 2 meter over gulvet. Her har 

vi også et spisekammer med diverse køkken-grej, og madvare. På denne flyvning laver 

John og jeg middagsmad til besætningen. Det består af Corned Beef opvarmet i gryde, 

og så med brød til. Endvidere juice samt senere kaffe. Vi har således godt med proviant 

med til de fleste af vores missioner under udstationeringen på Grønland, og så anretter 

vi maden på 8 tallerkner og går rundt og servere det til den øvrige besætning. Jo, det 

kan være ret hyggeligt når en mission går fra det ene punkt til det andet. Noget andet er 

når vi alle skal være på udkig, f. eks. under en eftersøgning. Så er der virkelig skærpet 

opmærksomhed. Så må alt andet vente til muligheden viser sig. Efter ca. 7 timers 

flyvning lander vi uden problemer i Reykjaviks Lufthavn. Indkvartering Hotel Gardur. 

 

Reykjavik er en dejlig by med en hel anden frisk luft end man er vant til i forskellige 

europæiske byer. John og jeg gik en lang tur i byen inden vi indtog vores middag i 

Hotellets Restaurant. Denne første middag husker jeg dog tydeligt. Den bestod af 

kalvesteg og rabarbergrød samt kaffe med et stykke kage. Det var så sjovt at høre 

serveringsdamen udtale rabarbergrød på islandsk, noget i den retning : rabedabargrødt. 

Næste morgen skulle vi have fortsat videre til Grønland, men på grund af en dårlig 

vejrmelding fra vejrtjenesten, fik vi en dag mere i Reykjavik, så vi gik en tur i 

svømmehallen der var forsynet med varmt vand fra de varme islandske kilder, meget 

rart. Men vi skulle jo senere komme mange gange til Island på vores missioner fra 

Grønland. 

 

Men så næste morgen igen var vejrmeldingen fra Grønland upåklagelig, så Kaptajnen 

besluttede sig for afgang i løbet af formiddagen, og efter de sædvanlige forberedelser 

var vi igen på vingerne med kurs mod Grønland, nærmere betegnet Narsarssuak Air 
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Base der var under kommando af US Airforce. 

 

Efter ca 4 timers flyvning passerede vi Kap Farvel i det sydlige Grønland, og fløj i lav 

højde ind igennem Skovfjorden og landede kort efter på Narsarssuak Air Base. Her blev 

vi modtaget af en " FOLLOW ME " bil der kørte foran os og viste os på plads. 

Besætningen fra Catalina 854 som vi senere skulle afløse var mødt op og bød os 

velkommen. Så blev vi med vores bagage i Luftgruppens bil kørt ned i Dalen og 

indkvarteret i Luftgruppe Vests bygning. John og jeg skulle bo sammen i et af 

værelserne, der viste sig at være meget hyggelige.Og så gik vi over i Mess Hall og 

spiste frokost. Fra nu af var det amerikansk mad, og jeg skal love for at det var svært for 

mig at vænne mig til det foder. Jeg savnede de gode danske frikadeller med persillesovs 

eller en god dansk bøf med løg. Men OK, al begyndelse kan være svær. Allerede næste 

dag skulle vi afsted igen. 

 

 Vi skulle flyve over til Marinestationen Grønnedal for at melde os til hos Chefen for 

Grønlandskommando Kontreadmiral F. H. Kjølsen. Han kunne godt være en streng 

marineofficer, men iøvrigt også vældig flink ind imellem. Grønnedal ligger ca. 1 times 

flyvning fra Narsarssuak og der lander vi på vandet, sejler ind, sætter understellet og 

kører op på rampen ved marinestationen. Et par kilometer derfra ligger iøvrigt 

Kryolitbruddet Ivigtut. Vi blev vel modtaget, og efter at have sagt goddag de rette 

steder, gik vi i messen og spiste. Skønt var det, dejlig dansk mad. Samme dag blev vi 

allerede sendt på isrekognoscering for nogle skibe nede ved Kap Farvel. Det er lige 

noget Catalinaflyvemaskinen egner sig til, bl.a. med de store observatørruder i 

blisterrummet. Så sendes observationerne over flyets radio til rette vedkommende og på 

de rette frekvenser. 

 

Ellers blev udstationeringen ved Luftgruppe Vest på Narsarssuak ret spændende og 

begivenhedsrigt. Amerikanerne forstår rigtigt at indrette en flyvebase så godt, at alt 

personel kan føle sig hjemme. Der er fine opholdsfasiliteter med bl.a. en PX, d.v.s. en 

forretning hvor alt kan købes meget billigt, billigere end hjemme i U S A, og det er lige 

fra fotografiapparatur, radioer bøger, tøj, fyldepenne, madvarer, sko og meget mere, og 

der havde vi også lov at handle. Ligeså var der en stor biograf, en dansehal, idet der jo 

også var damer stationeret på Basen, i de fleste tilfælde personellets hustruer. 

 

Vi blev efterhånden pålagt mange missioner, og vejret var ikke altid ligegodt, men med 

dygtige piloter og et godt Team af en besætning går det som regel fint. Hvem siger også 

at alting skal være let ?. Tit når vi kom hjem fra en mission og fløj ind igennem 

Skovfjorden var det med at kunne tumle Catalinaen for kaptajnen og hans besætning i 

alt slags vejr og finde startbanen på Narsarssuak og komme godt ned. 

 

Jeg kan da sige, at de oplevelser der knyttede sig til min tjeneste som yngre 

Flymaskinist ombord på Catalinaflyene var så talrige, at det er udelukket på forhånd 

blot at give en svag forestilling herom. Catalinaflyvemaskinen havde 3 fornemme 

egenskaber som var grundlaget for den fantastiske succes, typen havde været, igennem i 
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mange år: Stor aktionstid, 18 - 20 timer uafbrudt i luften. Fine amfibie-egenskaber og 

særdeles driftsikre motorer. Det var vel først og fremmest disse egenskaber der havde 

sat Catalinaen i stand til at løse en række opgaver i øde og isolerede egne af Jorden som 

intet andet luftfartøj til dato havde været i stand til at hamle op med, ofte under 

marginale vejr, vind og isforhold, i kamp mod naturens og elementernes rasen. Alle der 

har fløjet med Catalina under disse omstændigheder, har været i situationer, og haft 

oplevelser så fantastiske, at kun indviede rigtigt kan fatte dem, men som de pågældende 

selv vil huske resten af livet og tænke tilbage på. Men det blev til mange flyvninger 

allerede den første tid under udstationeringen. Mange missioner til Marinestationen 

Grønnedal. Enkelte missioner til Sønderstrøm Airforce Base og stadig en hel del 

isrekognoceringer, patruljeflyvning m.v. og senere en lang tur til Thule. 

 

Midt i Juli måned kom Kongeparret til Grønland på officielt besøg, og i den forbindelse 

blev vi pålagt en hel del missioner. Kongeskibet Dannebrog sejlede fra København til 

Færingehavn i Grønland med HM. Kongen ombord. Dronningen derimod fløj lidt 

senere med SAS fra København til Narsarssuak. SAS flyet ville lande kl o4oo morgen, 

så vi måtte tidligt op. Både Catalina 854 og vores Catalina 856 skulle være klar til 

indsættelse øjeblikkelig. HDM Dronningen skulle flyves til Færingehavn hvor 

Kongeskibet som sagt lå for anker. Ligeså var der en hel del VIP- personel der skulle 

med. Vi trak lod. Det blev besætningen på Catalina 854 der skulle flyve for 

Dronningen, og så skulle vi flyve for VIP-personel samt medbringe bagagen. 

 

I løbet af en time var vi, begge Catalinaer i luften på vej mod Færingehavn. Vi lavede 

kaffe og smurte ostemadder til de forskellige VIP-passagerer, og det lod til at de nød 

det. Direktøren for Carlsberg Bryggerierne var henne ved mig og brokke sig over, at det 

trak koldt ude i blisterrummet. Så sagde jeg til ham, at så kunne han bare gå længere ind 

i kabinen, men så kunne han altså bare ikke se ud over det grønlandske bjerglandskab, 

og det tog han således til efterretning og forsvandt længere frem i flyet. Efter nogle 

timers flyvning nåede vi frem til Færingehavn.  

 

Jeg skal een gang for alle anføre at jeg ikke husker alle flyvetider, der jo til forskel fra 

vore dages jetfly, var meget længere. Vi begyndte nu at kredse over Færingehavn og 

Kongeskibet, og først lagde Catalina 854, med dronningen ombord, an til landing på 

vandet nær Kongeskibet. Med Kaptajnløjtnant E. Rostrup som pilot udførte de en 

særdeles fin vandlanding. Kort efter lagde vi an til landing med Catalina 856, og også 

vores Pilot Kaptajn Kjeld Pedersen udførte en særdeles fin vandlanding. 

  

Nu lå vi således 2 Catalinafly for anker på vandet ved Kongeskibet. Umiddelbart efter 

kom der en Kongelig motorbåd fra Dannebrog og hentede HDM Dronningen. På 

Dannebrog blev hun hjertelig modtaget af HM Kong Frederik. Lidt efter kom 

motorbåden tilbage og hentede de VIP-passagerer der skulle møde kongen, samt deltage 

i de officielle besøg. Imedens læssede vi bagagen over i en anden motorbåd, og i 2. 

omgang en hel del proviant til kongeskibet, som vi medbragte fra SAS-flyet på 

Narsarssuak. 
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Netop som vi skulle til at gøre klar til Take Off igen, kom motorbåden tilbage, og en 

Orlogskaptajn havde den glæde, at inviterer os, begge besætninger, til frokost ombord 

på Kongeskibet Dannebrog. Så kom vi ombord og der kom flere kendte Marine-

officerer og trykkede os i hånden og sagde at det var nogle fine landinger, og hvordan 

turen var gået og hvad de nu kunne finde på at tale om. Jeg fik bl.a. en hyggelig sludder 

med kongens Adjudant Kammerherre, Orlogskaptajn Wern. Så kom vi ind i messen til 

et meget fint dækket frokostbord. Kongen så vi ikke noget til, men fik dog lejlighed til 

at trykke ham i hånden på et senere tidspunkt hjemme på Narsarssuak Air Base. Efter 

frokosten gik vi en lille tur rundt på skibet, inden vi så blev sejlet ud til vores 

flyvemaskiner igen. Jeg må sige, det, sådan at blive inviteret ombord på Kongeskibet 

Dannebrog til frokost, var en helt speciel oplevelse for os, og det er jo ikke enhver 

beskåret. 

 

Og så returnerede vi ellers til Narsarssuak, og jeg mener at kunne huske at vi lige 

mellemlandede ved Marinestationen Grønnedal for at aflevere en vigtig postforsendelse 

fra Danmark, samt sætte Fru Oberst Overby af. Og så nåede vi hjem til Basen igen og 

kunne slappe af efter en meget lang og begivenhedsrig dag. Ca. en uge efter kom 

Kongeskibet, efter forskellige besøg langs Vestkysten, til Narsarssuak og lagde til i 

Basens havn. Dagen efter var Kongen i Jeep på rundtur på Basen og vi fra Flyvevåbnet 

stod opstillet foran Luftgruppens bygning. Her stod Kongen af bilen og kom hen og 

hilste på os og trykkede hver enkelt i hånden, så jeg vaskede ikke min hånd et par dage. 

Nå, det har jeg nu nok gjort. 

 

Den sidste dag Kongen befandt sig på Narsarssuak Air Base blev der holdt en stor 

parade, hvor alt amerikansk militært personel marcherede forbi Kongen og andre 

højtstående amerikanske og danske officerer til musik af et amerikansk militær-

orkester. 

 

HDM Dronningen havde forladt Grønland dagen før med SAS, og dagen efter paraden 

forlod Kongen ombord på Kongeskibet Dannebrog Grønland, eskorteret af fregatten 

Holger Danske med kurs mod København. Vi eskorterede også Kongeskibet og 

Fregatten ud igennem Skovfjorden. Vi kredsede hele tiden og holdt øje med diverse 

isforekomster, og sendte hele tiden radiomeldinger ned til skibene, så de sikkert kunne 

sejle uden om isbjergene, og skibene kom da også godt ud i Nordatlanten, og vi kunne 

igen returnere til Basen efter atter en vellykket mission. 

 

Nu var tiden kommet til at vi skulle have udført et større eftersyn på vores 

flyvemaskine, så vi kørte flyet i hangar og gjorde klar til eftersyn jævnfør flyets manuel. 

Catalinaflyvemaskinen blev hævet op på 3 store donkrafte, således at vi også kunne 

afprøve understellets funktion op og ned m.v. samt kontrollerer at lys på 

instrumentpanelet for understel i op og ned position fungerede korrekt. Så gik vi igang 

med det egentlige eftersyn af flystel og motorer. Det var et 100 timers eftersyn, d.v.s. at 

alle de punkter der står i en Manuel ud for 100 timer skal udføres. 
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Da Catalina 854 med besætning, efter Kongebesøget, nu var returneret til Danmark, var 

der jo kun 1 Catalinaflyvemaskine udstationeret på Grønland, og til rådighed for 

Grønlandskommando, derfor skulle vi jo helst være flyveklar snarest igen, helst iløbet 

af et par dage. Men man må jo heller ikke forcere et sådan eftersyn igennem. Alt skal jo 

være korrekt udført. At omgås flyvemaskiner kræver en høj moral. Det gælder om at 

udøve kvalitetsarbejde. 

 

Men trediedagen var vi færdige med eftersynet, og efter prøveflyvning og et par mindre 

justeringer på motorerne var vi fuldt operative igen, heldigvis, for et par dage efter kom 

Forsvarschefen Admiral Qvistgaard til Grønland for inspektion. Med sig havde han sin 

Ajudant samt Departementschef Lindgreen fra Forsvarsministeriet, og på denne 

inspektion skulle vi så flyve for de Herre. Det blev til omkring 15 tusinde kilometer vi 

fik fløjet på denne inspektion. 

      

Først fløj vi til Marinestationen Grønnedal hvor vi hentede Chefen for 

Grønlandskommando, Kontreadmiral Kjølsen og hans Ajudant. Derefter gik turen til 

Sønderstrømfjord, den amerikanske Air force Base, og efter et par dage der til 

Thulebasen højt mod nord. såvidt jeg husker var vi der i 3 dage. Da det var om 

sommeren var det jo lyst døgnet rundt så højt mod nord (om vinteren er det mørkt 

døgnet rundt) så jeg slog et par brædder for mine vinduer når jeg skulle sove husker jeg. 

I Thule gik vi en tur ud til Thulefjeldet medens Forsvarschefen og følge var til diverse 

møder. Vi var bl. a. ude ved en rigtig grønlænderfamilie der boede i jordhuler/snehuler 

og klædt i deres rigtige grønlænderudstyr. Vi blev inviteret indenfor, og da hele 

familien røg amerikanske cigaretter, blev vi skånet for lugten i en sådan hule, der jo 

uden tvivl er hel perfekt når sneen ligger over den om vinteren, og så er der jo sikkert 

også godt varmt. Manden i familien var søn af Grønlandsforskeren Knud Rasmussen, 

blev der fortalt mig. 

 

Fra Thule fløj vi sydpå igen til Godthåb der jo er en slags hovedstad i Grønland. Da 

forsvarschefens samtaler der, kun skulle varer et par timer, blev John og jeg tilbage på 

flyet på vandet for at passe på, medens de øvrige i motorbåd blev sejlet ind til Godthåb. 

Flyet lå for anker så vi havde tid til at hvile os lidt skiftevis. Man fik faktisk en lille 

blund medens flyet sagte vuggede op og ned på vandet. Omsider kom alle tilbage til 

flyet og gik ombord, og vi kunne starte op, og lidt efter var vi i luften igen på vej mod 

Grønnedal for overnatning.       

   

 

Her fik vi senere ordre til at gøre klar til en flyvning til Canada, nærmere betegnet 

Gander på New Foundland. Derfra ville Forsvarschefen og Departementschefen så tage 

et civilt fly til USA. Her skulle de i Washington til møder med højere officerer i 

Pentagon, det amerikanske Forsvarsministerium. 

 

Efter en dag på Marinestationen Grønnedal startede vi en tidlig morgen med kurs mod 
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New Foundland, ca. 6 timers flyvning. Flyvningen til New Foundland var som 

enhver anden flyvning for os som besætning, men vi var jo selvfølgelig meget spændt 

på at se denne del af det nordlige Amerika. Vi fløj i ca. 3000 meter, og en stor del af 

turen foregik over et lettere skylag. Som sædvanlig var jeg på skift med John på plads i 

Maskinisttårnet og passe motorer samt skrive instrument-rapport. Ind imellem lavede 

jeg en lettere frokost samt kaffe til Forsvarschefen og Departementschefen. Det lod de 

til at være meget tilfredse med, de sagde da at maden smagte godt samt, at det var en 

god kaffe. Ind imellem var jeg i navigationsrummet og sludre lidt med telegrafist og 

navigatør. Der blev også tid til at få sig en halv time på øjet, hvad der jo godt kunne 

være tiltrængt. 1. og 2. pilot kunne jo afløse hinanden, og sålænge det var flyvning på 

fast kurs ligeud var jo alt rutinemæssigt. 

 

Omsider var vi jo ved at være fremme, og vi kunne begynde at se land under os, og vi 

indtog vores pladser og begyndte på dicent, d.v.s. påbegynde landingsproceduren og gå 

nedad med retning mod startbanen i Gander Lufthavn. Jeg husker at der over radioen 

fra Trafikkontroltårnet i Lufthavnen, blev advaret imod evt. små bjørneunger fra de 

store skove. De kunne godt finde på at invadere Lufthavnen og især rende inde på 

landingsbanen, men efterhånden som vi nærmede os holdt vi godt udkig og der blev 

ihvertfald ikke observeret nogle Bamser i denne omgang, og vores landing foregik da 

også problemfrit. 

 

Vi fik parkering anvist nær Lufthavnsterminalen, og efter at Forsvarschefen og 

Departementschefen havde forladt Catalinaen, gik John og jeg igang med at tanke, 

kontrollere olie på motorer samt beholdere for afisningsvæske for propeller, 

karburatorer samt frontruder, og derefter udfører eftersyn efter flyvning. Jeg bemærkede 

at de canadiske tankvogne var noget gammeldags at se på, men vi fik da vores 

brændstof uden problemer. Vi fik så ryddet op inde i flyet, pudset plexiglasruder, tørret 

olie af motorskærme, og lagt presenninger over motorer og cockpit. 

  

Derefter blev vi indlogeret på et lufthavnshotel ved navn "SATURN", et særdeles godt 

hotel. Således fik vi nogle gode dage i Gander medens Forsvarschefen og hans 

Departementschef var i USA. 

 

John og jeg mødte bl.a. en af de kendte canadiske politibetjente med de røde jakker og 

bredskygget cowboyhat, og efter at have sludret med ham kørte han os en tur i sin 

patruljevogn ud i skovene og viste os bl.a. Gander Lake der faktisk ikke lå ret langt fra 

vores hotel. Vi skulle senere tilbringe en stor del af vores tid ved denne sø. Der lå 2 

mindre vandflyvemaskiner på søen, samt en del flotte motorbåde. Det blev også til et 

par svømmeture i søen. 

 

En dag var Navigatøren Flyverløjtnant Steinbeck og jeg taget på en tur et stykke op 

langs søen, og her fandt vi et stille og ensomt sted hvor vi kunne tage os en svømmetur. 

Vi havde selvfølgelig ikke badetøj med, men da der ikke var et menneske i nærheden 

smed vi al tøjet ved et klippeskær og sprang nøgne i vandet. Vi fik en dejlig svømmetur 
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i et kvarters tid og svømmede derefter indefter mod klippen med vores tøj. Og hvad 

ser vi, Uha! 

 

2 damer sidder nær vores tøj som de tilsyneladende ikke har set. Men Steinbeck fik på 

en høflig måde gjort dem bekendt med vores situation ved fra søen at råbe ind til dem, 

og det forstod de tilsyneladende med det samme og de gik derfor ind i skoven. Vi kom 

hurtigt op af søen og trak i tøjet. Senere mødte vi dem på en af skovstierne, og de 

spurgte selvfølgelig hvad vi var for et par fyre og hvad det var for nogle uniformer vi 

havde på. Dengang gik man jo sjældent i civilt tøj. Jeg tror nok at den eneste der havde 

civilt tøj med, var vores Skipper, Kaptajn Kjeld Pedersen. 

  

På fjerdedagen om aftenen var vi alle over i Terminalen, og ventede der Forsvarschefen 

og Departementschefen tilbage fra USA. De kom også med ca. 1 times forsinkelse. 

John og jeg var kuffertslæbere, og fik det båret over på deres hotel. De skulle bo på et 

hotel nær vores. Men der var meget optaget på hotellerne, og det kneb med at få to 

enkeltværelser. De stod længe og ventede på besked fra hotelpersonalet og jeg husker at 

Departementschefen foreslog Forsvarschefen at de to så evt. kunne dele et 

enkeltværelse. Det skulle han aldrig have foreslået. Det var en meget forarget 

Forsvarschef og Admiral der faktisk skældte ud og sagde. " Næh Næh, der må være en 

kant, der må virkelig være en kant". Disse ord har vi der hørte dem senere moret os 

meget over. Men ok jeg vil medgive at en Forsvarschef skal virkelig behørigt 

indkvarteres, det manglede bare. Efter ca. 20 min. blev der fundet en løsning og de fik 2 

fine enkeltværelser. 

 

Nu var vores Kaptajn Kjeld Pedersen til briefing hos Forsvarschefen, og det blev aftalt 

vi skulle starte tidligt om morgenen dagen efter kl. o6.oo tilbage mod Grønland med 

direkte landing ved Marinestationen Grønnedal. Så nu var for os Besætning denne lille 

ferie forbi, så næste morgen tidlig op, morgenmad i Lufthavnen, ud og klarmelde 

Catalinaen og prøve motorer af. 

 

Præcis kl.O6oo var vi i luften med kurs mod Grønland. Tilbageturen var med spredt 

skydække og vi havde vandsigt i lang tid, men det var også meget godt idet vi åbenbart 

havde brug for driftsigtet i forbindelse med navigeringen. Vi lavede kaffe med et par 

stykker ostemad til og jeg havde bl.a den første lange tørn i Maskinistrummet. Derefter 

kunne jeg sove et stykke tid og vågnede først da 1. flymaskinisten vækkede mig og 

sagde at jeg skulle bjerge Driftssigtet. Bjerge er et marineudtryk der betyder at sigtet 

skal afmonteres, idet vi jo skal lande på vandet ved Grønnedal og lemmen hvor sigtet 

sidder skal lukkes til så der selvfølgelig ikke fosser vand ind. 

 

Vores indflyvning til Marinestationen Grønnedal blev ikke helt uden dramatik. Den 

vejrmelding vi havde fået fra Grønnedal var faktisk meget dårlig, men sagde de fra 

Grønnedal over radioen, dog ikke værre end at vi sagtens kunne lande, men da vi 

begyndte indflyvningen gennem bjergene og fjordene lukkede flere steder af med 

lavthængende skyer og stærk tåge. 2. piloten Kaptajnløjtnant Krarup byttede plads med 
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vores Skipper Kaptajn Kjeld Pedersen, idet Krasser som han også blev kaldt, var god 

til det der med Radar, så ved hele tiden at følge Radaren styrede Krasser i skyerne 

udenom bjergformationer gennem fjordene ind til sikker landing på vandet ved 

Marinestationen Grønnedal og vi kørte op på land på slæbestedet og stoppede 

motorerne. Men vores Kaptajn var gal, så da Stabschefen kom tilstede skældte 

Kaptajnen ham ud for en dårlig vejrmelding. Så den rette vedkommende har helt sikkert 

fået en skideballe af Stabschefen. Så var det igen med at få losset flyet, eftersyn efter 

flyvning, og så i messen til frokost. 

 

Efter frokost blev vi nu briefet om, at Forsvarschefen med følge næste morgen via 

Narsarssuak skulle flyves til Reykjavik på Island, hvorefter de med civilt rutefly ville 

fortsætte hjem til København. Flyvningen til Island foregik uden problemer, og inden 

sin videre hjemrejse stod vi, besætningen, opstillet foran vores Catalinaflyvemaskine, 

hvor Forsvarschefen, holdt en pæn tale til os, og takkede os for en pæn indsats i de godt 

20 dage vi havde fløjet for ham og hans følge, og han fremhævede især vores særdeles 

fine timework besætningen imellem. Tilsidst gav han os hånden til farvel og ønskede os 

videre held og lykke under vores fortsatte udstationering på Grønland. 

 

Så kunne vi derefter slappe af i Reykjavik, vi gik en tur i svømmehallen hvor der kom 

vand fra de varme kilder på Island, vældig dejligt, og så ud og få en god middag. Så 

tidligt iseng på hotellet, for trætte var vi ihvertfald. Næste dag fløj vi så igen mod 

Grønland, troede vi da, for da vi havde fløjet nogle timer, fik vi over radioen en yderst 

dårlig vejrmeldning fra Narsarssuak der oplyste at både Narsarssuak og Sønderstrøm 

Air Base var totalt lukket på grund af dårligt vejr med tåge og meget lavthængende 

skyer, og iøvrigt var der meget is i luften, hvilket vi senere fik at mærke da vi så vendte 

180 grader og begyndte tilbageflyvningen mod Reykjavik. Det var nu samtidig ved at 

være tusmørke. Isklumper slog mod flyet hele tiden og vi brugte en masse Deicer-sprit 

til vores propeller og karburatorer samt frontruder. Deicer-sprit sendes gennem små 

rørledninger bl. a. udover propellerblade og til karburatorernes indsugning så det ikke 

stopper til med is. Vi havde mange liter Deicer sprit med som reserve så jeg bestilte 

næste ikke andet end at hælde nyt sprit på diverse sprittanke for propeller og 

karburatorer.  

 

Når jeg sad i maskinist tårn og passede motorer havde jeg næsten konstant hånden på de 

elektriske kontakter til de diverse spritpumper. Jeg kunne jo se, at når omdrej-ningerne 

på motorerne begyndte at blive ujævne, så var der ved at opbygge sig is. Imedens satte 

piloterne de oppustelige gummiforkanter på vinger og haleplan igang hele tiden, idet de 

bryder isen der opbygger sig der. Imedens telgraferede vores telegrafist til Reykjavik og 

bestilte Taxaer og hotelværelser så dette var klart til vores beregnede ankomsttidspunkt. 

I tusmørke fløj vi støt mod Island, og stadig med alle afisningssystemer i funktion. Ind 

imellen lyste jeg med en fakkellygte ud på motorerne for se om alt var vel og at de ikke 

havde nogle utætheder af olie eller brændstof. Efterhånden som vi nærmede os 

Reykjavik og begyndte at gå nedad og kom under skyerne, holdt isdannelserne på flyet 

efterhånden op og indenfor en halv time ville vi være fremme. 
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Landingslysene var tændt på startbanen som vi kunne se i det fjerne, og stille og roligt 

satte Kaptajnen vores fly ned på banen. En lidt anstrengt flyvning var overstået, og så 

kunne man igen træt kravle iseng på hotelværelset efter et dejligt bad. 

 

Admiral Kjølsen havde vi jo hele tiden haft med idet han ville følge Forsvarschefen til 

Reykjavik, og sige farvel til ham der. Så han var jo efterhånden ved at være ret 

utålmodig efter at komme hjem til Grønland, og da vi endnu engang forsøgte, og efter 

ca. et par timers flyvning atter måtte vende om blev han faktisk gal, men det var jo 

vejrguderne der bestemte, og hvem kunne gøre noget ved det?. Men vejret er jo 

utilregnligt på de nordlige kanter, så vi besluttede at blive et par dage på island og så se 

tiden an, for en opklaring måtte vel komme. 

 

Og så forsøgte vi igen en 3. gang idet vejrmeldingen fra Grønland til Vejrtjenesten på 

Reykjavik lovede en vis bedring.Vi kom godt i luften, efter alle de sædvanlige 

procedure, og dennegang havde vi også fløjet et par timer mod Grønland, da vi over 

radioen fik en nedslående melding om at nu lukkede Narsarssuak og også Sønderstrøm 

Air Base igen, idet dårligt vejr atter sænkede sig over de 2 store flyvestationer på 

Grønland så det var umuligt at lande. 

 

Atter 18o grader omkring og tilbage mod Island, men hvad værre var, efter ca, 20 min. 

kom der en melding fra Trafikkontroltårnet i Reykjavik, at nu begyndte tågen at sænke 

sig over lufthavnen der, dog, vi fortsatte ufortrødent vores videre flyvning mod Island, 

hvad andet kunne vi gøre. 

  

En ½ time før vi skulle være fremme var Reykjavik nu totalt lukket for al flyvning. Nu 

var gode råd dyre, og i de områder var nu kun den Amerikanske Air Base Keflavik nær 

Reykjavik tilbage at forsøge sig med, og i yderste konsekvens den fjerntliggende 

Prestwik lufthavn i det nordlige Skotland. Hvad Prestwik angår kunne jeg på 

instrumenterne over brændstofbeholdningen se, at dertil kunne vi ihvertfald ikke nå. 

 

Så var der kun Keflavik, og ned skulle vi, af hensyn til brændstofbeholdningen, så vi 

skulle simpelthen ikke forsøge os ret meget mere med andre alternativer, Og Keflavik 

var nu også ved at være meget tåget. Vores Kaptajn kaldte Keflavik Trafik-kontrol op 

over radioen og meddelte at vi skulle ned under alle omstændigheder af hensyn til vores 

brændstofbeholdning. Han bad om omgående Radarhjælp, og det blev omgående 

bekræftet tilbage til os, at de ville bemande GCA-Radaren, så de kunne forsøge at 

nedtage os. 

 

Nedtagningen skulle nu ske ved den såkaldte GCA-procedure. GCA betyder " Ground 

Controlled Approach " og proceduren er den samme hvad enten den bruges til at 

dirigere fly ind til instrumentlanding eller til at lande et fly, der af en eller anden grund 

skal tales ned over radioen. På Keflavik meddelte de fra GCA radaren, at de nu kunne 

se vores fly på radarskærmen. Jeg fulgte spændt med over mine hørertelefoner. Nu 
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havde de således både vores position og højde. På det grundlag kunne jeg nu hører at 

de forholdsvis let dirigererede os ned. Forudsætningen var blot, at piloterne er var i 

stand til fuldstændigt at følge de givne instrukser. Til disse hører en tidlig anvisning på, 

hvad piloterne skal foretage sig, hvis radioforbindelsen pludselig  afbrydes. Under den 

sidste del af anflyvningen skulle piloterne sædvanligvis ikke bekræfte instruktionerne, 

blot gøre hvad der bliver sagt. Proceduren er således let for den piloter der bruger den, 

men den er belastende for andre piloter, som medens GCA pågår, kan have svært ved 

selv at komme igennem på radioen. 

 

Men det blev alligevel en yderst dramatisk landing. I storm, og med en sigtbarhed der 

nærmede sig nul, kom vi første gang ud af tågen kun 5-10 meter over startbanen.Vi lå 

fuldkommen på tværs af banen, så vi gav fuld gas, gik op igen, og forsøgte så forfra 

med proceduren påny, og nu blev tågen samtidig tættere. 

 

Men nu lykkedes det dog vores dygtige Kaptajn og pilot udelukkende ved hjælp af 

Keflaviks GCA-radar og flyets blindlandingsinstrumenter at bringe Catalinaflyve-

maskinen ned på landings-banen. Flyet blev sat hårdt så næsehjulet blev beskadiget, 

men ned kom vi da. Fint arbejde af Radar-personellet og vores pilot. 

 

Og så var vi igen, og stadig på Island med vores Catalina. Men dermed var dramatikken 

på Air Basen ikke slut. En Jeep kom susende ud til os, og en amerikansk officer 

meddelte os, at vi skulle få vores fly væk i en fart, idet et fly mere var på vej ned imod 

landingsbanen ved radarhjælp. Trods beskadiget næsehjul kørte vi for fulde 

omdrejninger på motorerne væk fra banen. Få minutter senere kommer der ud af tågen 

et stort amerikansk 4-motores Neptun-fly der rammer banen med halepartiet først, men 

kun med en mindre beskadigelse til følge. Og så stopper det. Kort efter springer 

besætningen, 4 grinende Negere, ud af flyet glade for, at de var kommet godt ned. Nu 

var tiden også inde til at vi skulle have udført et mellemeftersyn på Catalinaens flystel 

og motorer. Så jeg var henne og tale med den Amerikanske Bases Tekniske Chef om 

mulig Hangarplads til flyet, og de var som sædvanlig altid hjælpsomme og kort tid efter 

kunne vi kører vores fly i Hangar og påbegynde eftersynet, et eftersyn som er bestemt i 

forhold til antallet af flyvetimer. Samtidig skulle vi jo selvfølgelig have repareret vores 

næsehjulssystem der blev beskadiget ved den hårde landing, bl.a. skulle vi have et nyt 

hjul påmonteret, men amerikanerne havde jo alt i reservedele, så det gik uden 

problemer. 

 

Således fik vi så ventetiden på bedre vejr til at gå, og så iløbet af få dage klarede vejret 

op overalt og vi kunne endelig returnere til Grønland, og det viste sig at vejret var så 

fint, at vi kunne flyve direkte til Marinestationen Grønnedal, lande på vandet, kører op 

på rampen og sætte Chefen for Grønlandskommando, Admiral Kjølsen af, og så var han 

tilfreds. Efter frokost fløj vi så hjem til vores Base Narsarssuak. 

 

Nu havde vi endelig ro et par dage inden nye opgaver skulle vise sig. Vi gik faktisk og 

hyggede os selvom vi alle, hele besætningen begyndte at længes hjem til Danmark. Vi 
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gik ture i bjergene. Det måtte man ikke gøre uden at meddele det til Base 

Commanders Stationskontor. Man kunne jo blive væk eller komme tilskade m.v.og så 

vidste de jo hvor de skulle eftersøge. Tit var vi henne ved indlandsisen, det så altid ud 

som om det var så tæt ved Basen, men det var trods alt en god lang spadseretur. Engang 

imellem holdt John og jeg skydeøvelser nede i dalen med pistol. 

 

Søndag aften samledes hele besætningen som regel på det lille hotel der lå i nærheden 

af det store Amerikanske Basehospital. Her havde vi så bestilt middag bestående af kogt 

laks, hollandaysovs og kartofler, bagefter en eller anden form for dessert og så kaffe 

med kransekage og så selvfølgelig et lille glas likør til. 

 

En dag forsøgte jeg mig på skøjteløb på et par lånte skøjter, men det var ihvertfald ikke 

noget for mig, jeg faldt på rumpen hele tiden, så det blev både første og sidste gang på 

skøjter. 

 

Nogle aftener gik vi til Bingo i NTO-Messen og der skulle man komme i 

udgangsuniform og det var som regel altid meget stilfuldt i de Amerikanske 

Officersmesser. 

 

En aften holdt vi en dåbsfest på en meget sober måde, ikke en animeret fest som vi har 

læst om i pressen at de holdt på Marinestationen Grønnedal, men en rigtig god fest med 

koldt bord og et glas vin til. Anledningen var at jeg den 28 Juli 1952. kl.19,10 z, som 

det hed, havde passeret den nordlige polarkreds om bord på Hans Majestæts skib 

Catalinafly 856. Her havde vi så inviteret Oberst Helk fra Geodædisk Institut med, samt 

den danske Forbindelsesofficer Kaptajn Kirkegård. 

 

Den nordlige polarkreds skulle jeg iøvrigt komme til at passere flere gange på dette 

Grønlandstogt. Efter hjemkomsten til Danmark fik jeg udleveret mit polardiplom 

underskrevet af Neptunus Rex, fra Tidernes Morgen det jordomsluttende Havs 

almægtige Behersker, samt Kaptajn på Catalinaflyet og 1.pilot .Kjeld Pedersen. 

 

Nogle aftener var vi en tur i Basens store biograf hvor de spillede mange gode aktuelle 

film, bl.a. så vi Cowboyfilm og filmen "Ivanhoe”. Filmen “Den glade Enke" så jeg 2 

gange, jeg tror nok det var med Skuespillerinden Lana Turner. 

 

En eftermiddag, jeg husker ikke hvornår, var jeg i PXforretningerne og handle da 2. 

piloten Kaptajnløjtnant Krarup i Luftgruppens bil kom susende og hentede mig. Jeg 

skulle omgående få hentet mit rejsegrej, d.v.s. toiletsager m.v. og gøre klar til afgang 

med vores Catalina. Han havde film med til mig, til mit fotografiapparat som jeg netop 

havde købt få dage forinden, det var nemlig et godt advanceret apparat. Den øvrige 

besætning var allerede igang med klargøring da jeg nåede frem. Jeg stod uforstående til 

at begynde med med hensyn til mit foto, indtil jeg blev briefet. Sognefogden i Godthåb 

havde tidligt om morgenen været ude og fiske, da han pludselig så en fremmed U-båd 

stige op og ligge stille i fjorden. Han telefonerede til Marinestationen Grønnedal der 
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ikke kendte til nogen U-båd og med kontakt til amerikanerne havde de heller ikke 

nogen i de områder af Grønland. 

 

Da det jo var dansk ansvarsområde, var vi så blevet alarmeret  for en rekonoscering fra 

luften, idet mistanken faldt på at det var en fremmed Øst U-båd, som ihvertfald intet 

havde at gøre i de Grønlandske farvande. Med andre ord vi skulle på U-bådsjagt. Men 

først fløj vi til Grønnedal for at hente Admiralens Adjudant, og så gik det ellers op langs 

kysten. Vi søgte og søgte og var til tider langt ude i Davidsstrædet hvor vi bl.a. kredsede 

over nogle canadiske fiskerbåde og så videre helt op omkring Sønder-strømfjord, 

Verdens længste fjord, der fører ind til den Amerikanske Air Base BW-8 Sønderstrøm. 

 

Ved indflyvning til fjorden gik vi ned i 3-4 meters højde og så med god fart holdt vi den 

højde, kredsede et par gange når vi observerede noget mistænkeligt, men det blev ikke 

til andet end et par hvaler på vores radar, samt nogle trækasser og andet affald. Efter at 

have gennemfløjet hele fjorden i dens fulde udstrækning, nåede vi ind til Sønderstrøm 

Air Base og bad om landingstilladelse der. Her tankede vi op med fulde tanke, og 

Kaptajnen besluttede så at vi overnattede  på Basen. 

 

Næste dag søgte vi videre, især nede omkring Godthåb, og igen langs kysten og ud i 

Davidsstrædet, og så sydpå, men der blev ikke fundet nogen U-båd. Den har uden tvivl 

lagt sig ned på bunden, da den følte sig observeret. Hvad det end har været for en  "Fyr" 

blev vist aldrig opklaret, men senere på året, hjemme i Danmark kunne jeg dog læse i 

aviserne om en mystisk U-båd i Grønlandske farvande, den vi havde været på jagt efter. 

 

Ja, efter et par dage returnerede vi igen til vores hjemmebase Narsarssuak, efter først at 

have sat adjudanten af i Grønnedal. Marinestation Grønnedal var altid et hyggeligt sted 

at komme,og vi var jo også underlagt Grønlandskommando, og dermed Chefen for 

Grønlandskommando Admiral F.H. Kjølsen, en meget streng officer, men også til tider 

en hyggelig gæv gut. Men han holdt meget strengt på formerne bl.a. de militære former, 

som jeg skal love for han fulgte, og forlangte, at vi andre også fulgte. Admiralen huskes 

især for at være den officer, der under sin tjeneste som dansk Militærattache ved 

ambassaden i Berlin, sendte en advarsel til den Danske Regering om at der kunne 

ventes et angreb på Danmark af Tyskerne om få dage, hvilket som bekendt skete den 9 

April 1940. Admiralen var dengang ung Kommandørkaptajn og som sagt udstationeret i 

Berlin. Men den Danske Regering ville som bekendt ikke høre. 

 

Så igen afsted på mission, en mission der skulle blive særdeles dramatisk !. 

 

Den 5. Sep. startede vi igen på en af vores mange flyvninger  fra Narsarssuak Air Base 

til Marinestationen Grønnedal og retur. Det var før start fint skyfrit vejr, men straks 

efter start kom vi ind i meget kraftig  turbulens, og med lidt højde kunne vi se, at et 

uvejr tilsyneladende nærmede sig fra vest. Både Narsarssuak og Grønnedal blev af os 

underrettet om den kraftige turbulens, samt at et uvejr syntes at nærme sig det sydlige 

Grønland. Netop som vi landede på vandet ved Grønnedal og kørte op på rampen med 
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flyet, var uvejret over os. Dette hindrede al videre flyvning, og efter at have fortøjet 

flyet blev vi kørt til Marinestationen og indkvarteret. 

    

Samme dag var et amerikansk C-47 fly US Airforce nr 5599 med 5 mands besætning på 

vej til Narsarssuak. Dette fly mistede i uvejret orienteringen bl.a. blev kommunikation- 

og navigation hæmmet af de atmosfæriske forstyrrelser der fulgte uvejret.Sidste 

melding fra flyet lød på, at der var problemer på grund af navigationsvanskeligheder. 

Ud på aftenen, da flyet ikke mere kunne have brændstof tilbage blev flyet af 

Narsarssuak Air Base meldt savnet. 

 

Tidligt næste morgen 6. Sep. blev vi alarmeret. Jeg husker at der blev rusket i mig i min 

seng på Marinestationens hospital hvor vi var blevet indkvarteret. Vi skal op og på 

eftersøgning efter et forsvundet C-47 fly, så på med tøjet og ned gøre klar i en fart. Jeg 

tror kl. var 07.30 og vi blev enige om at denne eftersøgning nok ville blive vanskelig i 

det vejr. 

 

Når man forestiller sig Grønlands uendelige og øde strækninger med de utallige 

klippeskær i storm og usigtbart vrjr, så aner man svagt hvor vanskeligt det er, at finde 

mennesker fra luften under de forhold for ikke at tale om, at lande sit Catalinafly på et 

uroligt hav. 

 

Der lå et tæt skydække lavt over Sydgrønland. Narsarssuak og Søndre Strømfjord var 

hele dagen lukket for flyvning og med en sigtbarhed på nul. Ved Grønnedal lå 

skydækket i ca. 2oo fod men med rimelig sigt henover vandet. Det blev besluttet at 

starte med vores Catalina og søge ud gennem fjorden for eftertsøgning, omend vi ikke 

anede, hvor vi skulle søge. Vi startede kl. 08.42 lokal, men kunne ikke komme væk fra 

Grønnedal området, idet skydækket lå i fjorden kompakt ned til vandoverfladen med 

stærk turbulens og en sigtbarhed på nul. Vi landede igen kl. 08.49 hvilket nok var det 

bedste, for kort efter landing lagde skyerne sig tæt om Grønnedal resten af dagen. 

Andre fly blev sendt afsted på eftersøgning, bl.a. en Neptun fra Keflavik, en Neptun fra 

Goose Bay i Canada, samt et civilt fly fra Gander på New Foundland, men de kunne 

flyvende over det kompakte skydække intet udrette. 

 

På radiostationen på Grønnedal hørte man pludselig SOS signaler på den maritime 

nødfrekvens (5oo Kc/s) og signalernes karakter indikerede tydeligt, at de stammede fra 

en automatisk nødsender, muligvis en såkaldt "Gibson Girl". kl. ca. 12.00 hørtes 

nødsignalerne for sidste gang denne dag. 

      

Igen dagen efter, altså den 7. Sep. lå skydækket stadig tæt over det sydlige Grønland, og 

vejrudsigten sagde, at dette ville holde sig stabilt hele dagen og en opklaring ventedes 

tidligst i løbet af den kommende nat. Ved Grønnedal lå således skyerne som dagen før i 

ca. 200 fod og igen med rimelig sigt hen over vandet. 

 

Det blev besluttet, at forsøge at flyve ud til kysten i håb om, at kunne orientere os i lav 
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højde. Fra Narsarssuak var eftersøgningsområdet angivet til et område fra Simmiutak 

og lidt nordover. Vi skulle altså sydpå. Vores luftfartøjschef Kaptajn Kjeld Pedersen 

forhørte sig hos os, den øvrige besætning, om vi var indstillet på, i tilfælde af at vi kom i 

vanskeligheder, så vilkårligt at lande et sted på vandet og så klare os på bedste måde til 

vi kunne flyve videre, måske først næste dag. Vi var alle helt indstillet på denne risiko. 

 

Vi startede kl. 05.06 ud gennem fjorden. Vi  måtte gå meget lavt 50-100 fod, og 

sigtbarheden var ikke noget at prale af. Det var vanskeligt at komme ud til kysten, og 

flere gange måtte vi lave et krapt drej 180 grader på grund af manglende sigtbarhed, 

men endelig kl. ca. 06.oo var vi sikkert udenfor kysten. Med 2. Piloten Kaptajnløjtnant 

Otto Krarup som stifinder ( det var han særdeles dygtig til ) blev kursen sat sydover. 

 

Kl. 06.30 hørtes igen nødsenderen. Over " Intercom-anlægget "  rapporterede vores 1. 

flytelegrafist Fenrik Eriksen, at signalerne var for svage til at kunne retnings-bestemmes 

manuelt. Med radiokompasset på automatik kunne de ikke opfanges, og nu blev de 

atmosfæriske forstyrrelser kraftigere, dette kunne godt nedsætte selv en garvet 

telegrafists vurderingsevne. Det syntes som om, at nødsignalerne blev svagere, da vi 

fløj sydover, og Eriksen mente derfor at vi fløj den forkerte vej. 1. Piloten, Kaptajn 

Pedersen, fik denne vurdering, og vendte straks flyet for at gå nordover. 

 

Med kurs nordover gentog forholdene sig i omvendt rækkefølge. De atmosfæriske 

forstyrrelser aftog, og nødsignalerne føltes mindre svage,men meget snart steg 

signalerne i styrke, og der var ikke mere nogen tvivl. Vi var på rette vej. Kl. ca. 06.45 

lykkedes det manuelt at foretage en pejlning, omend noget usikker. 

 

Nu bredte en atmosfære af optimisme sig i flyet. Ret hurtigt kunne Eriksen foretage en 

sikker og pålidelig retningsbestemmelse, og ud fra dette valgte man i cocpittet, at søge 

ind i en fjord. Skydækket var helt fint i relation til vores hidtidige flyvning denne dag. 

Skyhøjde ca. 300 fod og god sigt nedenunder. På vej ind i fjorden blev signalerne 

kraftige nok til, at radiokompasset kunne virke på automatik, og piloterne havde nu en 

direkte instrumentvisning af retningen til nødsenderen. Visningen drejede efterhånden 

noget mod bagbord og da visningen var 90 grader bagbord og afstand til nødsenderen så 

nogenlunde kunne fastslås ved hjælp af den hastighed, hvormed viseren drejede i 

forhold til flyvefart, var det helt klart at nødsenderen befandt sig i en lidt nordligere 

fjord. Da Kaptajn Pedersen drejede Catalinaen rundt for igen at søge ud til kysten sås 

pludselig under skyerne, men hen over nogle lave klipper vandet i en fjord lidt 

nordligere. 

 

Kaptajnen styrede straks hen over de lave klipper, og så snart vi var over vand igen, sås 

tydeligt noget hvidt og orangegult samt en orangegul ballon i nogen højde. Vi så 

ligeledes tydeligt C-47 flyet ligge i vandkanten med højre plan indover et klippeskær. 

Vi havde virkelig fundet det forulykkede fly, og vi fik hurtigt øje på de 5 

besætningsmedlemmer, og de sendte straks nødraketter op fra stedet. 
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Det viste sig, at C-47 flyet var nødlandet i brændingen ved en lille klippeø Tigsaluk, 

der ligger ude i skærgården mellem Frederikshåb og Arsuk, position 6122 Nord, 4852 

West. Vores 2. flytelegrafist, Oversergent C.O. Kjeldsen, meddelte straks Marinesta-

tionen  Grønnedal, at vi havde fundet de forsvundne på ovennævnte position. 

 

Kl. 07.25 landede vi i området og sejlede langsomt hen imod det nødlandede fly.Vi 

satte vores gummibåd ud og i den blev besætningen hentet og bragt ombord i vores 

Catalina.Ved et mirakuløst held var de alle sluppet levende og uskadt fra nødlandingen, 

bortset fra chok og mindre skrammer. 

 

På kun 2 timer og 19 minutter klarede vi denne mission, men flere ting var en hjælp: 

Uden nødsenderen var det ikke lykkedes denne dag, og uden 2. piloten Otto Krarups 

evner som stifinder minutiøst fra klippefremspring til klippefremspring, var det ej heller 

lykkes. Kl.07.52 var vi atter i luften på vej mod Marinestationen Grønnedal som vi 

nåede frem til kl. 08.10. 

 

Da 1. piloten den unge amerikanske Major B.E. Johnsen steg ud af Catalinaen i 

Grønnedal, var hans første ord: "Thank you with all my heart". Han fortalte, hvorledes 

han under flyvningen, da han begyndte at få vanskeligheder med flyet, i sidste øjeblik 

havde manøvret sit luftfartøj klar af en fjeldvæg som rejste sig lige foran ham i 

snetykningen og han sluttede sine ord med følgened udbrud: "Oh, that mountain, that 

mountain, I will never forget it in my whole life". 

 

I løbet af natten klarede vejret op og dagen efter var det skyfrit, stille og lunt som det 

kun kan opleves på Grønland. Vi startede kl. 10.26 med de 5 amerikanere og Admiral 

F. Kjølsen ombord og kl. 11.15 landede vi i Narsarssuak. Vi, Catalina-besætningen blev 

efter tilbagekomsten til Narsarssuak fotograferet til "Air Force Times" og blev iøvrigt 

rost i dagsbefalingerne både af Grønlands Kommando ( Admiral F.H. Kjølsen ) og af 

Air Force Basecommander ( Colonel Horace E. Frink ). Følgende telegrammer, som jeg 

har i min scrapbog, tilgik os: 

     

Fra Air Rescue Service, Narsarssuak. 

     

Må dette overbringe vore lykønskninger til Kaptajn Pedersen og hans besætning for 

deres glimrende præstation med eftersøgning og redning under yderst vanskelige 

vejrforhold og vor oprigtige påskønnelse af deres udmærkede samarbejde og assistanse 

under hele begivenheden.                     

          

Fra Chefen fra Søndrestrøm Air Base. 

 

Modtag venligst oprigtig tak fra personellet på Søndrestrøm Air Base for effektiv og 

sikker redning af besætningen på USAF C-47 nr 5599.  sign R Arnold. 

     

Fra Chefen fra Narsarssuak air base. 
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Jeg ønsker overfor Dem og Deres Kommando at udtrykke oprigtig påskønnelse af den 

assistanse De ydede denne station med at finde, bjerge og underbringe de amerikanske 

flyvere som nødlandede med C-47 nr. 5599.  

 

Ja, og så blev det også refereret i danske aviser derhjemme, så alt ialt en mission der 

blev en helt speciel oplevelse. Samme aften var vi alle, Catalinabesætningen og de 

reddede amerikanere, til pindemadder og drinks hos Admiral Kjølsen og Admiralinden. 

Jeg havde i Marinens fotosektion i mellemtiden fået fremkaldt mine foto som jeg optog 

under missionen, og kunne således forære Admiralen et par kopier. 

 

Omkring 1. Okt. var det meningen at vi skulle returnere til Danmark, men beordringen 

til hjemflyvning udeblev, indtil det ved nærmere forespørgelse til Grønlands 

Kommando, blev opklaret, at Chefen for Grønlandskommando ønskede en flyve-

maskine til rådighed en måneds tid endnu. Altså måtte vi selvfølgelig blive. 

 

OK, så havde vi trods alt det faste flyvetillæg, grønlandstillæg samt dagpenge i dollar en 

måned mere, og selvfølgelig foruden vores faste månedsløn der for snart 4 måneder var 

blevet sat tilside derhjemme på Luftmarinen, men det kunne alligevel ikke undgås, at vi 

var lidt skuffede. 

 

Da vi igen kom til Marinestationen Grønnedal blev der således også lavet lidt sjov med 

os. Da vi kørte op på rampen med vores Catalina, kørte der en jeep frem med et stort 

skilt hvorpå der stod: KASTRUP AIRPORT. Men vi fik alt ialt endnu et par gode ture 

til Grønnedal. 

  

Efter tilbagekomsten til Narsarssuak besluttede vi en aften at lave en rigtig god 

forstærket frokost i Luftgruppens bygning, hvilket var særdeles hyggeligt. Dagen efter 

var det søndag, og vi fik tilbudt en tur med en stor amerikansk slæbebåd ud til Arsuk. 

Det var en lang tur, men spændende, at se hele Skovfjorden på vandet, når vi ellers var 

vant til at se det hele fra luften. Skipperen ombord lavede en fantastisk god kaffe, og så 

var der dejlig hjemmebagt franskbrød med smør, ligeså meget vi kunne spise. Men 

samtidig var vi også lidt blåøjede efter gårdsdagens frokost, så der blev sovet en hel del 

på skibets agterdæk. 

 

Midt i oktober kom den første sne på Narsarssuak så nu skulle vi også til hver morgen, 

at feje sne af flyet samt afise vitale dele såsom ror planer, haleplan m.v.. Ja nu var 

vinteren for alvor kommet til det sydlige Grønland. 

 

Iløbet af måneden blev der fløjet en del patruljeflyvninger, et par missioner til 

Grønnedal, og så skulle Admiralen til et par møder på Narsarssuak med den danske 

forbindelsesofficer og Air Base Commander. 

 

Og så kom hjemflyvningsordren endelig. Den 4. Nov. skulle vi flyve Admiralen hjem 



 80 

til Grønnedal  efter afslutningen af sine møder, og så kunne vi endelig pakke og 

læsse vores fly med vores bagage samt andet gods. 

 

6  Nov. startede vi for sidste gang på dette togt fra Narsarssuak med Keflavik som mål, 

og vi landede der hen under eftermiddagen islandsk tid. 

 

Her udførte vi et lille eftersyn på flyet, tankede m.v. så vi var klar til turen hjem over 

Atlanterhavet. Så gik vi i Messhall og spiste, så en tur i den Amerikanske PX for at 

handle lidt. Vi besluttede at starte mod København kl. 24.00 således at vi ville være 

fremme kl. ca. o9ooA næste morgen. Derfor skulle vi først sove nogle timer i byg-

ningen for transitpersonel. Præcis kl. 24.00 var vi i luften og på vej mod København. 

Det var tusmørke udover Atlanten og isende koldt i den højde vi fløj i. Vi havde ikke 

varme i Catalinaflyene dengang, så jeg kan huske at jeg tog 2 par pelsjakker og bukser 

på, og den øvrige besætning var ligesådan klædt. Det var virkelig koldt, men det var jo 

også vinter nu. Vores Catalina var jo en PBY-5A. Det var først i 1957 da vi fik PBY-6A 

at der var varmeheater i flyene. Men turen gik problemfrit stille og roligt hjemover, så 

begyndte det at blive lyst, og ved 9-tiden rundede vi Kronborg om styrbord i lav højde, 

som det sig hør og bør, og landede senere ved Luftmarinen. 

  

Vi sejlede langsomt ind mod slæbestedet, slog understellet ned, og med fuld kraft på 

motorerne kørte vi op og ind på Luftmarinen og stoppede flyet lige ved opkørslen. Der 

var mange tilstede til modtagelsen, både militære og civile og selvfølgelig en del 

pårørende, for ikke alle vidste at vi kom netop nu, idet vores afgang fra Grønland netop 

var blevet udsat et par gange. Jeg for mit vedkommende havde ikke meddelt  noget 

hjemover om vores evt. hjemrejse. Så, hellere lade det blive en overraskelse for både 

mine forældre og Kirsten. 

 

Så stod Toldvæsenet klar til at rode i vores bagage, og det tog næsten et par timer. Så 

fik vi vores flyvemaskine skyllet rent for saltvand og kørt i hangar. Derefter op til 

Intendanten og hente nogle penge, så ringe hjem til de forskellige og sige goddag, og at 

nu var jeg på Luftmarinen igen.  Administrationsofficeren meddelte, at jeg og et par 

Oversergenter mere var blevet optaget på Officersskolens Fenrikklasse og skulle 

begynde der den 15. Jan. 1953 på Flyvestation Værløse, altså lige efter Nytår, og idag 

havde vi den 7. Nov 1952, så der var jo ikke længe til.Vi var jo Oversergenter, og efter 

gennemgang af ovennævnte skole og bestået eksamen blev man udnævnt til Fenrik,og 

blev så samtidig Tjenestemand og kunne så blive forfremmet op i graderne alt efter 

hvad stilling man skulle beklæde frem i tiden, så det var jo tillokkende med en fast 

stilling med pension. 

 

Efter et godt varmt bad og omklædning bl.a. i min nye flyveruniform, var jeg så klar til 

at tage til byen, ud på tandklinikken hvor Kirsten var ansat, og så i den kommende 

Week End med toget til Odense og hilse på mine forældre. Jo, det var hyggeligt og 

dejligt at være hjemme i Danmark igen. 
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Lige før vores hjemkomst fra Grønland var Luftmarinestationen ved at afvikle og 

flytte det hele til Kastrup Lufthavn Syd, hvor nogle tomme faciliteter blev stillet til 

vores rådighed. Sagen var den at Søværnet skulle overtage Luftmarinestationen efter at 

vi var overgået til Flyvevåbnet. Så jeg havde blot et par kufferter med mit personlige 

grej som blev sendt ud til Lufthavnen i de dertil beregnede militære biler. Så blev jeg 

indlogeret i den store grønne bygning i syd som altid kan ses når man befinder sig på 

Lufthavnens område, eller f. eks. skal ud at flyve med rutefly. Ja, det blev så Eskadrille 

721s område og faste ståsted i de næste ca. 3½ år, hvorefter det hele flyttede igen til 

Flyvestation Værløse, hvor de så er den dag idag. 

 

Men efter en hyggelig Jul og Nytår blev det så hverdag igen, og vi, den samme 

besætning som på Grønland, fløj fortsat sammen, og stadig med vores gode gamle 

flyvemaskine 856. Der blev fløjet daglige rutineflyvninger og en aften først i Januar 

blev vi alarmeret til en eftersøgning nede i Østersøområdet men det var efterhånden 

blevet så mørkt at vi intet fandt og eftersøgningen blev derfor afblæst over flyradioen. 

Vi hørte ikke senere noget til dette eller om der i det hele taget var nogle mennesker 

forsvundet. Det blev så min sidste flyvning i denne omgang inden jeg skulle på 

Officersskole på Flyvestation Værløse. 

 

Den sidste dag holdt Eskadrillechefen en tale til os der skulle afgå til skole og sagde 

farvel samt held og lykke, og det var så min sidste dag i Eskadrille 721 i denne omgang. 

Jeg skulle så senere vende tilbage til Eskadrillen som Overfenrik i 1958, men herom 

senere. 

                         

Flyvevåbnets Officersskole!   

 

Da jeg mødte på Officersskolen, Fenrikklassen, den 15 Jan. 1953 på Flyvestation 

Værløse, kunne jeg straks mærke, at vi elever skulle holdes i en meget stram snor. 

 

Vi blev modtaget af en særdeles barsk Premiereløjtnant der stod ved indgangen til 

skolen og med hævet stemme råbte:" Kom nærmere mine Herre. Ja, vi har jo ikke bedt 

jer komme, i har jo selv søgt". I klassen blev jeg pludselig udtaget af Premiere-

løjtnanten til at tælle de fremmødte, og selvfølgelig var der dem der flyttede sig frem og 

tilbage så der gik kludder i min optælling så der fik jeg min første skideballe på den 

skole. Nå men anden gang kom jeg hurtigt igennem optællingen. Inde i den store klasse 

stod vi ret da jeg meldte af. Og så begyndte han ellers en "Svada" til os, medens 

Skolechefen og øvrige Officerer der skulle uddanne os hørte på, en" Svada" man ikke 

glemmer! Men jeg husker nogenlunde Premiereløjtnanten´s ord : 

 

Nå de herre vil gerne være befalingsmænd i linien, ja-så. Nu skal de høre!  

" Målet for os her på skolen er at udvælge de af jer der skal fortsætte i forsvaret. I kan 

ligeså godt vænne jer til det med det samme. Tingene skal gøres som i får besked på.  

Alting sker i højt tempo. Det kan være i synes at det er for meget, men vi har erfaring i 

det kvikke tempo hvori tingene skal indøves. Det her er en af de første skoler efter 



 82 

krigen, og det skal gå hurtigt. Der er ikke plads til spidse albuer. I kan holde jer 

orienteret om egen status ved at tale med kammeraterne. I skal samarbejde. Som 

nyankomne elever har i ikke noget at gå og være stolte af. Indtil nu er alt gået let for jer 

her i livet, og i har klaret jer ganske godt. Ja, hvad er det i har gjort for at komme her? 

Udfyldt et stykke papir, en ansøgning, og gjort hvad der blev sagt. Skulle I endelig være 

stolte af noget, så skulle det da være jeres valg af forældre, som har udstyret jer med de 

egenskaber der nødvendige for at komme her. Fra nu af skal i bevise, at i kan bruge de 

anlæg. I skal yde det optimale. Svigter i får i ingen hjælp af os her på skolen. I skal få 

styr på teorien, gør i ikke det så har vi ingen skrupler med at smide jer ud af skolen. I vil 

føle det som et knokkelarbejde. Der vil være instruktører der råber og skriger ad jer. I 

vil tro at vi overhovedet ikke kender til pædagogiske principper. Det gør vi helt sikkert, 

men vi bruger dem blot med omvendt fortegn. I vil ind imellem tænke, at det er for 

meget, men jeg tror nok at mange af jer vil komme igennem det". 

 

Jeg tænkte ved mig selv, at de har vist lært noget af Amerikanerne eller af 

Fremmedlegionærerne, det skal nok blive sjovt, uha!.Men ingen af os elever var blevet 

forgøglet at alle kom igennem. Så blev vi sendt ind i klassen. Der blev udleveret bøger, 

skrevet skema, orienteret o.s.v. og nogle instruktører udtalte til trøst for os, at skulle 

nogle af os ryge ud så var der 1 million andre ting, at lave i denne Verden, og som det 

også er spændende at have med at gøre, og det er jo sådan set rigtigt nok. 

 

Tjeneste i Forsvaret indebærer jo både diciplin, speciel tiltaleform, lange arbejdsdage, 

vagter, nattjeneste, inddragelse af frihed i  Week-Ends, pudsning af fodtøj, presning af 

tøj i en grad som formentlig ikke alle Firmaer og andre private i det civile kender til, 

altså indordningsvilje og arbejdsiver. 

 

Og så begyndte skoledagene. Nu skal jeg love for, at jeg fik min sag for, det kan jeg 

godt indrømme med det samme, og premiereløjtnantens ord glemte man ikke. Jeg 

havde jo ikke real-eller præliminæreksamen, så det var et knokkel uden lige som de 

havde forudsagt, så jeg måtte slås med matematik og regning og så senere engelsk da 

dette fag med tiden blev mere svært. De elever der havde ovennævnte eksamner var jo 

heldigere stillet selvfølgelig. Om formiddagene havde vi som regel de militære fag ude 

på Flyvestationens øvelsesområder med bl.a. eksercits, kommandoøvelser, gymnastik, 

kamptaktik, og marchøvelser. 

 

 Da vi var flyteknikere af funktionsuddannelse var vi nogle gange til udvidet flyteknisk 

undervisning på flyvemekanikerskolen. Om eftermiddagen var der så undervisning i de 

mere almene fag såsom dansk, regning, matematik, engelsk, tjenesteforhold, 

efterretningstjeneste, pædagogik, våbenlære, litteratur-historie samt diverse 

orienteringer. Det, det som sagt kneb mest for mig med var matematikken, så jeg fik fat 

i en lærerstuderende nede fra Jonstrup Seminarium til at give mig extra 

undervisningstimer om aftenen i dette fag for 12 kr. i timen, så det hjalp en hel del. 

 

Ellers gik det jævnt fremad. Jeg var indkvarteret på skolen, og kost og logi var på den 
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tid gratis, det hørte med til lønnen, når man sådan uden videre kunne forflytte 

militært personel rundt i landet, som det passede forsvaret. 

 

Lørdag middag sluttede vi som regel med en udgangsparade kl. 12oo, og så havde man 

fri lørdag og søndag, og så kunne jeg tage ud til Kirsten på Vibevej i København. Men 

der var jo ikke tid til ret meget sjov, for der var jo også hjemmearbejde, det som man til 

hverdag sad ude på skolen og arbejdede med til langt ud på natten. 

 

Men holdt strengt i ørene blev vi da. Jeg husker en formiddag på vej hjem fra 

skydebanen hvor jeg skulle kommandere med hele styrken. Jeg sagde: " Deling holdt " 

på det forkerte ben, og så var de selvfølgelig ved at snuble over hinanden da de holdt. 

Jeg fik en skideballe uden lige af premierløjtnanten som skreg" Om igen ", og så gik det 

ellers derud af. Jo, vi skulle nok få lært at kommandere med styrker. Det var ikke 

altsammen lige let. Til gymnastik kunne jeg langt om længe få bagdelen med op under 

forlæns opsving i bommen. Der havde han også set sig gal på mig, men da jeg skulle gå 

fanemarch med strakte ben ligesom fanemarchen på Amalienborg under vagtskifte fik 

jeg megen ros, så plus og minusser ophæver hinanden. 

  

Jeg husker en morgen under en øvelse, at en af mine kammerater tabte sin maskinpistol 

i stumper og stykker, idet han ikke havde samlet den ordentlig under rensning og 

indsmøring i olie, da fik premierløjtnanten faktisk et anfald, eller en anden morgen på 

skydebanen, da vi var for længe om at lade magasiner op med patroner til 

maskingeværskydning. Han råbte: " Hvad bilder i jer ind, tror i det er en iskagebod ". 

Men sjovt nok, i faget Tjenesteforhold var Premierløjtnanten meget hyggelig. 

 

Der var også en morgen til morgenparaden, det var onsdagen før påskedagene, at en af 

mine kammerater, Busse hed han, han havde aftenen før fået for mange påskebryg, og 

da vi alle var kommanderet ret, og der skulle meldes af til Skolechefen Oberstløjtnant 

Westenholz, da skulle Busse selvfølgelig kaste op, hvilket blev klaret i det skjulte, men 

i retstilling må man ikke røre sig, men nogle af de forskellige Løjtnanter havde lagt 

mærke til det, så efter afmeldingen til skolechefen blev vi igen kommanderet ret af 

Premierløjtnanten. 

 

Han kommanderede os til at gå på stuerne og lægge alle vores genstande, såsom punge, 

tegnebøger fyldepenne o.s.v. og fatte vores våben og så omgående stille udenfor 

skolebygningen. Så nu viste vi nok hvad det drejede sig om. Busse var mødt beruset til 

tjeneste på skolen, og nu skulle hele styrken have en ordentlig stroppetur ude i marken. 

Da vi alle var samlet udenfor skolebygningen, blev der kommanderet tilhøjre ret, højre 

om, march, og så marcherede vi almindeligt ud på vejen og ned imod øvelsespladsen. 

 

Pludselig blev der kommanderet giv agt løb, og så løb vi, ned i store huller i marken, ud 

i vandet i bække og vandløb, fald ned blev der kommanderet, og selvfølgelig lige ned 

hvor der var allermest vand så vi blev drivvåde og fyldt med mudder over det hele, 

vores øvelsesuniformer og våben så ud så jeg ved ikke hvad. Op igen, giv agt løb, fald 
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ned blev der igen kommanderet, enkeltkolonne op på vejen hurtigt, flyverskjul 

tilhøjre løb, fald ned, og sådan gik det hele formiddagen til vi var helt mørbanket, og 

tilsidst blev der kommanderet hurtigt løb hjem til skolebygningen og træd an udenfor, 

og så løb vi igen hjemefter. 

 

Den eneste kommentar Premierløjtnanten havde var, at alt tøj og våben skulle være 

renset og rent inden skoledagen var slut, så der blev vasket og gjort rent så det battede 

imellem undervisningstimerne, hængt til tørre og våben smurt ind i olie o.s.v., og så 

kunne man endelig hvile sig ovenpå denne omgang, og det skulle ikke blive den sidste. 

Jeg tror at vi alle sov godt den nat, og så var det jo Påske, hvor der yderlig var nogle 

fridage at slappe af i. 

  

Jo, jeg skal love for, at den skole var et knokkelarbejde som de netop havde orienteret 

os om da vi startede. Prøver og opgaver i en uendelighed, så man havde jo faktisk ikke 

et roligt øjeblik. 

 

Men det var jo også fordi det var en forceret skole, som skulle klares på et ½ år. 

Piloternes skole der lå i Vedbæk skulle klares på 9 måneder. Da det var de første store 

skoler i det nye Flyvevåben efter krigen, og der var brug for mange officerer til 

opbygningen af Eskadriller, især jagereskadriller, så var chancen der, for at blive 

uddannet på kort tid. 

 

I den tid vi havde gået på skolen var der allerede afgået 16 elever der ikke kunne leve 

op til vilkårene, så " Glidebanen " var hele tiden indenfor rækkevidde for os alle, hvis vi 

ikke kunne følge med. 

 

Og så nærmede eksamenstiden sig, og vi startede med skriftlig eksamen i engelsk, 

regning, matematik, og dansk. Jeg husker at jeg sled bravt i det skriftlige, og klarede det 

nogenlunde. Man skulle alligevel have haft en realeksamen i sine skoleår, men det var 

ikke så meget brugt dengang, jeg skulle jo ud og i maskinlære. Men man kan jo altid 

være bagklog. Så kom et par uger med de mundtlige fag, og det var lidt lettere for der 

kunne man jo snakke sig fra mange ting. Vi havde trukket lod, så jeg var en af de sidste 

der skulle ind til eksamensbordet med de herre højere officerer som censorer, så jeg 

kunne jo godt gå udenfor og blive lidt nervøs, indtil det blev min tur. 

 

Men jeg kom igennem det, og fik en pæn eksamen med et gennemsnit på mg- = 6. 

Højest opnåelige var dengang ug = 10.  Den sidste dag på skolen gik så med aflevering 

af bøger, våben, øvelsesuniformer og andet udleveret materiel, og derefter blev vi kaldt 

til en sidste briefing med Skoleofficeren, der meddelte hver enkelt elev hans 

genensnitlige eksamenskarakter hvormed han havde bestået, samt hvilken enhed man 

skulle møde ved efter ferien. Jeg skulle således møde på Flyvestation Ålborg ved 

vedligeholdelsessektionen for Gloster Meteor Jagerfly. Ja, det kunne jo blive meget 

interessant. Da alle var blevet briefet sagde Skoleofficeren held og lykke fremover, og 

så var det slut. 
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Derefter gik vi alle over til et stort veldækket frokostbord med Skolechefen i spidsen. 

der blev holdt taler som det høre sig til, og snakken gik blandt os alle incl. de skrappe 

Instruktører, Løjtnanterne, der pludselig var blevet medgørlige. 

 

Da vi sluttede, og alle sagde farvel til hinanden og på gensyn ude ved enhederne, ville 

jeg for engang skyld flotte mig, for nu var jeg rigtig træt og ville slappe af. Jeg tog en 

Taxa udenfor vagten, og lod ham kører mig helt ind til Hovedbanegården i København, 

Her sendte jeg et telegram til mine forældre i Odense om, at jeg havde taget en pæn 

eksamen, og således snart kunne forvente, at blive forfremmet til Fenrik og dermed 

være Tjenestemand. 

 

PS! Hertil skal anføres at Fenrikgraden var en grad helt hen i vejret, en grad som ingen 

NATO-lande kendte. Den blev senere afskaffet, og alle bliver nu, efter afgangs-

eksamen forfremmet til Løjtnantgraden som en begyndelse på karrieren i Flyvevåbnet. 

Nå, men det var et sidespring. 

   

 Efter mine gøremål på Hovedbanegården tog jeg så ud til Kirsten på Vibevej, og så var 

der familiesammenkomst om søndagen som hendes forældre holdt, og med spis-ning og 

det hele. Så havde jeg en dejlig uges ferie hvor vi tog et par dage til Odense, til mine 

forældre, som vi havde det hyggeligt med. 

  

Dagene og ferien gik efterhånden, og tiden nærmede sig til at jeg skulle møde på 

Flyvestation Ålborg. Så jeg var hos DFDS og bestille en billet til Ålborgbåden som 

jævnligt sejlede dengang, og så faldt afskedens time og jeg måtte sige farvel til 

København og Kirsten. Men man kom jo trods alt hjem på orlov engang imellem enten 

med toget eller med DFDS Ålborgbåd. 

 

Tiden på denne Flyvestation kunne jeg godt finde mig i om dagen, men efter 

tjenestetids ophør var det trættende, at man ikke kunne tage hjem som de der allerede 

havde bosat sig i Ålborg gjorde. Jeg var henvist til Officersmessen eller mit værelse på 

Flyvestationen. Engang imellem tog man så ind til Ålborg by, gik i biografen og i Jens 

Bangs Stenhus Bar og fik en øl, og derefter kunne man så tage bussen hjem til 

Flyvestationen igen. Nej det var ikke let at være ungkarl deroppe i Ålborg. Den 15 Juni 

1953 blev jeg så forfremmet til Fenrik og var ved Stationschefen Oberst Pagh og fik 

udleveret mit ansættelsesbrev fra Forsvarsministeriet, og så holdt han samtidig en lille 

tale. 

 

Den kommende Week End tog jeg hjem til København med SAS DC-3 fly og derefter 

SAS bussen ind til Rådhuspladsen. Der mødte min forlovede Kirsten op og modtog 

mig. Da vi var ude at gå en tur besluttede vi ved en pludselig indskydelse, at nu ville vi 

giftes. Jeg syntes at det skulle være i Holmens Kirke eller i Garnisionskirken, ihvertfald 

en militær kirke. Vi var inde i Holmens Kirke og tale med orlogspræsten der 

tilfældigvis var tilstede, men da jeg jo ikke var ved Marinen mere, men ved det 
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nyoprettede Flyvevåben, så syntes han at vi skulle vies i Garnisonskirken, og dermed 

blev det. Vi tog så en tur hen til denne kirke og mødte Kordegnen der, og fik nogle gode 

råd. 

 

Og så blev det hele senere forberedt. Lørdag den 11. Juli 1953 skulle dette bryllup så 

holdes.  

 

Jeg kom til København torsdagen før vort bryllup. Jeg kom ind om morgenen med 

DFDS Ruteskib fra Ålborg. Jeg havde køjeplads og var lige stået op, og medens skibet 

vender i Københavns havn, kan man mageligt nå at vaske sig og klæde sig på. Jeg så ud 

gennem koøjet og der ved bolværket stod min Kirsten og ventede og så sagde jeg 

pludselig til mig selv: Mon det er rigtigt at gifte sig allerede nu. Men OK, det er svært at 

spå om fremtiden som Storm P. sagde, Og hvem ved, måske havde Kirsten også tænkt 

sådan på et eller andet tidspunkt?. 

  

Stort bryllup i Garnisonskirken i København om lørdagen, mange gæster på Vibevej, 

fotografering, god mad o.s.v.. Bryllupsrejse til Tyskland i lejet folkevogn og der 

begyndte det med lidt knas. Kirsten kunne ikke rigtig undvære sine forældre, eller hvad 

det så var der var galt, så dette måtte jeg jo forsøge at råde bod på, og forholde mig til 

hvis det var det der var årsagen til knas.  Jeg skal selvfølgelig indrømme, at man er jo 

altid 2 om at være uenige, men  man kan jo ikke have sin kære mor og far med overalt, 

og slet ikke i det job jeg havde, hvor man var nødt til at flytte rundt forskellige steder i 

landet.  Sådan er det jo for mange i forsvaret, men alt jævner sig vel. ud med tiden 

håbede jeg.  

 

Jeg rejste hjem på Orlov fra Ålborg så tit jeg kunne, og mange gange var det besværligt 

når man skulle tilbage til Ålborg søndag aften kl. 23 00. Da var køjepladser som regel 

udsolgt, men en kammerat  fandt ud af en ret god fidus. Nede bag garderoben i bunden 

af skibet stod der en hel masse klapstole, og de stole slog vi ud og satte på en lang 

række og med den sidst stol på skrå som hovedgærde, og så lagde vi os der med vores 

frakker over os, og vi sov temmelig godt der til om morgenen da vi nærmede os Ålborg, 

og kunne lige nå at gå op og barbere os og få lidt vand i øjnene, og så bus eller taxa til 

flyvestationen. 

 

Livet på flyvestationen kunne sommetider være rart, men det at bo i Ålborg, og være 

gift i København var altså ikke min kop the. Jeg begyndte så at søge efter en lejlighed i 

Ålborg, Helst nær flyvestationen som muligt, men dengang hang lejligheder ikke på 

træer, så det viste sig at være meget vanskeligt. Og det var måske held i uheld for os. 

Om efteråret kom der nemlig Befaling fra Flyverkommandoen, at jeg og 2 mand mere 

skulle forflyttes til Flyvestation Karup, nærmere bestegnet Eskadrille 729, Hvor vi 

skulle bygge denne Eskadrille op.  

 

Den var i sin vorden og bestod i øjeblikket af en lille hangar 2 F-84 jetfly og en 3-4 

personer, så der var jo langt igen. For mig betød det ikke noget at skulle forflyttes. Jeg 
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brød mig altså ikke rigtigt om arbejdet på Flyvestation Ålborg. Arbejdet med selve 

Jetflyet Gloster Meteor var godt nok, men ledelsen kunne ikke rigtigt organisere det. 

Jeg syntes der var for mange " Indianere " om arbejdet, vi faldt faktisk over hinanden 

under et sådan vedligeholdelseseftersyn. Men nu kom man da et sted hen i Karup, hvor 

man selv som leder kunne prøve at udnytte sine erfaringer og meninger og efterhånden 

gøre det bedre. Nu vidste man da hvordan det ikke burde være. Hvorlænge man så 

skulle være i Karup kan man jo aldrig vide, idet hele Flyvevåbnet var under sin 

opbygning. 

 

Derfor, i mellemtiden var det blevet muligt at få en helt ny lejlighed i en bebyggelse i 

Ballerup. Tandlæge Sølvsten Sørensen, hvor Kirsten var ansat, skaffede os faktisk 

igennem nogle forbindelser denne lejlighed. Man længes jo også efter sit eget. Så vi 

indgik et lejemål med Boligselskabet "Baldersbo". Vi kom til at bo Toftevej nr. 4  2. th. 

Ballerup, og det var en dejlig lejlighed i en helt nybygget ejendom. Det kom efter min 

tid til at hedde Lindevænget nr.62. 

 

Det blev et pænt hjem vi der fik, og med nye møbler i alle rum, men det lod sig kun 

gøre fordi jeg fik udbetalt en forsikring som mine forældre havde tegnet til mig da jeg 

var en lille dreng.  

 

Og nu var et barn  på vej, så der blev jo nok at bruge penge til i den kommende tid. Det 

blev ikke bedre af at man jo rejste en hel del hjem på orlov. Man ville jo gerne nyde sit 

nye hjem så meget som muligt, og det selvom man dengang fik een rejse om måneden 

til hjemmet, betalt af Forsvaret.  

 

På Flyvestation Karup havde vi nok at gøre med at bygge Eskadrille 729 op til en 

velfungerende jagerbombeeskadrille og foruden bestilling og indkøb af en mængde 

materiel, samt modtagelse af nyt personel fra andre enheder i Flyvevåbnet, der hver 

måtte afgive et par mand, så begyndte strømmen af jagerflyvemaskiner at komme til os 

fra USA. Vi havde som jeg bedst husker det nu modtaget 18 flyvemaskiner december 

1953. Iøvrigt var nye piloter ved at blive uddannet i USA.  

 

Så kom der en ordre som fik en stor indflydelse på vores tilværelse. Forsvars-ministeriet 

og Flyverkommandoen beordrede hele Eskadrille 729 forflyttet til, og stationeret fast på 

Flyvestation Skrydstrup pr. 1 Januar 1954, så der var ikke mange dage til. 

 

Efter vel overstået Jul og Nytår i hjemmet i Ballerup, og glad over ikke at have lejet hus 

i Karupområdet, som mange havde gjort, så var jeg for mit vedkommende klar til 

afgang, Jeg havde adviceret min kone om at vi måske skulle have en lejlighed i det 

område af " Fodenden " af Danmark, som man kaldte det. Hun var til at begynde med 

med på det, men det var hendes familie vist ikke, selv om det jo sådan set ikke vedrørte 

dem. Vi havde jo vores eget liv troede jeg da. De måtte så slippe deres kære datter væk 

fra Københavnsområdet, så det var jo ikke så godt for dem. Ja, mine forældre, havde jo 

til sammenligning, jo ikke haft mig i nærheden siden Juli 1948, men sådan er folk jo 
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forskellige. 

       

Den 4 Januar havde vi så fået iværksat, at Eskadrille 721 med deres Catalinafly kom til 

at stå for transporten af personel og materiel til Flyvestation Skrydstrup, medens vore 

egne piloter, samt piloter vi havde lånt fra andre Eskadriller fløj vores fly  dertil. Mange 

af vores andre piloter var jo som sagt ikke færdiguddannet i USA endnu. 

 

Men vi nåede alle velbeholdent til Skrydstrup og fik et meget fint område at blive 

stationeret på, med fine nye bygninger og gode indkvarteringsforhold for os, 

personellet. Det varede heller ikke længe, så fandt jeg ud af, under en gåtur ind til 

Vojens en søndag eftermiddag, at de var ved at bygge nogle nye ejendomme, der så ud 

til at være færdige meget snart, så jeg gik op i en af ejendommene, der hed " H. P. 

Hansens Gård ". Jeg udså mig en lejlighed som ville være passende, og det blev så 

Vestervang 4, 1. th. Vojens, som blev min kommende adresse. 

 

 For om mandagen ringede jeg ind til boligselskabet i Vojens, og det var iorden at jeg 

fik den lejlighed, og de ville udfærdige lejekontrakt, gældende fra den 1 Marts 1954, for 

da ville ejendommen med lejligheder og det hele være færdigbygget, og det kunne jeg 

så fortælle min kone derhjemme, ja og så måtte vi opsige lejligheden i Ballerup, det var 

ellers en fin lejlighed, som vi desværre så kun havde nået at bo i 3 måneder. men det var 

jo vilkårene i forsvaret, hvilket dog senere med årene skulle blive bedre, for det var jo 

dyrt for folk sådan at flytte rundt, når man gerne ville være i nærheden af familien, og 

kunne tage hjem hver aften, bortset fra, når man var på vagt eller tjenesterejse. 

 

1.Marts kunne vi så flytte ind i vores nye lejlighed. I starten gik det fint, og jeg cyklede 

hver dag frem og tilbage imellem Flyvestationen og Vojens. Kirsten var hjemme i 

København for at føde, og den 19 April 1954 blev en lille sød mørkhåret pige født på en 

klinik i Brønshøj, og da jeg på Flyvestationen fik telegram om fødslen gav Chefen mig 

tilladelse til at rejse til København med det samme, og så holde påskeferie i forlængelse 

deraf. Det var en rigtig sød lille pige der lå der i vuggen på Fødeklinikken i Brønshøj. 

Hende blev jeg utrolig meget glad for. Et par uger senere var vi så samlet i Vojens igen 

og med den lille nye, og vi havde købt en fin ny barnevogn i København som blev sendt 

med toget som rejsegods. 

 

Og så holdt vi barnedåb en dejlig sommersøndag hvor vi fik døbt vores datter navnet 

Yvonne Bennedikte i Vojens Kirke. Familien var med, og dejlig middag bagefter i 

vores hjem Vestervang 4 Vojens. En rigtig hyggelig dag. 

 

Ude på Flyvestationen blev Eskadrille 729 efterhånden fuldt operativ, og der blev fløjet 

særdeles effektivt hver dag, med træning i luftkamp, bombeøvelser på Rømø osv. 

 og vi teknikere havde nok at se til med at klargøre flyene flere gange om dagen efter 

hver mission. Jeg var Gruppetekniker for gul gruppe bestående af 4 jagerbombefly af 

typen F-84G Thunderjet og under natflyvning var jeg Linechief for alle de 25 fly vi 

efterhånden var kommet op på. Disse job vekslede en hel del mellem os ledere. Der var 
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nok at se til. Når flyene kom tilbage fra f.eks. bombe- og skydeøvelse skulle de gøres 

klar til en ny mission med brændstof, ammunition, bomber m.v., og så skulle flyet ses 

efter, og det skulle gå stærkt. Især om vinteren med blæst og kulde var det strengt, men 

vi lærte jo at kunne stå for " Mosten " som man siger. 

 

 De ca. 4 år jeg gjorde tjeneste ved den Eskadrille kunne man jo ikke slippe for 

flyveulykker, og det skete jo også ved andre af Flyvevåbnets Eskadriller. I den periode 

mistede vi 4 fly med dødelig udgang for piloten, foruden at antal fly hvor piloten 

heldigvis reddede sig med katapultsæde og faldskærm. Jeg var med til en af 

bisættelserne i København på Bispebjerg. Det var Flyverløjtnant F.C. Koch, søn af Kgl. 

Kammertjener S.J.Koch og hustru. Han var ugift, men det er jo tragisk for de efterladte, 

og jeg må sige, at den bisættelse var en kedelig oplevelse. De piloter er jo unge 

menesker. Koch blev kun 22 år. Efter bisættelsen fløj vi hjem igen med Eskadrille 721 

der havde stillet en C-47 med besætning, til rådighed. 

 

Ja, de 4 år gik i Sønderjylland med cykelture ( Biler havde man ikke dengang ), besøg 

hos venner og bekendte, fester i officersmessen på Flyvestationen. Ferier holdt vi 

skiftevis i Odense og København hos familien. 

  

Jeg kunne efterhånden tydelig mærke på Kirsten, at hun ikke brød sig om at bo i 

Vojens. 

 

På den anden side begyndte jeg at savne min Catalinaflyvning, og Eskadrille 721 der nu 

var flyttet fra Kastrup Lufthavn til Flyvestation Værløse, så jeg kunne for også at gøre 

Kirsten tilpas, prøve at sende en ansøgning til Flyverkommandoen i Vedbæk, om jeg 

kunne blive forflyttet dertil, så slog vi jo 2 fluer med et smæk. 

 

Men den gik ikke i denne omgang. Ansøgningen kom tilbage med påtegning om, at den 

ikke for nærværende kunne imødekommes uden en passende erstatning kunne tildeles. 

Det måtte vi så leve med indtil videre, men Kirsten blev i dårligt humør over det, og en 

dag sagde jeg til ledelsen på Flyvestation Skrydstrup, at nu måtte de gøre en positiv 

påtegning på min næste ansøgning, og ikke den sædvanlige med, at kan kun anbefales, 

såfremt passende erstatning kan tildeles Eskadrillen osv. Nu gad jeg ikke dette 

udenomssnak mere, så Eskadrillechefen og M-officeren lurede lidt da jeg talte med 

dem. 

 

I mellemtiden skete der en hel del som fik os til at glemme alt om forflyttelse for en tid. 

Vi, Eskadrille 729 havde lige været deployeret til Flyvestation Vandel i 8 dage med fly 

og det hele, og vi boede alle i telte, iøvrigt en god deployering, med mange spændende 

oplevelser. Jeg husker bl.a. at en tidlig morgen da jeg skulle op, da var der is på min 

sovepose. Men ellers havde vi opereret fra denne Flyvestation i de dage som var 

foreskrevet i en befaling. Vi kom velbeholdent hjem til Skrydstrup  og Vojens igen. 

 

 Kirsten havde været i København hos Mor og Far, og der var uro  i Mellemøsten, og i 
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Ungarn begyndte befolkningen at gøre oprør mod Kommuniststyret, og det gik 

temmelig hårdt for sig med gadekamp, og mange mennesker blev dræbt, befolkningen 

fik pludselig hjælp fra mange ungarske soldater fra kasernerne, idet de heller ikke kunne 

aceptere Kommuniststyret. F.eks. var hele Budapest  ved at blive smadret, og det 

passede ikke Russerne, og de begyndte at true Ungarerne med bål og brand og så brød 

Russerne ind i Budapest med panservogne og soldater, og kampene med befolkningen 

tog til og så begyndte Russerne,  at true Vesteuropa med raketter mod vores store byer, 

antagelig  fordi Vesten havde en anden mening, og med de trusler blev der den 6. 

November morgen beordret forhøjet beredskab i det danske Forsvar. 

 

Vi fik ordre til at lade alle fly op med skarp ammunition og bomber, og flere fly kørte 

ud for enden af startbanen med piloter i cocpitet og radioforbindelse til 

Operationsafdelingen for at være klar til omgående at gå i luften, hvis noget fjendtligt 

skulle vise sig. Vi måtte ikke forlade Flyvestationen og skulle være i beredskab på vores 

kvarter om natten. Jeg var lige hjemme i Vojens hos Kirsten et par timer med tilladelse, 

dette kunne godt opnås. Men hun havde selvfølgelig fulgt radioud-sendelserne, og ville 

hjem til København, men jeg sagde som sagt, at hvis der skete noget, så var det blot at 

komme fra asken til ilden. I Vojens kunne de tage et par tæpper og foreløbig gemme sig 

ude i skoven nær Vojens. Yvonne  forstod heldigvis ikke hvad der foregik. Men 

efterhånden som dagene gik faldt der ro over det hele igen, jeg tror at Russerne havde 

taget munden for fuld, med at bryde ind i Vesteuropa. Så tror jeg nok at de havde fået 

med NATO at bestille, så efter 10 dage blev beredskabet ophævet. 

 

Hen imod Jul sendte jeg en ny ansøgning til Flyverkommandoen, og i Januar kom der et 

positivt svar. Jeg skulle stille på Flyvestation Værløse den 15. Februar 1957 kl.12 .         

             

                                       

Flyvestation Værløse. 

 

Min tjeneste på Flyvestation Værløse i de næste 31 år, hvor der således ikke blev tale 

om flere udstationeringer på andre Flyvestationer for mit vedkommende, skulle nu vise 

sig at blive meget begivenhedsrige både i tjenesten og i privatlivet. 

 

Kirsten var rejst til København, hjem til sine forældre en uges tid før at jeg selv ankom. 

Lejlighed var jo ikke til at få fat i lige med det samme så vi skulle bo hos hendes 

forældre til at begynde med og det var jo ikke lige spændende altid. 14 Februar rejste 

jeg med Lyntoget fra Vojens til København efter forsvarligt at have låst vores lejlighed 

Vestervang, samt bedt vores nabo se lidt efter den. 

 

15 Februar kl. 12 00 meldte jeg mig så til tjeneste på Flyvestation Værløse og blev godt 

modtaget. Interssant nok var det Major Greve Oluf af Rosenborg der også gjorde tjenste 

i Flyvevåbnet, som jeg skulle henvende mig til. Jeg skulle være i Hangar Vll hvor jeg 

skulle være een af lederne ved vedligeholdelseseftersyn af Catalina- og C-47 

flyvemaskinerne,og det tegnede meget lyst og spændende, hvilket det også senere viste 
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sig at være. Ind imellem skulle jeg med de værnepligtige soldater stå for renovering 

af alt jordmateriel m. v. som anvendtes til disse eftersyn. 

 

Igen var man heldig at få en helt ny lejlighed i en ny ejendom som var under opførsel i 

Brønshøj, nærmere betegnet Husum. Det blev Banefløjen 13,  2. tv. Den var til 

indflytning i den 1. September 1957, og den så ualmindelig dejlig ud. Så opsagde vi 

vores lejlighed i Vojens pr. 1. Marts. Vi tog derfor til Vojens sidst i Februar og  

iværksatte, at flyttefirmaet " Danmark" kørte alle vores møbler og øvrigt inventar til 

København til opbevaring. 

 

Det var alle tiders da vi så til sin tid flyttede ind. Dejlig lejlighed med udsigt over stort 

anlæg ved Kagsmosen og S-togslinien, ja og tiden gik og der var trods alt mange gode 

perioder ind imellem, og nogle aftener spillede jeg nogle grammofonplader, og så 

husker jeg at Yvonne, der nu var 4 år nynnede med, med sin lille søde stemme. Jo, det 

blev da til mange hyggelige stunder i Husum.  

 

 Men en  jævnlig uenighed mellem Kirsten og jeg tog desværre til, og for ikke at trække 

for meget langhalm på dette, for og imod, min skyld, din skyld o.s.v., så var den gal 

igen da Kirsten ved juletid 1958, efter et hospitalsophold, var på lidt rekreation hjemme 

hos sine forældre på Vibevej. Nu ville hun pludselig ikke hjem igen, efter at vi havde 

haft en mindre diskussion. Ok, sagde jeg til mig selv. Det kunne ikke blive ved at gå på 

den måde, idet forældrene og min svoger Poul igen blandede sig. Jeg stod sådan set ret 

alene i disse situationer, og jeg havde jo også min tjeneste på Flyvestationen at passe, 

og kunne således ikke blive ved med, at have alle disse hjemmelige problemer at tænke 

på, når jeg havde med flyvemaskiner at gøre. Hvis ikke hjemmefronten var i orden, ville 

det simpel hen smitte af på min indsats i flyvevåbnet. 

 

Jeg sagde stop, gik dagen efter til min advokat en Landsretsagfører Meinke som jeg 

kendte fra Flyveklubben i Skovlunde og bad ham ordne de nødvendige ting til en 

seperation. Vi delte tingene, og den 1. Marts 1959 flyttede jeg ud på Flyvestation 

Værløse hvor kost og logi var gratis i Officersmessen og hvor jeg blev indlogeret i et 

dejligt værelse med udsigt over markerne til Kirke Værløse Kirke. Det var en dejlig 

bolig, med tilhørende stort baderum i bygningen. Kirsten  kunne så beholde 

lejligheden i Husum eller ej. Jo, jeg føler at det var en rigtig beslutning jeg der tog.  

Yvonne var jo efterhånden blevet 5 år. Men jeg tror ikke hun lagde så meget mærke 

til hvad der skete. Det jeg blev meget ked af var, at jeg ikke skulle se så meget til 

Yvonne mere, men ok, jeg fik jo sammenkvemsret hver anden søndag som jeg for det 

meste kunne overholde, når jeg ikke var på vagt eller tjenesterejse. 

 

 Seperationssagen gik sin gang og jeg havde jo min advokat til at ordne det fornødne, 

så bekymre mig så meget om disse ting behøvede jeg jo heldigvis ikke. Det var som 

sagt Landsretssagfører Meinke inde fra Vester Voldgade, en iøvrigt meget dygtig 

advokat jeg der havde engageret. 
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 Jeg gik nu til mange fester bl.a. i Borgernes Hus i København hvor jeg rigtig fik 

moret mig og danset til den lyse morgen. Det var som om der var noget jeg rigtig 

skulle have indhentet efter disse forgangne år, og jeg benyttede mig ihvertfald rigtigt 

af det nu. Nu ville jeg leve livet fuldt ud igen. Og nu slap min forhenværende for 

mere flytteri ( med mig i hvert fald ) 

Iøvrigt blev jeg på Flyvestation Værløse til min pension. 

 

 

 

 

Der kunne skrives tykke bøger, om det igen at være blevet ungkarl, og jeg nød det og 

gik også i byen med mange af mine kammerater på Flyvestationen som også boede der, 

og som endnu ikke var blevet gift eller på anden måde "straffet", Ha-Ha ! 

 

Der var vist ikke den Bar eller Restaurant i København vi ikke havde besøgt dengang. 

Jeg var på det tidspunkt tjenestegørende i min gamle Eskadrille 721. Jeg var nu blevet 

forfremmet til Overfenrik. I januar måned, jeg husker ikke datoen, var jeg på en 

flyvning til England, en Flyvestation udenfor London, hvor vi skulle hente nogle ting 

fra den Danske Ambassade hjem til København. På tilbageturen fra England 

mellemlandede vi i Amsterdam på Lufthavnen Schipol.Det var flot at se alle lysene i 

Amsterdam da vi fløj lavt ind over byen for at lande i Lufthavnen. Da vi var godt trætte, 

eftersom vi startede fra Værløse meget tidlig om morgenen, besluttede vi at parkere vort 

C-47 fly for natten, klæde om i civil, aflåse flyet og tage en taxa ind til Amsterdam. 

 

Inde i Amsterdam fandt vi hurtigt et godt hotel hvor vi kunne overnatte nemlig ”Hotel 

Amerika". Derefter gik vi ud i byen og så os om efter en god Restaurant hvor vi kunne 

spise godt. En lille gåtur i Amsterdam bagefter var en oplevelse for sig, men lidt senere 

lå vi i vores senge på hotellet og fik en tiltrængt søvn.Næste morgen morgenmad, taxå 

til Schipol Lufthavnen, ud til flyet, omklædning i uniform og så klarmelding af flyet, og 

så kom vi alligevel til at vente med starten hjem til Værløse, for hjemme i 

Operationsafdelingen på Flyvestation Værløse kendte man jo selvfølgelig til vores 

opholdssted, så der var gået signal ned til os om ting vi også skulle have med hjem fra 

Amsterdam, så det ventede vi nu på. I ventetiden sad jeg og slappede af i Lufthavnens 

Restaurant og betragtede de travle rejsende, samt fik mig et stykke ostemad. 

 

Omsider kunne vi ved middagstid så flyve hjem til Værløse efter atter at have oplevet et 

begivenhedsrigt døgn. Det skulle ikke blive den sidste langtur medens jeg i denne 

periode var udlånt til Eskadrille 721. 

 

 I Februar måned blev vi pålagt en mission for FN til en Italiensk base med FN materiel 

til FN-styrken i Gaza. Fra basen i Italien ville Amerikanske fly flyve soldater og 

materiel videre til bestemmelsesstedet. På hjemturen skulle vi så have danske og 

svenske FN-Soldater med hjem. 
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Jeg husker missionen blev udsat et par dage grundet tæt tåge over Nordeuropa, men 

så endelig en middag kunne vi starte og komme i luften. Vi havde fløjet et kvarters tid 

da vi var nødt til at vende om. Piloterne havde glemt deres Navigationscomputer. Jeg 

hørte godt i mine høretelefoner at Trafikkontroltårnet hjemme på Flyvestationen, da de 

erfarede at vi var på vej tilbage spurgte:" What is your trouble ", og så måtte Piloterne 

jo bekende kulør. Der skal jo altid en god grund til at returnere. Det er af hensyn til evt. 

skrivning af rapport eller andre bemærkninger vedrørende hændelser med fly i 

luftrummet. 

 

 Vi fik hentet navigationscomputeren og startede så igen med kurs sydpå. Vort første 

mål var Frankfurt Lufthavnen i Vesttyskland, hvortil vi ankom efter godt 3½ times 

flyvning. Vi lå i "lag" et stykke tid husker jeg, idet Frankfurt er en Lufthavn med 

utallige starter og landinger, og vores DC-3 fly var jo et langsommere fly i forhold til 

mange hurtigere fly der skulle ned, men ned kom vi da efter ca. 20 min., og kørte 

derefter hen på en af Lufthavnen anvist standplads. 

 

1. og 2. pilot, det var Kaptajn Hjortholm og Flyverløjtnant Larsen, gik ind på MET-

Office hos Meteorologerne for at få en prognose vedrørende vejret over Alperne som vi 

jo skulle videre henover på vores flyvning. Imedens fik vi 2 Flymaskinister og 

Flytelegrafisten efterset flyet og rekvireret en tankvogn for påfyldning af brændstof, og 

alt dette blev hurtigt overstået. 

 

Det tog lang tid inden piloterne kom tilbage, og med den besked, at vi ikke kunne flyve 

videre før dagen efter, idet vejret ikke var godt over Alperne. Altså omklædning til 

civil, aflåsning af flyet og taxa ind til et eller andet hotel i Frankfurt. Nu var det heldigt 

at vi ikke havde FN-soldater med på nedturen, men kun en hel del FN-materiel. Ellers 

skulle vi også have skaffet dem overnatning. Det blev så på Hotel" Kejser" inde i 

Frankfurts centrum vi blev indlogeret. Godt hotel og god middag senere ude i byen efter 

en lang gåtur. 

  

Næste morgen tidlig afgang til Lufthavnen, igen check af vejret, som nu viser sig at 

være rigtig godt sydpå, derefter klarmelding af flyet og så afsted med et døgns 

forsinkelse. Vi er hurtigt i luften, og så går det planmæssigt videre mod det endelige 

mål, en militærbase ved Pisa i Italien, hvor vi skal møde de fly fra US-Airforce der skal 

transportere materiellet videre. Det er en dejlig tur højt over de Franske Alper og senere 

et stykke ud over Middelhavet. Vi flyver jo ikke så højt som de store rutefly, så her var 

mulighederne for et godt udsyn bedre. Så er vi ved at være fremme og gør klar til at gå 

nedad. Jeg lægger mærke til det skæve Tårn i Pisa, det har man altid hørt så meget om i 

skolen, så nu kan jeg observere det fra luften i et dansk militærfly. Ja, det drømte man jo 

ikke om dengang i skolen. Landingen sker problemfrit, og vi kører ind på platformen 

for parkering af fly. 

 

Her blev vi modtaget af den danske FN-Forbindelsesofficer. Han blev ikke kaldt andet 

end Andy, og ham skulle jeg senere på aftenen få en hel del sjov med. Vi fik losset vort 
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fly for medbragt gods, og derefter læsset det gods som skulle med til Danmark. 

Dagen efter ville de FN-officerer- og soldater som skulle med hjem indfinde sig. Andy 

kørte os til hotel i Pisa og derefter ud på et godt spisested. 

 

Senere på aftenen kørte han os ud til nogle små listige steder hvor man kunne se en hel 

del optræden samt få et godt glas vin. Men først var vi, Besætningen, lige henne på vort 

hotel og skifte fra uniform til civil. Her mødte vi nu de FN-Militære som skulle med os 

hjem til Danmark næste dag. Der var også svenske militære imellem. Endvidere den 

norske Sangertrop kaldet " The Monkey ", der havde været i Gaza og optræde for FN-

soldaterne. 

 

Men tilbage til aftenes forløb. Allerede på hotellet skulle vi skåle med FN-Folkene, og 

jeg kom bl.a. i snak med en svensk Officer og han kunne godt lide Strikker-Likør, og 

han blev ved at skænke op i mit glas, og så var jeg efterhånden lidt rundt på gulvet som 

man siger, og så skulle Andy som sagt have nogle af os med i byen, så jeg skal love for 

at nu blev det faktisk alt for meget, ihvertfald for mig. 

 

Vi var ude på et dejligt sted, hvor vi yderlig fik lidt småsnaks og spise til al den her 

sprut for at sige det lige ud, og jeg havde efterhånden ved 23 tiden fået langt mere end 

jeg kunne tåle, så det hele kørte rundt for mig, og pludselig kunne jeg mærke at det var 

ved at komme op. Godt jeg ikke var i uniform, men så havde jeg heller ikke drukket 

noget, det er jo helt sikkert, men nu måtte jeg skynde mig ud på toilettet. Piloterne var 

gået til ro på hotellet og havde selvfølgelig ikke rørt sprut. Ja hvor var det dejligt at 

komme i seng ovenpå denne omgang, samt rigtig få sovet ud ,men så lærte man af dette, 

men vi skulle jo også først afsted næste dag over middag. 

 

Næste formiddag vågnede jeg ved 10 tiden og havde det godt igen efter aftenens 

genvordigheder, og jeg havde det faktisk rigtig godt efter at have sovet i ca. 10 timer i et 

stræk, så jeg tog mig et bad, klædte mig på, pakkede mine ting og gik ned til 

morgenmad på hotellet, for nu var jeg rigtig godt sulten. Andy der var mødt op for at 

hente os lo ad mig  og sagde: "Nå har man fået udsovet ?" jo tak svarede jeg, og nu er 

jeg frisk igen. 

 

Og så blev vi, Besætningen, kørt ud til vores flyvemaskine på den Italienske Base, og 

kunne begynde at klarmelde samt få påfyldt brændstof. Materiel som skulle til Danmark 

var ankommet, samt de FN-Officerer og Soldater som skulle hjem. Der var ikke så 

mange som vi havde ventet. Endvidere ankom de norske sangere som blev kaldt ”The 

Monkeys”  fra Hotellet.De havde som før nævnt været i Gaza og optræde for FN-

styrken og skulle også med til Danmark, men de var ikke så mange, 2 mænd og en 

kvinde. De var vældig hyggelige,at være sammen med.  

 

Forinden Take Off blev jeg fotograferet foran flyet sammen med FN-

Forbindelsesofficeren Andy af " Extra Bladet"'s udsendte medarbejder som også skulle 

med hjem. Han tilsendte mig efter hjemkomsten billedet som jeg har i mit album. Han 



 95 

hed iøvrigt Fritz Høirup. 

 

Som planlagt startede vi over middag og kom godt i luften med vores last af mennesker 

og materiel og satte med det samme kursen mod Geneve i Svejts hvor vi så skulle tanke 

og spise en god middag i Lufthavnens Restaurant inden videre flyvning nordpå. 

 

Vejret i Geneve var vældig fint og lunt selvom det var i februar måned. Og så igen Take 

Off med kurs nordpå mod Danmark, nærmere betegnet Flyvestation Værløse, hvortil vi 

ankom sent om aftenen i tæt dis og regn. Jeg husker tydeligt, at da jeg den aften gik 

iseng kunne jeg i sengen tydelig mærke, at jeg ligesom stadig fløj. 

  

Jeg havde nu været i lang tid i Eskadrille 721, ca. 3/4 år, og havde nu fået et antal 

flyvetimer på Catalina og C-47 flytyperne, samt bl.a. fået min autorisation på 

Catalinaflyet fornyet ved en mundtlig eksamen overfor repræsentanter fra 

Flyvematerielkommandoen, så nu skulle jeg tilbage til vedligeholdelsessektionen i 

Hangar Vll og virke som leder ved eftersyn. Primært blev jeg Dokchef for C-47 

eftersyn og afløser for Catalina-Dokchefen. Alt i alt gik det sin jævne gang, og det var 

interessante opgaver, samtidig med et rigtig hyggeligt arbejdsklima og gode 

medarbejdere. 

 

På den private front gik det efterhånden på en for mig tilfredsstillende måde. Som før 

beskrevet var jeg flyttet ud på Flyvestationen, og overladt lejligheden i Brønshøj til 

kone og datter. Min reserveadresse var hos Grethe og Vilhelm Kobbelvænge 7 i Husum 

 af hensyn til hvis Flyvestationen af militære grunde skulle rømmes. Det var rart at være 

sig selv igen. Jeg havde det, som tidligere beskrevet, faktisk rigtig godt nu, og 

seperationssagen kørte sin gang gennem advokaten. Han ringede bare til mig når der var 

nogle spørgsmål, eller når jeg skulle møde til et eller andet som skulle drøftes. 

 

Den 11 marts 1959 på HM. Kongens fødselsdag, havde vi fri om eftermiddagen som 

det jo sig hør og bør ved Forsvaret. Til frokost i Officersmessen var der en af mine 

kammerater som boede i samme bygning som jeg der kom hen til mig og spurgte om 

jeg ville med i biografen om aftenen, han havde bil så han skulle nok køre. Han var 

forlovet med en dame inde Magasin, og han kunne da også få en dame til mig derinde 

fra hvis det havde min interesse, og så kunne vi jo gå i byen efter biografturen, og sådan 

blev det. Det var en ung dame ved navn Anni Damgård der boede på Bispebjerg. 

 

OK, man var jo alene og et sted skulle man jo begynde, man kunne jo ikke rende i byen 

alene hver aften, og nu havde jeg jo således en at kunne ringe til når man skulle til fest 

med dame, man kalder det  ” en gå i byen veninde”.Så det blev da en meget hyggelig 

aften for os 4 og vi fik da lidt godt at spise efter biografturen, hvorefter vi kørte 

damerne hjem, og Per, som han hed, og jeg kørte hjem til vores Flyvestation. Således 

gik der da et par år, hvor vi jævnligt kom sammen med vores Magasindamer uden 

nogen forpligtelser for nogen af parterne. 

  



 96 

Midt i Marts måned rejste jeg på en 8 dages ferie til Østrig, nærmere betegnet St. 

Johann i Tyrol. Det må siges at det blev alle tiders aflapningsferie for mig. Det var med 

DSB-rejseselskab og foregik selvfølgelig med tog. Det var jo ikke almindeligt at flyve 

dengang, på sådan nogle ferieture. Jeg sov i liggevogn og sov rigtig godt ned gennem 

Tyskland, hvor vi så om morgenen skiftede tog i Munchen for videre transport ind i 

Østrig, og på denne sidste del af rejsen blev vi på rejseholdet rigtig rystet sammem. I St. 

Johann blev jeg for mit vedkommende indlogeret på et hyggeligt Hotel ved navn " 

Gasthof Zum Bären ". Alle 3 daglige måltider var indbefattet i rejsens pris, dog ikke 

udflugter. 

 

Om aftenen morede vi os på hyggelige dansesteder og der var bl.a. opvisning af 

tyrolerdansere. Tit blev det sent om aftenen, at man kom iseng, men så om dagen sov 

jeg oppe i bjergene i liggestol og med strålende solskin og sne, samtidig med, at vi 

kunne overvære skiløbernes styrtløb,når man var vågen. Iøvrigt fandtes der også 

deroppe hyggelige steder hvor man kunne købe chokolade og dejlig lagkage, Uhm !. 

Yderlig var jeg også med på en dejlig udflugt til Salzburg. Men alting får jo en ende så 

den kommende søndag rejste vi hjem til Danmark og igen via Munchen. 

  

Ja, og så gik vi en dejlig sommer imøde, sommeren 1959. Nu var man jo ungkarl igen, 

var stationeret på Flyvestation Værløse med gratis kost og logi samt en god månedsløn 

og på daværende tidspunkt ikke særlige store månedlige udgifter, så nu mente jeg nok at 

der nu kunne blive råd til et ønske jeg i mange år havde haft, nemlig en bil. Mine 

forældre tilbød at spæde et lille beløb til, et beløb jeg senere kunne tilbagebetale og 

under et par dages ferie i Odense var jeg så inde hos Ford firmaet Fehr og Co og se på 

en bil, og jeg kom ud på en prøvetur i en Ford Angelia, et iøvrigt dejligt køretøj. 

 

Jeg besluttede mig for at det skulle være en sådan, og i butikken stod en flot helt ny 

grøn bil af denne type. Jeg fik udfærdiget en slutseddel som jeg underskrev, og med den 

klausul, at bilen stod i min Mors navn for jeg var jo fortsat separeret. Bilen kostede 

15000 kr. hvilket beløb jeg så betalte kontant, mange penge i 1959. Bilen ville blive 

klargjort, indregistreret og leveret til mig den 1. Maj på Flyvestation Værløse af en af 

Bilfirmaets Kontordamer der denne dag skulle til København sammen med sin 

forlovede, så alt klappede vældig fint. 

 

Det var en dejlig lørdag hvor jeg stod ved nordre vagt og så hende komme med bilen til 

aftalt tid. Hendes forlovede kom lige bagefter i deres bil så han kunne samle hende op 

og køre videre til København, som jo var deres endelige mål. 

 

Og jeg var jo glad og kørte straks til København, hvor jeg skulle mødes med mine 

venner og veninder, idet vi havde aftalt at vi denne aften skulle i biografen, og derefter 

hjem til en af veninderne og have kaffe. Sommeren var i fuld gang med køreture i by og 

på land. Min Mor og Far kom også engang imellem til København og boede på hotel 

således, at jeg kunne køre dem rundt omkring på Sjælland og det nød de virkelig. 
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I August måned 1959 fik jeg endelig separation fra Kirsten og jeg skulle ikke betale 

ret meget til hende: 150 Kr. pr. måned i separationstiden og kun i den tid, samt 82 Kr. pr 

måned i børnebidrag til Yvonne Benedikte så det var ihvertfald til at overkomme. 

Børnebidraget var selvfølgelig til barnets 18 år. At beløbet til min nu forhenværende 

blev så lavt skyldtes min dygtige Advokat der selvfølgelig kunne se sagen fra min side. 

Yderlig fik jeg samkvemsret med Yvonne. Sidst i August tog jeg sammen med mine 

venner og veninder til Østrig og Italien på ferie hvilket blev en dejlig afslappende 

ferietur, især for mig, bl.a. kørte vi i min bil, så den fik kørt nogle kilometer. 

 

På Flyvestationen blev jeg 1. Oktober udpeget som Inspektor d.v.s. teknisk kontrollant 

på diverse fly og blev således samtidig Assisterende Teknisk Kontrolofficer i stillingen, 

hvilket senere gav 250 Kr. mere om måneden i løn, så det var jo vældig rart, så jeg var 

jo glad for at blive betroet en sådan ansvarsfuld opgave, en opgave der senere skulle 

give mig mange spændende tjenesterejser i ind - og udland. Jeg kom til at sidde i 

stillingen i 12 år så man må jo have været tilfreds med mit arbejde, mine dispositioner 

og beslutninger. 

 

Juleaften 1959 holdt jeg så hos mine forældre i Odense, og Nytårsaften i Officers-

messen på Flyvestationen, alt særdeles hyggeligt trods mine ændrede familieforhold. 

Årene 1960 - 1961 blev nogle virkelig gode år med mit fortsatte ungkarleliv som det 

primære, for at sige det rent ud. Jeg var jo et Krigsbarn som min Mor sagde, og der 

skulle jo ske noget hele tiden, og det må jeg nu også sige at der også  gjorde. 

 

Med bopæl i Garnisionen på Flyvestation Værløse med vederlagsfrit kost og logi, og 

som tidligere beskrevet et dejligt enkeltværelse, udsigt over grønne marker til kirken i 

Kirke Værløse og en dejlig bil Ford Anglia holdende lige udenfor vinduet må jo nok 

siges at være et hit efter de forgangne år.  Jo jeg trængte virkelig til at fortsætte med at " 

rase ud " som det hedder, og det blev der! 

  

Jævnlig fester og sammenkomster med bl.a. nye venner og veninder, som man hurtigt 

lærte at kende på de mest mærkelige måder, foregik i det uendelige, enten i private hjem 

eller i Officersmessen på Flyvestationen, ja i Officersmessen blev der holdt nogle 

virkelige stilfulde fester hvor man var i uniform og damerne i fine selskabskjoler, fin 

spisning serveret af Messegaster i hvide jakker og endvidere gode taler af de høje 

militære Chefer og dans til langt ud på natten. 

  

På mit tjenestested gik det godt med mit arbejde som Teknisk Kontrollant, og der var 

nok at se til med kontrol af visse eftersynspunkter, især følge og kontrollere montering 

af nye hovedeftersete motorer og propeller på flyvemaskinerne, herunder deltage i de 

efterfølgende prøveflyvninger, hvilket udløste flyvetillæg, et godt supplement til 

månedslønnen. 

 

En morsom episode indtraf en formiddag da jeg stod og ventede på piloter. Vi skulle ud 

på prøveflyvning med et C-47 fly. Da piloterne endelig lidt forsinket kom tilstede sagde 
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jeg spøgefuldt til 1. piloten, at hvis ikke de skyndte sig lidt, så skulle jeg nok selv 

prøveflyve det fly. Vi kom godt i luften og climbede op i 10.000 fod hvor vi afprøvede 

diverse motorydelser i en ½ times tid. Da afprøvningen var afsluttet, forlod jeg 

cockpittet og gik lidt ned bag i flyet. Pludselig steg flyet brat for derefter at dykke med 

det resultat, at røg op i loftet af cabinen. Så løb jeg op i cockpittet og brokkede mig, og 

begge piloter sad og grinede. Ja, nu du sagde, at du nok skulle flyve det fly, så kan du 

gøre det nu sagde 1. Piloten. Han sendte 2. piloten bagud, flyttede over i hans sæde og 

beordrede mig i kaptajnssædet. 

 

Jeg spændte mig fast, og så sagde han, at nu kunne jeg flyve hjem til Værløse og lande. 

Jeg tænkte, at nu får jeg min sag for. Da jeg ikke vidste hvor vi befandt os, benyttede 

jeg mig af radiokompasset, som jeg vidste, var indstillet på Flyvestation Værløse. Jeg 

drejede det store 2-motorede fly rundt, fulgte nu radiokompasset lige ud, og ganske 

rigtigt, efter ca 10 min. kunne jeg se landingsbanen i det fjerne lige for næsen af mig. 

Jeg trimmede flyet og begyndte at flyve nedad. Det at sætte det store fly på banen med 

en såkaldt hjullanding var jeg lidt betænkelig ved, men Skipper var selvfølgelig med 

mig, for lige før tog han over og gav 100% fuld gas og trak flyet i luften igen, og så var 

den pot ude. Ja, hvad kan man ikke komme ud for i sin dagligdag! 

 

I maj måned 1960 havde Kongeparret sølvbryllup og Kong Frederik lX og Dronning 

Ingrid, husker jeg tydeligt, kørte den dag gennem København med hesteforspand og 

netop på det tidspunkt kom der nogle vældige byger, så de blev godt våde i den åbne 

karet. Om aftenen var jeg i Tivoli sammen med de sædvanlige venner og veninder. Her 

var Danmarks Fjernsyn tilstede i anledning af Sølvbrylluppet, og tilfældigvis kom jeg 

og min ” gå i byen veninde ” i fjernsynet i den direkte udsendelse, idet vi var nogle af 

de Tivoligæster fjernsynet zoomede ind på som et stort billede, så det blev dagen efter 

fortalt mig ude på Flyvestationen, bl.a. af de der sad og så TV i Officersmessen. Også 

mine forældre i Odense havde set mig. 

 

I sommerferien kørte jeg mine forældre en tur til Tyskland, Østrig og Italien, en tur de 

blev meget begejstret for. Jo de fik rigtigt set sig om. Min bror Carl Vilhelm og hans 

kone Grethe i Husum besøgte vi jævnligt og de holdt også engang imellem nogle gode 

fester og sammenkomster. 

 

Marts 1961 tog jeg igen på rejse til Østrig, St. Johann i Tyrol. Det var med tog. Fest og 

dans hver aften i de dejlige Tyroler-Cafeer og oppe i bjergene hvilede man ud om dagen 

i solskin og sne. Det var med DSB s Rejseselskab. Jeg var med dem dertil 3 gange og 

altid i marts, og kom altid meget solbrændt hjem fra rejserne. Jeg husker en mandag 

morgen i Hangar Vll, hvor jeg om søndagen var vendt hjem fra en sådan rejse godt 

solbrændt. Jeg stod foran geledet, og skulle mønstre 50 mand. Da lød det fra et par 

mand inde i geledet: “ Så, nu har han sku været sydpå igen “. 

 

 

I efteråret 1961 blev jeg så endelig skilt fra Kirsten, Samme efterår kørte jeg mine 
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forældre en tur rundt i Nordeuropa bl.a. til Paris via  Holland og  Belgien, og hjem 

over Luxemborg og Tyskland. Fin, fin aflappende tur.  

 

Juleaften 1961 holdt jeg igen hjemme i Odense hos mine forældre. Jeg husker at Fru 

Juhl og hendes datter var inviteret hjem til os den aften til julemiddag og juletræ. Fru 

Juhl var en veninde til min Mor, og sønnen Henning Juhl og jeg kom meget sammen 

som jeg bl.a. har bemærket i et par enkelte afsnit. Nytårsaften blev som så mange andre 

gange fejret i Officersmessen på Flyvestation Værløse med pompt og pragt. 

 

De første par måneder af 1962 var vi, som vi plejer, et par gange om ugen rundt på de 

forskellige Københavnske Værtshuse og Restauranter for at more os, danse, spise et 

stykke smørrebrød, lære nye mennesker at kende o.s.v. Dengang kunne man komme på 

alle tænkelige Restauranter enten i uniform eller civil og more sig uden på nogen måde 

at blive skudt ned, stukket ned eller på anden måde at blive forudlempet af tilfældige 

sindsyge personer. 

 

 Alt var altid festligt, folkeligt og fornøjeligt og alle var høflige og flinke overfor 

hinanden. OK, dermed ikke sagt at der ikke skete ting og sager ude i byen dengang, 

bevares, men idag året 1997 går folk mange steder helt grassat med vold og anden 

forbrydelse. Jeg skulle ihvertfald ikke ud på et tilfældigt Værtshus idag, det er 

simpelhen for farligt. Jeg har også været rigeligt i byen i min tid, uha! 

 

Men tiden går jo. Jeg var nu efterhånden blevet 34 år og det her ungkarleliv og" turen 

rundt" blev jo efterhånden lidt kedeligt og ensformigt, og nu følte jeg til gengæld 

virkelig at have raset ud. I marts måned tog jeg endnu på en forårsrejse til St. Johan i 

Tyrol en uge, og det blev som sædvanligt hyggeligt og afslappende især i de Østrigske 

bjerge hvor man fortsat kunne blive meget solbrændt i sneen og hygge sig om aftenen 

nede i byen. Man lærte stadig nye mennesker at kende på disse rejser, men bekendt-

skaberne holdt sjældent sålænge. 

 

Hjemme igen på Flyvestationen og den daglige dont som Teknisk Kontrolofficer gik sin 

gang, afbrudt af de sædvanlige skydeøvelser med pistol, gevær og maskinpistol samt 

terrænløb i Nordsjælland. Ind imellem var vi også på større kampøvelser i Jægerspris- 

eller Melbys øvelsesterræn, samt på flugt-og undvigeøvelser. Selvom mit 

funktionsområde var Flymaskinist og Flyteknik, så var vi jo militære, og skulle således 

også træne disse funktioner, således at man kunne indgå i Flyvestationens nærforsvar. 

  

Og så nåede vi April 1962 med et rigtigt Forår der begyndte med lunt vejr, solskin og 

alt hvad dette pludselig kan medfører af overraskelser. Der hændte følgende: En 

eftermiddag under den daglige tjeneste i Hangar VII havde jeg lige været inde i et C-47 

fly og inspicere et nyt komponent monteret i styresystemet, da en Seniorsergent Blom 

Hansen kommer hen til mig og spørger om jeg kommer sammen med nogen damer 

fortiden. Jeg kunne jo ikke helt bekræfte dette, for der var jo en såkaldt stilstand ind 

imellem med de såkaldte "løse" forbindelser også kaldet ” gå i byen veninder ” Fester 
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havde der jo ikke været meget af det sidste halve år, og derfor havde jeg netop 

frekventeret en rejse til Østrig i Marts. Ja, for han kendte en ung dame der også var 

alene, og om jeg ikke kunne tænke mig at invitere hende ud en aften f.eks. i biografen. 

Jo tak sagde jeg faktisk lige med det samme, det kunne jo blive meget spændende. Han 

fortalte mig at hun også havde været gift,  samt at hun havde en lille datter på 2 år og 

boede i Ballerup. Det blev til at jeg så inviterede damen i biografen, gennem Blom 

Hansen, og jeg skulle hente hende i min bil inde i Ballerup en aften. 

 

 

Den 26 April 1962 var dagen, og om aftenen ringede jeg på i Rugvænget 69 1. th. 

Ballerup ved 18 tiden. Jeg havde nemlig bestilt billetter i Falkoner Biografen på 

Frederiksberg til kl. 19.00. Lidt efter blev døren åbnet af en pæn lyshåret dame. Jeg blev 

budt indenfor i et pænt og velholdt hjem. Vi præsenterede os for hinanden, og hendes 

navn var Anna Margrethe Pauli, og jeg fik et lille øjeblik lov at se hvordan hun boede. 

  

Så kørte vi derefter afsted mod biografen på Frederiksberg og snakken bagyndte at gå 

meget livligt, vi skulle se filmen der hed "South Pacific" Optaget på Hawai i Stillehavet. 

Efter forestillingen kørte vi ud til Hotel "Europa" ved Knippelsbro, den høje bygning, 

som idag ikke er hotel mere. Her fik vi et par stykker smørrebrød medens vi nød 

udsigten over København. Herefter blev Anna Margrethe kørt hjem til Ballerup, med 

aftale om, at jeg ved lejlighed kunne ringe til hende. Jeg står i telefonbogen, sagde hun 

ligeså bestemt, og jeg returnerede så til Flyvestationen. 

 

Nogle dage efter, efter at have sendt en buket røde roser, ringede jeg til Anna 

Margrethe, og vi fik en ny aftale, nemlig en biltur op i Nordsjælland, vi kom bl.a. til 

Fredensborg Slot hvor jeg bød på en stor isvaffel. Derefter bød Anna Margrethe på 

kaffe hjemme i hendes Lejlighed i Rugvænget, og i den kommende tid så vi så mere og 

mere til hinanden, og lille Marianne, der ellers blev passet hos Blom Hansen når vi var 

ude, fik jeg også leget en hel del med, og jeg tror nok, at nu havde Anna Margrethe og 

jeg efter flere sammenkomster rigtig kig på hinanden. Ja, og sådan begyndte det hele 

faktisk for hende og mig !! 

 

Vi kom nu sammen som andre forlovede par i det forår og den sommer som vi gik 

imøde. I pinsen blev Anna Margrethe og hendes datter præsenteret for mine forældre, 

og vi var alle bl. a. til pinsefrokost hos Grethe og Vilhelm i Husum. Vi kørte i min nye 

bil, en Fiat 1100 købt lige før Pinsen. Den kostede 16000 Kr. og jeg fik 8500 Kr. for 

den grønne Ford Anglia. Den havde også kørt godt i de 3 år jeg havde den, bl.a. mange 

udenlandsture, og den havde forceret Brennerpasset nogle gange i tidens løb. 

 

Efter et Weekend besøg i Odense begyndte vi at planlægge en  14 dages ferierejse 

sydpå i bil, og efter planen skulle Marianne så passes hjemme hos Margrethes forældre 

Christiansdal nr. 1 i Rødovre. Efter planen skulle vi så køre til Østrig via Rødby-

Puttgarten med første overnatning i Soltau på Mayns Hotel. 
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Og det blev en rigtig god sommerferie vi holdt sammen  og vi følte begge, at vi 

rigtig kunne lide hinanden. Vi var i Rhudesheim ved Rhinen et par dage, så videre til 

Heidelberg, også en meget skøn by. I Salzburg havde vi bestilt overnatning på Pension " 

Alpenblik " og foretog også rundtur i byen. Jeg husker specielt de mange ensrettede 

gader så vi blev ved med at komme til et gadekryds hvor en østrigsk politibetjent 

regulerede færdslen, og han var uden tvivl ved at gå ud af sit gode skin, da han flere 

gange så vores hvide Fiat komme igen og igen forbi ham, men det var svært at finde vej 

for os, i en forholdsvis ukendt by, men den havde altså også sin charme.  

 

 Dagen efter gik turen videre til Berchtesgaden hvor vi havde bestilt hotelovernatning 

med fuld pension, og hotellet lå helt nede ved Königssee imellem bjergene. På søen var 

vi på en meget smuk sejltur en dag, og ud fra det område kørte vi på mange ture rundt 

omkring i det tyske og østrigske område. Især var det en helt speciel oplevelse at være 

oppe på Obersalzberg, Berghof og Ørnereden m.v. hvor Nazi-Tysklands Rigskansler 

Adolf Hitler havde sine luxusboliger når han ikke befandt sig i Berlin. Ørnereden helt 

oppe, står intakt idag og blev ikke ramt af bomber som øvrige bygninger blev. 

 

Hjemturen til Danmark op gennem Tyskland foregik problemfrit og med et par 

overnatninger på Autobanehotel samt et hotel i Karlsruhe. Jeg husker tydeligt at om 

morgenen på hotellet i Karlsruhe vågnede vi ved et kæmpe tordenskrald så vi var ved at 

ryge ud af sengene, men Anna Margrethe og jeg holdt skansen som sædvanlig.  

Da vi nåede Odense blev vi der hos mine forældre, for med dem havde vi aftalt at vi 

skulle på en uges Jyllandstur,  en tur som mine forældre glædede sig meget til, så der 

var gang i vores bilture i den tid. 

 

Vi nåede bl.a. helt op til Skagen hvor vi var helt ude på Grenen og blive fotograferet. Vi 

boede på forskellige hoteller i Jylland. Især husker jeg Løkken ude ved Vesterhavet 

hvor vi fik en stor middag bestående af fiskeret og dejlig dessert. Sidst boede vi i 

Ringkøbing hvor vi bl.a. var ude i Vedersø og se Kaj Munks Præstegård samt hans 

Kirke. Kaj Munks enke bor der endnu. Kaj Munk blev jo som bekendt om aftenen den 

4. Jan. 1944 hentet af det tyske Politi Gestapo og kørt ud på en vej nær Silkeborg og 

myrdet med flere skud, en handling der rystede den danske befolkning stærkt, og hadet 

imod den tyske besættelsesmagt tog enorme deminssioner. Kaj Munks grav befinder sig 

lige bag kirken. Dagen efter returnerede vi så til Odense, hvor Anna Margrethe og jeg 

blev et par dage hos mine forældre, inden vi så endelig kørte hjem til Sjælland. Vi 

havde haft en dejlig ferie rundt i Tyskland  og Østrig samt i Jylland hvor mine forældre 

som sagt var med, en Jyllandstur de var meget begejstrede for. 

 

Og så var det igen hverdag for os begge. Lille Marianne blev hentet i Rødovre hos 

Mormor og Morfar, og kunne nu igen begynde i sin Børnehave i Ballerup. Anna 

Margrethe begyndte på kontoret i Brændselskompagniet KBK inde i København, og jeg 

i mit job på Flyvestation Værløse. 

 

I efteråret, jeg mener at det var i oktober, var jeg på en uges flyvning med et C-54 
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transportfly Skymaster fra eskadrille 721 til Narsarssuak via den amerikanske  

Keflavik Air Base på Island. Jeg skulle som Flyvestation Værløses Tekniske 

Kontrollant op og foretage en mindre inspektion af de Catalinafly som var udstationeret 

på Grømland. Det var især visse modifikationer som skulle være udført. Jeg husker 

tydeligt, at jeg var så forkølet på turen, og så må man jo ikke gøre tjeneste ombord på 

fly uden trykcabine, og da vi fløj ind over indlandsisen ved Kapfarvel måtte vi i stor 

højde have iltmasker på, og det gjorde det ikke bedre når man er forkølet. Jeg skulle 

faktisk have være blevet hjemme i min seng og meldt mig syg, men hvad gør man ikke 

når man får en ordre. En anden ting, jeg skulle have meldt mig til Flyverlægen på 

Infirmeriet med min forkølelse, så havde jeg fået direkte flyveforbud udstedt skriftligt, 

nå, men det er jo en helt anden historie. 

 

Op og tilbageturen gik fint, men under overnatning på Keflavik på hjemturen begyndte 

jeg at pudse næse med blod i, og jeg sagde til Flyverlægen som det var da vi kom hjem, 

og efter den sædvanlige skideballe, for at flyve når man følte sig syg, blev jeg sendt ind 

på Militærhospitalet/Rigshospitalet til en nærmere undersøgelse, hvilket jo var meget 

betrykkende. Resultatet af undersøgelsen  blev, at en lille blodåre var sprængt i næsen i 

kombination med flyvning i stor højde og tilstoppet næse og forkølelse. Det skulle bare 

have sin tid, men det tog også sin tid før det holdt op. 

 

Sidst på året flyttede jeg fra mit værelse på Flyvestationen endelig ind til Anna 

Margrethe i Rugvænget, og så boede jeg nu fast der, og ændrede samtidig adresse hos 

Folkeregistret. Vi havde lige haft Cubakrisen, og havde været i et vist Beredskab i 

Forsvaret, men det drev heldigvis over, og befolkningen havde skrækslagen gået og 

frygtet en atomkrig. Sagen var den, at Russerne sejlede Raketter til Cuba for opstilling 

der, ikke langt fra det amerikanske fastland og det ønskede amerikanerne selvfølgelig 

ikke at have. Cuba var jo med Fidel Castro Kommuniststyret. Den amerikanske 

Præsident Kennedy meddelte Russerne, de omgående skulle vende om og returnere 

deres  " isenkram " og dermed basta!!. Der gik et par dage, men så vendte alle skibene 

om. Iøvrigt var det den Danske Efterretningstjeneste der først opdagede skibene, da de 

passerede i danske farevande. Og så havde lille Marianne fået Mæslinger, og hun led 

meget i den tid, men kom da godt igennem det. 

 

Min sammenkvemsret med søde Yvonne gik det godt med. Vi havde mange gode ture 

sammen de søndage hvor jeg havde hende, men vagter og tjenesterejser kunne af og til 

være en forhindring, men i de fleste tilfælde kunne vi rette os ind efter hinanden, og hun 

blev altid kørt hjem til Husum igen såsnart hun bad om det, men hyggede os det gjorde 

vi. At jeg stoppede min sammenkvemsret i 1965 med hende var jeg meget ked af, men 

det var ikke min skyld, men af årsager jeg ikke vil komme ind på her i erindringerne. 

Da Yvonne blev voksen og selv kunne bestemme blev kontakten heldigvis genoptaget ( 

efter 36 år )  hvilket vi begge er særdeles glade for, og som jeg senere har beskrevet i 

erindringerne, 

  

Julen 1962 blev holdt på Flyvestation Værløse i Officersmessen idet jeg havde Vagt 
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som Vagthavende M-Officer, men denne Jul blev særdeles hyggelig. Margrethe og 

Marianne deltog, og der var både god Julemad og stort Juletræ. 1. Juledag kørte vi til 

mine forældre i Odense hvorpå vi igen holdt en ny Juleaften med tilbehør. Meget 

hyggeligt altsammen. Vi nåede vist også derefter, at holde lidt jul hos Margrethes 

forældre, Søster Hanne og broder Kristian. Ligeså blev Nytårsaften holdt hos dem i 

Rødovre. 

  

I februar 1963 blev Anna Margrethe og jeg ringforlovet. Det var den første lørdag i 

måneden, så da ringene var sat på, kørte vi til Reggata Pavillionen i Bagsværd og fik en 

bid brød, og derefter hjem til Rugvænget hvor vi fik en gang kaffe med smørkage, og 

om aftenen var vi til stor Aftenfest i Moltes palæ hos Forsvarsbrødrene, jeg i uniform 

og damerne i lange kjoler, så denne fest faldt godt sammen med vores forlovelsesdag. 

 

Det blev en storslået fest hvor alle Værnscheferne, Generalerne, var med og blandt 

deltagerne sås bl.a. fra kongehuset Prins Knud og Prinsesse Caroline Mathilde. I marts 

måned skiftede jeg bilen ud, med en flot Opel Record, et særdeles elegant køretøj i 

farven kongeblå. Jeg fik 13000 kr. for den hvide Fiat 1100 og den nye bil kostede ca. 

20000 kr. ja mange penge i 1963. 

  

I sommerens løb var der rigeligt at lave i mit job som Teknisk Kontrollant på 

Flyvestationen, F.eks.: Således var en T-33 Silverstar Jetjager efter landing på 

Flyvestationen havnet i fangnettet for enden af landingsbanen på grund af bremsesvigt. 

Motoren skulle udskiftes, bremser ligeså og flyet skulle udmåles og inspiceres nærmere. 

Efter en nærmere procedure hvor jeg fulgte arbejdet som inspektor, og flyet derefter 

blev klarmeldt til prøveflyvning, blev jeg enig med testpiloten om, at jeg fløj med i 

bagsædet og fulgte testen og instrumenternes visninger under de forskellige manøvre. 

Efter at have studeret manualen i brug af katapultsædet, faldskærm og det særlige 

iltindåndingssystem samt intercom for samtale med piloten gik starten lodret op i 22000 

fod over Sjælland. Det blev en forrygende flyvning, og jeg skal love for, at jeg fik min 

sag for. Jeg skal da ikke undlade, at anføre at jeg efter testen, fik lov til, at styre 

jetjageren i 5 minutter. Efter 1 time landede vi problemfrit. 

 

10 Aug. blev Flyvestationen ramt af en forfærdelig ulykke med et af Catalinaflyene 

netop udstationeret på Grønland. Catalina 865 ramte en kløft, på vej mod 

Marinestationen Grønnedal, i ca. 7oo meters højde flyvende vandret eller næsten 

vandret på en nordvestkurs efter at være startet fra Narssarssuak. Alle 12 omkom, 

besætningen samt 6 passagerer. Ulykken gjorde et dybt indtryk på os alle og 

besætningen var jo mine gode kammerater.  

 

Således skulle Knud Johan Nielsen udstationeres som ledende tekniker og i den 

anledning havde han sin hustru og to små børn med, og de skulle være på Narssarssuak 

ca. et ½ år. Flyvningen var tilrettelagt således som det er sædvane, at nyt personel  

præsenteres for Grønlandskommandoen i Grønnedal og Knuds hustru og 2 små børn 

var med som passagerer, og alle omkom som sagt. Sådan en ulykke kan ikke undgå at 
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sætte sine dybe spor, men tiden læger alle sorg, eller gør den ?. 

 

Ulykken skyldtes formodentlig at besætningen har mistet orienteringen idet vejret på 

strækningen ikke var det bedste, og flyvningen til Marinestationen Grønnedal havde 

været udsat flere gange indtil Kaptajn Holst besluttede sig til start idet vejret nu opfyldte 

kravene i bestemmelserne for flyvning på Grønland. Noget må pludselig have 

overrasket besætningen, og der har været talt om en fejl på flyets radar. Det er svært at 

konstatere, for mange instrumenter var selvfølgelig blevet beskadiget en hel del. 

Begravelserne kunne jeg desværre ikke overvære, idet vi på det tidspunkt var kørt på 

bilferie i Tyskland, mine forældre samt Margrethe og jeg. 

 

Selvom man ikke kunne lade være at tænke på den flyveulykke ind imellem så havde vi 

en fin ferietur til Rhinen hvor vi bl.a. besøgte flere store og mindre byer i Tyskland. 

Men det var jo ikke første gang, at vi var i de områder. Morgenmad var altid incl. 

hotelprisen, men så hyggede vi os med selv at have købt pålæg konserves og brød, så vi 

kunne smøre mad ude i naturen eller på hotelværelset. Engang imellem flottede vi os så 

med at spise en fin middag et hyggelig sted, og med kniv og gaffel samt glas på bordet. 

Men også denne ferie fik jo en ende. 

 

I september måned måtte jeg afsted igen. Et af Esk. 721s C-47 fly på vej til Libyen i 

Nordafrika havde fået motorhavari på bagbords motor og måtte sikkerhedslande på 

Sardinien på Decimomannu flyvebasen nær byen Cagliari. C-47 flyet skulle flyve en ny 

jetmotor til den amerikanske flyvebase Wheelus i Libyen, hvor en dansk jagereskadrille 

var nede for at træne i skydning med raketter fra jagerfly. Med en ny C-47 motor og et 

par motorteknikere startede vi så en tidlig morgen i et C-54 transportfly mod Sardinien. 

En god tur ned igennem Europa og som jeg som sædvanlig nød med Anna Margrethes 

velsmurte madpakke. 

 

Ved ankomsten til Sardinien kunne jeg ved en hurtig inspektion af C-47 flyets dårlige 

motor konstaterer, at den ikke var meget værd. den skulle udskiftes med vores 

medbragte motor, jeg kunne bl.a. se at par motorcylindre simpel hen var revet løse, og 

det drev med udflydende olie. Motorskiftet gik planmæssigt og tog et par dage. Om 

aftenen var vi en tur inde i byen Cagliari og spise samt se os lidt om. En typisk italiensk 

by var det, med plattenslagere og hvad dertil hører. Vores C-54 fly vi kom ned med var 

returneret til Danmark, så det fly vi var ved at udskifte motor på skulle vi med hjem når 

dets mission var fuldført. Iøvrigt boede vi godt på denne italienske militære flybase. 

 

Efter motorskiftet blev flyet prøvfløjet, og efter et par små justeringer med olietryk og 

omdrejninger kunne vi så melde flyet operationsklar. Næste morgen skulle de så videre 

til Nordafrika i Libyen med den nye jetmotor. Jeg besluttede at flyve med og de andre 2 

mand af udskiftningsholdet ville hellere blive på Sardinien. Det blev en meget 

spændende tur hvor jeg sad en tid i Cocpittet i 2. pilotens sæde og kunne følge 

instrumentvisningen  fra den nye motor vi lige havde monteret. Middelhavet var dejligt 

blåt og vi kom ind over Malta hvor vi over radioen talte med Trafikkontrollen i 
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Lufthavnen der, og fik nye instruktioner vedrørende flyvningen mod Nordafrika. 

Flyvningen ind over Libyen og landingen på Wheelusbasen gik fint og vi blev modtaget 

af personel fra den danske Eskadrille der i øvrigt kom fra Flyvestation Ålborg. Med 

hjælp fra dansk og amerikansk personel og kran fik vi hurtigt jetmotoren ud af vores fly 

og således overgivet til de danske teknikere. 

 

Jeg var ude at gå en lille tur i området, og inde i en lille Cafe og få mig et par sodavand. 

Derefter var jeg i den amerikanske PX hvor man handler meget billigt. Jeg købte et par 

flasker vin med hjem til husholdningen i Ballerup.( Det var jo længe før vi holdt op med 

at nyde spiritus).Det blev til 4 timers ophold i Afrika, og min første tur til denne 

Verdensdel. Vi fik nu rekvireret en amerikansk tankvogn og fik fyldt brændstof på 

vores fly, hvorefter vi var klar til Take Off. Jeg fik sagt farvel til de af det tekniske 

personel der var udstationeret dernede. Mange af dem havde jeg havde arbejdet 

sammen med da jeg var stationeret i Jylland. Hvorfor var danske Eskadriller i Afrika for 

at træne Luftangreb? Fordi vi ikke har store områder i Danmark til en sådan træning. 

Nu i dag 1997 træner de i Amerika. 

 

Men så startede vi og satte straks kursen tilbage mod Sardinien. Det jeg husker mest 

ved denne tilbageflyvning var de konstante tordenlyn fra de store Cumulusskyer over 

hele Middelhavet, det blev ved med at lyne uafbrudt hele tiden, det er i hvert fald ikke 

noget man oplever hjemme i Danmark. Da vi nåede Sardinien landede vi i bælg-

ravende mørke. Vi fik  radarhjælp, GCA, og alt gik fint. Efter at have læsset den dårlige 

motor på vores fly, og pakket sammen m.v. besluttede vi at flyve hjem til Danmark 

næste morgen. Og det gjorde vi så, og det blev til en lang tur i det langsomtgående C-47 

fly. 

 

Vi kom godt hjem til Flyvestation Værløse og jeg hjem til Ballerup til Anna Margrethe 

og Marianne. Jeg husker at jeg havde Parfume med hjem til Margrethe samt en stor 

dukke til Marianne, så der var glæde i det lille hjem, at jeg nu var hjemme igen. At 

tingene var købt på Sardinien i byen Cagliari var jo særlig spændende, især dukken 

kunne Marianne jo særlig berette om til sine legekammerater bl.a. i Børnehaven i 

Ballerup. 

 

Vi kørte mange ture i vores bil i den tid, Margrethe, Marianne og jeg, og jævnligt var vi 

Odense på besøg hos mine forældre, det var som regel i Week Ends, og så derfra 

Odense kørte vi så allesammen på ture rundt på Fyn og så forskellige seværdigheder, og 

måske også et smut til Jylland ind imellem. Der var jo ikke bygget den nye 

Lillebæltsbro dengang i tresserne, men vi havde da den gamle lillebæltsbro fra 1935. Og 

med det samme vi er ved broerne, så var der jo slet ikke tænkt på en Storebæltsbro. Så 

vi har, især jeg der er fra Fyn, utallige gange sejlet med DSB Storebæltsfærger frem og 

tilbage Fyn og Sjælland på rejser, orlov o.s.v., men også det havde sin hygge. 

 

 Så nåede vi frem til den 30 Nov. 1963 hvor jeg mødte om morgenen til sædvanlig tid  

på Flyvestationen. Der var i løbet af natten kommet signal om, at C-47 fly K-685 var 
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havareret på Vagar flyveplads på Færøerne. Som bekendt er indflyvningsforholdene 

lidt specielle på denne færøske flyveplads, hvor vejret ofte kan være problematisk. Det 

måtte besætningen på ovennævnte fly således sande den 29 Nov. da de grundet kraftig 

vind kørte af banen og stoppede i en drænings grøft ved siden af banen. 

  

Jeg havde som altid min taske med mig når jeg mødte til tjeneste hver dag, 

indeholdende toiletgrej, lidt skiftetøj pas osv. så jeg var som inspektor klar til at tage 

afsted. Så der blev et C-47 fly gjort klar til hurtig afgang med et mindre hold teknikere, 

kompressor, store luftpuder samt nødvendigt materiel og værktøj. Første  position på 

flyvningen var Stavanger i Norge. Der tankede vi op, spiste frokost i lufthavns-

terminalen, og så start igen imod Vagar på Færøerne. 

 

Efter godt ca. 4 timers flyvning nåede vi ind imellem klipperne på Færøerne, kun for at 

konstaterer at den stærke storm som vi vidste, igennem vejrmeldingen fra Stavanger, 

stadig var i gang omkring Vagar flyveplads. Jeg befandt mig i cockpittet og fulgte 

landingsforsøget, og vi var faktisk få meter over landingsbanen, men flyet blev kastet 

op og ned ud til siden hele tiden. Der blev givet fuld gas igen og vi gik en runde for at 

gøre et nyt forsøg hvilket også mislykkedes. Der blev derefter besluttet at flyve til 

Lossiemouth en Britisk Air Navy Base i det nordlige Skotland, det havde vi beregnet at 

have nok brændstof ombord til, og der landede vi så senere uden problemer, og fik en 

særdeles fin modtagelse af de Britiske Navy personel. 

  

Vi fik anvist et område for parkering af vores fly, og blev i bil kørt direkte 

officersmessen for engelsk the og hjemmebagt franskbrød med smør og marmelade, 

men det trængte vi også til efter over 8 timer i luften over Atlanten i uroligt vejr. Senere 

fik vi officerer anvist enkeltværelser i belægningsområdet. Det var sjovt at bemærke at 

madrasser og hovedpude var foret med rigtig halm, hvorimod der var rigtige tæpper til 

at lægge over sig. Og så var der kun en pejs for opvarmning, og den var endnu ikke 

tændt. Så det var rigtigt koldt medens jeg vaskede mig og nettede mig lidt inden vi 

skulle i messen og spise middagsmad. God mad, men jeg husker ikke hvad der blev 

serveret. Og så fik vi en hyggelig aften i officersmessen sammen med de britiske 

Marineflyverofficerer, og når man får lidt af de våde varer i baren, så taler man jo meget 

godt engelsk. 

 

Da det var tiden at jeg ville gå til ro, kom jeg over på mit værelse der nu var dejligt 

opvarmet med ild på pejsen, så den nat sov jeg vældig godt i halmen efter en faktisk 

streng dag i luften. Næste morgen blev jeg vækket ved at der blev banket på døren og 

ind kom en marinesoldat i hvid jakke med en bakke med the og franskbrød. Jeg sagde 

på engelsk tusind tak, og så stod han ret og forlod værelset. Det må jeg sige, at det var 

en helt speciel oplevelse sådan at blive opvartet, men sådan gør man altså overfor 

britiske officerer. 

 

Så var vi i officersmessen og spise lidt mere morgenmad. Når officererne spiser der, 

sidder mange samtidig og læser avis med avisen anbragt på bordet på et nodestativ. Ja 
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sådan har de det der. Og så begav vi os til briefing hos vejrtjenesten og tårnet. 

 

Ja, og trafikkontroltårnet og vejrtjenesten gav os ikke meget håb om at kunne flyve til 

Færøerne lige med det samme, men da vi havde siddet en times tid oplyste de, at den 

tåge og det urolige vejr som befandt sig omkring Vagar og således omkring 

flyvepladsen nu snart ville have passeret området og forsvinde, og vejrsituationen ville 

blive normal igen. Vi kunne forvente take off med vort fly i løbet af godt en time. Det 

passede meget godt så vi tankede og klarmeldte flyet, medens 1. og 2. pilot blev i tårnet 

for at få de sidste informationer, og endelig hen ad formiddagen kunne vi starte, og 

snart var vi i luften på vej imod Færøerne. 

 

Flyvningen og landingen på Vargar gik fint, og efter at have parkeret vores C-47 kunne 

vi gå over til landingsbanens drænningsgrøft og se på det havarerede C-47 fly  K-685. 

Jo, det havde fået sig en ordentlig omgang. Jeg vurderede straks, at vi skulle have 

udskiftet begge motorer og propeller, samt udført en hel del pladereparationer samt 

udskiftning af forskellige beskadigede dele på understel bremser m.v. 

 

Jeg gik i gang med at skrive tilstandsrapport, og andre teknikere begyndte at gøre klar 

til at hæve flyet med de medbragte luftpuder tilsluttet en også medbragt benzindrevet 

luftkompressor. Vi skulle også have sendt signaler hjem til Værløse hvad vi forventede 

at få brug for af forskellige  reservedele, f. eks. de 2 nye motorer og 2 nye propeller. 

 

Vi blev indlogeret privat i den lille by Midvåg, og hos en familie hvor vi samtidig 

kunne spise. Den første aften sad vi og hyggede os i deres stuer, og fik bl.a. en 

førstehåndsberetning af de havarede flys besætning, om hvad der egentlig var hændt. 

 

Efter  landing i stærk sidevind og storm blev flyet, for at undgå at køre ud over vestlige 

baneende, drejet af banen og endte sluttelig i en drængrøft ved pladsens sydlige 

begrænsning. Piloten fejlbedømte situationen, idet han for sent erkendte, at det ikke var 

muligt at bringe flyet til standsning på den resterende del af banen. Denne sene 

erkendelse berøvede ham ligeledes muligheden for at foretage en take off igen. 

 

Det er et ikke ukendt fænomen på Vargar flyveplads, at der kan forekomme endog store 

spring i vindretning og styrke fra den ene baneende til den anden. Landing under disse 

betingelser medfører, at endnu større omhyggelighed og opmærksomhed om muligt må 

udvises under anflyvning og landing. Men som piloterne sagde, man kan jo altid være 

endnu klogere bagefter, men det lærer man jo hele tiden også noget af. 

 

Hele næste dag tog det at få " pumpet " flyet op, og få det kørt på plads på en cement-

platform nær startbanen, hvor kommende reparationer samt udskiftninger kunne foregå. 

Få dage senere fløj vi hjem igen via Stavanger efterladende det beskadigede fly som vi 

havde dækket godt til mod vejr vind og støv. Ja, selv en robust flytype som C-47'en 

slipper ikke uskadt fra en sådan " tur i grøften ". 
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Uden at gå i flere detailler igen blev jeg af Flyvestationen beordret til Færøerne igen 

en uge efter med et hold specialister, for at lede reparationen og klarmeldingen af C-47 

K-685. Denne gang boede vi alle nede i Sørvåg by hos en familie Garsdal. Flere fly 

kom op til os med reservedele m.v.. Ca. 10 dage efter var flyet klarmeldt og 

funktionsprøvet og derefter klar til prøveflyvning, hvilket jeg telegraferede til Værløse. 

 

I løbet af den kommende mandag kom der det forventede fly fra Værløse med piloter 

der skulle prøveflyve, samt hjemflyve vort klarmeldte fly. Jeg tog selv med på 

prøveflyvningen som blev udført ude over havet, og alle funktioner og motorydelser 

viste sig at være iorden. En lille morsom episode indtraf under prøveflyvningen. Der lød 

et skarpt smæld bag i flyet, og jeg tænkte hvad pokker det nu kunne være ? Jeg gik ud i 

det bagerste compartment hvorfra smældet kom, og konstaterede at toiletsædet havde 

løsnet sig, var røget af og derefter hen og ramt et skodt. ja sådan kan det jo gå når man 

ikke også sikre sig at dette er spændt ordentlig fast. Men værre ting var det jo heldigvis 

ikke. Man har jo øre og øjne med sig når man prøveflyver et fly. 

 

Ja, efter prøveflyvningen var det jo så bare, at se og komme hjemover, og det blev aftalt 

og planlagt at vi fløj flyet hjem den næste morgen, medtagende reparationsholdet. Det 

andet C-47 fly var jo returneret samme mandag det kom. Det viste sig at der var en hel 

del danskere, med tjeneste  på Vargar flyveplads der meget gerne ville med hjem til 

Danmark, og det gik jeg og piloterne med til. 

 

Julen nærmede sig, og mange skulle hjem på juleferie, så vi fyldte op med det antal der 

måtte være i flyet, og så gik starten selvfølgelig først hen på eftermiddagen, idet vi jo 

måtte vente på nogle efternølere der kom rendende med deres bagage i sidste øjeblik. 

Take off gik fint og i stor højde fløj vi mod Stavanger for at lande der med påfyldning 

af brændstof for øje. Det var meget mørkt da vi nåede frem hen under aften. Medens 

flyet blev tanket på den norske flyveplads gik jeg en tur rundt om flyet sammen med 1. 

piloten, Skipper, som vi kaldte ham. Vi blev enige om at vores flyvemaskine fløj fint, 

og de nye motorer spandt fint selvom flyet nu skulle hjem på de store hovedværksteder i 

Værløse til hovedeftersyn jfr. flyets Manuel. 

 

Og så startede vi igen fra Stavanger og landede få timer senere på Flyvestation Værløse, 

i frostvejr og godt trætte. Så igen hjem til Ballerup til Anna Margrethe og Marianne i 

min Opel Record som havde stået på flyvestationen sålænge. Margrethe havde jo ikke 

fået kørekort den gang så hun kunne have haft bilen til rådighed. 

 

Så mødte jeg næste dag på flyvestationen og meldte mig tilbage fra Færøerne til Chefen 

for M-Afdelingen. Han var en flink mand. Han gav os der havde arbejdet på Færøerne 

juleferie med det samme, og sagde tak for veludført arbejde, så det er jo rart at høre for 

os.   Dog var der en lille påtale til mig samt 1. piloten på flyet, både fra 

Operationsofficeren og M-officeren, nemlig, at vi ikke, i henhold til bestemmelserne 

måtte have taget passagerer med ombord fra Færøerne, idet det jo var en såkaldt 

"færgeflyvning" vi udførte. Flyet skulle jo hjem og til et større hovedeftersyn efter 
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havariet. OK, det vidste vi jo godt, men det var jo snart Jul og folk ledte faktisk efter 

hjemtransport  muligheder fra Færøerne i de dage. 

 

Men alt blev tilgivet, for den snestorm som de ventede på Færøerne om aftenen efter at 

vi var startet kom, og var meget kraftig, og denne snestorm varede i over 10 dage, så al 

flyvning var udelukket, så vi selv havde også hængt deroppe på Færøerne uden at kunne 

komme hjem til Jul, hvis vi bare havde besluttet at starte en dag senere. Sikke et held 

for os alle, at 1. piloten og jeg handlede efter konduite. 

 

Og så blev det Jul igen. Den blev holdt i Ballerup hos os , og min Mor og Far var her, 

og det var alt sammen såre hyggeligt. Så kom vi ind i året 1964. Marianne var begyndt 

på Danseskole  hos Bendixens Danseinstitut i Ballerup, så det var meget sjovt at følge 

hendes "optræden" der engang imellem. Institut Bendixen afholdt også nogle fine 

afdansningsballer i KB-hallen på Frederiksberg, hvor der rigtig blev givet opvisning af 

børn samt voksne elever. Bagefter var der bal for alle og servering af smørrebrød med 

dertil hørende våde vare. 

 

Jeg husker et år hvor Mormor fra Rødovre var med for at se Marianne danse 

afdansning, og hvor det viste sig, at Mormor ganske uforskyldt, havde fået for meget af 

den øl der blev serveret til spisningen. Hun blev noget så lystig og i hopla at vi alle 

morede os gevaldigt. Ja det var nok en lille fejltagelse, for hun drak jo også normalt 

sodavand og lignende 

. 

En speciel Week End havde vi i forsommeren, jeg husker ikke hvornår, men mine 

forældre kom på besøg hos os i Ballerup, og vi skulle lørdag aften i biografen, nærmere 

betegnet den store Imperial Biograf inde i byen. Vi skulle se filmen " Den længste Dag 

" en helaftensfilm der omhandlede Invasionen i Normandiet den 6 Juni 1944 da der 

endelig blev sat alt ind på fra de Allieredes side at befri Europa for Nazi Tysklands 

besættelse. En fantastisk film, og jeg så den gennem årene flere gange, og før 

biografturen var vi selvfølgelig ude at spise på Restaurant LIDO der dengang lå lige 

overfor Hovedbanegården i København. Marianne var ude hos mormor i Rødovre den 

aften. Jo det var atter en Week End mine forældre var glade for. I det hele taget nød de 

altid at besøge os i Ballerup, samt Vilhelm og Grete i Husum. De glædede sig altid til 

disse ture og rejser fra Odense. 

 

En søndag skulle vi alle til Odense på besøg hos mine forældre. Vi skulle køre i min bil 

og Carl Vilhelm og Grete skulle med. alt var planlagt, og hvad skete så ! : Lørdag aften 

ringede Vagthavende M-officer fra Flyvestation Værløse om, at et C-47 fly stod på 

Stavanger Flyvestation med en havareret motor, og den skulle skiftes snarest. Og hvad 

gør man så. Jeg står og skal køre hele familien til Odense næste dag. OK, en ordre er 

selvfølgelig en ordre, så en ny planlægning må i gang. 

 

Margrethe ringer til Grete og Carl Vilhelm, at de er nødt til at tage toget næste morgen, 

og de skal så mødes på Hovedbanen  og købe billetter osv. Ja, Margrethe havde også 
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dengang haft brug for et kørekort. Nå men det kom jo senere. Jeg kørte til Værløse, 

og vi fik læsset fly med ny motor o.s.v., og i løbet af natten fløj vi så til Stavanger, og 

næste dag kørte familien med toget til Odense. 

 

Margrethe fortalte senere, at min Far stod ude på gaden og ventede på os, og blev noget 

desorienteret ved, at der istedet for min bil kommer en Taxa med dem fra banegården, 

men uden mig, men alt blev jo klaret, de fik en god tur til Odense, og jeg fik trods alt en 

fin tur til Stavanger i Norge, hvor motorskiftet foregik uden problemer, og selvfølgelig 

var vi teknikere inde i Stavanger om aftenen og gå tur, samt spise med kniv og gaffel, 

som det hedder. 

  

Jo, det blev i tidens løb til mange rejser til både  udenlandske og indenlandske 

flyvestationer for reparationer af flyvestation Værløses fly, når de sådan uheldigvis" 

brækkede ned", som man siger i fagsproget, men jeg kan jo ikke blive ved med at 

berette om alle disse situationer idet proceduren er den samme hver gang for det meste. 

Dog kan jeg da selvfølgelig fortælle om særlige spændende oplevelser. 

 

Nye ting skete i Flyvevåbnet! Flyverkommandoen havde i længere tid barslet med 

planer om nye store helikoptere til Eskadrille 722 på flyvestation Værløse. Planerne var 

godkendt af Forsvarsministeriet og forhandlinger i gang med Sikorsky Airkraft i USA. 

Et Amerikansk Hangarskib på Langelinie ved København var i forårets løb på 

rutinemæssig besøg, og de havde bl.a. to af disse store S-61 helikoptere ombord.  

 

Hangarskibet blev af Flyverkommandoen anmodet om, om muligt at sende helikopterne 

på en flyvning til flyvestation Værløse for en demonstration, hvilket så skete. Ja, jeg 

skal love for at det var et par store fly, og de var på det tidspunkt de største helikoptere i 

den vestlige verden. Vældig fin demonstration af de amerikanske flådeofficerer som fløj 

dem.  

 

Det blev oplyst, at det var bestemt at vi skulle have denne type i flyvevåbnet, i et antal 

af  8 og at kontrakten skulle underskrives i USA den 24 August 1964. Samme dag 

skulle det første hold danske flyteknikere påbegynde uddannelsen ved Sikorsky Aircraft 

i Connecticut USA. Jeg skal love for at der begyndte at ske noget. Vi var i Maj måned, 

og det første hold teknikere skulle udtages og det blev bestemt at jeg som Inspektor i 

Kontrolsektionen skulle med på det første hold. Efter uddannelsen ved Sikorsky skulle 

dette hold så videre til Massachusetts hos General Electric, hvor S-61 Jetmotorene 

fremstilles. Alt i alt skulle jeg være på skole i USA fra den 24 August til hen i 7 

November. Nu blev det også bekræftet i en Flyverkommandobefaling med Grad, navn 

og afrejsedato. 

 

I mellemtiden havde jeg været til Check på Infirmeriet på flyvestationen, idet jeg havde 

gået og været lidt svimmel. Jeg blev sendt til undersøgelse på Militærhospitalet, og efter 

denne undersøgelse blev jeg kaldt op til Flyveroverlæge Arnfred, der meddelte at de 

godt ville have mig indlagt til en nærmere undersøgelse og det skulle være på Glostrup 
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Amtssygehus, der jo var specialister i "hoveder" så jeg måtte have det ordentlig 

checket, både for min egen skyld selvfølgelig, og så fortsat have tilladelse til at gøre 

lufttjeneste. Jeg blev så indlagt, og gennemgik en masse undersøgelser. Jeg var indlagt i 

14 dage og glad var jeg den formiddag hvor stuegangen med overlægen i spidsen kom 

og sagde, at der ikke var noget inde i hovedet på mig så det lød jo meget morsomt, og 

glad var jeg, og så kunne jeg tage hjem med det samme. 

 

I juli bestemte Margrethe og jeg os for en rejse til Rom og Sorrento i 14 dage, en i 

øvrigt dejlig ferie væk fra dagligdagen. Det foregik med propelfly DC-7 som den hed, 

og vi havde dejlige dage nede i Italien med busture og sejlture og morskab om aftenen. 

Jo, jeg må sige at det var lige hvad vi trængte til, og som sagt mente man jo også at min 

svimmelhed skyldtes noget stress, så den ferie var meget, meget velkommen. Da vi 

kom hjem efter ferien følte jeg stadigvæk lidt af det her svimmelhed, jeg fik af Anna 

Margrethe anbefalet en Naturlæge ude på Ryvangs alle` og han undersøgte mig med 

øjendiagnose. Han nævnte netop stress samt overanstrengelse, og det kunne jeg som 

sagt være meget enig med ham i, for jeg havde faktisk haft pokkers travlt i foråret med 

alle de rejser til de fly som var "brækket ned" i ind og udland. Jeg fik foreskrevet nogle 

forskellige plantesafter som jeg skulle drikke hver dag på forskellige tidspunkter, og 

samtidig indtage specielle vitaminer, og så hjalp det endelig på svimmelheden.  

 

Så af sted til Amerika. Major Qvistgård Hansen skulle være vores " rejseleder ", ham 

med pengene, vi fik jo 8 dollar om dagen til mad og andre fornødenheder. Flybiletter 

havde vi, hver enkelt mand fået udleveret via Personelsektionen på flyvestationen, Hvad 

angår vores penge, rejste Qvistgård jo ikke rundt med så mange penge på lommen til 7 

mand men, med rejsechecks fra Forsvarsministeriet. 

 

Lørdag den 22 August 1964. Stor afsked med Anna Margrethe og Marianne i Kastrup 

Lufthavn. Til mine forældre i Odense havde jeg ringet hjem og sagt farvel, og så gik vi 

alle 7 skoledeltagere ud af Gaten og ombord i SAS DC-8 passagere Jetfly til New York. 

 Take off og så 8 timer til New York. Fin flyvning med dejlig servering af mad ombord 

og vi sad rigtig der i vores fine danske flyveruniformer og nød turen, samt fik talt med 

andre danske og udenlandske Amerikarejsende. 

 

Ved ankomst til New York husker jeg, at det tog lang tid for os at komme igennem 

paskontrollen, selvom vi havde NATO-visum fra den Amerikanske Ambassade i 

Danmark, og dette visum var stemplet og underskrevet i vores pas. Det var jo også 

under den kolde Krig, så de skulle jo passe på. Omsider slap vi igennem, og i taxa kørte 

vi ind til New York og blev indlogeret på Hotel" Commandore" for den første Nat. 

Selvom det var ved at blive sent nåede vi da en tur rundt i gaderne, var inde og få en 

bøf. Trætte var vi jo, for tidsforskydningen fra Europa til Amerika kan trods alt mærkes. 

 

Næste dag efter morgenmad nød jeg udsigten højt oppe fra mit skyskraber hotelværelse. 

Det jeg lagde mærke til, var, at der næsten hele tiden kunne høres udrykningskøretøjer, 

både politi, brandvæsen og ambulancer, men det er jo også en kæmpe By med over 12 
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millioner indbyggere, så der må jo utvivlsomt ske noget hele tiden. Så ved 

middagstid skulle vi videre med tog fra Grand Central Station der faktisk lå lige i 

forbindelse med hotellet. 

 

Vi kørte ud af New York med kurs mod Brigdeport i Connecticut. Der var også meget 

at se på under sådan en togrejse, bl.a. mange gamle bygninger, mange forskellige 

mennesketyper både i toget og i de byer vi kørte igennem. efter ca. 3 timer var vi 

fremme, og blev i Brigdeport indlogeret på Hotel Stratfort. Dejlig stort enkeltværelse fik 

jeg, og selvfølgelig med fint bad og toilet. Og så igen noget godt at spise nede i 

Hotellets restaurant. Jeg husker også at jeg fik en rejecoctail før bøffen og desserten. 

Det spiste jeg ret ofte de forskellige steder vi kom. 

 

Mandag den 24 August. Efter morgenmad bliver vi afhentet af en chauffør fra Sikorsky 

Airkraft i en flot stor bil, et rigtigt dollargrin som det blev kaldt dengang. Og så er der 

ca. en 3 kvarters kørsel ud til Stratfort til Helikopterfabrikken. Det viser sig at være et 

kæmpe foretagende med et effektivt fabrikationssystem. Efter indskrivning og 

udlevering af ID-kort til, at have hængende på jakken bliver vi ført ned i klassen i 

underetagen. Også 2 amerikanere skal være vores klassekammerater. 

 

Lidt efter kommer instruktøren ind. Han har knap fået sagt godmorgen før han meddeler 

os, at vi begynder med S-61 helikopterens elektricitetssystemer og fredag, vil vi få den 

første test. Normalt vil der være test ( prøver ) En gang om ugen, for det meste om 

fredagen. Og nu fuld gang i undervisningen jævnfør rigtig amerikansk effektivitet skal 

jeg love for. 

 

En helikopter har altid været en kompliceret flyvemaskine, og det meste komplicerede 

ved et sådan fly er styresystemet samt selve hovedrotor- og halerotorsystemet. Nu skal 

jeg jo ikke her påbegynde en undervisning i helikoptersystemer, men kun således 

anføre, at det var en meget hård skole at gennemgå, ihvorvel det samtidig var på et 

andet sprog, ligesom de ugentlige skriftlige prøver selvfølgelig var på engelsk. 

 

Men vores undervisning skred planmæssigt fremad og de ugentlige prøver ligeså. Man 

skulle have mindst 70 % (procent) i prøveresultat. Et par gange var jeg ude for kun at 

have 60 %  og een gang nede på 50 %, og så var det bare med at oppe sig, og få 80 % 

og 90 % de næste par gange, således at gennemsnittet i hele undervisningsperioden blev 

mindst de 70 %. Der var meget hjemmearbejde på hotellet vor vi boede, og således 

kunne vi altid hjælpe hinanden, ja, og mange aftener sad vi alle 7 og læste sammen. 

 

Men der var skam også tid til lidt fritid. Flere lørdage var nogle af os i New York. Vi 

tog toget fra Brigdeport Hovedbanegård, så foruden at nyde udsigten i rigtige 

flyverstole, kunne vi også få sovet lidt, hvad der var hårdt tiltrængt efter en hård uges 

undervisning. Turen til New York tog ca. 3 timer. 

 

Vi var jo så heldige, at Verdensudstillingen 1964 foregik i New York få km. udenfor 
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byen, så der var vi med undergrundsbane ude flere gange. Det var særdeles 

hyggeligt og interessant. I den danske pavillion spiste vi frisk dansk smørrebrød og drak 

dertil Carlsberg øl, samme dag ankommet til New York med det ordinære SAS-fly. Der 

var meget, at se på og opleve der med de forskellige nationers udstillingspavillioner. Vi 

var bl.a. oppe at flyve med en amerikansk Commerciel helikopter. Det kostede 15 

dollar, og så fik vi en flyvetur på 20 min. Det var en S-61 helikopter, en helikopter der 

adskilte sig lidt fra den type vi blev undervist i hos Sikorsky. Vores S-61 var jo en 

militær udgave. 

 

New York er jo en dejlig by at gå og køre rundt i, især når man skal på shopping, der er 

jo mange gode busforbindelser. Jeg var bl.a. i FN-bygningen, i Empire State Building, i 

verdens største varehus MACYS, et par gange i biografen o.s.v., ja der var nok at tage 

sig til i fritiden, når der ikke skulle læses lektier. Flere gange var vi på køretur i lejet 

eller lånt bil, vi kørte nordpå til forskellige byer, og vi var i diverse swimmingpool. En 

af instruktørerne inviterede os en lørdag ud i sit hus hvor konen lavede middag, mest 

grill. Sikorsky firmaet inviterede også ud til middag på en kro ved navn Cobs Mill. 

 

Vi boede som sagt godt på vores hotel og havde selvfølgelig fjernsyn på værelset, et 

fjernsyn med over 16 kanaler. Men der var jo selvfølgelig ikke tid til at sidde og hænge 

ved det hver aften, men medens man vaskede sig og klædte sig på om morgenen, og 

inden Sikorsky's dollargrin kom og hentede os til skole kunne jeg godt have fjernsynet 

tændt, idet der var mange gode morgenudsendelser. Familien derhjemme måtte man jo 

heller ikke glemme, så en del brevskriveri var der jo selvfølgelig også. 

 

Tiden gik og vi var fremme ved eksamen. Først en "open book" prøve der bestod i at 

besvare 100 spørgsmål, og man måtte bruge vore tykke S-61 Manual. Meningen var jo 

at vi skulle kunne finde rundt i bogen når vi skulle handle og fejlfinde S-61 helikop-

teren. Denne prøve der varede det meste af en formiddag bestod jeg med 100%. Næste 

prøve var mere vanskelig. 

 

Denne prøve bestod af 50 meget forskellige spørgsmål vedrørende helikopterens 

opbygning og selvfølgelig også hvorledes man handlede diverse afprøvninger efter 

f.eks. udskiftning af reservedele og reparationer. Den prøve kom jeg ud af med en 

karakter på 77%. Alt i alt gav disse prøver mig, sammenlagt med diverse tests i 

skoleperioden, et gennemsnitligt slutresultat på 89 %. Så fik vi hen ad eftermiddagen 

udleveret vort eksamensdiplom samt klassefotografiet der tidligere var blevet taget af os 

foran en S-61 helikopter, sammen med vores instruktører. Og så var det slut hos 

Sikorsky Airkraft. Vi sagde farvel, og firmaets dollargrin kørte os hjem til hotellet. 

 

Næste dag pakkede vi og var klar til afgang fra Brigdeport. Nu var vi kun 4 mand der 

skulle videre til motorskolen ved Lynn nær Boston i Massechusetts. De øvrige 

flyvevåbendeltagere rejste hjem. Vi 4 havde lejet en bil som vi kunne kører derop i, i 

den forestående Week End, og det blev til en rigtig god tur i det nordlige USA. Vi 

boede på et par små sjove hoteller i de par dage og fik således set os om i landskaber og 
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små landsbyer. Vi var bl.a. inde i et Indianerreservat. 

 

Søndag aften nåede vi så Lynn. Motellet, hvor der var bestilt værelser til os, var noget 

af det flotteste vi længe havde set, og hvert enkelt værelse var noget så flot, og flere 

gange i tidens løb kom der tjenere og bankede på og spurgte om der var noget man 

ønskede. Jo vi levede som Grever og Baroner også i de dage. 

 

Ja, mandag morgen begyndte skolen, og den var ligeså hård og effektiv som hos 

Sikorsky. Også her blev vi transporteret i en af firmaets biler til og fra Motellet. Også i 

klassen hos General Electric havde vi knap nok nået at have fået sagt godmorgen eller 

goddag, før Instruktøren var langt henne i undervisningen. Test som sædvanlig i USA, 

et par gange om ugen, og minimum 70%(procent). 

 

General Electric er jo et kæmpe foretagende der fylder flere landskaber her, og i andre 

lande har de store filialer, og de er jo som sagt specialister i at konstruerer og fremstille 

jetmotorer til flyvemaskiner. Men tiden her gik som planmæssigt, og også her nåede vi 

at se os om i fritiden, vi var bl.a. i Boston. 

 

Foruden teoriundervisningen blev vi også sat til at skille en S-61 jetmotor ad i stumper 

og stykker og derefter igen samle den korrekt, så det var noget af et stykke arbejde. Så 

udløb tiden også her. Sluteksamen, mit gennemsnit 79 %, farvel, og så blev vi kørt hjem 

til hotellet, fik pakket og i Taxa kørte vi til Boston internationale lufthavn, blev checket 

ind til New York, og så ud ad Gaten til et stort 4 motores propeldrevet Constellations 

Fly og så afgang. Nu længtes vi efterhånden også hjem til Danmark og vores familier, 

men først kunne vi lige tage et par afslapningsdage i New York. Ved ankomst til New 

York, Taxa til Hotel" Commandore" igen, hvor vi jo havde boet før, og så op i seng. 

Vores flybilletter til København var jo bestilt til en bestemt dato, så vi fik på den måde 

3 gode dage i storbyen. 

 

Sidste aften i USA. Taxa til Kennedy Airport, Check in, ombord i DC-8 til København, 

og vi var på vej hjem. Næste morgen landede vi i Kastrup lufthavn. Margrethe og 

Marianne var der. Så gik det med Taxa fra lufthavnen hjem til Ballerup hvor vi alle tre 

hyggede os efter den lange adskillelse. Jeg havde selvfølgelig lidt gaver med hjem fra 

det store land. 

 

Næste dag til Flyvestationen i Værløse og melde sig tilbage samt genoptage sin tjeneste. 

De 8 nye S-61 helikoptere ville blive sejlet fra USA til Danmark, og være fremme i 

København ca. midt i Marts måned 1965. Jo, det var trods alt dejligt at være tilbage i de 

gamle vante folder igen, men det var i hvert fald interessante skoler jeg i USA således 

havde frekventeret, samt alle de oplevelser man tillige havde haft. 

 

Så blev det Jul og Nytår igen med den sædvanlige julefrokost på Flyvestationen og 

juleaften i Ballerup med min Mor og Far på besøg. Nytårsaften blev holdt hos 

Margrethes forældre i Rødovre. Det nye år 1965 blev særlig begivensrigt for os i 
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Ballerup. Jeg kom tilskade med mit venstre knæ og måtte opereres, Vi havde en 

dejlig Tysklands- og Østrigstur i bil sammen med mine forældre, og så blev Anna 

Margrethe og jeg endelig gift. 

 

En morgen i Marts måned skulle jeg som sædvanlig over i garagen og hente bilen. 

Margrethe lå i sengen med Influenza og jeg sagde farvel og gik. Kort før jeg når 

garagen glider jeg på nogle fliser i det isglatte fører. Viceværten havde ikke nået at få 

gruset. Jeg slår venstre knæ temmelig hårdt, og ligger der uden at kunne bevæge 

knæledet. En dame kommer forbi med barnevogn og spørger om jeg ikke kan rejse mig, 

og det kan jeg selvfølgelig ikke, og der bliver tilkaldt en Ambulance. 

 

Jeg kan hører at den rykker ud fra Ballerup Falckstation. Det var selvfølgelig ikke 

nødvendigt med udrykningshorn tændt, men det skal de vist hver gang at de ikke ved 

hvor alvorligt det er. Nå, men jeg bliver kørt til Glostrup Hospital, røntgenfotograferet 

ved knæet, og man konstaterer, at knæskallen er flækket midt over. En overlæge 

kommer tilstede med billederne og taler med mig ,og han siger at jeg skal opereres 

samme eftermiddag og have knæskallen fjernet, og det sker så. Jeg var bedøvet i ca. 3 

timer og vågnede op med hele venstre ben i gips. 

 

Det blev til 14 dage på hospitalet, og så hjem til Ballerup og ligge og halte rundt som 

man nu kan, dernæst igen på hospitalet efter 6 uger for at få gipset fjernet, og så 

genoptræning. I alt 3 ½ måned inden at jeg igen kunne møde til tjeneste på 

Flyvestationen. Det eneste meen jeg i dag ,1997, har efter dette uheld er, at jeg pludselig 

kan synke lidt sammen ved knæledet når jeg kommer gående, men det er klart når der 

ikke er nogen knæskal til at holde igen, og få en plade ind i knæet i stedet var ikke 

nødvendigt, eller anbefalesværdigt sagde Lægen. 

 

Men ellers klarede jeg mit job som inspektor fint nok efter denne operation. No 

problem!. Margrethes og min sommerferie i 8 dage sammen med mine forældre til 

Tyskland og Østrig blev igen en fin tur. Nu har vi jo alle været i disse lande flere gange, 

men man kan blive ved med at rejse i alperne og disse områder, der er virkelig skønt. Vi 

havde alle fået dejlige værelser på et hotel højt oppe i alperne og med en fantastisk 

dejlig udsigt, som bl.a. mine forældre rigtigt nød. De var jo kun vant til at rejse i 

udlandet når de var med mig, så godt at de blev forundt disse oplevelser, men ferier 

varer jo ikke ved heldigvis kan man sige, og snart var vi sikkert hjemme i Danmark 

igen. 

 

Og så skulle Margrethe og jeg til at planlægge vort Bryllup. Vi besluttede, at vort 

Bryllup skulle foregå lørdag den 25 September 1965. Derefter skulle vi jo aftale en tid 

til en samtale med Præsten, og en sådan fik vi hurtigt klaret telefonisk. Det var med 

Pastor H. Zeuthen fra Ballerup Kirke, og det blev til en behagelig og hyggelig samtale 

og Pastoren havde i hvert fald intet imod at vie et par, der begge havde været gift før, 

det var der jo nogle Præster der netop ikke ville, og man kunne jo heller ikke ændre på 

fortiden. Det blev så til kl. 14 i Ballerup Kirke den ovennævnte dato. Vi havde også 
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besluttet, at det ikke skulle være noget stort Bryllup, det havde vi begge haft nok af. 

Vi havde samtidig bestilt en bryllupsrejse til Rhodos i Grækenland med Rejseselskabet 

IRMAPAS med afgang dagen efter den 26 September. Kun Margrethes Mor samt 

Margrethes veninde Anni fra Birkerød skulle med, bl.a. som vidner. Og så kunne vi jo 

invitere mine forældre samt øvrige familiemedlemmer til en sammenkomst i 

Rugvænget i løbet af efteråret. Sådan blev det, hvad der heller ikke var nogle af dem der 

havde noget imod. Altså alt fint planlagt, og vi havde opnået ferie fra vores respektive 

job. 

 

Og så oprandt dagen den 25 September 1965 Kl. 14. Vi kørte hen til kirken i min Opel 

Record. Jeg husker at da vi parkerede bilen overfor kirken lidt før kl. 14, da gik 

Kordegnen udenfor i smoking og så sig omkring. Han kunne nok ikke forstå hvor alle 

gæsterne blev af. Men nu kom hovedpersonerne og deres vidner tilstede. Til orgelspil 

gik Margrethe og jeg så op ad kirkegulvet og blev kort efter viet til hinanden af Pastor 

Zeuthen. Han holdt derefter en pæn tale for os, og så sang vi , og kirkekoret, " Det er så 

yndigt at følges ad " Præsten ønskede os til lykke, overrakte vielsesattesten, og så gik 

Margrethe og jeg ned ad kirkegulvet medens orglet spillede og kirkeklokkerne ringede. 

Udenfor kirken blev vi så fotograferet og kørte derefter hjem til lejligheden i 

Rugvænget. Her kom vores ovenboer Hr. og fru Olson ned til os og fik et glas vin og 

kransekage sammen med os og Margrethes Mor og veninde, og så sad vi et par timer og 

hyggede os lidt. Marianne var jo sendt i pleje i Rødovre. 

 

Senere på aftenen kørte Anna Margrethe og jeg afsted, op ad Strandvejen til Hotel" 

Marina" hvor vi spiste vores bryllupsmiddag, og havde en hyggelig aften. Tidlig hjem 

igen, for vi skulle op næste morgen og på bryllupsrejse. 

 

Fint vejr næste morgen, Taxa til Kastrup Lufthavn, check in, og så afsted til 

Grækenland. Det var med en DC-7, et 4 motoret propelfly fra Sterling Airways vi skulle 

med, og alt gik fint. Men en sådan flyvning tager lidt længere tid når det ikke er et 

hurtigt jetfly. Jeg mener at huske, at det blev til ca. 5 timer. 

 

Vel ankommet til Rhodos blev i indlogeret på et dejligt hotel nær Centrum, og så 

begyndte en dejlig ferie med badeture i Middelhavet, udflugter til sommerfugledalen 

o.s.v., og så var vi på et eendags krydstogt op langs Rhodos kysten, med landgang 

forskellige steder for spisning og kolde drinks. En dag var vi også på udflugt til Tyrkiet, 

en ret god sejltur. Vi kom til byen Mamaris og derefter med bus til byen Mugla. Jo, 

meget fremmedartet for os at se alt sammen, samt prøve at spise den mad som de har i 

de områder. Og hvor blev vi solbrændte. Vi lærte et andet ægtepar at kende på rejsen, 

en Hr. Erling Petersen og frue fra Spangen nr., 1 Islev. De var vældig hyggelige, og vi 

kom sammen med dem et par år. 

 

Men også en bryllupsrejse får en ende, så 14 dage efter måtte vi atter gå ombord i et 

Sterling Airways fly og sætte kurs imod København og minderne vil vi jo altid have 

levende for os, da vi jo som sædvanlig på vore rejser smalfilmede og fotograferede. 
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Men vel ankommet til København kunne vi i Taxa kører hjem til Rugvænget efter 

et par begivenhedsrige uger. Mandag havde vi endnu en feriedag, inden vi tirsdag 

begyndte vores job igen. 

 

Bryllupsgaver husker jeg ikke alle sammen, men der var da en flot vase fra Margrethes 

firma, og fra M-afdelingen på flyvestationen et flot optrækkersæt, samfundshjælper og 

proptrækker, i sterlingsølv med inskriptionen i hver del: "FRA M-AFD FSN VÆR", og 

så var der andre ting fra bekendte, samt selvfølgelig fra Odense og Rødovre. I oktober, 

mener jeg at det var, holdt vi så vores familiekomsammen med smørrebrød og kaffe og 

kager, og så en god gåtur i Ballerup. 

 

Og så satte efteråret ind, og det begyndte igen at blive mørkere om dagen. Et af vores 4 

motores propelfly fra Eskadrille 721 nødlandede i Kattegat på vej til Grønland på grund 

af motorstop på alle 4 motorer, idet der udviklede sig en elektrisk fejl i nogle 

styresystemer for ventiler. Alle blev reddet. Et sådan C-54 fly af denne type var ellers 

meget driftsikker. Men alt kan jo ske, især når man mindst venter det. Flyet der sank 

blev senere hævet og sejlet til Marinestationen Holmen for undersøgelse af 

Flyvevåbnets Havarikommission. Samme dag som flyet nødlandede måtte jeg som 

Inspektor køre rundt på Flyvestationen og tale med forskelligt personel der havde med 

afsendelse af flyet at gøre, bl.a. personellet på vores flytankstation, men selvfølgelig 

havde de fyldt det rigtige brændstof på flyet.  

 

I den forbindelse husker jeg også, at jeg blev beordret til Gilleleje Havn, hvor et 

fiskerfartøj en morgen, kom ind med en flydel i nettet. I en militærbil kørte jeg først til 

Flyverkommandoen i Vedbæk og hentede et medlem af Flyverkommandoens Havari-

kommisionen, og derefter kørte vi så til Gilleleje Havn. 

 

Efter en nærmere besigtigelse af denne vragdel kunne vi konstatere, at det var et 

bagbord haleplan netop til et C-54 fly, men vi kunne også konstatere, at det ikke var fra 

Esk. 721` s i Kattegat nødlandede C-54 fly, og så kunne vi returnere igen til henholdsvis 

Flyverkommandoen og Flyvestation Værløse. I øvrigt skulle jeg skrive en rapport, men 

den kom kun til at fylde en ½ side, idet der ikke var så meget at snakke om. 

 

Min konklusion vedrørende det haleplan var, at det stammede fra et af de amerikanske 

fly der under krigen fløj i stor højde imellem svenske og engelske flyvestationer med 

kuglelejer m.v. fra den svenske industri til den engelske krigsindustri. Det skrev jeg dog 

ikke i rapporten, men der var man dog enig med mig, og flyet er antageligt blevet skudt 

ned af tyske jagerfly, for tyskerne viste skam også godt hvad der foregik i luftrummet. 

 

Og så blev det igen Jul og Nytår, og som sædvanlig med al den hygge og fest som vi 

holder så meget af. Marianne fik en stor flot dukkevogn som hun blev vældig glad for, 

det var ligeved at hun ville have den med i seng om aftenen, og Margrethe og jeg 

udvekslede " bløde " pakker, for det er jo ting vi altid har brug for. 
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Nytårsaften var vi hos Margrethes familie i Rødovre, og jeg skal love for at der blev 

fyret noget knaldfyrværkeri af. Det var Margrethes bror Kristian og Far der stod for 

denne del af festen. Margrethe og hendes søster Hanne stod i deres store pelse og så til, 

men det var også meget koldt den aften, med meget sne. Nytårsdag 1966 kørte jeg ind 

til Amalienborg, hvor jeg overværede nytårsparaden med den Kgl. Livgarde i rød galla. 

 

Nu skal vi helt hen til april måned. Vi havde nu fået alle vores nye S-61 helikopter hjem 

fra USA og de var efterhånden ved at blive operative. Under en inspektion af en af disse 

i Hangar VII blev jeg kaldt til telefonen. Det var fra M-Afdelingen, 

Administrationsofficeren, der meddelte mig, at jeg ifølge en Kundgørelse fra 

Forsvarsministeriet blev forfremmet til Flyverløjtnant pr. 16 April 1966 af HS Majestæt 

Kongen, og at jeg snarest ville få mit Ansættelsesdokument, underskrevet af Kong 

Frederik d.IX på Christiansborg den 14 April 1966, udleveret på Flyvestationens 

Hovedkvarter. 

 

Glad blev jeg, og jeg fik straks ringet hjem til Margrethe for at fortælle nyheden, lige så 

til mine forældre i Odense, som selvfølgelig også blev meget glade. Til en sådan 

kongelig forfremmelse høre det sig jo til, at man personligt møder frem og takker 

Kongen, og det blev til den  9 Maj  kl. 10 at jeg mødte frem på Christiansborg Slot i 

Audiens. 

 

Da det også dengang var vanskeligt at parkerer i Københavns Centrum, kørte jeg ind fra 

Ballerup og anbragte bilen ved Frederiksberg Svømmehal og tog derefter en Taxa ind 

til Christiansborg Slot. Jeg var jo i min flyveruniform med hvide handsker, og da jeg 

gik ind af porten blev der præsenteret gevær for mig af de to vagthavende soldater fra 

den Kongelige Livgarde, og senere igen længere oppe af trapperne af yderlig to 

Livgarde soldater ved indgangen til hallen for Audienssøgende. Her meldte jeg min 

ankomst til Majestætens Adjudant fra Flyvevåbnet, og så ventede man bare til det blev 

ens tur. Efter ca. en time kom Kabinetssekretæren hen til mig og meddelte at næste 

gang skulle jeg ind. 

 

Da jeg blev lukket ind var det både Kabinetssekretæren og en Kommandør fra Marinen 

der åbnede døren for mig ind til Kongen, meget fint må jeg sige, men de var ikke med 

inde. Når man er inde er man helt alene med Kongen. 

  

Der stod så Kongen inde i sin marineuniform. Jeg gik hen og stod ret foran ham og 

Kongen gav mig hånden og ønskede mig tillykke, og jeg takkede allerunderdanigst for 

forfremmelsen, og så spurgte Kongen mig om det medførte tjenesteændring, hvad det jo 

ikke gjorde. Derefter trak jeg mig tilbage, stod ret og gik baglæns ud af døren. Ude i 

hallen sagde jeg farvel, bl.a. til Adjudanten fra Flyvevåbnet. Nedenfor slottet stod jeg 

lidt og talte med nogle af mine kammerater, og vi nåede at stå ret og gøre honnør for 

Majestæten da han i bil forlod Christiansborg Slot for at køre hjem til Fredensborg Slot. 

Og så mødtes jeg med Anna Margrethe, og så skulle vi sammen med to af mine 

kammerater og deres koner på Restaurant" Maritime" og spise frokost i dagens 
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anledning, og derefter var vi alle så en tur i Tivoli. Jo, det var en rigtig god og 

speciel dag for os der var i Audiens. 

 

I forårets løb begyndte vi at tænke på evt. at købe et hus, men det skulle jo gerne være i 

nærheden af Flyvestation Værløse, i hvert fald ikke så langt fra. Og en lille baby var vi 

jo også begyndt at overveje, inden tiden løb fra os, som man siger. og derved blev det. 

Så vi begyndte at køre ud og se os om. 

 

Margrethe og jeg var mange steder i Nordsjælland og så også mange flotte huse, men vi 

måtte jo også tænke på prisen, udbetalingen og især det beløb, alt incl. det skulle koste 

om måneden. Hvad angår udbetalingen så var der jo lidt opsparing, men min Far og 

Mor lovede at spæde lidt til, til hjælp. Min Far havde jo siden 1954 haft en 

Frisørforretning i Odense, det var jo Østre Stationsvej 40, og det var meningen at den 

skulle sælges i løbet af året, idet min Far nu var 73 år, og syntes at det nu var tiden at 

stoppe, og lade sig pensionere. 

 

I Ølstykke området, kun 12 km. fra Flyvestation Værløse, en nogenlunde billig 

skattekommune, var der en del nybyggede huse som tiltalte os, og til en overkommelig 

pris, og der fandt vi så nogle klyngehuse med næsten lukkede haver. De var lige blevet 

opført i et antal på 63 huse i området Kildeholm, opkaldt efter en stor gård der lå i 

området og var under nedrivning. Efter at have set os om i de forskellige huse, der i 

øvrigt var ens indrettet, besluttede vi at købe huset Hedebyvej nr. 5 og som nævnt i 

Ølstykke. Det var til indflytning den 15 September 1966. 

 

Vi glædede os meget til nu at være blevet husejer, som det sig hedder, og opsagde så 

lejligheden i Rugvænget pr. samme dato. Vores sommerferie gik denne gang til 

Harzenområdet hvor vi i Brookenblick havde lejet et sommerhus gennem FDM, 

(Forenede Danske Motorejere), og mine forældre ville gerne med, så var vi jo flere om 

udgiften til en sådan biltur. Vi boede der i 14 dage. Det var i et dejligt område med 

Swimmingpool, og så kørte vi derfra ud på mange gode bilture i Tyskland. Vi var nogle 

gange i Kassel, og i Wolfborg hvor vi bl.a. blev vist rundt af en Guide på de store 

Folkevognsfabrikker, hvilket var særdeles interessant, man sagde, at der på nogle 

tidspunkter kørte 5000 nyfabrikerede Folkevogne ud om ugen, så det er jo ikke så lidt. 

 

Et andet sted vi kom tæt på, var Zonegrænsen, grænsen imellem Vesttyskland og det 

Kommunistiske Østtyskland. Vi kunne se de store vagttårne hvor soldater opholdt sig 

med skudklare maskingeværer. Mange østtyskere blev skudt når de forsøgte at flygte til 

Vesttyskland eller også blev de dræbt af de af østtyskerne udlagte landminer. Denne 

grænse strakte sig langt ned igennem Tyskland. Og så sluttede vi denne dag med en god 

middag på en nærliggende restaurant. Men de 14 dage går hurtigt, og snart var vi 

hjemme i Danmark igen. Også Marianne var for en gang skyld med ude at rejse og nød 

det. 

  

15 September blev det så flyttedag, og det er jo altid dejligt at flytte ind i et helt nyt hus. 
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De store og svære ting tog flyttefolkene med flyttebilen sig af, og alle de små ting 

som vi kunne have i vores Opel Record bil kørte vi ud med af flere gange, og det blev 

jo således også en billigere flytning. 

 

Det tog godt en uges tid at få alt på plads og at blive installeret som vi ønskede det. 

Tilbage var så haven. Den var jo ikke anlagt. Tværtimod var den fyldt med højt græs og 

ukrudt, så den blev senere på året kultiveret, renset og nysået med græs over det hele. 

Så kunne vi jo efterhånden lave et bed, og senere flere, samt plante træer osv. Gartneren 

der hjalp os var i øvrigt vores nye genbo Henning Klestrups Far, så det var da pænt af 

dem, og vi betalte jo lidt for det selvfølgelig. Vores ovenbo i Ballerup, Olson der var 

Murer hjalp med udformning af en terrasse og anlægge fliser. Ved juletid konstaterede 

Anna Margrethe, at en baby var på vej og det glædede vi os meget til, og efter lægens 

udsagn skulle  babyen komme omkring sidst i August 1967. 

  

I det nye år 1967 ventede nye opgaver mig i Flyvevåbnet. Søværnets Flyvetjeneste 

skulle have 3 franske Alouette-helikoptere mere i tilslutning til dem de allerede havde. 

Det blev besluttet, at jeg skulle på helikopterskole i Frankrig, nærmere betegnet 

helikopterfabrikkerne ved Marignan Airport ved Marseille i 4 uger, og derefter et 

speciel kursus 2 uger på flymotorfabrikkerne ved byen Po, Bordes, nær den spanske 

grænse, så der blev pludselig noget at se til. Selvom om det var Søværnets helikoptere 

og Søfficerspiloter der fløj disse, så var det Flyvevåbnets tekniske personel der 

vedligeholdt dem, og ligeså fløj som flymaskinister ombord. 

 

Jeg skulle være holdleder og have ansvar for rejsen samt pengesagerne til hotel, diæter 

og andre udgifter. Vi skulle 8 mand afsted, 2 officerer samt 6 yngre flyteknikere fra 

henholdsvis Vedligeholdelsesafdelingen og Eskadrille 722. Rejsen skulle foregå med 

Eskadrille 721 transportfly, og vi fløj søndag den 3 Februar 1967 med en C-47, og med 

mellemlanding i Orange syd for Paris var vi fremme i Marseille hen på eftermiddagen, 

og vi kørte straks efter paskontrol osv. i et par Taxi til hotellet, der var bestilt 

hjemmefra, et hotel som vi dog ikke var helt tilfredse med. 

 

Straks mandag morgen blev vi hentet på hotellet af en kleinbus fra fabrikken og kørt til 

Marignan, og undervisningen begyndte så efter udlevering af et par tykke Manuel. Nu 

foregik undervisningen selvfølgelig ikke på fransk, men på engelsk, for ellers var der 

vist ikke nogen der havde forstået noget som helst. Det, at de franske instruktører skulle 

undervise på engelsk gjorde, at de talte langsomt og forsigtigt, og så kunne vi meget 

lettere følge og forstå det der blev sagt. Nu havde vi jo heldigvis alle i forvejen erfaring 

i helikopter- og jetmotorteknik derfor var det undervisning i flytypen der var det 

primære. 

 

I løbet af den første uge kom der meddelelse om, at Fransk Fjernsyn skulle gennemfører 

nogle optagelser på fabrikken, bl.a. af uddannelsen af flyteknisk personel. Så en 

eftermiddag kom de med et helt filmshold og alt deres apparatur ind i klassen. Vi skulle 

selvfølgelig medvirke, og efter nogle prøver gik optagelserne i gang. Instruktøren 
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underviste bl.a. på tavlen, og jeg fik til opgave at stille nogle spørgsmål osv. Efter 

en uge på hotellet hvor vi var indkvarteret, ønskede vi at skifte til et bedre hotel, og jeg 

fik foretræde for en afdelingschef  på fabrikken, og blev anbefalet et meget fint hotel på 

byen Marseilles hovedstrøg, og en aften gik jeg ind på det pågældende hotel og fik en 

snak med en af cheferne. Jeg sagde rent ud til ham, at vi måtte bruge så og så meget til 

hotel pr. døgn. Vil de have os, så er her 8 gæster i de resterende 3 uger vi er på skole i 

Marignan. Da det ikke var om sommeren, sagde han ok uden betænkning. Det var 

meget dyre og fine værelser vi fik til den pris, så hellere udleje til os, end at have tomme 

værelser har han selvfølgelig tænkt. Det var "Hotel De Noailles". 

 

Ellers gik undervisningen sin gang med den sædvanlige test hver fredag formiddag, og 

som hos Sikorsky i USA, mindst 70 %.  Til frokost spiste vi i fabrikkens kantine, 

vældig god fransk mad og ret ofte kalkun med tilbehør, men da det var fabrikken der 

gav frokosten, så blev det til, som det jo høre sig til i Frankrig, at man drikker vin til 

maden, og det vi fik var bl.a. rødvin, en rigtig god rødvin skal jeg love for. Et par af de 

danske elever faldt i søvn hen over bordet i klassen efter frokost, så jeg måtte som 

holdleder give den franske instruktør en undskyldning. Men det tog han åbenbart ikke 

så højtideligt, for som han sagde, det var de så vant til når de havde elever fra andre 

lande, de kunne i de første dage ikke tåle " mosten " og så lærte de at passe på. 

 

Ellers spiste vi morgenmad på hotellet, og middagen om aftenen forskellige steder i 

byen. Nu havde jeg jo været i Marseille før, som tidligere beskrevet i 1950 med Dansk 

Ungdoms Rejseforening, så nogle spændende steder kunne jeg huske. Der var bl.a. en 

fin restaurant på hovedgaden i byen hvor de severede en fantastisk god mad, så der 

spiste jeg ofte sammen med en af de øvrige elever. 

 

Lørdag og søndag hvor vi ikke var til undervisning, men havde fri, gik med at læse på 

vores lektier, gå ture i byen, især nede ved havnen, samt at tage på busture ud i 

omegnen. En af eleverne blev syg en dag i klassen og faldt om. Vi fik ham ført til 

fabrikslægen der i løbet af formiddagen meddelte mig, at det var nervesammenbrud 

samt blodtrykket. Han var den civile værkfører fra den civile afdeling på 

flyvedligeholdelsesafdelingen  i Værløse, og da jeg besøgte ham på hotelværelset om 

aftenen lå han i sengen, og han ville gerne hjem til Danmark snarest, og det blev vi så 

enige om. 

 

Som holdleder måtte jeg til at ordne en sådan hjemrejse. Først sendte jeg 2 telegrammer 

hjem til henholdsvis Flyvestation Værløse og de civile afdelinger. Dernæst kontaktede 

jeg SAS i Lufthavnen om hvornår der gik et fly til København, og det gjorde der 

allerede næste morgen kl.700, så han fik besked på at pakke sine kufferter. Om 

morgenen tidlig fik jeg fat i en taxa, og i den fulgte jeg ham til Lufthavnen og sendt 

afsted til København. Jeg havde jo rejsechecks med så med dem betalte jeg hans billet, 

og returnerede derefter i taxa til hotellet i Marseille. Det var også nok det bedste for 

ham, at han rejste hjem til en grundig lægeundersøgelse. 
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Og så nåede vi til den sidste dag på skolen. Det var en fredag med afsluttende 

eksamen om formiddagen. 50 skriftlige spørgsmål på 3 timer, så vi fik vores sag for. 81 

%  bestod jeg med for mit vedkommende, og alle bestod selvfølgelig. Det var jo ikke 

godt at komme hjem til Flyvestationen og sige at det var en dejlig tur men jeg bestod 

ikke. 

 

Lørdag middag tog vi så alle toget til Po ved Bordes hvor vi i 2 uger skulle frekventere 

motorskolen. Det blev en rigtig togrejse skal jeg love for. Det var godt at vi havde købt 

1. klasses biletter, for i de øvrige vogne sad folk i kupeerne med kurve, høns og kaniner 

eller hvad de ellers tager med på rejser i det sydlige himmelstrøg.  

 

Da vi nåede Toulouse skulle vores tog rangere om med nogle flere vogne, og jeg husker 

en morsom episode. 3-4 mand af holdet var stået af toget på banegården og gik rundt og 

så sig om da toget pludselig kørte, og de nåede ikke at komme med. Så vi andre råbte 

ud af vinduet til dem, at de skulle sende et brevkort når de fik tid. Selvfølgelig vendte 

toget tilbage efter rangering. 

 

Vi fortsatte den videre togrejse, og hen under aften og i mørke nåede vi frem til vores 

bestemmelsessted. Der var i forvejen bestilt værelser til os på Hotel" Continentel", som 

vi straks kørte hen til i et par taxaer. Og så var det med at komme op på værelset i en 

god seng. Nogle af de yngre skulle selvfølgelig lige i byen og finde et par værtshuse. 

 

Næste morgen afhentning i bil af motorfabrikken og så begyndte en særdeles forceret 

undervisning. Her havde de et rigtigt helikoptersimulatorcockpit, hvor man i forbindelse 

med teoriundervisningen blev sat ind, og så simulerede de forskellige motorhændelser 

og fejl, som man så skulle redegøre for, så der skete virkelig ting og sager. 

         

Undervisningen skred frem, og en søndag tog jeg og en fra holdet en bustur ned til 

Pyrenærene og så på de mange skiløbere i bjerglandskaberne. Ellers nød vi aftenlivet på 

de udendørs cafeer i byen. Det var meget hyggeligt at sidde og betragte folkelivet i den 

sydfranske by, og selvfølgelig var det jo meget lunt, selvom det var midt i marts måned. 

Vi kunne da sidde uden overtøj på, og nogle cafeer havde sang og musik, også 

udendørs. 

 

Men lektierne skulle jo også passes, og så en dag var vi fremme ved eksamen. 

Vi fik her 25 spørgsmål, tegning af et par skitser og diagrammer vedrørende motoren, 

og så fik vi hver enkelt mand en prøve på fejlfinding i helikoptersimulatoren. 

 

Efter at de skriftlige prøver var overstået, og det blev min tur til at komme i 

simulatoren, husker jeg tydeligt, at motoren gik fint i gang da jeg startede den op, men 

jeg havde hele tiden rødt "Warning Light" på instrumentpanelet for elektrisk fejl i 

systemet. Efter at have studeret nogle diagrammer i helikopterens manuel, kom jeg frem 

til at det måtte være i de elektriske relæer at det var galt. Jeg undersøgte relæerne, og 

ganske rigtigt, jeg fandt et stykke klistertape som instruktørerne havde sat i klemme. 
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Korrekt, sagde de og smilede og så var min eksamen overstået. Så jeg satte mig 

udenfor i græsset og slappede af, imedens de sidste par mand blev eksamineret. Her i 

dette foretagende var der ikke noget med procenter. Der var kun karakteren BESTÅET 

eller  IKKE  BESTÅET. Alle bestod selvfølgelig. 

 

Så kunne jeg endelig gå ind på skolens kontor, låne telefonen og ringe hjem til 

Operationsafdelingen på Flyvestation Værløse og tale med Transportofficeren. De ville 

sende en flyvemaskine i morgen idet et C-54 fly skulle til Marville i Nordfrankrig efter 

en hel del reservedele, og så kunne de flyve videre sydpå til Po og hente os, så det 

passede jo vældig fint. Næste dag hen under aften kom de også, men besætningen skulle 

dog lige overnatte inden hjemflyvningen. De boede så på samme hotel som os. 

  

Og så næste morgen til Lufthavnen, og så gik det hjemefter til Danmark efter 6 uger i 

det franske. Ca. 5 timer efter landede vi på Værløse, og Margrethe og Marianne var for 

at modtage mig. Nu havde Margrethe jo fået kørekort, så alt klappede fint. Den lille 

baby ( Maj-Britt ) var jo på vej, og det udviklede sig jo fint, og vi var meget spændte på 

hvad det blev. Der var jo ikke noget med scanning dengang, så om det blev en dreng 

eller en pige blev jo først opklaret, når barnet kom ud af Moders mave. 

 

Så blev det Påske, og mine forældre kom fra Odense på et par dages besøg. De holdt 

altid meget af at komme over til os. Og så nærmede tiden sig for Marianne. Hun skulle i 

skole til august. 

 

Jeg kan huske den dag vi fulgte Marianne til skole på hendes første skoledag, hun 

glædede sig til at gå i skole samt møde nye kammerater, og der var da også en 

kammerat med sin mor, som skulle i skole på samme tid, nemlig hendes legekammerat 

herhjemme fra området, Claus Olsen. Det var familien Olsen som var de første vi lærte 

at kende herude og som vi kom sammen med i nogle år. Meget hyggeligt. De flyttede 

senere til Næstved. Og vi skulle jo have fotograferet Marianne på hendes første 

skoledag, men hun legede kispus med os, for hun ville ikke fotograferes, men endelig 

lykkedes det da, og Margrethe stod med stor mave på, idet Maj-Britt var tæt på at melde 

sin ankomst. Marianne gik nogle år på denne skole, som i dag er ombygget til 

lejligheder, og hedder Svanholmvænge. Hun kom også til at gå på Toftehøjskolen et 

stykke tid, indtil Stengårdsskolen endelig blev færdigbygget og klar til undervisning. 

 

Om morgenen tidligt den 26 August kom Margrethe og vækkede mig og sagde, at nu 

skulle hun uden tvivl til at nedkomme. Åh, svarede jeg, læg du dig bare ind igen, jeg 

tror ikke det er tiden. Alligevel gik hun ind i stuen og ringede til Jordmoderen, som lidt 

efter indfandt sig og undersøgte hende nærmere. Og så kom Margrethe pludselig ind til 

mig fuldt påklædt og sagde. Vi kører til Frederikssund Sygehus nu med det samme. Ca. 

et par timer efter blev der ringet fra sygehuset til mig med en lykønskning og, at vi 

havde fået en datter. 

 

Jeg må åbenbart have været lidt forvirret med den hast alt pludselig foregik i. Jeg havde 
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glemt hvad det var de meddelte mig, at vi havde fået, så jeg måtte flovt ringe op på 

sygehuset og spørge om det var en dreng eller pige, og det grinte de jo lidt af. Ja, det var 

jo blevet en sød lille pige, som jeg gerne måtte se senere på dagen. Marianne måtte 

desværre ikke komme med af hensyn til evt. børnesygdomme osv. 

 

Hen under eftermiddagen kørte jeg så op til sygehuset i Frederikssund og kom ind og 

fik sagt goddag til min nye lille datter. Ja, der lå hun i en lille vugge ved siden af 

Margrethes seng. Hun havde kradset sig en hel del i ansigtet, derfor var hendes hænder 

pakket lidt ind, så det ikke skulle gentage sig. Hjemme var Marianne i fuld gang med at 

løbe rundt på vejen og ringe på hos dem vi kendte, og fortælle, at hun havde fået en 

lillesøster. Nogle dage efter kunne jeg køre op og hente Mor og datter hjem, og så var vi 

nu 4 i familien. 

 

I November blev vores datter døbt Maj-Britt i Ølstykke Kirke, bagefter holdt vi en 

mindre sammenkomst hvor mine forældre fra Odense, og Margrethes Mor og søster 

Hanne deltog. Det var Ølstykkes Sognepræst Pastor Bøgh der døbte Maj- Britt. ( vi var 

jo ikke Mormoner på det tidspunkt ). 

 

Og så skulle jeg igen på skole. Flyvevåbnet havde indstillet mig til et Ammunitions-

rydningskursus ved Ingeniørregimentet i Farum, og et fortsættelseskursus på ca. 3 

måneder i Marts måned 1968, så der blev igen noget at se til. Jeg havde jo tidligere, 

bl.a. under besættelsen, og senere i 1. Kompagni i Hjemmeværnet i Odense speciali-

ceret mig i sprængninger, og det vidste man, så Flyvevåbnet mente nok, at de på det 

grundlag kunne indstille mig, og i øvrigt 2 officerer mere, til et sådan kursus, så de 

havde personel til at uskadeliggøre bomber, granater og anden ammunition der var 

forårsaget i krigs- og fredstid og ikke eksploderet. 

 

Jeg protesterede en hel del, idet jeg havde nok at gøre med mine flyvemaskiner, ja, men 

det er nødvendigt i øjeblikket også, at have nogle Officerer der sekundært har den 

uddannelse, sagde man i Hovedkvarteret. Ok, en ordre er jo stadig en ordre, og det 

kunne jo selvfølgelig også blive meget spændende. 

 

Og lille Maj-Britt gik det vældig godt med, men Anna Margrethe måtte jo også bl.a. op 

om natten og skifte ble, give mad, og alt hvad der nu hører sig til når man har en lille 

nyfødt baby. Jeg husker tydeligt hvordan Margrethe sad og vuggede med barnevognen 

ved nattetide for igen, at få Maj-Britt til at sove. 

 

Midt i November var jeg så på det forberedende Ammunitionsrydningskursus på Farum 

Kaserne, hvilket viste sig at være særdeles interessant. Man lærte alle ammunitionstyper 

at kende, det være sig flyvebomber, raketter artiller og moter-granater, søminer og 

meget mere, især en så vigtig del som brandrørernes opbygning var meget væsentlig, 

det var jo brandrøret som man meget forsigtigt og med omhu skulle demonterer fra 

f.eks. en ueksploderet flyverbombe, ellers kunne det jo godt gå galt. Men alt efter 

omgivelserne, hvor et sådan stykke ueksploderet ammunition lå, så sprængte man det 
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normalt bort. ja, det var jo ikke helt ufarligt at beskæftige sig med den slags, og 

derfor lærte man jo også den allerstørste agtpågivenhed. 

 

Ellers var jeg jævnligt rundt på landets flyvestationer, som kontrollant ved motor- og 

propelskift m.m på flyvestation Værløses luftfartøjer, der havde haft uheld eller 

problemer. så også der var der nok at se til 10 Februar 1968 styrtede en af vores S-61 

helikoptere, om natten, ned ved Manø i Vesterhavet. Alle 5 ombordværende omkom. 

Det var igen en sørgelig tid at komme igennem, de var jo alle ens gode venner og 

bekendte. Det menes, at de under et decent (nedflyvning) fra stor højde i stærk fart, 

forsent fik rettet op og ramte vandet. Jeg deltog i sørgehøjtideligheden i Eskadrille 722  

hangar da alle de 5 dannebrogsdækkede båre med 721 fly kom hjem fra Jylland. Vi var 

alle meget beklemte ved situationen. De omkomne blev derefter ført til deres respektive 

kirkegårde. 

 

Og så mødte jeg først i Marts på fortsættelseskurset i ammunitionsrydning på Farum 

Kaserne. Det skulle varer i ca. 3 måneder. Tiden gik. Der var rigeligt med teoriunder-

visning, praktiske øvelser ude i terrænnet og lektielæsning hjemme. 

 

I perioden blev vi forlagt til det store skydeterræn ved Oksbøl i Vestjylland i 14 dage og 

det var en spændende tid. Vi blev delt op i hold a 2 mand, og vi gik så rundt i terrænnet 

og fandt de bomber og granater, som efter skydeøvelser med kanoner og panservogne i 

tidens løb, ikke var eksploderet. De fundne genstande afmærkede vi med små flag, og 

derefter fik vi ordre til med sprængstof, at bortsprænge disse. Når jeg havde lagt 

passende sprængstofmængde ved siden af, tilsat detonator samt lunte, tændte jeg lunten 

og gik i dækning i det nærmeste hul i terrænnet, og så lød der et øredøvende brag, og 

ammunitionsgenstanden var destrueret. Alt dette kunne der gå dage med. 

 

Samtidig lærte vi bl.a. at søge med minesøger, og ved hjælp af koordinater, at beregne 

hvor i jorden en bombe eller granat var havnet, så den kunne graves fri så let som 

muligt, og så bortsprænges. Man kunne også komme ud for at skulle skrue brandrøret 

ud, men det var meget farligt og blev kun øvet på granater uden indhold af sprængstof. I 

en virkelig situation hvor f.eks. bomber var kastet, og lå ueksploderet inde imellem 

nogle fly, så kunne man jo ikke bortsprænge disse uden at ødelægge alle flyene. Heller 

ikke kunne man udfører den farlige operation at udskrue brandrøret. Derfor flytter man 

alle flyene. Derefter hejser man bomberne forsigtigt op på en bombevogn, og kører 

disse ud i et terræn hvor de kan destrueres ved bortsprængning. Ja dette var et lille 

kursus for læseren i ammunitionsrydning. Efter vel overstået praktisk og teoritisk 

eksamen på Kasernen i Farum, fik vi vores certifikater udleveret, og kunne så derefter 

vende tilbage til vores respektive tjenestesteder. 

 

I August måned, efter en ret god sommer, var den gal nede i Prag. Det havde længe 

ulmet dernede, idet folk ville befries for kommuniststyret i hvert fald have det bedre, og 

det passede selvfølgelig ikke de siddende magthavere, og da oprøret blev for meget 

invaderede russiske, østtyske og ungarske soldater Czechoslovakiet fra alle sider, 
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selvfølgelig efter ordre fra Sovjetunionen. Det var om natten til den 21 August 

1968, og det medførte straks at dansk forsvar og andre landes gik i forhøjet beredskab. 

Så jeg måtte tilbringe nogle nætter på Flyvestationen. 

 

Til at begynde med skulle vi på skift være der hver anden dag, og så udover at have et 

vågent øje med situationen, passe den daglige tjeneste som vi plejer. I hjemmet skulle 

man være til at få fat i på telefonen, det man kaldte blød vagt. Men efterhånden drev det 

hele over. Man kunne heller ikke i Czechoslovakiet som i 1956 i Ungarn klare sig imod 

den store overmagt. Her i Danmark havde alle været nervøse for storkrig. 

 

Vores lille datter Maj-Britt kunne efterhånden begynde at gå lidt, når vi støttede hende, 

så det var da et fremskridt. Hun var jo nu 1 år gammel. Vi tilbragte alle 4 megen tid i 

haven, når det var fint klart solskin. Så havde vi vores badedragter på, så vi kunne få 

godt med sol på kroppen. En lille sandkasse og kravlegård havde vi fået fat i til Maj-

Britt, og det nød hun rigtigt ude i haven. Ikke at forglemme havde vi en dejlig sød 

Siameserkat. den var efterhånden 2 år, og i en lille snor nød den også livet i haven. Vi 

var på det tidspunkt også begyndt at få flere træer, blomster, planter og buske i haven, 

men det tager jo tid når det skal vokse op. 

 

I 1969 var vi efterhånden begyndt at forberede en større militær NATO-øvelse der 

skulle finde sted i Danmark i September måned. Det var amerikanske, britiske og 

canadiske tropper tilhørende det såkaldte "Brandkorps" der blandt andre skulle indøve, 

at kunne komme os til hjælp hvis nogen ville os noget ondt. Jeg blev udset til at være 

Forbindelsesofficer på det tekniske område, så der begyndte så småt at forekomme hel 

del orienterende møder. 

 

I årets løb måtte jeg et par gange til Island for kontrol på udskiftning af motor på C-54 

fly på vej til Grønland. Det skete jo, at en sådan motor løb løbsk og kunne brænde 

sammen i forbindelse med et pludselig opstået indre havari, der så bredte sig overalt i 

motoren. Sådanne tjenesterejser var altid hyggelige, selvom man var nødt til at arbejde 

natten igennem, og gode værelser var vi indkvarteret i, så ingen problemer. 

 

Et af de motorskift jeg blev fløjet op til, var et C-54 fly med daværende 

Forsvarsminister Ninn Hansen. Han skulle på inspektion på Grønland, da motor 3 satte 

ud på vej mod Island, så de måtte lande på Keflavik, den Amerikanske Air Base. Så han 

måtte således blive på Island et par dage, og vente på at vi kom op fra Værløse med en 

ny motor. Den blev skiftet og testet på ca. et halvt døgn. 

 

Vores Opel Record var efterhånden noget nedslidt, så den skulle udskiftes med en helt 

ny Folkevogn WV 1300, den såkaldte lille boble. Der var måske ikke så meget plads i 

den type, men der kunne godt til nød være 5 personer i den. Vi regnede med at kunne 

købe den først i Maj måned.  I dette forår blev det igen til en tjenesterejse nordpå. Et af 

Søværnets Krigskibe, Inspektionsskibet "Vædderen" lå i Vestmann Havn på Færøerne 

med sin Alouettehelikopter ude af stand til at flyve. Inspektionsskibet sendte signal til 
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Værløse om, at det efter Flymaskinistens melding var hovedgearboxen der var 

brændt sammen. 

 

Altså ny hovedgearbox sendes til SAS som cargotransport til Færøerne, og SAS-

billetter bestilles til mig. Og så afgang næste morgen med SAS propelfly til Færøerne. 

Mellemlanding i Bergen Norge og derefter videre til Vagar på Færøerne, og så endelig, 

efter den sædvanlige gyngetur ned imellem fjeldene landing på Vagar flyveplads. 

 

På flyvepladsen stod en Søofficer og tog imod mig. Det var helikopterpiloten selv. Vi 

fik hurtigt udleveret kassen med den nye gearbox af SAS personalet, og fik den læsset 

over i en bil, og så kørte vi afsted imod havnen, hvor et skib lå klar til at sejle, og så 

afsted imod Vestmann Havn til Inspektionsskibet. Her meldte jeg mig til Skibschefen 

en Orlogskaptajn K.G. Jørgensen der bød mig velkommen. Alouettens 2 maskinister 

påbegyndte Gearboxudskiftningen, og jeg smuttede i en fart hen til et hotel og bestilte et 

værelse, derefter tilbage til skibet. 

 

Det var en helt speciel oplevelse, at være ombord på et af Marinens skibe. Jeg spiste i 

skibets officersmesse morgen, middag og aften. Udskiftning og afprøvning af gear-

boxen tog et par dage, og da alt fungerede på helikopteren som det skulle, kunne vi 

prøveflyve. Jeg tog selv med på prøveflyvningen der varede en times tid, og da piloten 

og jeg var tilfredse med resultatet, landede vi igen på Inspektionsskibet, og underskrev 

journal og diverse papirer. 

 

Samme aften skulle der være sammenkomst i skibets officersmesse, en lille fest med 

middag i anledning af, at skibschefen var blevet forfremmet til Kommandørkaptajn i 

Marinen. Jeg blev senere inviteret med, idet jeg nu var gået i land og op på mit 

hotelværelse for at tage bad og klæde mig om, da der blev banket på døren. Det var en 

marinesoldat fra Inspektionsskibet der fra Kommandørkaptajnen overbragte en 

invitation til hans middag for officererne kl. 1900. Så jeg mødte op på skibet præcis 

omklædt som det sig hør og bør. Jeg havde heldigvis haft et pænt civilt jakkesæt med i 

min kuffert. Det blev en forrygende fest med god mad og vine, samt sang, musik og 

mandfolkesnak til langt ud på natten. Selvfølgelig var der også inviteret nogle af byens 

kendte personer med når skibet nu engang lå i havn. 

  

Næste morgen skulle skibet afgå kl.0900 på inspektion i de nærliggende farvande og jeg 

skulle med, idet mit SAS-fly først afgik fra Vagar flyveplads førstkommende lørdag 

over middag, så det kunne jo blive en interessant tur. 

 

Jeg var noget søvndrukken efter festen, da jeg stod op næste morgen, pakkede min 

kuffert, betalte hotel og gik ned til havnen og ombord på Vædderen. Jeg var ved at spise 

morgenmad i officersmessen da skibet sejlede ud af havnen på kurs. Straks mærkede 

jeg de store bølger bevæge skibet op og ned, og ikke længe efter var jeg drønende 

søsyg. Dette var være end at flyve, for det havde jeg jo forlængst vænt mig til med 

mange flyvetimer bag mig. Skibslægen gav mig nogle piller, og så gik jeg tilkøjs i  
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det Lukaf (kahyt) jeg var blevet tildelt. Jeg skal love for, der var søgang, og rart var 

det at ligge på langs. 

 

Hen på eftermiddagen fik jeg det bedre, selv om skibet stadig var i hård søgang. Jeg gik 

op på kommandobroen og kunne der følge søofficerernes arbejde med navigationen, og 

jeg fulgte med på radaren idet vejret var meget diset og usigtbart. En ung marinesoldat 

stod til rors, og ham fik jeg en sludder med. Helikopterpiloten var vagthavende på 

broen, og havde således ansvaret for sejlasen ind igennem fjorde og ud igen på havet. 

Han fortalte, at han når sigtbarheden blev bedre skulle ud at flyve en rute i forbindelse 

med fiskeriinspektion, og skulle derfor snart afløses på kommando-broen. Da han skulle 

flyve fulgte jeg hans start fra skibets helikopterdæk, og i løbet af et øjeblik var han væk 

i skyerne. Der skulle jo bl.a. holdes øje med, at fremmede fiskerbåde og andre ikke 

fisker ulovligt i Færøernes farvande. Jeg blev inviteret ned i messen til kaffe og varme 

hveder, idet det jo var St. Bededags aften, men med det her gyngeri kunne jeg ikke spise 

noget.     

 

Fredag lå vi for anker i Fuglefjord til hen på natten. Så spiste jeg Middag i messen 

hvorefter de viste film. Men jeg var efterhånden så træt, at jeg listede ud og gik ned i 

min køje, sov rigtigt godt, men vågnede dog lidt ud på natten, da de halede ankeret op 

motorerne gik i gang og skibet begyndte at sejle igen. 

 

Lørdag morgen vågnede jeg frisk og veludhvilet, men ude på havet gyngede skibet 

selvfølgelig stadigvæk. Men lidt morgenmad kunne jeg nu efterhånden godt få ned, og 

nu sejlede skibet ind i en fjord i læ for den megen blæst, for nu skulle helikopteren 

afsted med mig ombord. Jeg skulle jo nu flyves til Vagar flyveplads, hvor jeg skulle 

med SAS flyet hjem til København. 

 

Jeg tog afsked med de forskellige på skibet, og var specielt oppe ved skibschefen, 

Kommandørkaptajnen, og sige farvel. Starten fra helikopterdækket gik upåklageligt, 

ligeså den senere landing på Vagar flyveplads. Hvor var det dejligt for engangs skyld 

med fast jord under fødderne. Jeg vinkede farvel til helikopteren, og nu skulle jeg ind i 

Terminalen og have mig et par stykker ostemad og en kop kaffe, og SAS-flyet erfarede 

jeg, var på vej fra København. 

  

Med dette fly kom jeg senere på dagen, efter godt 4 timers flyvning, hjem til Kastrup 

Lufthavn og dermed København. Anna Margrethe og lille Maj-Britt modtog mig. Maj-

Britt var nu 2½ år og kunne gå ved Mors hånd. Og så kørte vi hjem til Ølstykke, og 

atter en mission var således til ende. 

 

Nogen tid efter var vi så ude og se på ny bil, og det blev som sagt den før omtalte WV 

13oo, boblen. Den kostede 16000 kr., og vi fik 6500 kr. for den gamle Opel Record. Et 

par dage efter kørte Marianne og jeg ind til Bilfirmaet i Rantzausgade i København for 

at aflevere Recorden og modtage vores nye folkevogn. Jeg husker tydeligt, at da vi 

kørte afsted i vores nye Folkevogn, sad Marianne og vinkede farvel til vores gamle bil 
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der nu var parkeret ved Bilfirmaet. Ja, sådan er det jo også, når man udskifter bil. 

Det er en epoke der slutter. 

 

I sommerens løb kørte vi mange gode bilture bl.a. til Odense, hvor vi som sædvanlig 

havde bestilt færgebilletter til Storebælts bilfærger i god tid. Vi havde mange gode ture 

derfra med mine forældre, og så havde vi bestilt rullesteg til middagen om aftenen hos 

dem. Hjemme på Sjælland kørte vi den sommer tit til Dragør når vejret var fint, og så 

havde vi madpakker med. 

 

Herhjemme i Ølstykke slappede vi af i vores dejlige have når vi havde fri, især i Week 

Ends, og så var siameserkatten i snor og kunne løbe et lille stykke ned i haven, og lille 

Maj-Britt havde jo sin lille sandkasse, som hun begejstret legede i så meget som muligt. 

Margrethe og jeg havde anskaffet os et par drømmesenge, og på dem lå vi og slikkede 

solskin. Til hverdag var Margrethe endnu ikke begyndt som dagplejemor i et større 

omfang, men det var jo meningen, at hun med et sådan job så kunne være hjemme hele 

tiden hos vore egne døtre, især være hjemme når de kom fra skole. I øjeblikket var det 

jo kun Marianne der var påbegyndt skole. 

 

I mange år har jeg frekventeret svømmehallerne inde i København hver lørdag, så vidt 

det var muligt, og jeg ikke havde vagt ude på flyvestationen. Mange lørdage tog 

Margrethe, Marianne og Maj-Britt så med ind til byen, og så satte jeg dem af hos 

mormor i Rødovre, hvor de hyggede sig med familien, medens jeg så hyggede mig i 

svømmehallen bl.a, i sauna og dampbad. Når jeg så vendte frisk tilbage til Rødovre 

derfra, kunne jeg altid være sikker på, at mormor havde dejligt smørrebrød klar til mig, 

samt en kop kakao. Jo, det var en rigtig god mormor. 

 

I september 1969 startede så den store NATO-øvelse ved navn "Green Express" efter, at 

vi i løbet af sommeren havde holdt en hel del møder. Jeg var som før beskrevet udpeget 

som teknisk Forbindelsesofficer ( liaison officer ) til de udenlandske flystyrker i den 

måneds tid øvelsen skulle varer, et job som jeg håbede, at kunne klare til alles 

tilfredshed. Sagen var jo, at nu skulle jeg bl.a. til at være deltager i møder med 

udenlandske officerer så det var med at holde ørene stive hvad angår det engelske 

sprog, selvom jeg havde klaret mig hidtil, bl.a. i de udenlandske skoler, jeg havde 

gennemgået, men det skulle nok gå, hvad det også senere viste sig, at det gjorde. 

 

Det viste sig, at alle forberedelser til øvelsen virkede fint for servicering og modtagelse 

af de mange fremmede fly med materiel og soldater. Jeg havde min specielle militærbil 

til rådighed under hele øvelsen, og kørte rundt og kontrollerde, at alt det tekniske hele 

tiden fungerede perfekt. Jeg havde kommunikation med både de Canadiske, Ameri-

kanske og Britiske officerer når problemer skulle løses, og iværksatte så løsningerne 

sammen med mine medarbejdere i Flyvestationens tekniske sektioner. Ved øvelsens 

start landede de fremmede fly i en uendelig strøm, faktisk hvert minut, og landsatte 

soldater og materiel der i mandskabsvogne m.v. kørte sydpå til Sydsjælland og Lolland-

Falster, der var øvelsesområde. Efter refuelning og anden servicering returnerede flyene 
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omgående til deres respektive lande for at få ny last ombord, og så tilbage til 

Flyvestation Værløse, og så fremdeles dag og nat i 3-4 dage. 

 

Jeg sov på en madras i M-afdelingens Hovedkvarter med et par telefoner ved min side 

og militærbilen udenfor døren, så jeg omgående kunne reagere, hvis der opstod 

problemer indenfor mit ansvarsområde. Selvfølgelig nåede jeg da hjem til familien 

engang imellem i den periode, og satte så en afløser til at fungere i stedet sålænge. For 

ikke at trække langhalm på den øvelse så sluttede den 3 uger efter i omvendt orden hvor 

soldater og materiel blev hentet hjem til USA, Canada og England. 

 

Det skal da fremhæves, at det under hele øvelsen var strålende vejr, samt at 

tilbagemeldingerne fra de fremmede styrker kun var tilfredshed med Flyvestation 

Værløse`s hjælp og indsats, både operativt og teknisk. Så kunne jeg da endelig slappe af 

med et par dejlige fridage. 

 

Jeg husker, at vinteren 1969-70 var særdeles kold og hård og med meget sne og frost. 

Nytårsaften havde jeg vagten som vagthavende M-officer på Flyvestationen, og Anna 

Margrethe var ude hos mig, hvor hun deltog i Middagen i officersmessen. Maj-Britt og 

Marianne blev passet af mine forældre, der denne Nytårsperiode var på besøg hos os i 

Ølstykke. Efter klokkeslagene kl. 2400 gik vi til natmad i messen, vældig hyggeligt. 

 

Ved dette årsskifte blev vi der var Flyverløjtnanter, gradsændret til Premierløjtnant, et 

led i det nye forsvarsforlig og personelloven. Straks efter Nytår blev jeg så pludselig 

sendt til Flyvestation Karup med fly for at deltage i bortsprængning af noget raket-

brændstof, et led i min uddannelse som Ammunitionsrydningsofficer. Det gik 

planmæssigt den første dag, men natten til den anden dag blev jeg pokkers utilpas og 

kastede op hele natten på hotellet i Karup by, og i løbet af morgenen, da det lettede lidt, 

kontaktede jeg Transportofficeren og fik plads i et fly hjem til Værløse, hvortil jeg 

ankom hen på eftermiddagen. 

 

Nej, jeg ville ikke blive på Karup, når jeg havde det skidt. Det var uden tvivl en gang 

madforgiftning, jeg havde pådraget mig ved at spise på dette lille hotel. Jeg ved, at bl.a 

et helt bryllupsselskab blev syge samme sted. Jeg ved også, at hotellet senere blev 

lukket. Ja, sådan kan det jo også gå. I marts måned var jeg på ledertræningskursus på 

Forsvarets Center for Lederskab på Højstrupgård ved Helsingør. En rigtig hyggelig og 

spændende uge. I pinsen var vi i Odense en tur, og vi havde Maj-Britt med. Pinsedag 

kørte vi alle, sammen med mine forældre, en tur til Rudkøbing på Langeland. Medens 

vi sad på en bænk i byen, faldt Maj-Britt pludselig ved et uheld forover og ned og slog 

hovedet kraftigt imod brostenene, og hun græd hjerteskærende og var næsten ikke til at 

trøste. Vi måtte derfor med det samme køre hjemefter til Odense. På halvvejen kastede 

hun pludselig op, og derfor var  der ingen tvivl om, at der var tale om en hjernerystelse i 

mere eller mindre grad, så vi stilede direkte mod Odense Amtssygehus på Sdr. 

Boulevard. 
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Der var som sædvanlig lang ventetid på at komme til, indtil jeg gik ind til Lægen og 

Sygeplejersken og sagde, at det her hastede altså. Maj-Britt blev så lagt på en seng og 

fik taget blodtryk, der viste sig at være ekstremt højt. Hun blev derefter indlagt, så vi 

måtte desværre kører hjem på Rødegårdsvej uden hende. Det var vi alle meget kede af, 

men nu var hun da under observation og behandling. Margrethe blev i Odense et par 

dage, medens jeg kørte hjem til Ølstykke. Jeg skulle jo til tjeneste på Flyvestationen. 4 

dage efter blev Maj-Britt udskrevet og kunne så sammen med Margrethe endelig rejse 

hjem. Mine forældre rejste så samtidig en tur med herover. Nu havde hun det 

selvfølgelig også meget bedre, og kunne løbe ud i haven og lege. 

 

Jeg kan også huske, at hun var begyndt at blive bange, hver gang hun hørte en jetjager 

nærme sig. Så smed hun alt, hvad hun havde i hænderne og løb hurtigt ind fra haven og 

ind i køkkenet. En dag sad hun på sin lille trehjulede cykel, da vi alle kunne hører en 

jager i det fjerne. Vips, smed hun cyklen fra sig og spænede af sted ind i huset. Jo, der 

skete mange morsomme ting når der blev leget ude i vores have, og heldigvis var hun 

sluppet godt fra sin tilskadekomst i Rudkøbing, og uden meen. 

 

Vores dejlige have blev passet meget professionelt af Anna Margrethe, medens jeg tog 

mig af det mere almindelige som at slå græs og klippe hæk. Mine forældre fra Odense, 

Farmor og Farfar, sagde altid når de kom herover om sommeren, at det var en flot have, 

som en hel park, hvad vi da også altid selv syntes, og det måtte jeg jo give Margrethe 

ros for, hun har en vældig god sans for træer, planter og blomster. Det er værre med 

mig, når jeg skulle luge ud for ukrudt, kunne jeg ikke altid kende forskel på små planter 

og ukrudt, så jeg blev hurtigt " fyret " fra jobbet af Margrethe. 

 

Og så blev jeg atter udtaget til et kursus afholdt i Stockholm af University of California. 

Det var et kursus i flyvesikkerhed og havariundersøgelser, og da jeg var medlem af 

flyvestationens Undersøgelses og Havarikommission var jeg jo selvskrevet som 

deltager. Vi Flyteknikere og Piloter der var udtaget skulle rejse med Stockholm-

expressen fra København den 23 august 1970 om eftermiddagen, idet kurset begyndte 

den 24 august og skulle varer 14 dage, og det kunne selvfølgelig ikke ændres, idet 

Chefen for Flyvevåbnet havde bestemt disse datoer. 

 

Sagen var nemlig den, at Anna Margrethe og jeg havde bestilt en busrejse med 

Tjæreborg rundt i Europa i 2 uger og hjemkomsten til København igen ville finde sted 

den 22 august, så det var med at være hjemme til tiden, få vasket tøj, få pakket og være 

klar til at rejse til Stockholm næste dag. Farmor og Farfar passede Maj-Britt, Marianne 

og hus og hjem i de 14 dage vi var på ferietur, så alt klappede, bare bussen var hjemme 

til tiden.  

 

Det var en god og spændende bustur men temmelig anstrengende, og ind imellem måtte 

bussen til reparation med ikke helt gode bremser, og det forsinkede vores rundtur en hel 

del, bl.a. nåede vi først vores hotel i Lyon ved 4-tiden en morgen, og fik således kun få 

timers søvn, inden at vi igen skulle op og køre videre. Ellers var turen selvfølgelig en 
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oplevelse. Vi var i Venedig og Milano, kørte langs Revierakysten i Frankrig til 

Genova og nordpå gennem Østrig og Tyskland. Sidste overnatning var et hotel i 

Slesvig. Heldigvis nåede vi hjem til København Søndag eftermiddag den 22. august, 

efter en trods alt god tur. Anna Margrethe var en dygtig pige og fik alt mit grej klar, så 

jeg blev rejseklar til Stockholm næste dag. Farmor og Farfar ville rejse hjem til Odense 

dagen efter, at jeg var rejst, og efter at have passet godt på børn og hus og hjem i 

Ølstykke. 

 

Rejsen op gennem det svenske landskab imod Stockholm var en skøn tur. Vi sad på 1. 

klasse og jeg nød rigtigt, at kunne sidde ved vinduet og slappe af. Vi ankom til 

Stockholm hen under aften og tog en taxa til Palace Hotel, hvor der var bestilt fine 

værelser til os kursusdeltagere. Næste formiddag mødte vi på skolen hvor kurset skulle 

afholdes, det var på Stockholms Teknologiske Institut. Vi gik turen til skolen for 

motionens skyld. Det var jo ingen problem da vejret var fint. 

 

Og så begyndte 2 ugers intensiv undervisning, hvor det var med at holde ørene stive. 

Som sædvanlig var undervisningen selvfølgelig på engelsk, men når det er flyteknisk 

som er ens fag, så følger man temmelig godt med. I vores fritid blev der tid til et par 

ture bl.a til Skansen og om aftenen en tur på Kungsgatan. Der var mange forskellige 

nationaliteter med i vores klasse, de var fra forskellige Flyvevåbner og Luftfarts-

selskaber. 

 

Det vi lærte var meget spændende, og for mig netop ting, der kunne bruges i mit job 

som Inspektor i Værløses Kontrolsektion og medlemsskab af Flyvestationens Havari-og 

undersøgelseskommission. Teorien var temmelig vanskelig, der var meget med 

matematiske formler dog kun til orientering, det var heldigvis ikke ting man skulle op 

til prøve i. Det man skulle til afsluttende prøve i var en havariundersøgelse og så 

rapportskrivning. En af de sidste dage fik vi demonstreret forsøg med fly i en 

vindtunnel, en vindtunnel, hvor man undersøger hvorledes luftstrømmen bevæger sig 

omkring et fly på forsøgsstadiet. Og så kom dagene med afsluttende prøver. 

  

Vi blev i bus kørt udenfor Stockholm til Tullinge Flygstation, som den hed. Det var en 

svensk militær base med deres jagerfly gemt i hangarer hugget ind i klipperne, så de var 

usårlige i tilfælde af et luftangreb. Det var interessant at se en Drakenjager pludselig 

dukke frem af en klippehule, for derefter at taxie et stykke af en landevej og ud på 

startbanen for take off. Nå, men tilbage til vores afsluttende prøver. 

 

Inde i en skov imellem træerne var et Harvardfly havareret, det vil sige, man havde 

udført nogle fatale fejl på flyet der  bagerst var lastet med en del gods. Flyet havde man 

derefter hængt op under en helikopter, fløjet ind over skoven med det, og derefter ladt 

det dumpe ned, hvorved det selvfølgelig virkelig havarerde. (Selvfølgelig var det et fly 

der alligevel var kasseret). Derefter blev vi sat på hver sin opgave. Jeg skulle undersøge 

frontpartiet med motor og propel. Alle mine undersøgelsesresultater skrev jeg ned, og 

dagen efter samledes vi alle så til et møde, fandt frem til en konklusion som blev 
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nedfældet i en endelig rapport. Denne rapport blev så afleveret til den amerikanske 

Chefinstruktør. 

 

Den sidste dag på skolen fik vi tildelt vores diplomer efter, at der aftenen før var holdt 

en stor middag for os, en virkelig hyggeaften. Om aftenen rejste vi så hjem til 

København med natexpressen i 1. klasses sovevogn. Jeg blev modtaget på stationen af 

Margrethe, Marianne og lille Maj-Britt. De holdt i folkevognen og ventede på mig. Og 

så var vi på LIDO inde i København og spise smørrebrød nu, Far igen var hjemme. Dog 

blev Maj-Britt passet hos mormor i Rødovre. 

 

Og så til tjeneste igen på Flyvestationen om mandagen. Det bør da anføres, at efter alle 

de flytekniske skoler som jeg igennem tiden gennemgik både i ind- og udland, 

selvfølgelig måtte virke som Instruktør for piloter og flyteknikere i forbindelse med 

havende tjeneste, således underviste jeg mest i motor, propel, Automatisk pilotsystem 

samt helikopterteknik. 

 

1971, I februar måned, blev Anna Margrethe og jeg inviteret til stor fest og festmiddag 

hos Forsvarsbrødrene i København. Det foregik i Moltes Pålæ og som æresgæster sad 

for bordenden daværende Kronprinsesse Margrethe og Prins Henrik samt Arveprins 

Knud og Arveprinsesse Caroline- Mathilde. Det blev en strålende og festlig aften med 

dans til langt ud på natten. Alt i alt en helt speciel oplevelse for os begge. 

 

Den 1 marts 1971 blev jeg beordret til tjeneste som Teknisk Chef for Flyvevåbnets, 

Søværnets og Hærens Helikoptere i den  navnkundige Redningseskadrille Eskadrille 

722, efter mange år som Inspektor ved Flyvestationens M-afdeling. Det skulle vise sig 

at blive en spændende og interessant tid i ca. 5 år. 

 

Om lørdagen, efter at jeg tiltrådte i Eskadrillen, skulle der være stor eskadrillefest med 

stor middag, og selvfølgelig med koner. Samme eftermiddag var der også en lille 

sammenkomst, hvor familien kunne se eskadrilleområdet samt S-61 helikopterne, og 

Anna Margrethe og Marianne fik en flyvetur udover Værløse By, så det var jo en fin 

start på Fars nye tjenestested. Festen  lørdag aften var storslået, fin middag, taler, dans, 

og så lærte man eskadrillepersonellet nærmere at kende. 

 

De år jeg virkede som Teknisk Chef i Eskadrille 722 var noget af et "Big Job" som man 

siger. Eskadrillen var jo verdensberømt for sine mange redningsaktioner med 

helikoptere, bl.a. den store redningsmission i september 1966 da den store færge 

"Skagerak" forliste 40 sømil nordvest for Hirtshals. 144 passagerer og besætnings-

medlemmer blev hejst op fra vandet af helikopterne. Denne helikopterredningsaktion 

var formentlig den største nogen sinde i fredstid. Så der var noget at leve op til som ny 

Teknisk Chef. Det samme for den nye eskadrillechef der var tiltrådt en måneds tid før 

mig. Jeg var således overfor min eskadrillechef ansvarlig for eskadrillens operative 

tekniske tjeneste, det tekniske personels uddannelse og træning, det være sig 

flymaskinister og flyreddere, samt, at der hver dag og nat var et foreskrevet antal 
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helikoptere flyveklare til udrykning. Piloter, navigatører og telegrafister var 

eskadrillechefen selv ansvarlig for, men som regel delegeret ud til næstkom-

manderende. 

 

 

Først på sommeren kom et par af cheferne fra Sikorsky Aircraft i USA med deres koner 

til Danmark. Formålet var tjenestelige samtaler med Helikoptereskadrillens chefer og 

Flyvematerielkommandoen vedrørende vores Sikorsky Helikoptere, hvilket blev 

gennemført til alles tilfredshed. 

Således fik Anna Margrethe og jeg den sidste dag de var her, en fin invitation til om 

aftenen, at deltage i en middag i Restaurant NIMB ved Tivoli. Jeg må sige at det blev en 

vellykket aften. 

 

Endvidere var Søværnets Flyvetjeneste med sine Alouettehelikoptere og personel en del 

af eskadrillen, og så fik vi også Hærens Flyvetjeneste tildelt. Derved havde jeg 28 

helikoptere og 86 flyteknikere under mig, så forståeligt nok var der rigeligt at organisere 

og se til. Jævnligt fløj jeg selv med, bl.a. for at følge standarden af helikoptere og 

besætninger samt for at opnå mine helikopterflyvetimer. 

 

Flyvevåbnets og Søværnets Officerer var flinke og omgængelige nok, men Hærens 

officerer var nogle rigtige stivnakker som jeg fik nogle gevaldige diskussioner med og 

nogle gange kom de luskende og gav mig en undskyldning. Men da jeg havde gjort 

tjeneste i alle 3 Værn så kendte jeg især de personer. Nu i de senere år har de lært 

Flyvevåbnets omgangstone. 

 

Eskadrillen havde en gård oppe i Nordsjælland, nærmere betegnet Ramløse. Denne gård 

var givet til eskadrillen af "Fondet til Fædrelandets Vel" som gave efter den store 

Skagerak- redningsaktion. Det var et dejligt sted at samles for personellet. Anna 

Margrethe og jeg var tit til sammenkomster på gården, bl.a. til bingo og juletræ for 

børnene, og det var jo Marianne og Maj-Britt vældig begejstret for. 

 

14 Jan 1972 døde vores Konge Frederik d. lX efter kort tids sygdom. Lørdag d.15 Jan 

var jeg inde på Christiansborg Slotsplads og overvære udråbelsen af vores nye regent, 

afdøde Konges datter Margrethe. Statsminister Jens Otto Krag stod med Margrethe på 

Balkongen og  råbte 3 gange: "Kong Frederik den lX er død, længe leve hendes 

Majestæt Dronning Margrethe d. 2", Og så råbte alle vi tusinde mennesker et ni-foldigt 

leve for den nye Dronning. Det var meget højtideligt at være med derinde. Hjemme i 

Ølstykke sad Anna Margrethe og Maj-Britt og fulgte højtidligheden i fjernsynet. 

Bisættelsen af afdøde Konge i Roskilde Domkirke var også meget pompøs og 

højtidelig. Vi fulgte det i fjernsynet. Og så havde vi igen en Dronning Margrethe i 

Danmark. 

 

I juni måned var jeg på helikopterflyvning  til Ypenborg i Holland. Vi blev efter start 

for hjemflyvning over radioen alarmeret af Flyvertaktisk Kommando i Karup til en 
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position ude i Nordsøen. En fiskerbåd havde en mand ombord der havde fået det 

ene ben klemt i tandhjul og kæder således det formentlig var blevet stærkt læderet. Vi 

fandt snart positionen efter en times flyvning. Jeg og den anden flymaskinist fik hurtigt 

vores sikringsbælte på, skubbede den store sidedør tilside og hejste vores flyredder ned 

imod fiskerbåden som vi hang over. Den tilskadekomne fisker blev fastgjort til 

redningswiren, og så hejste vi flyredderen og den tilskadekomne op. Jeg husker, at trods 

motorstøjen, kunne vi høre, at han skreg. Vi fik ham lagt på en båre og spændt fast, og 

så fuld fart på mod Esbjerg. Over Nordsøen fik vi for en sikkerheds skyld "bak up" af 

Skrydstrup helikopteren og lå således i formation med denne helt frem til Esbjerg 

lufthavn. Her ventede en ambulance der hurtigt bragte vores patient til hospitalet. Vi, 

besætningen, gik derefter ind i lufthavnens Cafeteria og spiste en gang smørrebrød. 

Efter en lille times tid kunne vi så endelig flyve hjem til Flyvestation Værløse. Så 

omklædning i Eskadrillen og gennemgang af indgående skrivelser og post på mit kontor 

i hangaren, og så kunne jeg endelig køre hjem til familien i Ølstykke og til Anna 

Margrethes dagplejebørn. Atter en begivenhedsrig dag var tilende. Anna Margrethe 

havde jo dagplejebørn i de år Maj-Britt og Marianne gik i skole fordi, så var Mor altid 

hjemme når de kom hjem fra skole. 

 

Der var mange søde dagplejebørn Margrethe havde i sin varetægt, men mange af 

børnenes forældre kunne godt være lidt  vanskelige, men i de fleste tilfælde klarede 

Margrethe også disse situationer. Det var jo forældrenes små kæledækker. 

 

Fødselsdage holdt vi jo for vores to piger, Marianne og Maj-Britt ret ofte, sædvanligvis 

med mange af deres kammerater inviteret. Jeg husker i August, Maj-Britts 5 års 

fødselsdag. Mormor og jeg skulle hjælpe Margrethe med at se efter alle de inviterede 

kammerater. Og hvad blev resultatet ? Både Mormor og jeg faldt i søvn i hver sin 

lænestol, så det var en køn hjælp til Margrethe. Det varede længe før vi igen blev 

antaget til dette job. 

 

Den sidste dag i August blev jeg om formiddagen ringet op på mit hangarkontor af 

flyvestationschefen Oberst H. Christensen, der kunne meddele mig, at jeg ifølge en 

Kundgørelse fra Forsvarsministeriet pr. 1 Sep 1972, blev forfremmet til Kaptajn i   

Flyvevåbnets linie. Selvfølgelig blev jeg meget glad for denne meddelelse. Og så kunne 

man få syet nye gradstegn på uniformen, og jeg husker, at Margrethe i den anledning, 

følgende lørdag, serverede min livret, røget flæsk med kartofler og persillesovs. Da 

denne forfremmelse var foretaget og underskrevet af Forsvars-ministeren, krævede det 

ikke audiens hos HDS Majestæt Dronningen. 

 

I disse måneder havde vi fået opført en tilbygning til vores hus vinkelret på den 

eksisterende bygning. Vi fik således en stue mere, ligeså en entre, et værelse samt et bad 

og toilet. Det var i de år hvor mange fik udvidet der beboelse ret betydeligt. 

 

Vi kørte stadig ret tit til Odense og besøgte min Mor og Far for der, at køre på rundtur 

på Fyn. Mine forældre var et dejligt par, og vi hyggede os således meget sammem, både 
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her i Ølstykke og i Odense. Når vi var i Odense, havde vi altid bestilt rullesteg til 

middagen lørdag aften, og den var Mor rigtig god til at tilberede. Nogle gange blev der 

også serveret en rigtig god dansk bøf med løg og kartofler, og især lagkage med 

flødeskum forinden vi returnerede hjem til Ølstykke. Jo, Mor og Far glædede sig altid 

til, at være sammen med deres børn og børnebørn. Min Far var meget godmodig og min 

Mor ligeså, men Mor kunne godt være lidt striks engang imellem, især hvad økonomi 

angår. 

 

Med det samme jeg er igang med at rose mine forældre, vil jeg selvfølgelig ikke 

glemme Margrethes forældre der også var flinke, især Mormor, der var meget 

omsorgsfuld for sine børn og børnebørn, der manglede aldrig noget fra hende, når vi 

kom på besøg. Morfår var desværre præget nervemæssigt af sin deltagelse i 

Modstandsbevægelsen under krigen. Deres ægteskab endte derfor i skilsmisse, men alle 

disse hændelser tog Mormor i stiv arm. Hun var en stærk sønderjysk kvinde, der i tidens 

løb havde oplevet meget på godt og ondt både under 1. og 2. Verdenskrig. Hun blev 

under bsættelsen bl.a. afhentet af Tysk Sikkerhedspoliti Gestapo og kørt til Shellhuset. 

Også denne hændelse klarede hun sig ud af. 

 

Efteråret 1972 var jeg på en navigationsflyvning til Norge. Vi var 2 Flymaskinister, 

Navigatør, Flyredder og 2 piloter. Eskadtrillechefen fløj selv S-61 helikopteren og vi 

startede en tidlig morgen fra Flyvestation Værløse.  

Da vi nåede Oslofjorden var den totalt lukket af tåge. En sådan flyvning ind imellem 

bjergene i tåge kræver jo stor forsigtighed. Vi stod stille med helikopteren i luften flere 

gange imedens Navigatøren ”følte” sig frem ved hjælp af sonar og andre 

navigationsinstrumenter, og ganske langsomt fløj vi fremad, og pludselig fik vi 

landkending. Vi var over vand med bjerge på begge sider. Der var sådan set plads nok, 

og omsider landede vi på den militære Flyvestation Moss et stykke fra indsejlningen til 

Oslofjorden. 

 

Vi benyttede lejligheden til at spise i officersmessen, tanke helikopteren, og derefter gå 

en tur i byen Moss. Nok var vi i flyverdragter, men det var der ingen der specielt kom 

med bemærkninger om. Normalt skal man skifte til uniform når man færdes udenfor 

flyvestationerne. 

 

Sent på eftermiddagen startede vi for hjemadgående. Vi fløj tværs over Oslofjorden hen 

over Horten, Tønsberg, Sandefjord og ud over Kattegat passerede Skagen og Læsø, og 

landede så sent på eftermiddagen på Flyvestation Værløse efter en rigtig god dag i 

luften. 

  

I sommeren 1973 bestemte vi os til, at nu ville vi 4 have en rigtig god sommerferie i 

Østrig, og vi fik igennem Forenede Danske Motorejere lejet et hus i Mittendorf i det 

østlige Østrig for en 14 dages periode. Jeg husker ikke lige datoen, men vi pakkede 

vores lille folkevogn med påmonteret tagbagagebære, og så kørte vi en morgen sydpå til 

Rødby for at sejle med færgen over til Puttgarden. Det var fint vejr den dag, og vi 



 137 

tilbragte alle 4 sejlturen oppe på soldækket, og vi fik selvfølgelig smalfilmet en hel 

del på turen. Videre gik det så gennem Tyskland til Harzen, hvor vi havde bestilt 

hotelværelser for den første nat. Næste stop dagen efter var byen Rothenborg, en 

særdeles lille skøn og spændende by. 

 

Jeg husker også, at Maj-Britt og Marianne på turen ned ad autobanerne sang den 

sommers populære sang der hed: "Så går vi til enkebal, hjemme i vor dansehal", og 

Margrethe og jeg sang selvfølgelig med så godt vi kunne. Endelig nåede vi Mittendorf i 

Østrig og fandt vores hus. Det var et dejligt rummeligt hus i fantastiske kønne bjergrige 

omgivelser, og huset havde alle nødvendige faciliteter, og så kunne vi nu rigtig nyde 

vores ferie. 

 

Bageriet lå f.eks. næsten lige ved siden af vores hus, så engang imellem sendte vi Maj-

Britt derhen for at hente rundstykker, og vi havde lært hende hvad hun skulle sige i 

forretningen nemlig: " Sieben Brot ". Og så kom Maj-Britt tilbage fra bageren med sin 

pose med 7 rundstykker. Hun gik i sine små træsko og så lidt flovt ned i jorden, 

imedens jeg smalfilmede hende. Hun var jo 6 år på det tidspunkt. Jo, vi havde det rigtig 

hyggeligt dernede i Østrig, og vi tog på mange udflugter til de mange kendte småbyer, 

såsom Bad Ischl, Ebensee, St. Wolfgang med det kendte hotel "Den Hvide Hest" og 

f.eks. Hallein osv. 

 

En dag besluttede vi os at kører en tur til Wien. Så en morgen var det tidligt op og 

afsted i folkevognen igennem bjergpas via byen Steyr ud på autobanen Salzburg- Wien 

og så fart på. Vi nåede Wien først på eftermiddagen, fandt en parkeringsplads, og så gik 

vi tur på de kendte hovedstrøg.  Vi købte et krus med Wienermotiver samt en flot 

krystalvase. Det blev til 3 timer i byen, og så måtte vi jo til at returnere igen, der var jo 

langt hjem til Mittendorf, og det var jo kun en tur for en dag. På tilbageturen var vi inde 

på en holdeplads og tømme et par flasker saft. Det var jo fint vejr og varmt den dag, og 

så hen under aften nåede vi godt og sikkert hjem til vores hus igen. 

     

Alting får jo en ende, og så måtte vi til at forlade Østrig og køre nordpå igen. Vi kørte 

via Braunau, Regensburg og Frankfurt Am Main til Rudesheim ved Rhinen. Her havde 

vi bestilt hotelværelser på Hotel Pension Stern i et par dage. Det blev en tur den dag på 

godt 900 Km. Men trætte var vi alle, og nu skulle vi i bad forinden, at vi skulle rundt i 

byen, vi skulle jo bl.a. i den berømte Drosselgasse og spise pølser. Ikke at forglemme, 

så kom vi jo temmelig sent ind i Rudesheim, idet vi på vejen langs Rhinen blev holdt 

tilbage af politiet. 

 

Der havde været uvejr over området med store kraftige regnskyl hvilket medførte, at 

pløre og jord skred ned i byerne fra bjergene. Da vi endelig slap ind i byen, var 

mandskab ved at rengøre og spule gader og stræder hvilket viste sig, at tage et par dage. 

Mærkeligt nok havde vi ikke mærket noget til uvejret på turen, men kunne ganske rigtig 

se meget mørke tordenskyer i horisonten. 
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Dagene ved Rhinen tilbragte vi bl.a. med nogle ture i de smukke bjerge, især 

benyttede vi os af den kendte svævebane som bragte os helt til tops og med en strålende 

udsigt over flod og landskab. Vi kørte også et par bilture til de nærmeste små kønne 

landsbyer f.eks. Assmannhausen. 

 

Så gik det ellers igen nordpå, og efter en enkelt overnatning til, jeg husker ikke hvor, 

nåede vi endelig færgen Puttgarden-Rødby og op gennem Sydsjælland, var vi endelig 

hjemme i Ølstykke igen efter en dejlig ferie, og folkevognen klarede det fint. 

 

I oktober måned blev alt flyvende personel i Eskadrillen, af Flyvertaktisk Kommando, 

beordret på overlevelsesøvelse i Kattegat. Selvfølgelig var der storm og høj bølgegang 

den dag jeg skulle deltage. Vi var klædt i vores flyverdragter med gummidragt udenpå 

samt svømmevest, og blev så i bus kørt til Hundested hvor et af flådens krigskibe lå ved 

kajen. Med dette skib blev vi sejlet ud midt i Kattegat, og så blev vi 6 mand, som een 

besætning, smidt i havet med vores oppustelige gummibåd. Og så lå vi der i bølgerne, 

og Krigskibet sagde derpå farvel og forsvandt. Vi fik hurtigt vores svømmevæste udløst 

og pustet op. Samtidig havde vi trukket i udløseren til gummi-båden, der var i fuld gang 

med at puste op, og derefter kunne vi alle 6 hjælpe hinanden op i denne. Vi kunne lige 

være i båden, men tog vores crashhjelme af og hængte dem i en line ud i vandet, så 

fyldte det ikke i båden. Ja, den gyngede som bar pokker i det urolige hav, men snart 

efter havde vi rigget vores nødsender til, og sendt dragen med antennen tilvejrs. 

 

Jeg var allerede godt søsyg, og måtte som den første ofre ud i vandet. Den næste der 

måtte gylpe op var Eskadrillechefen. Men efterhånden faldt der ro over os, og vi kunne 

sove lidt, vi blev faktisk af de store bølger vugget isøvn. Jeg tror vi lå der og flød rundt i 

Kattegat i ca. 5 timer, imedens vi aktiverede vores nødsender med SOS-signaler. I løbet 

af eftermiddagen var både Flyvevåbnets helikoptere og Søværnete helikoptere sendt på 

eftersøgning efter os. De viste jo ikke hvor vi befandt os, så for dem var det jo også 

øvelse. Helikopterne fik sig hurtigt pejlet ind på os, og det blev Flyvevåbnets S-61 

helikopter der pludselig hang og snurrede over os. Søværnets helikoptere fløj længere 

ud, hvor der også befandt sig gummibåde med besætninger. Hurtigt var flyredderen 

hejst ned til os, og en efter en blev vi hejst op i helikopteren, skydedøren blev lukket, og 

så blev kursen sat imod Flyvestation Værløse for fuld fart. Og så var vi hjemme i 

hangaren igen. Min gummidragt havde suget sig så fast til mig, at Dingypersonellet 

måtte skære den op med knive. 

 

Og så var det dejligt at komme i et varmt brusebad, blive vasket, tørret og så iklædt 

dejligt rent tøj jeg havde med hjemmefra. Derefter var der de-briefing en times tid, og 

så kunne man kører hjem til Ølstykke til aftensmaden hos Anna Margrethe, Maj-Britt 

og Marianne. Iøvrigt husker jeg, at jeg samme aften skulle på Danseskole i Ballerup 

med Maj-Britt, men det er en hel anden historie.    

Således kunne jeg så sidde og slappe af på Danseskolen. 

 

I august 1974 var det så tiden, at Maj-Britt skulle til at begynde sin skolegang, og hun 
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var i god tid blevet tilmeldt 1. klasse på Stengårdsskolen i Ølstykke. Skolen lå ikke 

så langt fra vores bolig kun godt 500 meter, så det kunne hun jo godt klare. 

 

Den første dag hun mødte var jeg, samt Farmor og Farfar med henne på skolen og 

overvære hendes første dag, og vi fik lov til at gå med ind i klassen. Maj-Britt var stolt, 

da hun drog afsted med sin nye skoletaske. Jeg optog smalfilm af hele forløbet, bl.a. 

inde i klassen. Skoleinspektør Freund bød velkommen og holdt en lille tale udenfor, og 

derefter gik man så i klasserne. 

 

Ja, det var jo en stor dag for Maj-Britt, Ja, og en helt speciel oplevelse for Farmor og 

Farfar at være med. Jeg var jo som sagt også med, men Anna Margrethe kunne 

desværre ikke deltage, da hun jo skulle være ved sine dagplejebørn. 

  

Mine dage i Eskadrille 722 gik ellers planmæssigt, men selvfølgelig kunne der i et 

sådan job opstå uforudsete situationer. Jeg havde været på min sædvanlige lørdagstur 

med gåtur og svømmehal og ville lige ringe hjem til Margrethe, at nu kørte jeg 

hjemover. Hun kunne fortælle mig, at de havde ringet fra Eskadrillen, at jeg skulle 

møde omgående, så jeg tog direkte til Flyvestationen og blev briefet om, at der var 

beordret et vist beredskab i forsvaret i forbindelse med tyrkiske faldskærmstroppers 

landsættelse på Cyperen. Der havde jo jævnligt været problemer på denne ø, og så ved 

man jo ikke hvad det kunne udvikle sig til under den kolde krig. F.eks. Rusland var jo 

som sædvanlig af den modsatte mening end Vesten. 

 

Da jeg jo var i civil påklædning, iklædte jeg mig min flyverdragt og gik igang med at 

udfylde en situationsoversigt over flyveklare helikoptere i de 3 fligts. Da jeg i 

operationsafdelingen afleverede min rapport, nikkede stationschefen Oberst Amlet 

anerkendende til mig over det store antal flyveklare helikoptere jeg havde i Eskadrillen. 

Så det var jo meget heldigt situationen taget i betragtning. Men også denne kritiske 

periode i NATO drev over et par dage efter. Grækere og Tyrkere er dog stadig uenige. 

 

I oktober måned fik vi i Eskadrillen en opgave i forbindelse med fundet af et flyvrag fra 

2. Verdenskrig. Vragstumper på en mark lige udenfor Flyvestationen var begyndt at 

komme op efter mange års bearbejdelse af jorden. En gammel bondemand kunne huske, 

at et tysk fly under indflyvning til den af luftwaffe besatte Flyvestation Værløse styrtede 

ned netop der, så medlemmer af Dansk Flyvehistorisk Forening gravede 3-4 meter ned 

og fandt en særdeles velbevaret flymotor, en rækkemotor, fremstillet hos Junkers 

flyfabrikker i Magdeburg, Tyskland. 

 

Motoren skulle gerne på flymuseum. Jeg var selv ude at bistå med operationen den 

eftermiddag, det skulle foregå. Med den store S-61 helikopter svævende få meter over 

mit hoved satte jeg wiren med motoren på helikopterens lastekrog, og motoren blev 

løftet op. 

  

Foruden at have været KFUK-spejder, havde Maj-Britt og Marianne i et par år jævnligt 
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gået i søndagsskole i Mormonkirken i Roskilde. Det var i den såkaldte 

Primaryklasse, og Margrethe og jeg deltog også jævnligt i en del møder bl.a. 

Nadvermøde, Søndagsskole, Hjælpeforening, Præstedømmemøde osv., ihvorvel jeg for 

mit vedkommende syntes, at det var for lang tid at tilbringe i kirken hver søndag, 

nemlig godt 3 timer, men det blev dog den kirke vi alle 4 kom i fremover, ihvorvel vi 

med tiden kunne ændre vores deltagelse til 1 time om søndagen. Man behøvede jo ikke 

at deltage i alle møderne.  

 

Maj-Britt og Marianne syntes godt om Primarymøderne, og de mødte jo også mange 

gode kammerater, og de deltog i mange sommerlejre, ture, kursus, fester og dans. Især 

deltog de i danseopvisninger flere steder i landet, bl.a. i Odense hvor Farmor så Maj-

Britt og hendes kammerater give danseopvisning i Rosengårdscentret. 

  

Selvfølge gik begge pigerne jo også på almindelig danseskole og havde i flere år 

frekventeret Bendixens Danseskole i Ballerup, hvor de under konkurrencer mange 

gange vandt fine præmier. Margrethe og jeg var hvert år med til afdansningsballet der 

blev holdt i KB-hallen på Frederiksberg, vældig hyggeligt, først med den store 

opvisning af alle børne- og voksnehold, og derefter dans for alle, og samtidig fik vi 

dejligt smørrebrød med diverse drinks. Det var til et af disse afdelingsballer, hvor 

Mormor var med for at se på, at mormor af en eller anden årsag fik formeget at drikke 

og blev noget så morsom hele aftenen. Jo, vi har altid forstået at have det hyggeligt og 

sjovt. 

 

Den årlige Eskadrille 722 udflugt for tjenestgørende i Eskadrillen bortset for de 

vagthavende gik dennegang med sverigsbåden til Landskrona. Det var heldigvis fint 

vejr den dag. Først var der morgenkaffe i Hangaren. Derefter i bus til Tuborg havn til 

Landskrona-båden, og så nød vi det store kolde bord ombord. Der var ikke tale om, at 

gå fra borde i Landskrona, men vi nød igen sejlturen tilbage til København. Selvfølgelig 

kom på det tidspunkt S-61 helikopteren, SAR-vagten, fra Værløse henover skibet flere 

gange og vi vinkede til dem, indtil de med stor hastighed fløj forbi skibet og forsvandt i 

det fjerne. Det skal her bemærkes at helikopteren var på SAR-test, dvs., at den skal 

flyve en tur hver dag for at checke, at alt er iorden, og så vidste de jo lige hvor udflugten 

befandt sig. Efter sejlturen tog vi taxa til TIVOLI og tilbragte en del af aftenen der, 

hvorefter atter en god udflugt var til ende. 

  

Efteruddannelse på Flyvevåbnets Officersskole blev jeg også beordret på, og det var 

spændende og lærerige 3 måneder Jan. Feb. Mar. 1974. skal jeg love for. Mange 

spændende fag og eskurtioner, idræt engang om ugen med bl.a. løb i skovene omkring 

Værløse. Den 11 marts fik jeg og 2 af mine kammerater på skolen af Dronningen tildelt 

medaljen for god tjeneste i Flyvevåbnet. Medaljen blev overrakt af Chefen for 

Officersskolen Oberst Holm ved en lille højtidelighed. Og så var man igen meget glad. 

   

De halvårlige lægeundersøgelser med henblik på at jeg fortsat kunne gøre lufttjeneste 

som besætningsmedlem gik som sædvanlig fint bortset fra, at Militær-overlægen på 
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flyvestationen en dag havde fat i mig da han var nede i Eskadrillen. Han sagde til 

mig, at jeg skulle passe på ikke at blive for kraftig, og det kunne jeg jo ikke benægte, så 

jeg skulle komme op til ham på Infirmeriet næste dag. 

 

Her blev jeg vejet, fik nogle særlige piller, og skulle så møde hver 3. dag for vejecheck. 

Samtidig beordrede han mig ind på Militærhospitalet/Rigshospitalet til behandling af 

min ryg der igen var begyndt at gøre lidt ondt, så det var 2 gange om ugen. Det var 

overlæge Jessen, den senere Generallæge i Forsvarskommandoen, der på den måde 

hjalp mig af med mine rygsmerter og begyndende tagen på i vægt. Det med vægten 

kniber det altid med for mig! 

 

Vi skriver året 1975. Det begynder at blive aktuelt med rokering af officerspersonel på 

Flyvestation Værløse. Jeg bliver en dag i foråret kaldt til eskadrillechefen, hvor en 

fortrolig skrivelse fra Forsvarskommandoen anmoder mig om at svare på, om jeg er 

villig til en geografisk forflyttelse for at blive forfremmet til Major. Jeg kunne forstå, at 

der kun kunne blive tale om en Flyvestation i Jylland. Det var om formiddagen, og jeg 

skulle svare senest næste dag. Se, det var jo et for mig kedeligt spørgsmål, fordi jeg jo 

havde haft min tid i Jylland, netop længere perioder på de 3 store Flyvestationer, ialt ca. 

4 år. 

 

Jeg kontaktede Anna Margrethe over telefonen, og da jeg kom hjem talte vi længe om 

sagen, og det blev til, at Margrethe ganske rigtigt kommenterede det med, at så kunne 

jeg kalde mig selv for  " Klodsmajor " hvis jeg sagde ja. Det ville jo medføre, at vi 

skulle til at sælge vort dejlige hus, sige farvel til venner og bekendte, Margrethes 

arbejde som dagplejemor og så stå i Jylland igen og faktisk begynde forfra igen. Nej, 

det ville vi ihvertfald ikke. 

 

Næste dag kontaktede jeg eskadrillechefen og bad ham svare Forsvarskommandoen, at 

det havde ingen interesse for mit vedkommende. Det ville jeg også have svaret, hvis 

han på disse betingelser skulle være Oberstløjtnant. Lidt udiciplineret sagde jeg til ham, 

at han samtidig kunne sige til dem i Forsvarskommandoen, at så kunne de jo spørge 

dem der aldrig havde forrettet tjeneste i Jylland. Det sagde han selvfølgelig ikke til dem 

derude i Vedbæk. Sagen er jo den, at mange militære stillinger i Forsvaret er gradsat til 

bestemte grader, som f.eks. min nuværende stilling som Teknisk Chef i en Eskadrille, 

der skal være en Kaptajn. 

 

På hjemmefronten blev Marianne konfirmeret i april i Ølstykke gamle kirke. Vi var jo 

ikke endnu blevet døbt ind i Mormonkirken, selvom det efterhånden var tæt på. Men det 

blev trods alt en god konfirmationsdag for os alle, og med mange gæster både fra 

familien samt venner og bekendte. Vi havde både antaget en dame til servering samt en 

slagter til at tilberede maden. Og så var der jo mange fine gaver til konfirmanden. 

 

En formiddag måtte jeg som følge af mit sekundære job som Ammunitionsrydnings-

officer, til Melby skydeterræn, destruere en ueksploderet lysbombe samt en 
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sprængfarlig ueksploderet håndgranat som var kastet af en menig flyversoldat uden, 

at den så detonerede. Lysbomben fik jeg hurtigt bortsprængt. Men da jeg kom  over til 

soldaterne i deres øvelsesområde, lå de alle i delingen i dækning bag en stor jordvold og 

den ueksploderede håndgranat lå ude på marken hvor den var havnet efter kastet. Hvad 

gør man så? 

 

Jo, jeg lagde mig også bag jordvolden med stålhjelm på, fattede et 200 gr. 

sprænglegeme og monterede en detonator med 30 cm. lunte som brænder 1 cm i 

sekundet. Derefter mavede jeg mig langsomt og stille ud imod håndgranaten. Man skal 

være meget forsigtig, for når den formentlig hænger i slagstiften, kan den mindste 

rystelse medføre, at den sprænger, og så er der jo mulighed for, at jeg forlader denne 

Jord for bestandig. Jeg lagde mit sprænglegeme ca. 1 cm. fra håndgranaten og antændte 

lunten, og derefter trillede jeg langsomt væk og i dækning, og 30 sekunder efter kom 

eksplosionen og håndgranaten var destrueret. Heldigvis havde jeg ikke så mange af den 

slags opgaver, men nogle sprængninger er det dog blevet til i min tid, især under 

øvelser, hvor det bl.a. blev til artillerimarkeringer m.v.. 

 

Vores sommerferie 1975 var vi nu ved at planlægge, så vi var i god tid, bl.a. med 

hensyn til bestilling af hotelværelser ned igennem Europa. Vores Siameserkat skulle vi 

også have bestilt pension til. Denne sommer skulle det være en hel måneds ferie for os 

alle 4. Samtidig havde vi købt en bil mere, det var en stor 4 dørs WV K-7o rød . Det var 

meningen at vi så skulle sælge vores lille WV folkevogn, men vi besluttede os til at 

beholde denne også, så nu havde vi nu 2 biler hvilket vi således havde i 6 år. Det var 

dengang. Idag år 2000 vilde det have været for dyrt. Tilbage til planlægningen af vores 

sommerferie. 

 

Vi bestemte os til at kører sydpå over Rødby-Puttgarden gennem Tyskland, Holland, 

Belgien og ind i Frankrig til Invasionskysten fra anden Verdenskrig 1944 i Normandiet, 

videre over Paris ind i Svejts, så igennem Østrig nordpå over Tyskland til Puttgarden-

Rødby og så hjem. Igennem Forenede Danske Motorejere fik vi bestilt hotel-værelse i 

det sydlige Europa . Katten fik så også bestilt pension til. 

 

Det var en god kat som blev 14 år, men så fik den det vel godt i den tid vi var på ferie. 

Man kan jo ikke blive hjemme altid fordi man har et kæledyr. Senere fandt vi dog ud af, 

at bede naboer om at se ind til vores katte, og sørge for at give dem mad og drikke 

Det var trods alt bedst, at de hele tiden var i de hjemlige stuer. 

 

I god tid blev det meddelt mig fra personelafdelingen på Flyvestationen, at jeg skulle 

være til rådighed for en personelrokering med Officerer. Nye udfordringer var på vej 

kunne jeg forstå. Først var det meningen, at jeg skulle være Teknisk Chef for 

Flyvestationens Våbentekniske afdeling, men da der nu også var brug for mig som 

Stabsofficer i Flyvevåbnets øverste tekniske myndighed, nemlig Flyvematerielkom-

mandoen beliggende på Flyvestation Værløse, så valgte jeg dette. Jeg skulle møde der 

den 1 Oktober 1975. Det skulle jo nok blive spændende, for der blev tillige stillet et 
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Stabskursus i udsigt, selvom der kom til at gå nogen tid. 

 

Og så startede vores sommerferie. Første overnatning var i Hamburg, Hotel Stuttgarter 

Hof, vi kørte lidt rundt og så os om. Stillede så bilen i et bevogtet og aflåst garageanlæg 

nær hotellet og gik derefter aftentur i byens centrum. 

 

Næste morgen videre ind i Holland  med et mindre ophold i byen Breda, byen som jeg 

havde været i nogle gange i forbindelse med mine udlandsrejser. Hen under aften nåede 

vi Belgien hvor vi skulle bo i Bruxelles. Det var et skyskraberhotel der havde det sjove 

navn "Jamer". Og jeg skal love for, at der blev jamer om man kan sige sådan. Marianne 

og Maj-Britt delte jo hotelværelse, og Margrethe og jeg havde vores værelse næsten ved 

siden af. Da vi havde sovet lidt vågnede vi ved en skrigen og larm, og Margrethe og jeg 

sagde til hinanden, hvad det dog var for en jammer og støj folks børn laver om natten på 

et hotel ? 

 

Men vi kom hurtigt ned på jorden igen, da vi fandt ud af, at det var Marianne og Maj-

Britt der var oppe at toppes, så Margrethe måtte ind og skælde ud. Jeg husker altid, at 

når Maj-Britt fik en irettelsættelse af Margrethe, så sagde Maj-Britt:  Javel Madamme. 

Men de faldt den nat hurtigt til ro, hvilket også skete resten af natten. I Bruxelles nåede 

vi også en køretur forbi Kongeslottet Laken og ud til Atomic-Tårnet. 

 

Og så forlod vi Bruxelles næste morgen og kørte videre sydpå ind i Frankrig via Rouen 

til Caen i Normandiet. Her skulle vi bo i nogle dage og således køre rundt og se alle de 

kendte og berømte steder fra kampene under 2. Verdenskrig, bl.a.Invasionskysten, 

stedet for den største militære operation nogensinde i Verden. 

 

Især mig med mine militære og histortske interesser glædede jeg mig meget til dette. 

Den første aften, hvor vi var ankommet til Caen hen på eftermiddagen, Hotel 

Metropole, kørte vi ud til kysten til byen Arromanches, så vi var lidt 

førstehåndsorienteret til de næste dages køretur rundt i områderne. Herfra kørte vi langs 

kysten til Quistreham, en fantastisk tur og så var mørket ved at sænke sig over 

landskabet. Når man tænker sig Invasionen i Normandiet begyndte den 6. Juni 1944, og 

at over ½ million amerikanske, britiske og canadiske soldater som i de første par døgn 

blev landsat her under svære kampe mod tyske soldater, så må det være en fantastisk, 

men også en uhyggelig oplevelse. Mange faldt. Det kostede at befri fastlandet for det 

nazi-Tyskland, der i flere år havde besat det meste af Europa. 

  

Det kunne ikke undgå at gøre indtryk på os her i mørket, når man tænker på, at her i 

dette område dalede tusinder svært bevæbnede faldskærmssoldater ned natten til den 6. 

Juni 1944. Vi kunne udmærket tænke os til situationen hvor dramatisk det end måtte 

være, og hvor der få timer efter som sagt landsattes tusinder af soldater på de forskellige 

kystområder ved hjælp af 5000 skibe. Samtidig blev hele denne landsætning støttet af 

11000 flyvemaskiner. En kæmpe militær operation der udgik fra England og i lang tid 

havde været planlagt og forberedt der. Ja men alt det kan der læses om i historiebøgerne 
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 omhandlende 2. Verdenskrig. 

 

Jeg husker at vi kørte over en lille bro hvor der fortsat ligger en panservogn der sank 

ned i sandet og selvfølgelig ikke kunne bjerges op igen, men sådanne uheld var der 

uden tvivl mange af. Det blev sent inden vi nåede tilbage til vort hotel I Caen. Caen 

blev jo også totalt smadret af engelske bombefly i forbindelse med Invasionen, idet 

tusinder af tyske soldater med deres panserstyrker gemte sig der. Men byen var nu flot 

genopbygget. 

 

Efter morgenmad næste dag kørte vi så rundt og så de forskellige steder hvor disse 

dramatiske begivenheder udspilledes. På stranden ved Arromanches var der opført et 

fantastisk Invasionsmuseum hvor sågodt som alt om invasionen kunne ses. Der blev 

bl.a vist virkelige filmsoptagelser om landsætningerne i de dage. 

 

Vi kørte videre til Sainte-Mere-Eglise, første befriede by i Frankrig. Vi besøgte kirken 

på torvet hvor hundrede af amerikanske faldskærmssoldater landede og kom i kamp 

med de tyske soldater. Kendt er beretningen om faldskærmssoldaten John Steele fra den 

amerikanske 101. luftbårne division. Han blev hængende i sin faldskærm i kirketårnet 

og spillede død så han ikke blev beskudt igen. Jo, vi så mangt og meget i de dage, og i 

Arromanches købte jeg en håndgranat, der var blevet ombygget til cigartænder. Den 

står hjemme i vores stue som et minde om Invasionen og vores ferietur i 1975. 

 

Og videre gik det til de forskellige invasionsstrande ved Bernieres og Riva Bella med 

kodenavne som " Sword " og " Juno ", de britiske strande. Ved invasionsstranden " 

Gold " var Maj-Britt ude at bade imellem resterne af invasionsstyrkernes kunstige havn 

 “Port Winston“. 

 

Og så nåede vi "Omaha" den amerikanske strand, hvor 9386 amerikanske soldater 

ligger begravet. Det var den mest blodige strand under kampene. Nær denne strand 

havde man indrettet en meget flot krigskirkegård til disse soldater. Sluttelig kørte vi til 

slagmarken "The Pointe Du Hoc", og "Utah" med bunkers i ruiner og efterladenskaber 

bestående af panservogne kanoner og landgangsbåde. Jo, det var fantastisk at stå på de 

steder hvor ting skete. Herefter returnerede vi til vort hotel inde i Caen til en god og 

tiltrængt nattesøvn. 

 

Næste dag, efter at vi havde pakket bil, kørte vi så indefter i landet via Lisieux mod 

storbyen Paris. Hotellets navn husker jeg ikke, men alt var fint og i skønneste orden. Og 

i Paris så vi selvfølgelig alle de kendte steder. Vi var på toppen af Triumfbuen, i 

Eiffeltårnet, Notre Dame Kirken, Montmatre, Versailles o.s.v. Oppe på toppen af 

Eiffeltårnet sagde jeg til Maj-Britt, at jeg synes at tårnet var ved at ruste op, og så kunne 

det nok være at Maj-Britt ville skynde sig ned igen. 

 

0Jeg husker en eftermiddag måtte Anna Margrethe have læge på hotellet, idet hun 

havde så ondt i en hæmoride. Der kom en lille mørk fransk læge, særdeles flink, men 
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han skulle lige se hende i numsen, og det var Margrethe ikke meget for, men lægen 

fik sit kik, og derefter fik hun en indsprøjtning samt nogle piller, og så skulle smerterne 

nok høre op. Hun skulle bare gå i seng og holde sig i ro. Men ikke tale om. Om aftenen 

skulle vi skam i byen alle 4. Vi tog en taxa ind til Triumfbuen for at gå tur på de store 

brede gader og se på aftenlivet. 

 

På vej imod Triumfbuen dinglede Margrethe som en fuld mand på gaden efter 

indsprøjtningen til stor morskab for os alle, og det var godt, at hun havde Maj-Britt 

under den ene arm og Marianne under den anden. Jeg filmede dem bagfra. Vældig 

morsomt, men vi havde ihvertfald en særdeles god aften inde i Paris centrum, og kunne 

så senere tage tilbage til Hotellet og hoppe iseng.  

 

Næste dag gik ferieturen videre igennem Frankrig til Bourg en Bresse hvor vi blev 

indlogeret på Grand Hotel De France for en Nat. Derfra næste morgen kørte vi ind i 

Schweiz til Geneve for et lille ophold der, og så videre til Anzere i Valais nær byen 

Sion. 

 

Her havde vi oppe i bjergene lejet en lejlighed i et Ferieboligkompleks med en flot 

udsigt ud over det øvrige bjerglandskab. Her skulle vi bo i 14 dage, og så kunne vi 

rigtig slappe af efter den omfangsrige Frankrigstur. Det var en særdeles dejlig lejlighed 

med alt tilhørende, samt underjordisk garageanlæg til vores bil, og med direkte adgang 

til lejligheden. 

 

Vi havde således også adgang til områdets svimmingpool, forretninger, cafeer o.s.v. 

Også herfra tog vi på mange udflugter, bl.a. til Matterhorn ved byen Zermatt samt Mont 

Blanc ved byen Chamonix. Vi havde bilen med ombord i et biltog fra Goppenstein  til 

Kandersteg. Vi var i Interlaken, vi var i Bern hvor vi så Mormon-Templet i Zollikofen. 

Her mødte vi nogle mormoner som vi kendte og som var på tempeltur hernede. Det var 

bl.a. familien Lindhardt. De boede på campingplads nær Templet. En dag kørte vi også 

lige en tur ind i Italien over Simplonpasset  til byen Domodossola. I Mørel var vi en tur 

højt op med svævebane, og så travede vi ellers videre opad på vores gåben for at se os 

lidt om. På nedturen til svævebanen igen gik vi såmeget på ujævne stier at Margrethe 

sled sine silkestrømper totalt op. 

 

Også de dejlige 14 dage fik jo en ende, så da vi havde fået afviklet lejligheden, pakket 

bil med alle vores ting, sagde vi farvel til et særdeles dejligt ferieområde. Vi kørte ad 

bjergvejene ned i byen og gjorde et lille ophold der, før at vi så startede på vores videre 

færd. 

 

Og så gik turen så videre mod Furka-Passet, som vi skulle køre over i en højde af 2431 

meter. Når man nærmede sig passet kunne man se biler i lange striber forcere passet op 

af vejene langs bjergsiderne, og nu begyndte vi også at køre opad. 

 

Så var vi også inde i kolonnen af biler der skulle passere passet. Da vi nåede toppen og 
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skulle begynde nedturen, holdt vi ind til siden og steg ud af bilen for at fotografere 

og smalfilme. Ved vej-og bjergsiderne lå der store snemasser der selvfølgelig ikke 

smeltede oppe i denne højde. Maj-Britt og Marianne fik således lejlighed til at lege lidt 

med sneen og lave et par snebolde. Så fortsatte vi videre nedad, og dernede nåede vi 

byen ved Zuriksøen Rapperswil. I byen Rapperswil besøgte vi et ægtepar, som Anna 

Margrethes Søster Hanne kendte fra sine tidligere ophold i byen. De havde en større 

hyggelig landevejskro, og der spiste vi så vores middagsmad, og senere talte vi med 

ægteparret en times tid, inden vi igen måtte videre. 

 

Hvor vi derefter overnattede husker jeg ikke, men dagen efter var vi en tur i 

lilleputstaten Liechtenstein, et virkeligt hyggeligt lille land hvor vi bl.a. købte 

frimærker, så Regentens slot og gik en tur i butikker. Vi kørte så videre til Østrig hvor 

vi i byen Feldkirch havde bestilt hotelværelser for natten. 

  

Næste dag kørte vi så videre til Tyskland, via Karlsruhe til Rudesheim ved Rhinen, hvor 

vi boede i 2 dage på Hotel Stern og rigtig hyggede os i de forskellige restauranter 

dansede, spiste pølser og drak rhinskvin, det var dengang vi endnu drak lidt vin engang 

imellem. Hotel Stern er et vældigt godt hotel, og vi har været indlogeret der jævnligt på 

vores rejser ved Rhinen, bl.a. har jeg boet der sammen med mine forældre, samt på den 

første sommerferie Anna Margrethe og jeg holdt sammen i 1962. 

 

Og så gik vores tur videre til Køln hvor vi bl.a. beså den store berømte kirke Kølner-

Domen. Derefter nåede vi Berleburg, hvor vi gik en tur ved anlæg, have og Slot hvor 

den danske Prinsesse Benedikte bor sammen med sin ægtefælle, den tyske Prins 

Richard. Sidste overnatning var Byen Celle på Luneburger Heide. 

 

Dertil kom vi sent om natten, og da vi på gaden stoppede op og spurgte en dame om vej 

til vort bestilte hotel viste hun vej, og fortalte at hun lige kom derfra og at de ventede os 

på hotellet da vi var gæster nr. 1000 eller deromkring, jeg husker det ikke rigtigt. Vi 

blev også pænt modtaget og fik et glas vin forinden vi gik til ro, og næste morgen skulle 

vi fejres. Vi sov alle godt om natten, især efter det glas vin vi fik. Næste morgen til 

morgenmaden forventede vi jo så et eller andet, og at vi jo bl.a. skulle fotograferes m.v. 

som de jo selv havde sagt aftenen før da vi ankom. Men godmorgen, da vi havde spist 

morgenmad havde Hotellet glemt alt om det, og så startede vi vores tur videre imod 

Puttgarden hvor vi skulle sejle med færgen "Deutchland" til Rødby-havn i Danmark. 

 

I Puttgarden var der problemer, idet der var ankommet så mange biler der skulle med 

over, at selv os, der havde bestilt pladsbillet til et bestemt klokkeslet måtte vente idet, 

som færgepersonalet rigtigt sagde til os, at vi kunne jo ikke flyve henover de andre 

biler. Med andre ord, deres pladssystem med båse til de forskellige afgangstider var 

simpelhen brudt sammen. Men over kom vi da et par timer senere og kørte så fra 

Rødbyhavn hurtigt nordpå over Lolland og Sydsjælland mod Roskilde, og nåede vort 

hjem i Ølstykke ca. 3 timer senere. 
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Således sluttede en måneds begivenhedsrig sommerferie for os alle 4, og så kunne 

vi sende vores foto og smalfilm til fotografen for fremkaldelse og glæde os til, at kunne 

se vores film samt foto såtit vi havde lyst i eftersommeren og den kommende vinter. 

 

I Odense var min Far pludselig blevet ramt af en mindre hjerneblødning i en alder af 80 

år, ikke alvorligt, men nok til at min Mor og Far ikke turde tage toget mere når de 

besøgte os her i Ølstykke, så det blev til, at jeg kørte til Odense i bil og hentede dem til 

Jul, Påske, Pinse osv når de ville besøge os, men også dette klarede vi uden problemer. 

Jeg skulle bare sørge for at have bestilt færgebillet til bilfærgerne på Storebælt og retur i 

god tid før højtiderne. 

  

En anden ting skete herhjemme i Ølstykke. Marianne var hos Øjenlæge i Charlotten-

lund, og der blev det konstateret, at synet på det ene øje var stærkt svækket som følge 

af, hun tidligere på året var blevet ramt af en papirkugle afskudt med gummibånd, af en 

dreng henne på Stensgårdsskolen. Øjenlægen anbefalede speciel behandling hos en 

Øjenspecialist i byen Essen i Tyskland snarest. 

 

Anna Margrethe udførte her et utroligt stykke arbejde. Drengens forældre og deres 

Forsikringselskab blev underrettet, og anmodning sendt til specialisten i Essen der 

kunne behandle hende primo Oktober. Det var den såkaldte gule plet i Mariannes  øje 

der havde taget skade, og den skulle behandles med Laserstråler, en ikke helt ufarlig 

operation, der under uheldige omstændigheder kunne gå ud over hjernen. Men vi 

håbede jo det bedste. 1. Oktober kørte Anna Margrethe og Marianne afsted imod Essen 

i vores  bil K-70. Med var også Anna Margrethes søster Hanne, der jo var god til det 

tyske sprog. 

  

Samme dag mødte jeg til tjeneste som Stabsofficer i Flyvematerielkommandoen efter, 

at jeg dagen før havde holdt afskedsreception i Eskadrille 722. Eskadrillechefen holdt 

en tale og overrakte mig Eskadrillens Skjold som et minde om min tid som Teknisk 

Chef i Eskadrillen. Som afskedstur fløj vi en tur til Hesselø i Kattegat, hvor vi var til 

frokost hos Forvalteren og Fyrmesteren. Jeg nåede lige en tur op i fyrtårnet. Ja, på 

Hesselø havde vi holdt mange øvelser igennem årene. 

 

Sålænge familien så var i Tyskland, måtte jeg jo klare mig med vores lille Folkevogn, 

hvilket jeg jo selvfølgelig også nok kunne. I Flyvematerielkommandoen skulle jeg 

tjenestgøre i Flyteknisk Afdeling og i begyndelsen bl.a. være sagsbehandler på 

Flyvevåbnets Ambulancer og Brandbiler de såkaldte Crash-Tenders som på alle 

Flyvestationer holder i beredskab ved startbanerne under al flyvning.  

 

Netop nu skulle der indkøbes helt nye Crash-Tenders til Flyvevåbnet, idet samtlige 

Flyvestationers var ved at være nedslidte og for umoderne. De havde netop været i 

udbud hos 3 udenlandske firmaer. Således blev et tilbud fra Firmaet Rosenbauer i Linz i 

Østrig antaget for levering af nye brandkøretøjer til Flyvevåbnet indenfor de næste 3 år. 
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Det blev en spændende udfordring for mig at være med i dette projekt. Jeg stod for 

det tekniske i projektet og så sammen med en Premiereløjtnant der tidligere havde gjort 

brandtjeneste i Flyvevåbnet, og han var jo ekspert i brandslukning. Det økonomiske og 

handelsmæssige var der Merkonomer fra Handelsafdelingen der tog sig af. Det var på 

det tidspunkt,1975, en handel til 12 millioner kr. 

 

Det blev til mange rejser til Østrig for os. Enten tog vi med tog derned, og nogle gange 

med fly fra Kastrup Lufthavn, Lufthansa eller Austrian Airlines. Vi blev indlogeret på 

særdeles gode hoteller og levede virkelig godt i den tid. 

 

Vi afprøvede og kontrollerede Crash-Tendere efterhånden som de blev færdigbygget, 

og jeg lærte i den tid at køre et sådan køretøj også. Jeg havde dog i forvejen kørekort til 

stor vogn. Sjovt nok måtte jeg lære den militære kørelærer derhjemme at køre en sådan 

Brandbil. Da han var udlært, skulle jeg aflægge prøve for ham for at få det påtegnet i 

mit kørekort, Ha Ha!.I Østrig husker jeg en dag ude i bjergene hvor jeg prøvekørte en af 

vores Crash-tendere. Her havde jeg med speciel tilladelse fået lov til at kører med stor 

fart, udrykningshorn i gang og alle blå blinklys tændt. Jo, det var noget der vækkede 

opmærksomhed i de små hyggelige byer. 

 

I 1976 kørte vi i familien fortsat nogle bilture rundt i landet. Vi var bl.a. i Legoland en 

hel dag. I sommerens løb havde vi lejet en lejlighed i Hahnenkle i Tyskland, et område 

nær Hartzen. Dertil kørte vi ned på en dag, og havde det der meget hyggeligt. Således 

var det et rigtigt ferieparadis med svimmingpool, minigolfbaner, legeplads for børn, og 

så var der mange muligheder for vandreture i bjergene og skovene. 

 

Vi var en dag på en køretur i bilen ind i et skovområde, hvor vi parkerede bilen på en 

dertil indrettet parkeringsplads. Vi gik en tur ind i skoven og Marianne og Maj-Britt løb 

fornøjet rundt efter hinanden og legede. Pludselig kom der en vagtpatrulje af soldater 

gående forbi os, og det Anna Margrethe bemærkede ved disse soldater det var, at de var 

så sure at se på og deres øjne var ikke så venlige da de passerede os. jeg havde i skoven 

godt lagt mærke til flere afmærkede sten langs skovkanten på vores vandring, sten der 

senere skulle vise sig at være Grænsesten. 

 

Det kunne nok være at vi pludselig vågnede op, for det var jo det kommunistiske 

Østtyskland der strengt var et lukket land og soldaterne var selvfølgelig Østtyske og 

anholdt enhver der forsøgte at passerer grænserne. Om vi uforvarende havde været inde 

på Østtysk område skal jeg ikke kunne sige, jeg kan ihverfald ikke mindes det, men 

Maj-Britt og Marianne har sikkert under deres løben efter hinanden været inde på den 

forkerte side af grænsen. 

 

Sådan som Østtyskerne opførte sig i de år, havde vi helt sikkert været anholdt og ført 

ind i Østtyskland, for hvis soldaterne havde taget børnene, var vi selvfølgelig løbet 

efter, ja, de kunne i værste fald have skudt på os. Jeg ser senere for mig overskrifterne i 

pressen hjemme i Danmark: " Dansk Flyverkaptajn anholdt af Østtysk vagtpatrulje ". 



 149 

 

Nu skyndte vi os tilbage til vores bil og derfra bemærkede vi, at mange Vesttyskere 

fulgte de østtyske vagtsoldaters færden langs grænsen. Jeg havde vores smalfilms-

apparat fremme og fik, skjult bag vores bil, taget nogle gode optagelser af de Østtyske 

soldater, der langs grænsen blev fulgt af de mange Vesttyskere. Ja, Østtyskerne var 

meget provokerende i de år kommunisterne havde magten i det lukkede land. Nu 

skyndte vi os at kører vores vej hjem til vores lille lejlighed i Harzen, og en spændende 

oplevelse rigere, en oplevelse der måske, alt efter omstændighederne, kunne have endt 

galt. 

 

Ellers havde vi fortsat nogle gode dage endnu på dette feriested, men også denne ferie 

fik jo en ende, og så måtte vi jo atter returnere til Danmark og vort hjem i Ølstykke med 

dejlige minder i tankerne samt fotografier og smalfilm. Jo, vi havde mange gode 

ferieture med vores 2 piger. 

 

Ja, det er med at huske alle de forskellige tildragelser i vores lille familie, men i 1977 

rejste Marianne til USA over til Grethe og Val for at være en tid som ung pige i huset, 

som man siger. Om sommeren rejste Margrethe Maj-Britt og jeg 3 uger til Grækenland 

på sommerferie på øen Rhodos. Her havde vi en dejlig tid med udflugter, sejlture 

svømmeture i svimmingpool og i Middelhavet, samt rigtig ligge og dase på stranden og 

blive solbrændt, men her skulle man rigtig passe på, for i den stærke sol hernede kunne 

man hurtigt blive alvorligt forbrændt. Vi led da også nogle gange af mindre 

solskoldninger. 

 

Vi boede på Hotel Dianyssos højt oppe, og med en dejlig udsigt over Middelhavet. Maj-

Britt nød at løbe rundt i sin badedragt både på stranden og ved svimmimgpoolen. Jeg 

husker en morgen tidlig, da ringede telefonen på vort hotelværelse, og da var det 

Marianne der havde fundet frem til os fra American Forck nær Salk Lake City i USA, 

hvor hun jo var hos Grethe og Val. Så der fik vi en hyggelig sludder med hende. En nat 

vågnede vi ved at det bankede på døren til vort hotelværelse flere gange, og Margrethe 

og jeg stod op men turde ikke rigtig lukke op, man høre jo så meget. Jeg tog telefonen 

og ville ringe ned i receptionen og få dem til at undersøge sagen nærmere, men nåede at 

få lagt røret på igen inden receptionen svarede. 

 

Margrethe havde nemlig i mellemtiden fundet ud af, at det var Maj-Britt der stod 

udenfor og ville ind. Det viste sig, at Maj-Britt, der jo også sov sammen med os, i mere 

eller mindre  søvne var stået op, gået ud på gangen og smækket værelsedøren. Derpå 

gået ned i hotellets hall, og der kommet til sig selv igen, og så skyndt sig op og banke 

på til vort hotelværelse, hvor Margrethe og jeg så fik en mindre forskrækkelse. Ja, den 

episode har vi tit moret os over. 

 

Jeg skal ikke lægge skjul på, at Maj-Britt holdt meget af at komme til Grækenland på 

ferie, især til Rhodos og det gjorde vi andre selvfølgelig også. Vi fik da også en mangen 

god ferie på Rhodos. Vi holdt meget af at slentre rundt i Rhodos by, ligge og sole os på 
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strandene, dog uden at blive forbrændt hvilket vi desværre blev et par gange og det 

er ihvertfald ikke rart. Det var også meget spændende, at sejle med på de mange 

forskellige krydstogter der blev arrangeret. Når jeg optog smalfilm, kunne jeg altid være 

sikker på, at Maj-Britt pludselig stod foran filmsapparatet, for hun ville skam også være 

med på alle optagelser, eller også oplevede man, at hun stod et sted i baggrunden og 

vinkede. 

 

Flyveturen til og fra Grækenland var også altid spændende. Vi glædede os altid meget 

til den gode mad ombord, og så var vi som regel ude i flyets cockpit og hilse på 

piloterne. Et par gange har vi oplevet, at begge piloter var nogle af mine forhenværende 

bekendte fra Flyvevåbnet. 

 

I 1979 på vej til Samos i Grækenland havde Maj-Britt lavet en tegning af flyet vi fløj 

med, en Caravelle. Og den tegning skulle hun selvfølgelig ud i flyets Cockpit og 

præsentere for piloterne. Jeg var med derude, hvor Maj-Britt blev vel modtaget. Jeg 

filmede 2. piloten medens han sad og betragtede hendes fine tegning. 

 

Ja, der kan fortælles meget om vores mange rejser, proceduren er jo selvfølgelig altid 

den samme bortset fra specielle spændende eller morsomme episoder i det pågældende 

land. F. eks. engang sidst i halvfjerdserne på en rejse til Malaga i Spanien og videre til 

Marokko i Afrika. Rejsen foregik med fly til Malaga, med skib til Afrika og så bustur 

rundt i Marokko. Allerede efter det første måltid dernede begyndte jeg at få tynd mave 

og blive rigtig utilpas, og det fulgte mig under hele turen. 

 

Men de mange spændende oplevelser hjalp jo lidt på situationen. Bl.a. boede vi en nat 

på et Hotel i Rabat hvor der var fyldt med Kakkelakker på alle værelserne, så det var 

bare med at komme i seng og falde i søvn og glemme alt om de smådyr. Næste morgen 

var vi hurtigt oppe og nede i bussen. Som Rejselederen morsomt udtalte da hun sagde 

god morgen: Det er første og sikkert eneste gang at alle er så hurtige og præcise nede i 

bussen, og det havde hun jo ret i. Alle havde jo Kakkelakker på Værelserne. Maj-Britt 

blev ikke dårlig fordi hun kun spiste brød og drak købt rent vand. Margrethe havde 

såvidt jeg husker en lille smule maveproblemer. Mange bliver jo dårlige når de er 

sydpå. Hver gang bussen gjorde holdt så var det med at finde et toilet, og så løb man alt 

hvad man kunne, bare for at konstatere at der allerede var optaget, og så kunne man 

være heldig og finde et tarveligt lokum et eller ande sted istedet for. 

 

I byen Marakkech boede vi på et godt hotel, men det med maden var jo stadig et 

problem, vi er jo ikke vandt til den slags kost. På markedspladsen var der meget sjovt. 

Jeg blev filmet med en slange om halsen, men det var jo ganske ufarligt, idet jeg senere 

konstaterede, at alle dens tænder var fjernet, så kan man jo sagtens spille “Helt". Vi så 

de forskellige artister optræde med forskellige numre, og selvfølgelig skulle de have 

penge hver gang af tilskuerne. 

 

I Afrika vil kvinder med slør om ansigtet ikke fotograferes, men det lykkedes mig med 



 151 

zoom, at tage enkelte billeder. Ellers løb de væk eller drejede hovedet væk fra 

fotografen. I et tilfælde fik jeg taget et billede af Maj-Britt ved siden af sådan en kvinde, 

en slørhale som jeg kaldte hende. Billedet blev godt, men hun tog sig også betalt for det. 

Jeg husker idag ikke hvormeget Margrethe betalte hende. Men tilfredse var vi alle. 

 

Efter denne store rundtur med bussen nåede vi byen Tanger, en kendt by i Nordafrika 

som også bød på oplevelser. Næste morgen afgang med bussen til havnen og så med 

skibet tilbage til Spanien, gennem Gibraltarstrædet og forbi Gibraltarklippen. Og så var 

vi tilbage i Malaga efter en begivenhedsrig tur i Afrika. 

 

Vi fik da købt en del dernede, en kobberkedel, nogle messingplatter, en myntethe-kande 

og 2 gulvtæpper og 2 gulvløbere. Jeg husker at Maj-Britt var så trøstesløs medens 

Margrethe købte tæpper. Hun sad på skødet af mig og græd, men hun var også nok 

særdeles overtræt. Men hun ville ikke have de tæpper. Nå, men vi fik de tæpper hvad 

Maj-Britt vel også nok senere var tilfreds med. Marianne var dog ikke så utilfreds og 

hun havde som ung pige, lige hjemvendt fra USA, også nydt turen i Afrika. 

  

I Malaga havde jeg stadig problemer med tynd mave, og vi grinte sådan, da vi kom ind 

på et apotek for at købe nogle piller der kunne hjælpe på det. Vi viste jo ikke hvad vi 

skulle sige, og så kom vi til at tænke på Dirck Passer der nok ville have sagt: " De har 

vel ikke noget imod tyndskid ". Nå, men piller fik vi, og det hjalp på maven. 

          

Men så fik vi ellers et par gode dage i Malaga med et par spændende udflugter oppe i 

bjergene bl.a. var vi inde i Alhambra, de mauriske Kongers slot ved Granada, særdeles 

interssant. Ja, og så ellers dejlige dage ved stranden. Og så sluttede også denne ferie. 

Bus til lufthavnen, fly til København, så hjem til Ølstykke til vores dejlige hus. 

Sommeren 1979 var vi som før nævnt på øen Samos i Grækenland i 14 dage og med en 

afstikker til Tyrkiet med skib, en tur der var særdeles interessant og vi så mange steder, 

steder kendt fra  verdenshistorien. 

 

Efteråret 1979 blev desværre et sørgeligt efterår i familien. Anna Margrethes Far 

Kristian Rasmussen kom alvorligt tilskade, idet han på blev påkørt af en bil inde i 

København ved Dybbølsgade og det var så alvorligt, at han få dage senere døde på 

Hvidovre hospital. Pæn begravelse fra Rødovre kirke og på Rødovre kirkegård. Mange 

mennesker fra bl.a. Højskoleforeningen var med. Ved graven læste Maj-Britt et par vers 

fra en kendt salme. Derefter fælles kaffebord i Højskoleforeningens lokaler. 

 

Dermed var det ikke slut for denne gang. Samme efterår 9. Nov. døde min Far på 

plejehjemmet Munkehaven Kragsbjergvej i Odense næsten 85 år gammel, ret svækket 

af flere hjerneblødninger, og det var jo nok det bedste, han kunne jo ikke tale og gå det 

sidste halve år, og vejrtrækningen begyndte også at volde problemer. Tilsidst fik han ilt 

tilført konstant. 

 

Pæn bisættelse i stilhed fra Kirkegårdskapellet i Odense med kun den nærmeste familie, 
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som ønsket af min Mor. Derefter fælles spisning på en Restaurant i Dalum ved 

Odense. Min Far blev kremeret og urnen senere nedsat på Korsløkke kirkegård ved 

Odense i overværelse af min Mor og mig. Ja, som sagt et sørgeligt efterår med to 

dødsfald. Sådan er livet. Slægt skal følge slægters gang. 

 

I December måned var jeg på møde- og ledertræningskursus ved Forsvarets Center for 

Lederskab på Lynæsfortet ved Hundested. Der sker jo hele tiden nye ting og holdninger 

i menneskets tilværelse som også Forsvaret, alt efter omstændighederne, må indordne 

sig under. Kurset var særdeles interessant og lærrigt 

. 

1. Jan. 1980 blev jeg i Flyvematerielkommandoen beordret til en ny stilling, i 

Kommandoen, nemlig i Personel-og Uddannelsesafdelingen. Jeg skulle i denne stilling 

være rådgiver for Forsvarskommandoen i Vedbæk vedrørende det militære tekniske 

personels ansættelse og rokering i Flyvevåbnet. Bl.a. skulle jeg som Flyvemateriel-

kommandoens  repræsentant rejse ud til Flyvestationerne som cencor, og overvære 

autorisationsprøver for flyklarmeldere på de forskellige flyvemaskinetyper. Stillingen 

viste sig at være en fin udfordring og vældig spændende. 

  

Een ting havde jeg ikke været opmærksom på. Afdelingschefen, en Oberstløjtnant, en 

lille bitte mand fyldt med mange særheder og mindreværdskomplekser, uduelig som 

chef, arrogant, selvvidende og hvis klogskab var til at overse, var ikke min "kop the". 

Han rangerede faktisk oppe i omegnen af Vorherre, og jeg havde trods alt haft en hel 

del chefer i min tjenestetid. Han ødelage simpelhen klimaet for det militære personel i 

sin afdeling. Men hvor skulle jeg også vide det fra. Jeg havde tidligere hørt lidt om ham, 

men folk siger jo så meget. Han havde kun interesse for de civile damer og sig selv, 

ikke for sine officerer. Jeg fik senere has på ham ved at klage til Generalen, at enten 

forlod jeg afdelingen igen, eller også måtte han sættes på plads af en højere instans. 

Generalen sagde, at jeg bare skulle ryste pelsen og lade som ingen ting. Generalen 

kendte ham godt fra denne side. Det hjalp på mig, og det øvrige personel, og så var den 

pot ud. Jeg kunne forstå, at Generalen derefter havde "pustet" ham i nakken, for 

Oberstløjtnantan blev herefter meget medgørlig, ihvertfald over for mig.  

 

Men det blev som sagt til mange tjenesterejser ud til de danske flyvestationer for 

deltagelse i møder, virksomhed som cencor, personelmøder m.v.. Rejserne blev her 

foretaget med enten militært eller civilt fly, tog eller millitær tjenestevogn, hvad jeg 

således syntes var ret afvekslende. Tillige blev man indlogeret på særdeles gode 

hoteller.  

 

I stillingen opnåede jeg i to perioder, at blive Flyvematerielkommandoens 

Projektofficer under NATO-Øvelse WINTEX, meget spændende og lærrigt. Samtidig 

var jeg blevet beordret som medlem af Projektgruppen for anskaffelse af F.16 jagerfly 

så der var rigeligt at se til. Det var jo under den "kolde" krig. Ved Forsvarets Center For 

Lederskab på Lynæs-Fortet havde jeg en del Lærervirksomhed, hvor jeg underviste i 

bedømmelse af militært personel. Men nu ikke mere  om tiden i Flyvevåbnet i denne 
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omgang. 

 

På hjemmefronten gik det med travlhed. Margrethe var jo Dagplejemoder, så der var 

altid mange småbørn herhjemme, og hun kunne godt lide at have med små børn at gøre. 

Marianne var i fuld gang på Ballerup Gymnasium hvor hun i sommerens løb skulle op 

til HF-eksamen, og Maj-Britt gik jo fortsat på Stengårdsskolen, og havde tanker om et 

job indenfor Luftfarten og Rejsebranchen. Iøvrigt klarede Marianne sig godt og fik sin 

HF-eksamen. 

 

 

Anna Margrethe, Marianne og Maj-Britt blev jo i 1976 døbt ind i Mormonkirken og var 

således engageret i mange møder, sommerlejre samt udflugter. Jeg var endnu ikke 

blevet døbt. Det kneb med at få taget sig sammen. Marianne og Maj-Britt deltog som 

dansere i mange opvisninger i landet når Mormonkirken var ude og præsenterer sine 

unge mennesker, og de var også meget aktive i kirkens sangkor. 

 

Således var Maj-Britt en par dage i Odense sammen med  øvrige dansere for at give 

opvisning i Rosengårdscentert, og det gik jo som sædvanligt fint. Der var mange 

tilskuere, og i en pause kom en af tilskuerne, en dame og gav hende 20 kr. Den dame 

var Farmor. Farmor skulle skam også  i Rosengårdscentert og se sit barnebarn optræde, 

så de fik en hyggelig snak sammen. 

 

Marianne var nu flyttet hjemmefra ind til byen, og havde fået Morfars lille lejlighed. 

Hun havde planer om at tage på mission for kirken. Efter at have tjent penge som 

Kasseassistent i Brugsen i Gl. Ølstykke, beskæftigede hun sig nu i Københavnsområdet 

som Hjemmehjælper, samt med et job i en Børnehave. Man skal jo som regel selv 

betale sin mission når man rejser ud, så det er godt med indtægter, I sommerens løb, så 

rejste Margrethe, Maj-Britt og jeg igen på en 14 dages tur til Rhodos. Maj-Britt glædede 

sig altid til at vi skulle ud at flyve og til Grækenland. Ja-a-a-a sagde Maj-Britt og jeg 

altid til hinanden når tiden til afrejsen nærmede sig. 

 

I sommeren 1981 rejste Marianne så på mission. Hun var blevet kaldet som velfærds-

missionær i Bolivia Sydamerika. Før hendes afrejse havde vi her i Ølstykke afholdt en 

afskedsreception for hende, hvor mange venner og bekendte mødte frem for at ønske 

god rejse. Forfriskninger blev der også plads til. På hendes afrejsedag hentede vi 

Marianne i Haderslevgade og kørte hende til Lufthavnen. Hendes kuffert til 1½ års 

mission var åbenbart blevet pakket en halv times tid før, så jeg husker, at det raslede i 

kufferten, så det var en lyst. Men OK, hun kom godt afsted. Og så rejste vi andre igen til 

Rhodos, igen, dog kun på en 8 dages tur. 

 

Så i 1982 måtte vi igen til bisættelse i familien. Min bror Carl Vilhelms kone Grethe 

havde i det sidste års tid ikke haft det så godt med sig selv. Det var desværre lykkedes 

for hende at tage sit eget liv, medens Carl Vilhelm var ude at sejle et par dage. Det blev 

en pæn bisættelse fra Bispebjerg Krematorium. Efter bisættelsen var der fælles 



 154 

kaffebord i en restaurant lige overfor Krematoriet. Om aftenen spisning for den 

nærmeste familie ude hos sønnen Rudi i Farum. Grethes Urne blev senere nedsat i de 

ukendtes grave på Bispebjerg Kirkegård. 

 

Et par uger efter rejste Margrethe, Maj-Britt og jeg på alle tiders rejse til Cypern. En 

rejse som vi forlængst havde bestilt ved SPIES rejser. Vi fløj derned med CONAIR 720 

B fly. Luftkaptajn og Flymaskinist var et par af mine tidligere kammerater fra 

Flyvestation Værløse, så dem var vi selvfølgelig ude i cockpittet og hilse på. 

 

Samme dag som vi rejste, blev alle vores C-47 fly fra Flyvevåbnete Eskadrille 721 

udfaset ved en storslået afskedsflyvning over Danmark. Det fly havde jeg fløjet mange 

timer med som inspektor på prøveflyvninger, samt når jeg var på tjenesterejse m.v.. 

Desværre kunne jeg jo ikke overvære denne sidste flyvning. Jeg har siden fået en 

videofilm optaget under flyvningen over Danmark, samt under sidste landing på 

Værløse. 

 

Vel ankommet til Lufthavnen blev vi kørt til vort Hotel. Det var Hotel Caravell ca 25 

km. fra Lufthavnen. Hotellet var meget godt, maden også, men omgivelsern var rent ud 

sagt dårlige, kedelige med et billigt gammeldags Tivoli. Nå, men hvis vi  opholdt os 

nær hotellet, swimmingpool og stranden kunne det gå an. 

 

Til daglig tog vi så med bus ind til de nærmeste byer. En dag var vi i den store by 

Nicosia, hvor vi bl.a. så danske FN-soldater patruljere i jeep påsat et stort Dannebrogs-

flag samt FN-flag. Det så flot ud med disse flag vejende på jeepen. I Nicosia var vi også 

på udstilling og så på antikke ting fra det gamle Grækenland. Og så en aften hjemme på 

Hotellet fandt vi ud af, at der fra byen Larnarca sejlede ruteskib til Haifa i Israel med en 

dags busrundtur til Jerusalem, Bethlehem, Tel Aviv m.v. Vi kontaktede SPIES 

rejselederen og fik ham til at indtegne os til turen. Dog var det ikke uden 

betænkelighed, at vi tog afsted, idet krigen imellem Israel og Libanon var på sit højeste. 

D.v.s. at når vi kom til Haifa så blev der kæmpet ca. 80 km. nord for Haifa. Der er jo 

jævnligt krig i de områder, men denne her krig der blev udkæmpet var en af de store. 

 

Søndag aften blev vi så hentet ved Hotellet og i bus kørt til havnen i Lanarca hvor 

skibet lå. Efter en kort ventetid kom vi ombord og indlogeret i 1. klasses kahyt med bad 

og toilet og tre køjer. Jeg må hellere tilføje, at det var det som de dernede kalder 1. 

klasse, men det gik an. Da vi lagde fra bolværket og begyndte at sejle ud i Middelhavet, 

var der dækket op til alle tiders middag og det var virkelig godt må jeg sige. Ros til 

kokken. Senere på aftenen sad vi oppe i salonen og overværede, at der blev danset 

israelske danse til vældig god musik. Så var vi nu også ved at være trætte og gik til køjs 

nede i vores kahyt. 

 

Vi sov virkelig godt og kunne næste morgen stå op  til morgenmad og en spændende 

dag foran os. Landet var jo i krig, så det blev meddelt i højtalerne ombord på skibet, at 

det var forbudt at fotografere. Da havde jeg lige taget lidt smalfilm ind over Haifa, som 
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vi nu kunne se i al dens pragt i solskinnet. Men det var der så nok heldigvis ingen 

der havde set, ihvertfald af dem der skulle holde øje med noget sådan. Pludselig lå der 2 

af den israelske Flådes hurtigbåde på hver side af vores skib og holdt strengt øje med 

vores indsejlning til Haifas havn. Jeg lagde mærke til, at det var kvindelige marinere 

som førte disse hurtigbåde, der var svært bevæbnet. 

 

Efter at have deponeret vores pas til Politiet gik vi i land og ind i de ventende busser, og 

så kørte vi afsted imod Tel Aviv og Jerusalem. Der er meget at se på fra sådan en bus. 

Vi kom bl.a, forbi en skov hvor der var plantet et træ for hver Jøde der omkom under 2. 

Verdenskrig i de tyske koncentrationslejre. 

 

Og så nåede vi via Tel Aviv til Jerusalem hvor vi kom på rundtur. Vi så Getsemanne 

Have, vi var ved grædemuren, og vi fulgte hele vejen hvor Jesus måtte slæbe på det 

kors hvortil han skulle korsfæstes. Det er svært at huske alt hvad vi så, men jeg fik da 

smalfilmet en hel del. Det var ihvertfald fantastisk og imponerende, at være på de steder 

som vi lærte om i bibelshistorie i skolen. Margrethe, Maj-Britt og jeg havde ikke drømt 

om, at det var muligt at opnå det. Men nu var vi der!. Jeg bemærkede at alle mandlige 

og kvindelige militære bar enten maskinpistol eller gevær hvor de end befandt sig i 

byen. 

 

Så gik vi ombord i bussen igen og turen fortsatte imod Bethlehem. Det første historiske 

sted vi der skulle besøge var selvfølgelig Fødselskirken. Det var fantastisk inde i kirken 

at være henne på det sted hvor Jesusbarnet blev født. På stedet var der mange lamper 

der lyste i forskellige farver, og der fik jeg også optaget smalfilm. Efter en en tur til fods 

rundt i Bethlehem var vi inde på et lille spisested og få frokost. Frokosten bestod af 

nogle store brød med et eller andet kød til. Dertil drak vi saft. 

 

Efter frokost blev vi kørt til en større forretning med modelsnedkere der udførte 

eksklusivt billedskærearbejde. Vi gik rundt og beså de forskellige flotte ting, der var til 

salg. Det endte med, at vi bestemte os til, at købe et flot stykke af deres udførte arbejder 

nemlig, Jesus og de 12 Apostle ved Nadverbordet. Endvidere købte vi også en flot 

udført Kamel med tømme i form af en kæde. Ja, jeg skal love for, at det var fint 

træarbejde. 

         

Udenfor ventede bussen og nu skulle vi begynde tilbageturen til skibet i Haifa. Selve 

kørslen med bussen var jo også spændende med alle de særprægede landskaber man 

kører igennem. Jeg husker bl.a., at vi holdt et sted hvor vi kunne se ud over Dødehavet. 

 

Da vi nåede omkring Tel Aviv, gjorde bussen holdt ved en fabrik med smykker og 

diamanter, idet nogle deltagere på turen ønskede at handle der. Vi var også inde i 

forretningen og se os om, men syntes, at nu havde vi købt nok på denne tur. Opholdet 

her tog faktisk lang tid, så da vi igen kørte videre, havde vi faktisk travlt og kørte stærkt 

for at nå skibet i Haifa. Israel var jo som sagt i øjeblikket i krig med Libanon, så vi så 

lange kolonner af israelsk militært materiel og slørede soldater, stærkt bevæbnet, kører 
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nordpå mod Libanon. 

  

Det var mørkt da vi i Haifa nåede havnen og skibet. Fra bussen så vi nu, at Israelske 

militære helikoptere kredsede over havnen, og nogle kastede lysbomber, nok for at 

holde øje med indsejlningen til havnen. Jeg blev antastet af et par civilpersoner, der 

spurgte meget indgående hvad vi havde i pakken med Nadveren og Kamelen. Ja, jeg 

følte mig pludselig tilbage i tiden under den tyske besættelse af Danmark, hvor man 

blev undersøgt af det Tyske Politi Gestapo i gaderne. 

 

Men det er klart. Under den nuværende situation var Israel selvfølgelig bange for 

bomber på skibet til Cypern. Men vel ankommet ombord satte Margrethe, Maj-Britt og 

jeg os til et veldækket bord og fik igen alle tiders middag. Da skibet sejlede ud af 

havnen blev vi fulgt af de militære helikoptere, og så blev kursen sat imod Cypern, og 

så gik vi senere på aftenen  til ro nede i vores bestilte " 1. klasses kahyt". 

  

Efter morgenmaden havde vi god tid til at nyde sejlturen i dejlig morgensol, og efter en 

times tid indsejlningen til Larnarca på Cypern. På havnen holdt bussen klar og vi, og 

øvrige deltagere, blev kørt til de respektive Hoteller. På vores Hotel Caravell kunne vi 

nu endelig slappe af og tænke tilbage på et par døgns virkelig begivenhedsrige 

oplevelser. 

 

Jeg havde længe ønsket at få en eller anden form for en faldskærmstur, og da man nede 

på stranden kunne blive trukket i luften med faldskærm i en lang wire efter en 

speedbåd, betalte jeg for en sådan tur. Det tog lidt tid da speedbåden trak mig ud over 

Middelhavet, men i luften kom jeg, og blev i god højde trukket rundt over vandet i ca. 

10 min. Anna Margrethe filmede min faldskærmsfærd. Så standsede de pludselig 

speedbåden, og jeg oplevede hvordan det var, at dale ned på havet i faldskærm. Efter 

endnu et par dage på Cypern gik så turen med bus til Lufthavnen, hvor Conair 720 B 

flyet var ankommet med et nyt hold feriegæster, for derefter at flyve os hjem til 

København, hvortil vi vel ankom efter ca. godt 4 timers flyvning. 

 

1983 Februar. Marianne er nu på vej hjem fra sin mission i Bolivia. Vi skal selvfølgelig 

ud at hente hende i Kastrup Lufthavn. Under en mellemlanding i Madrid ringer hun 

hjem om, at hun er på vej. Ved hendes ankomst til København bliver hun også 

modtaget af venner og veninder fra Kirken der havde spændt et stort tranparant ud 

hvorpå der var skrevet: " Velkommen hjem "  

 

Så kørte vi omsider hjem til Ølstykke. Men Marianne havde det ikke så godt. Hun 

havde fået nyresten, og vi måtte have Læge iløbet af natten. Han beordrede hende 

indlagt på Frederikssund Sygehus. Om morgenen kom så en Ambulance og kørte afsted 

med hende. Hvad de gjorde ved hende husker jeg ikke, men hun begyndte efter nogle 

dage og få det bedre. Vi besøgte hende jævnligt og en af hendes venner fra kirken 

besøgte hende også et par gange, han hed Kim Holst. 

 



 157 

En morgen tidlig ringede Marianne hjem fra hospitalet og fortalte, at nu skulle hun 

giftes med Kim. Så blev Margrethe, Maj-Britt og jeg pludselig lysvågne. Kim syntes vi 

jo også godt om, så det glædede os meget, at han nu skulle være vores svigersøn. 

Brylluppet blev forberedt og fastsat til den 2. April. 

 

Det blev et hjemmebryllup hos os i Ølstykke. Inviteret var familien samt venner og 

bekendte fra kirken. Jeg førte Marianne ind til Kim og Ricard Andersen foretog vielsen. 

Der blev sunget salmer og derefter ved en dejlig middagssammenkomst holdt taler af 

Jørgen Nielsen fra Roskilde Ward, Richard Andersen og Kims Mor Merete. Jeg holdt 

selvfølgelig også tale. 

 

Hen under eftermiddagen kørte hele selskabet, med brudeparret i spidsen ind til Kirken 

på Priorvej hvor vi havde arrangeret en større reception og der kom mange mennesker. 

Også det blev  meget hyggeligt med mange gaver til brudeparret, bl.a. en hilsen fra min 

sektion i Flyvematerielkommandoen. Jeg gav wienerbrød derude om mandagen. Og så 

rejste brudeparret til Schweiz for at blive beseglet i Templet. 

  

Sommeren kom og så rejste Margrethe, Maj-Britt og jeg igen til Grækenland, denne 

gang til Kreta. Det blev også en dejlig ferie med bl.a. udflugter samt krydstogter på 

Middelhavet. 

 

6 sept. holdt mit Flyvemekaniker Hold 1948 35 års jubilæum på Flyvestation Karup. 

Jeg var i den periode på teknisk F-16 Jager-kursus på Flyvestation Skrydstrup, men fik 

tilladelse til at tage med til Karup. Det var et hyggeligt arrangement med det store kolde 

bord i NCO-messen, og man mødte alle sine gode gamle kammerater fra de forskellige 

Flyvestationer. 

Efter afslutningen af dette kursus tog Margrethe og jeg til London for en 8 dages tid. 

Jeg skulle som sædvanlig også en tur ud på det engelske Royal Air Force Flymuseum i 

Hendon udenfor London. Det var så 2. gang jeg var der og det skulle ikke blive sidste 

gang. Jeg nød at gå og studere de mange kendte flyvemaskiner fra 2. Verdenskrig 

hvoraf jeg under krigen havde set mange af dem i luftkamp og anden operativt 

engagement. Og så måtte jeg jo så til gengæld gå med Margrethe i forretninger og 

steder som hun ønskede. 

 

Vi var jo også på besøg hos en familie uden for London. Det var en familie som vi 

mødte på stranden da vi året før 1982 var på Cypern. De havde iøvrigt også besøgt os i 

Ølstykke. De kom pludselig en dag i bil og kørte op foran vort hus. Margrethe havde jo 

dagpleje, og jeg var i tjeneste i Værløse, men tid til en snak blev der da. 

 

Iløbet af sommeren 1983 var Maj-Britt jo rejst til USA for at frekventerer en High 

School i Salt Lake City. Hun var så heldig, at have fået en værtsfamilie der gerne ville 

have hende boende i deres hus i et års tid. De boede på Harward Avenue lidt uden for 

centrum af Salt Lake City. Jeg husker tydeligt den formiddag vi kørte hjemmefra med 

Maj-Britt imod Kastrup Lufthavn, da var hun ikke mange " sure Sild " værd. Hun græd, 
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da vi kørte hjemmefra Hedebyvej, selvom hun havde glædet sig meget til at komme 

til USA og gå i skole. 

 

Men det var jo også første gang, at hun skulle rigtig hjemmefra i længere tid, og da hun 

skulle op ad trappen for at gå ud imod Gaten til flyet, kom hun løbende ned ad trappen 

igen et par gange hen til os, så jeg måtte skynde på hende, ellers kom hun forsent ud til 

flyet, så endelig lykkedes det hende at tage sig sammen og entre flyet. 

 

Margrethe og jeg kørte ud til den kendte høj for enden af Amager landevej, hvor vi så 

flyet under take off imod USA. Maj-Britt nåede da også godt til Salt Lake City og 

kunne således ringe hjem til os, at hun var vel ankommet og i Lufthavnen blevet 

modtaget af Familien hun skulle bo hos. Familien hed Fox og havde bl.a. en datter ved 

navn Christina. De to piger blev vældig gode veninder i tiden der kom, og hurtigt 

begyndte Maj-Britt at vende sig til sin nye tilværelse i USA og på skolen selvom 

Margrethe en enkelt gang måtte tale hende tilrette for, at hun ikke pludselig skulle finde 

på at rejse hjem i utide. Men ok, alt blev efterhånden normal hverdag for hende. 

  

Herhjemme havde Marianne og Kim bosat sig i Mariannes lejlighed inde i København, 

en lejlighed der som før beskrevet tidligere havde tilhørt Margrethes nu afdøde Far. 

Samme efterår blev jeg som militær tjenestemand i Flyvevåbnet med særligt 

ansvarsområde rykket op i en højere lønramme hvilket var en stor fordel med hensyn til 

min kommende pensions størrelse. 

 

Maj-Britt gik det godt med i USA, både på skole og i fritiden, og vi besluttede nu at 

rejse en tur over til hende og overvære højtideligheden efter afslutningen af hendes 

eksamen og skolegang i maj måned 1984, og så på den måde samtidig at holde en 

måneds ferie i landet, bl.a. ville så besøge en familie i byen Milford udenfor New York, 

en familie der havde været udstationeret i Danmark, og som Marianne havde lært at 

kende dengang de var her. 

  

Og så den 20 Maj 1984 blev vort første barnebarn født på Hvidovre Hospital. Det var 

Marianne der fødte hendes og Kims lille søde barn der senere blev navngivet Vincent 

Peter Holst. 

 

24 Maj kl. 12.45 var der så take off for Margrethe og mig i SAS jumbo-jet med kurs 

mod New York for skift til Denver og igen skift der til Salt Lake City. Vi blev 

Modtaget i Lufthavnen af Fru Fox og hendes datter Christina, og selvfølgelig Maj-Britt. 

 

Det blev til en spændende tid for os i USA, og den første aften var vi så til Maj-Britts 

graduation, hvor hun med hat og kappe på fik udleveret sit eksamensbevis for 1 års 

skolegang på Highshool i Salt Lake City, Utah, USA. Derefter var vi ude at spise 

sammen med Familien Fox i en dejlig Kineser-Restaurent, rigtig god og spændende 

mad. 
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Margrethe og jeg boede sammen med Maj-Britt hos familien Fox i deres dejlige 

store hus på Harward Avenue, og inden vores 14 dages store biltur i det vestlige USA 

begyndte, blev der masser af tid til at se os om i Salt Lake City. 

 

Hjemme i Flyvevåbnet havde den danske Forbindelsesofficer ved Hill Air Force Base i 

Utah telefonisk, under en tjenstlig samtale med Flyvematerielkommandoen, erfaret, at 

jeg kom på ferie i USA. Han lod videre besked tilgå mig før afrejsen fra København 

nemlig, at vi endelig måtte besøge ham når vi kom. Vi kontaktede ham pr. telefon et par 

dage efter vores ankomst, og det blev så til at han, det var Major Clausen, ville komme 

og hente os på Harward Avenue hos Foxes. 

 

Clausen kom som aftalt en middag og hentede os alle tre. Vi blev først kørt ud til hans 

bolig nær Ogden hvor vi hilste på hans kone og fik the med dejlig hjemmebag. Efter at 

have hygget os lidt i deres dejlige hus, lejet som en tjenestebolig for Flyvevåbnets 

Forbindelsesofficer, kørte vi så ud på en dejlig rundtur i bjergene. Hen under aften kørte 

han os så ind på Hill Air Force Base, hvor han i Officersmessen bød os på en dejlig 

middag. Da det var tiden at slutte besøget kørte han os hjem til Harward Avenue efter 

en dejlig eftermiddag og aften. 

 

En biltur vi kørte i 14 dage kan næsten ikke beskrives, men skal faktisk opleves. Vi 

havde lejet en fin ny dejlig bil af typen Chreisler Le Baron, 4 dørs, for kun 99,oo dollars 

for 14 dage og så tilmed fri kilometer, så det må jo siges at være et fund. Maj-Britt og 

jeg skiftedes til at køre. Vi var bl.a. i    Las Vegas, Grand Canion, San Diego, Tijuana i 

Mexico, Los Angeles San Francisco, og vi kørte og kørte ad uendelige motorveje, 

gennem storslåede bjergveje og flotte landskaber, og så boede vi på nogle dejlige 

Moteller som der jo findes mange af i USA. De daglige måltider klarede vi selv ved 

diverse indkøb i forskellige Supermarkeder, men engang imellem flottede vi os og 

spiste et eller andet hyggeligt sted med kniv og gaffel. 

 

Jeg husker tydeligt et sted udenfor San Francisco, det var i byen San Jose, hvor vi fik de 

dejligste pandekager, rigtig tykke og med dejlig sirup til, jo, det smagte os. Jeg husker 

også hvordan personalet beundrede Maj-Britt`s lyse hår, og hvordan een af 

servetricerne gik ud i køkkenet og hentede kokken ind for han skulle også se den 

lyshårede danske pige. Ja, det er vel fordi de fleste mennesker i de områder er meget 

mørklødige, og vel ligesom vi herhjemme ser en sorthåret udenlandsk pige. Mystiske 

damer som jeg plejer at kalde dem. 

 

I San Diego var vi ude og bade i Stillehavet ved en rigtig dejlig badestrand. Men man 

skal passe på solen der. Jeg for mit vedkommende blev hurtigt mindre forbrændt. Bl.a. 

løb jeg flere kilometer motionsløb langs stranden kun iført badebenklæder, d.v.s., at 

solen havde rig lejlighed til at "brænde" på min krop. Men også det kom jeg over, 

selvom det sved noget i nattens løb. 

 

I San Diego var vi på besøg i Sea World hvor vi bl.a så opvisning med de søde dyr 



 160 

Delfiner, og vi syntes, at det var  fantastisk og se, hvordan disse dyr i vandet kunne 

optræde. Således kunne de fra vandoverfladen springe højt over liner udspændt over 

søen, og endda i formation. Endvidere kunne de optræde til musik m.m.. Jeg husker, at 

vi der hver købte den største isvaffel som vi nogensinde havde spist. En sådan isvaffel 

kostede 90 kr. i danske penge, så det var virkelig en ordentlig krabat. 

 

Disneyland i Los Angeles var også en stor oplevelse. Der var vi på en rutchebanetur i 

mørke rum, hvor vi uden at kunne se noget kørte op og ned og med hovedet nedad flere 

gange, Puha. Ja, det er jo svært at huske alle de oplevelser vi fik på en sådan 14 dages 

biltur, men spændende var det. Den lange tilbagetur fra det vestlige USA var som på 

udturen ad endeløse motorveje og gennem skønne bjergområder. Da vi nærmede os Salt 

Lake City, passerede vi tæt på Saltsøen, og vi skulle som det sig hør og bør lige hen og 

dyppe hænderne i søen. 

 

Og så var vi hjemme i Salt Lake City igen på Harward Avenue hos Familien Fox og 

kunne igen i nogle dage gå på "opdagelse" i byen og omegnen. Således var vi ude i 

American Forck og besøge Grethe og Val. Vi boede hos dem et par dage og havde det 

vældig hyggeligt. Vi var bl.a. på en længere travetur højt oppe i bjergene i flere timer, 

og jeg skal love for, at det var noget der gav en masse motion. Val havde to biler, en 

stor 4-dørs Buik, samt en smart lav 2-dørs sportsvogn, en vogn han havde vundet i 

golfspil. Ja, de er ikke smålige med en præmie derovre. Jævnligt kørte jeg i bilerne. 

 

Så nærmede tiden sig igen til, at vi skulle til at rejse hjemefter, men med nogle dages 

ophold hos familien Johnson i Milford nær New York. Johnson familien kendte vi jo fra 

deres udstationering i Danmark. For Maj-Britt betød det jo en afsked med Familien Fox 

efter et ophold på et år. Hun havde haft en dejlig tid hos Familien og var selvfølgelig 

ked af det ved afskeden, men livet skal jo gå videre, og det skulle heller ikke som det 

senere viste sig, være sidste gang hos Foxes, tværtimod. 

  

På afrejsedagen om morgenen blev vi kørt til Lufthavnen af Fru Fox, og efter en 

længere afsked så ud til flyet, en Boeing 737, så take off mod Denver med skift til New 

York. Det var fra Denver vi i en DC-8,  fløj videre. I New York blev vi i Kennedy 

Lufthavnen hentet af Hr. Johnson og kørt ud til deres hus i Milfort. Her blev vi 

modtaget af Fru Johnson og deres børn. Det blev også et dejligt ophold hos dem. 

 

Bl.a. var vi jo på en togtur til New York hvor jeg jo havde været mange gange, da jeg i 

1964 var på Helikopterskole hos Sikorsky Aircraft. Johnson var med os, og vi tog på 

den kendte rundtur i byen med bus. Vi var i Empire State Building helt oppe på toppen, 

og så i den kendte Chinatown, hvilket jo er en helt speciel oplevelse, især for Anna 

Margrethe og Maj-Britt der jo ikke havde været i New York før, så det blev til en rigtig 

rundtur i storbyen forinden vi med toget fra Grand Central Station returnerede til 

Milfort, hvor fru Johnson ventede os med aftensmad. 

 

Nu var det tiden, at Margrethe og jeg efter denne måneds begivenhedsrig ferie skulle 
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rejse hjem til Danmark. En aften kørte fru Johnson os en tur nordpå bl.a. til New 

Haven. Maj-Britt havde besluttet sig til, at bleve en tid endnu hos familien, og så rejse 

senere hjem til Danmark, skønt hun nu havde været over et års tid i USA. 

 

 

På den sidste dag hos Johnsons havde de en overraskelse til os. De havde arrangeret en 

rundtur for os på Sikorsky Aircraft, det var jo ikke langt fra Milfort. Det blev alle tiders 

igen, at gense dette store Helikopterforetagende, hvor jeg nøjagtig 20 år tidligere var på 

Helikopterskole, og en helt speciel oplevelse var det for Anna Margrethe og Maj-Britt 

at være med. Helikopterfabrikationen foregik som dengang jeg var der, og ude på den 

store cementplatform blev der testet og prøvefløjet nye helikoptere som sædvanlig. Af 

de ansatte jeg talte med var der dog ingen, som jeg kendte fra skolen i 1964.                    

Næste dag var det så tiden til Anna Margrethes og min hjemrejse. Vi tog afsked med 

familien og Maj-Britt, der som sagt tog godt en uges tid mere hos familien. Johnson 

kørte os til Lufthavnen i New York, og derfra gik det med SAS DC-10 til København, 

hvortil vi 8 timer senere ankom. Kl. var ca. 0830 dansk tid. Vi blev i lufthavnen 

modtaget af Marianne og Kim samt den nye lille dreng, som jo senere blev navngivet 

Vincent Peter Holst. Ja, så var vi hjemme igen efter en dejlig ferie i USA. 

 

 

Så begyndte vi  på vores job igen, Anna Margrethe med dagplejebørn og jeg på 

Flyvestationen i Værløse. Jeg var jo som tidligere anført Flyvematerielkommandoens 

Projektofficer under NATO-øvelse WINTEX 1985, så jeg måtte nu igang med et større 

planlægningsarbejde. Jeg måtte til flere møder og briefinger i Forsvarskommandoen i 

Vedbæk, samt flyve til Karup til møder i Flyvertaktisk Kommando. Øvelsen skulle 

varer i en måned. Da øvelsen var hemmelig og fortrolig kan jeg jo ikke berette om 

denne, men det var da en udfordring for mig, at iværksatte en så stor øvelse, hvilket jo 

også kun kan gøres ved hjælp af dygtige og gode medarbejdere. Jeg kan dog sige, at alt 

gik godt og planmæssigt med øvelsen 1985. 

 

Maj-Britt var jo omsider kommet hjem fra USA og begyndt på Stenløse Gymnasium, 

hvor hun jo var blevet tilmeldt. Men det varede kun i godt 14 dage. Maj-Britt ville jo 

godt ind i et Luftfartsselskab og havde så ringet til SAS og spurgt, om man skulle være 

student for at komme ind som elev. Det skulle man ikke. Men en Handelsskole-

eksamen var bedre, og så skulle man selvfølgelig ihvertfald kunne engelsk, og det var 

hun jo perfekt i. Så hun meldte sig straks ud af Gymnasiet og tilmeldte sig 

Handelsskolen i Frederikssund og begyndte så der. Så det var jo godt, at hun ikke 

spildte 3 år for at blive student. 

 

Efter afslutning af Handelsskolen søgte Maj-Britt så ind til SAS med uddannelse til 

Trafikassistent som målsætning. Hun var en af dem der blev indkaldt til optagelses-

prøve i Kastrup, og den må hun jo have klaret godt, for der kom et stykke tid senere 

besked om, at de havde ansat hende som elev. Hun mødte så i SAS i sommeren 1985, 

fik udleveret uniformer m.v., og begyndte sin uddannelse. 
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Samme sommer tog Anna Margrethe og jeg samt min Mor Petra på en dejlig busrejse til 

Østrig i den lille hyggelige by St. Johan, byen hvor både Anna Margrethe og jeg 

tidligere havde været. Det blev til nogle dejlige dage og især for min Mor. Vi var derfra 

på flere udflugter bl.a. til Salzburg og Saltminerne i Berthesgaden. Så må jeg  springe 

lidt i det. Man kan jo ikke hele tiden beskrive det samme igen og igen, og heller ikke 

beskrive alle rejser nøjagtig punkt for punkt, men hellere korte det lidt ned.I foråret 

1986 tog Margrethe, Maj-Britt og jeg således på en 8-dages flyrejse til Athen, hvor vi 

bl.a. oplevede Akropolis. 

 

Den 8 september fik Marianne og Kim atter en familieforøgelse idet en sød lille dreng 

kom til verden på Hvidovre Hospital. Han blev senere navngivet Jacques Johan Holst. 

Navngivningen skete, ligesom for Vincents vedkommende, i  Wardet Kretavej på 

Amager. 

 

Ved juletid 1986  rejste jeg en tur med Maj-Britt til London. Vi fløj med British 

Airways, og jeg skulle som sædvanlig på Imperial War Museum og Fly museet i 

Hendon, Maj-Britt skulle i forretninger og handle samt en tur ud til Templet et stykke 

udenfor London og købe bøger. Det blev en rigtig hyggelig tur, men også spændende. 

Maj-Britt havde hos nogle bekendte bestilt privat indkvartering ude i det yderste af 

London. Jeg husker at vi måtte tage toget derud denne mørke vinteraften, og da vi stod 

af toget var det en rigtig næsten lille “mørklagt” bydel uden meget lys. Hende og jeg gik 

med al vores bagage igennem mørke gader og ledte efter adressen. Det så faktisk meget 

pussigt ud som vi der kom vadende. Da vi endelig fandt adressen sagde vi til os selv. 

Uha, skal vi virkelig bo der. Vi bankede på døren! Ingen lukkede op. Så fandt vi en 

anden dør, bankede på, og endelig blev der lukket op og sikke modtagelse vi fik af en 

dejlig familie med børn og hund bedstemor osv, og det viste sig at være et rigtig pænt 

og hyggeligt hjem og med et fint værelse til Maj-Britt og mig, og så var det jo med 

typisk engelsk morgenmad. Manden i huset var Lokomotivfører ved Londons 

undergrundsbaner. Jo, også  denne gang fik vi en god tur og kom efter et par dage godt 

hjem igen til Kastrup Lufthavn og dermed Ølstykke. 

 

I 1987 gik dagene sin vante gang. Mærkeligt nok, jo tættere begivenhederne er foran 

mig, jo mindre detaljer husker jeg. Det har vel også noget at gøre med, hvor dybt 

indtryk de gør. Igen øvelse WINTEX. Ihvertfald sidste øvelse med mig som 

projektofficer, for om godt et år skulle jeg pensioneres. Også denne øvelse gik 

planmæssigt og var denne gang særdeles interessant, især hvad hændelser angik. 

 

Også dette år havde jeg en hel del tjenesterejser til de jydske Flyvestationer. Jeg blev 

som tidligere beskrevet sendt ud som Flyvematerielkommandoens repræsentant for at 

overvære eksamen for Flymekanikere der skulle autoriseres som klarmeldere på diverse 

jagerfly. Flymekanikerne der var til eksamen blev teoriprøvet vedrørende det 

pågældende jagerfly. Derefter praktisk afprøvet i klarmeldning af flyet, ophængning af 

bomber, samt opladning og montering af patronbånd. 
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Bl.a. blev der lagt meget vægt på, at de overholdt alle sikkersforanstaltninger. Dette job 

jeg havde haft i de sidste 7 år i forbindelse med havende tjeneste, var særdeles 

spændende og gav mig en masse erfaring både psykologisk og pædagogisk, idet jeg jo 

således var i kontakt med mange forskellige unge mennesker med ret forskellig 

adfærd.I jylland boede jeg som regel på ret gode hoteller. Især husker jeg det store hotel 

HVIDE HUS i Ålborg, virkelig godt. 

 

Ja, for at sige det rent ud, så havde jeg mange opgaver som medførte, at personel var 

afhængige af mine beslutninger, også opgaver hvor mine beslutninger fik direkte 

indflydelse på gode kollegers tilværelse. Også jeg selv har det meste af min tid i 

Flyvevåbnet  måttet leve med, at blive underkastet prøver, bedømt og lægeundersøgt i 

tide og utide ifølge de af Forsvarskommandoen udgivne Bestemmelser. 

 

Men også i et forsvar, hvor der sidder en stor civil og militær Administration, kan man 

komme ud for, at enkelte højere personer sidder og udvikler en utrolig virkeligheds-

fjern opfattelse af den dagligdag, “manden på gulvet” befinder sig i. Derfor har jeg altid 

hyllet princippet om selv at prøve, samt selv at kunne mange af de ting mit personel 

beskæftiger sig med. 

 

Sommerferien blev igen til en Amerikatur. Da Maj-Britt jo var ansat i SAS, kunne vi jo 

på den konto få nogle meget billige billetter, så Anna Margrethe, Maj-Britt og jeg fløj 

så med SAS til New York. Under flyvningen fra København i en DC-10, havde vi alle 3 

fået fine sæder på 1. klasse hvilket var en helt speciel oplevelse. Jeg fik således lov til at 

komme ud i flyets cockpit. Her mødte jeg til min overraskelse en af mine venner i 

kaptajnssædet. Det var luftkaptajn Finn Pedersen der også var fra Odense, og tillige søn 

af min daværende flyvelære på Beldringe Flyveplads, den tidligere Militærflyver 

Holger Petersen. Finn var også stationeret på Flyvestation Ålborg som jagerpilot, da jeg 

var der som tekniker, så nu gik snakken om de gamle dage. Endvidere inviterede han 

også Margrethe og Maj-Britt ud i Cockpittet, en ½ times tid. 

 

I New York boede vi på Hotel Clinton. Vi var igen en tur oppe i Empire State Building, 

på sejltur ud til Frihedsgudinden der jo er en mægtig statue, og hvor selve næsen er på 

størrelse med et mindre værelse. Vi var også oppe på toppen af World Trade Center, et 

par mægtige Skyskrabere, totalt ødelagt af arabiskeTerrorister 11 sep 2001. Vi sluttede 

af i FN-Bygningen og et af de største varehuse i New York, nemlig MACY. Og så tog 

vi en morgen meget tidlig Toget fra New York Pen Station til Hovedstaden 

Wahsington, en rejse på godt 4 timer. 

 

Efter vel ankomst til Storbyen ville vi leje en bil, men det var faktisk ikke så let selvom 

vi ville betale med kontanter. Man ville helst have, at vi betalte med kreditkort.Jeg har 

ladet mig fortælle, at kontanter kunne være nogle, man ikke var kommet ærligt til osv. 

 

Så gik det efter Maj-Britt`s forslag til SAS-kontoret. Ved deres hjælp fik vi bestilt 
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hotelværelse for et par dage til en overkommelig pris på et af SAS meget benyttet 

hotel. Det var Hotel " Days Inn " på Connecticut Avenue. Samtidig fik Maj-Britt ordnet 

flybilletter til Chicago til vores videre færd. Så var alt dette på plads. Og så gik turen 

videre fra SAS-kontoret med taxa til Aero Space Museet. Det var et af mine store 

ønsker at se dette, og det var pengene værd. Det kan næsten ikke beskrives, det skal ses. 

Det var rigtig nostalgi. 

 

Vi så mange forskellige fly af de gode gammeldags typer, bl.a. noget så interessant som 

rumkapslen, der med astrunauter ombord cirklede rundt omkring Månen, forinden den 

returnerede til Jorden, det var i 1968. Jeg husker tydeligt, at vi sad herhjemme og så 

rumfærden i fjernsynet sammen med min mor og far der var her på julebesøg. Det var 

fantastisk, at se jordkloden som en globus deroppe fra måneskibet. 

 

Så var der ikke at forglemme, Charles Lindbergs fly Spirit of St Louis, som han ene 

mand fløj over atlanten med i 1926, der var Brødrene Wrigts simple fly med hvilket de 

fløj Verdens første flyvning. Endvidere havde museet et dejligt stort Shopping-Center, 

hvor man faktisk kunne købe alt spændende vedrørende flyvning og rumfart, der var 

bøger i massevis, flymodeller, ting og sager osv. Jeg købte bl.a. et ur udført som en 

højdemåler til fly. Det hænger herhjemme på væggen. 

 

Vi besøgte også Arlington Kirkegården kaldet heltekirkegården, hvor nogle af de faldne 

i de forskellige krige hvor USA har deltaget ligger begravet såsom 1. Verdenskrig 2. 

Verdenskrig, Vietnamkrigen samt de kendte borgerkrige. Det var altsammen vældig 

spændende. Mest betagende var det, at stå ved den i 1963 myrdede Præsident J.F. 

Kennedys grav. 

 

Jeg husker tydeligt den aften jeg kom hjem fra byen, vi boede dengang i Ballerup, hvor 

Anna Margrethe fortalte mig, at der i TV var blevet meddelt, at den amerikanske 

Præsident var blevet skudt. Også hans bror Robert der også blev myrdet, det var i 1968, 

lå begravet ved hans side. Fra Arlington kunne vi se ud over byen, bl.a. kunne vi se 

USA `s store Forsvarsministerium Pentagon. Sluttelig overværede vi vagtskiftet ved 

den ukendte soldats grav, meget flot. Endvidere nåede vi også at se det Hvide Hus hvor 

Præsident Bush på dette tidspunkt residerede. En tur i byens gader blev det også til.  

  

Så en morgen tidlig videre igen. Taxa til lufthavnen,"check in" og med en DC-9 i luften 

mod Chicago. Fint vejr og dejlig breakfast ombord. I O-Hare lufthavnen lykkedes det at 

leje en bil. Vi kørte imod området Nauvoo, hvor alle de kendte historiske huse og 

statuer fra Mormonernes tid befåndt sig, bl.a. The Heber C. Kimball Home og The 

Jonathan Browning Houses og Workshops m.v.. Hvem kender ikke de kendte våben 

f.Eks., Browning revolveren som Browning bl.a. konstruerede. Rundturen i Nauvoo var 

vældig interessant og foregik med hestekøretøj, 2 heste med kusk og vogn ligesom i 

gamle dage. 

 

Og så afsted igen i vores lejebil tilbage imod O-Hare lufthavnen ved Chicago for vi skal 
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videre til Salt Lake City. Vi er allerede sent på den, og selvfølgelig møder vi en 

masse vejarbejde med omkørsel o.s.v., og alt dette forsinker os yderlig, så der er tryk på 

dog uden at overtræde gældende hastighedsbestemmelser. Endelig når vi lufthavnen, 

afleverer bil   " Check in ", og så opdager Anna Margrethe at hun har glemt at aflevere 

nøglen til bilen. Hurtigt tilbage til biludlejningskontoret hvor der er fyldt med kunder. 

Margrethe kaster nøglen hen over hovedet på dem mod kontordamen og råber: " Here 

Lady ". 

 

Så løber vi alle tre videre ud til Gaten med vores bagagevogn. Mange rejsende sprang 

tilside da vi kom løbende, det har vi tit moret os meget over, men endelig når vi flyet 

blot for at konstaterer, at flyet er ret meget forsinket med afgangen. Puha, men sådan 

kan det jo også gå, så vi bordede flyet, fik vores  sæder, og kunne ihvertfald sætte os og 

bare slappe af, og så kunne de flyve når det passede dem. Men så opdager jeg pludselig, 

at min håndtaske ikke er med, den havde jeg glemt ude i hallen på den bænk vi sad på. 

Lynhurtig er jeg oppe af mit sæde og ude i  hallen ved bænken hvor vi sad. Der stod 

min håndtaske heldigvis endnu, og så var dagen jo igen reddet. 

  

Endelig take off med kurs Salt Lake City. Vi flyver højt over skyerne, skyer hvor det i 

natten tordner og lyner hele tiden. Maj-Britt skaffer mig ledning med hørertelefon og 

forbinder den til et stik, så jeg kan følge piloternes samtaler med de forskellige 

trafikkontroltårne på jorden, sågodt som det nu er  muligt for mig, det er jo med mange 

nye procedure, som man skal kende. 

 

Efter landingen i Salt Lake City lejer vi igen en bil og får overnatning hos Grethe og 

Val ude i Amerikan Forck, og stadig tordner og lyner det hele natten. Henriette Hee fra 

Egtvedvej i Ølstykke var jo nu hos Grethe og Val, hvor det var meningen, at hun skulle 

være et ½ års tid. Men i tidens løb gik det ikke rigtigt, hun havde formeget hjemve, og 

det kneb for hende at følge den amerikanske skoleform. Hun ville jo gerne gå i skole i 

USA, men det gælder jo for alle: Skik følge eller land fly. 

 

Så næste morgen kører vi så igen ud i landet fra Utah ned til Arizona og New Mexico 

og bor på forskellige gode Moteller undervejs. Vi ser bl.a. Monument Valley de kendte 

bjergtinder hvor omkring mange Cowboy - og Indianerfilm optages, nemlig i Arizona - 

Utah området. Så er vi pludselig i området hos Navajo Indianerne. De handler jo med 

mange ting fra deres små boder og forretninger. De vil for alt i verden ikke fotograferes 

og de holdt hele tiden øje med mig der gik rundt med smalfilms - og fotoapparat. Men 

et sted nåede jeg, at tage et billede uden at de så det. Indianerne bagte nogle dejlige 

pandekager som vi købte og spiste på stedet. 

  

Ved en af de sidste boder hvor de bl.a. solgte smykker, det var vist der hvor jeg 

fotograferede, købte vi ingenting, og da vi gik ud til vores bil sagde Anna Margrethe: 

"Nu får vi nok en pil i ryggen", men der skete selvfølgelig ingenting og vi fortsatte 

vores videre kørsel ned til New Mexico. Forinden vi gik til ro på et Motel, var vi inde i 

byen Farmington for at købe lidt ind i en købmandshandel. Det var efterhånden meget 
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mørkt, og det var nu kun Indianere vi færdes iblandt. Vi var jo lidt betænkelige i 

mørket, men sådan er man jo. 

 

Næste dag fortsatte vi igen nordpå langs Colorado River til St George Utah, hvor vi 

overnattede. Her var vi så ude at få lidt godt at spise. En af kirkerne, eller var det i et 

Tempel i St. George, var jo der hvor man besluttede, at Mormoner skulle betale Tiende. 

Jeg mener at kunne huske, at vi også overnattede på det kendte Hotel: Seven Wiwes 

Inn. Næste dag videre imod Salt Lake City, hvor der igen ventede os nye udflugter og 

besøg hos bekendte. 

 

Vi var bl.a. på besøg hos familien Fox, og de tog os med på en biltur op i bjergene og 

videre med svævebane. Det var i et område kaldet "Snowbird" med en flot udsigt. Et 

sted var vi nu pludselig i Østrig, hvor østrigere gav flotte danseopvisninger fra deres 

hjemland, og man kunne købe mad, som vi kender den fra deres dejlige land. Senere 

inviterede Fox os på spisning. Det var dog i et nærliggende amerikansk spisested. 

 

ja, også denne ferie får sin afslutning, så Anna Margrethe og jeg rejste hjem til 

København via New York. Atter en god ferie var til ende. Maj-Britt blev jo i Salt Lake 

City, idet hun havde orlov fra SAS for at frekventere skolen for Rejsebureau-

virksomhed på Universitetet i Provo. Henriette Hee skulle jo som sagt også gå i skole, 

men i Salt Lake City, og så bo hos Grethe og Val. 

 

En af Maj-Britt's veninder fra SAS, Malene Kock, besøgte hende i Provo hen på 

Efteråret, og de skulle på en lille biltur sydpå imod St. George, en bil Maj-Britt lånte af 

sin værtsfamilie. 

 

En aften fik vi pludselig herhjemme en alvorlig forskrækkelse. Jeg havde lige været ude 

i haven og slå græsplæne og efter et brusebad, var vi nu ved at spise middagsmad, da 

telefonen ringede.  Anna Margrethe tog telefonen. Det var Maj-Britt der med spæd 

stemme sagde: Mor, jeg ligger her på hospitalet med krave om halsen. Malene og jeg er 

kørt galt. Bilen skred ud og væltede ned i grøften. Malene har vist brækket benet, og jeg 

har vistnok fået en kraftig hjernerystelse. Anna Margrethe fik straks telf. nr på det 

pågældende hospital i USA. 

 

Og så gik hele det store apparat igang næsten hele natten. Vi fik ringet til Europæisk 

Rejseforsikring, som de heldigvis havde forsikret sig i. Europæisk kontaktede straks 

deres afdeling i området i USA der så ind imellen ringede til os. Bl.a. kunne de nu 

oplyse, at Maj-Britt nu var blevet scannet på hospitalet, og der var heldigvis intet at 

bemærke, udover den kraftige hjernerystelse, som til gengæld også havde givet hende 

blå øjne og lidt hævelser hist og her. 

 

Hun havde været bevistløs, da hun blev båret ind i ambulancen. Således vidste hun i 

starten ikke hvem hun var, da hun efter at være kommet til sig selv blev spurgt! Malene 

havde fået åbent benbrud på skinnebenet. Det må have været meget uheldigt, da hun 
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danser meget. Men nu var begge pigerne heldigvis under professionel behandling 

på hospitalet, og Europæisk holdt også forbindelsen vedlige til både os, familierne, og 

hospitalet. Som altid var der straks en Mormonfamilie i området der trådte hjælpende 

til, da det kom dem for øre. Det var en familie Felix. 

  

En enorm hjælp kom også fra SAS der foranstaltede, at Anna Margrethe og Malenes 

Mor kunne flyve med deres fly til USA. Mødrene kom da godt over. og det hjalp jo 

meget på pigerne, at have mor ved ders side i en sådan situation. 

    

Det der var sket, har vi senere fået oplyst: Maj Britt kører bilen. Malene bukker sig ned 

i bilen og roder i sin taske. Da hun rejser sig op igen, synes hun pludselig, at bilen ikke 

holder kørebanen, åbenbart måske forvirret af de hvide striber på kørebanen, og så hiver 

Malene i rattet, bilen kommer straks ud af kurs, begynder i farten at skride, vælte rundt 

og triller ud af kørebanen og ned i en grøft. Så vidt desværre! 

 

Begge piger kom sig heldigvis, dog måtte Malene gennemgå en extra indlæggelse med 

sit læderede ben på hospital i Danmark efter hjemkomsten, og Maj-Britt `s blå øjne m.v. 

blev heldigvis også 100 % iorden efter hjemkomsten. 

 

Som sædvanlig kunne vi nu holde en dejlig Juleaften 1987 i Ølstykke og med hele 

familien samlet bl.a. Marianne, Kim og drengene, Min Mor Petra, Kim's Mor Merete og 

hendes Mor samt Kim's søster Jeanette, og så var der dejlig flæskesteg med tilbehør, 

juletræ og gaver, Jo, som tidligere altid hyggeligt. 

 

Nytårsaften var Anna Margrethe og jeg som regel alene sammen med min Mor Petra. 

Vi fulgte fjernsynets udsendelser og Rådhustårnets midnatsslag ved årsskiftet kl. 24 00, 

og vi fik naturligvis lidt godt at spise. Hvis ikke Maj-Britt var ude at rejse, på arbejde i 

SAS, eller til fest i kirken, var hun selvfølgelig også hjemme hos os under højtiderne. 

 

Så var vi i 1988, og min tid i Flyvevåbnet nærmer sig sin afslutning. 

 

Herhjemme måtte vi desværre i januar aflive vores kære lille Gråmis som blev ca. 12 år 

gammel. Den havde længe været syg og kunne ikke komme sig. Den blev begravet ude 

i haven, hvor også vores 2 andre katte ligger, en dejlig stor skovkat, Trold der blev 

påkørt af en bil, og så vores første Kat, en Siameser-Kat, der  måtte aflives i 1980 14 år 

gammel. Man bliver altid frygtelig ked af det, når en dejlig Missekat dør. 

 

Så var jeg på den sidste tjenesterejse i Flyvevåbnet. Den gik til Flyvestation Ålborg, for 

at overvære autorisationsprøver for klarmeldere på F-104 jagerfly. Jeg kørte med tog til 

en forandring til Ålborg, og på hjemturen tog jeg SAS-fly til København. I Ålborg 

boede jeg på Hotel Hvide Hus, hvor jeg havde boet før, som sagt et virkelig dejligt 

hotel. 

 

Efter ankomsten til Ålborg gik jeg en aftentur i byen, og så ind et sted og få en god 
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middag og derefter en biograftur, inden jeg efter et dejligt bad hoppede i den dejlige 

hotelseng. Morgenmad på Hotellet var alle tiders. Kl. 0700 holdt der en militærbil med 

chauffør fra Flyvestationen der kørte mig lige ud til eksamensbordet, hvor de unge 

teknikere var klar til at aflægge deres prøver. Rejsepenge og diæter fra Flyvevåbnet slog 

altid fint til på rejserne. Ja, men det var så min sidste tjenesterejse i Flyvevåbnet. 

 

Min sidste tjenestedag i Flyvevåbnet var den 2 Juni 1988. Få dage før havde jeg været i 

Forsvarskommandoen i Vedbæk for at melde af samt sige farvel til Chefen for 

Flyvevåbnet, Generalmajor B.V. Larsen. Generalen var min gode ven og 

flyvekammerat fra de unge år, hvor vi på den daværende Skovlunde Flyveplads begge 

fløj som privatpiloter. Han var også flyvemekaniker, men gik videre og fik en fin 

karriere som en meget dygtig operativ jagerpilot. Senere opnåede han en af de højeste 

stillinger i Forsvaret, idet han sluttede som Generalløjtnant og Chef for alle NATO-

Flyverstyrker i Nordregionen, det nordlige Europa.  

 

Ja, Generalen har jeg nævnt før i mine erindringer, men jeg synes, at det igen burde 

nævnes! Han var nemlig én af de teknikere som ældre officerer prøvede at dumpe på 

flyveskolen. En flyvemekaniker skulle ikke tro at han kunne blive flyver. Men de gamle 

kom på andre tanker!! Ellers havde Generalen og jeg  en hyggelig ½ time sammen, og 

hvor hans sekretær serverede kaffe og chokoladekage. Og så talte vi om de gode gamle 

dage som privatpiloter, og hvad vi kunne finde på når vi boltrede os i luften. 

 

En anden episode husker jeg ham for: Jeg blev vist ind til ham af sekretæren foran 

højere officerer der også skulle til Generalen. Da jeg efter den ½ time bemærkede, at 

der jo stod andre ude i forkontoret og ventede og skulle ind, sagde han meget bestemt: 

“De kan bare vente til vi to er færdige”. Og sådan blev det. En Guttermand var han for 

os teknikere. 

     

På Flyvestation Værløse meldte jeg af hos Chefen for Flyvematerielkommandoen. Også 

en General, Johannes, som vi kaldte ham. Også han gav en lille en til halsen som man 

siger, og også her blev det til en lille hyggelig ½ time. 

  

Fredag den 3. Juni holdt jeg så en stor afskedsreception for alle der ønskede at komme 

og sige farvel til mig. Fredag morgen kom Generalens store flotte tjenestevogn med en 

Seniorsergent som chauffør for at hente mig og kører mig ud til Flyvemateriel-

kommandoen, hvor jeg skulle holde receptionen. Anna Margrethe, Maj-Britt samt en 

amerikansk pige Nia som vi havde boende hos os kørte derud i vores privatbil. 

 

Min sektions kontordamer hjalp med at dække bord med chokolade, konfekt og nødder 

samt skænke vin op til de fremmødte, og kl. 10 00 indfandt mine gæster sig. En af 

kontordamerne havde forfattet en sang til mig i dagens anledning, og som alle sang med 

på. Jeg tror, at i formiddagens løb havde der været over 100 militære og civilansatte for 

at hilse af. Gaver fik jeg jo også en mange af. 
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Således fik jeg fra Eskadrille 722 et stort flot billede af alle S-61 Sikorsky 

helikopterne stillet op på række. Fra Sergenterne i Flyvematerielkommandoen fik jeg 

foræret et meget stort kobberstik af en Catalinaflyvemaskine i luften inde over 

København. Af Fotosektionen et stort billede da vi lander i Grønland foran 

Kongeskibet, den mission jeg var med på, og hvor vi var til frokost ombord i skibets 

officers,messe.Og så vankede der flere flasker vin, et armbåndsur, en transistorradio 

bøger m.v., så det må jo siges, at have været en hyggelig og indbringende formiddag. 

 

Da de sidste receptionsgæster var gået, samlede Anna Margrethe og jeg personellet     

fra min P-Sektion i et andet lokale til et stykke rejemad samt ostemad. Og så var det 

ellers slut. Jeg afregnede og betalte til Bestyren af Flyvematerielkommandoens 

Cafeteria og Anna Margrethe og pigerne kørte hjemefter med alle gaver. 

 

Igen holdt Generalens tjenestevogn med flyvevinge klar til at kører mig hjem til 

Ølstykke. Et bevægende øjeblik var det da vi passerede hovedindgangen til Flyve-

materielkommandoen. Personellet fra min sektion, kontordamer og øvrigt personel, stod 

alle med et lille Dannebrogsflag og vinkede farvel. Da bilen drejede ind ad Hedebyvej, 

stod Anna Margrethe og filmede min hjemkomst. 40 års tjeneste i Flyvevåbnet sluttede 

således med bravur!!. 

 

Lørdag morgen rejste Anna Margrethe, Maj-Britt og jeg samt den amerikanske pige 

med fly til Rhodos på en uges afslapningstur i en lejet lejlighed. Det var med Tjæreborg 

Rejser turen foregik. Der var som sædvanlig strålende vejr på de kanter, og vi nød at 

ligge og dase ved stranden, bade, gå ture inde i byen samt tage på udflugter. Vi nød bl.a. 

de græske flødeskumskager, Uhm. Efter en dejlig uge var vi atter hjemme igen, og det 

viste sig at vejret var ligeså fint og varmt som i Grækenland. Det passede os også 

vældig godt, for om søndagen var vi til et kæmpe Åben Hus og flyveopvisning på 

Flyvestation Værløse. 

 

På min 60 års fødselsdag den 21 Juli havde vi invitert hele min sektion fra 

Flyvematerielkommandoen til morgenmad, og vi havde et par hyggelige timer inden de 

skulle tilbage i tjenesten. Endvidere blev vi alle fotograferet ude i haven. For en ordens 

skyld skal det lige bemærkes, at det var med Afdelingschefens tilladelse, at de tog til 

fødselsdag. 

  

Følgende søndag holdt vi for familien, samt venner og bekendte, bl.a. fra Roskilde 

ward, vores 110 års fødselsdag, Anna Margrethe 50 år og jeg selv 60 år, en dejlig 

eftermiddag med stort "Tag selv Bord" osv., samt pæne gaver som vi blev meget 

taknemmelig for. 

 

Og så gik Maj-Britt og ventede på kaldet til sin mission. Hun var meget spændt på hvor 

hun skulle hen i 1½ år. Samtidig havde Anna Margrethe og jeg booked os ind på en 

rejse til USA og Canada, hvor vi bl.a. i Canada ville besøge en Onkel til Anna 

Margrethe, han boede i byen Edmonton. Vi ville således leje en bil i luftnavnen i 
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Seattle, og så kører rundt en 14 dages tid. SAS billetter fik vi jo som sædvanlig 

meget billigt gennem Maj-Britt. Men det var jo også hver gang en chance at tage, idet vi 

jo ikke vidste om vi kom med. Det er jo kun ledige pladser man får, og hvis ikke, skal 

man vente på næste afgang. Men det lykkedes som regel. 

 

Endelig en dag kom der brev til Maj-Britt med hendes kald. Hun skulle til England ved 

Manchester-missionen. Så søgte hun afsked fra SAS i 1½ år hvilket blev bevilget. Hun 

kunne selvfølgelig igen blive ansat i SAS efter missionen. Så var det på plads, og hun 

skulle rejse sidst i August måned. 

 

Og så skulle hun afsted. Vi kørte hende til Kastrup Lufthavn, hvor Marianne og 

drengene samt Henriette Valgreen var mødt op for at sige farvel. Vi fik taget lidt 

smalfilm af afrejsen, og Maj-Britt var vældig glad og tilfreds, kunne vi konstatere, og så 

var der Take Off mod England. Maj-Britt's mission var begyndt!. 

 

2 dage efter var det Anna Margrethe og jeg der skulle på vores store ferietur efter min 

pensionering. Vi var de sidste der blev kaldt ud til 2 ledige 1. klasses pladser i DC-10 

flyet til Seattle. Det blev en lang flyvning på 9 timer forinden vi landede i Seattle, og vi 

fik som sædvanlig en fin service og servering ombord i SAS flyet. I lufthavnen i Seattle 

fik vi, efter passage af pas-og indrejsekontrollen, udleveret vores udlejningsbil som vi 

havde bestilt hjemmefra, en smart mellemstor sportsvogn. En sådan havde vi dog ikke 

bestilt, men man får jo blot udleveret en god driftssikker bil. Og så kørte vi godt trætte 

ud i landet og nordpå. Men efter få timer fandt vi det rigtigst, at se og få sovet. Vi fandt 

hurtigt et godt Motel nær motorvejen og faldt straks i en dyb søvn i et par dejlige senge. 

 

Næste morgen op, friske og udhvilet, og så afsted imod den Canadiske grænse som vi 

hurtigt kom igennem. Vores mål var jo storbyen Edmonton, Alberta, hvor Anna 

Margrethe's Onkel havde sin residens. Der var jo langt. Første dag kom vi til Vancouver 

hvor vi overnattede. Kommende dage kørte vi igennem mange smukke bjerglandskaber 

og mindre byer, især var der mange turistbyer, og overnatning var ikke svært at finde, 

idet der fandtes mange fine Moteller. Den 3 September, Anna Margrethes 50 års 

fødselsdag,  boede vi på et rigtigt pænt Motel, kørte om aftenen ud og spiste på i lille 

restaurant, og således fejrede vi fødselsdagen. 

 

En dag nåede vi så Edmonton, men det kneb lidt med at finde vejen hvor Onklen boede, 

så vi måtte spørge om vej hist og her, og endelig nåede vi så derud. Vi fik tilbud om at 

overnatte i huset  idet hans datter ikke var hjemme, så det var jo meget fint. Det blev til 

et par hyggelige dage hvor vi kørte rundt og så os om. Vi var f.eks. i et af de store flotte 

indkøbscenter som indeholdt over 1000 forretninger, fine udstillinger, Fantasiland med 

skibe og meget mere. Et sted kunne man købe dyr, bl.a. Tigerunger var der, men jeg 

husker ikke helt om de kunne købes. Hvor skulle man også gøre af en sådan når den 

blev stor ?. 

 

Ja, dagene går hurtigt så vi skulle videre, tog afsked og kørte samme rute tilbage. Planen 
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var at vi skulle sydpå ind i USA og helt til Nevada, hvor Anna Margrethe havde en 

aftale med en dame, som hun skulle tale slægtsforskning med. Så det blev igen en lang 

biltur men med mange spændende oplevelser. Vi kom til en af de store Turistbyer med 

en masse Totampæle som Indianere fremstiller. Vi var også inde i nogle af de 

interessante forretninger og handle. 

  

Kørslen fortsatte planmæssigt videre sydpå. Vi havde godt lagt mærke til at det var ved 

at blive temmelig koldt, men normalt kan man jo ikke vente andet oppe i højderne. Og 

så pludselig sætter det ind med snestorm, og selvfølgelig skal jeg filme en snestorm på 

denne årstid, så vi holdt stille et par minutter. Det begyndte at blive lidt ubehageligt jo 

længere vi kørte. Snestorm i bjergene med stor usigtbarhed på de små veje er jo ikke så 

heldigt, og det tegnede til at blive en storm af længere varighed, så vi begyndte at se os 

om efter et sted at overnatte, og det varede ikke længe inden vi så et større bjerghotel, 

som vi straks kørte ind til. 

 

Der var allerede ankommet mange biler, for alle havde nu brug for indlogering. Vi 

parkerede og skyndte os straks ind i køen ved receptionen, og heldig var vi at få et 

værelse. Med få afbrydelser fortsatte snestormen om natten og ophørte først helt næste 

morgen. Men det blev da til en god middag på hotellet, samt dagen efter en tur med en 

specialbus ind på indlandsisen der befandt sig i bjergene lige overfor. Det blev til en 

helt speciel oplevelse med denne bus der med kæmpe terrænhjul kunne grave sig frem 

igennem sne og is. En tur ud at gå på indlandsisen blev der også mulighed for, selvom 

det var ved at blive tåget. 

 

Og så kørte vi igen videre sydpå og kom langt om længe ind i USA og tillige ned i 

lavere højde. Jeg husker tydeligt at en af dagene på vej mod Nevada kørte vi ikke 

mindre end 1100 km. Således var det ved at blive mørkt, da vi kom ind i en skov og 

kørte langs med en flod. På en måde var vi ret beklemte, da vi i mørket kørte der. Der 

var sågodt som ingen færdsel og mennesker på vores vej. Vi har senere talt om, at hvis 

vi med bilen ved en ulykke var trillet i floden og sunket i dybet, så var vi måske sikkert 

aldrig blevet fundet for ingen, familie eller andre vidste hvor i USA vi nu på dette 

tidspunkt befandt os. Faktisk en uhyggelig tanke. 

 

Men så kom vi pludselig til et Motel med flotte kulørte lamper inde i denne skov. Jeg 

sagde til Anna Margrethe at der kunne jeg ikke tænke mig at køre ind og bo, det lignede 

nogle barakker, men vi kunne jo ikke blive ved med at køre videre hele natten, og vi 

kunne jo ikke vide hvor langt der var til det næste Motel inde i denne store skov. 

 

OK, vi kørte ind og spurgte i receptionen. Det var en meget flink dame med store 

pappelotter i håret. Jo, de havde da et dobbeltværelse til os, og jeg fik nøglen og gik i 

forvejen over og låste mig ind, og jeg må sige, at jeg blev meget overrasket, idet det var 

et af de flotteste værelser jeg nogensinde havde set, og så i de bygninger der lignede 

gamle barakker udefra. Så det nød vi rigtigt og fik et dejligt bad forinden vi fik spist lidt 

af vort medbragte proviant og gik til ro. Ja, sådan kan det jo også gå, heldigvis. 
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Næste dag nåede vi byen i Nevada hvor vi ved en bestemt tankstation skulle møde den 

amerikanske dame, som Anna Margrethe havde en aftale med. Vi fik ringet til hende og 

hun kom og mødte os, og så fulgte vi efter hende på vej til hendes bolig. Jeg sagde for 

sjov til Anna Margrethe, at hun bor nok ude i Ørkenen, og om ikke det var rigtigt, 

hendes hus lå et lille stykke inde i en Ørken, dog ikke langt fra alfarvej. Hun fortalte at 

der i denne Ørken levede vilde hunde og ørkenrotter. Hendes mand var død af 

sprøjtemiddelforgiftning, idet han i mange år havde sprøjtet marker med flyvemaskine. 

Iøvrigt var han veteran fra Koreakrigen, hvor han deltog som kamppilot. 

 

Vi fik snakket en hel del over en god middag som hun havde lavet til os, og så begyndte 

Anna Margrethe og hende at tale slægtsforskning. Vi var jo inviteret til at bo hos hende, 

så det varede ikke længe, før jeg gik til ro efter den lange kørsel. Jeg var virkelig træt. 

Det var jo kun mig der kørte på vores tur. Det var jo bil med automatgear, men det 

kunne Anna Margrethe jo også hurtigt lære, men OK, aftalen er at jeg kører. 

 

Vi sov virkelig godt den nat, og om morgenen severede damen det dejligste 

morgenbord for os. Efter endnu en hel del snak bl.a. om slægtsforskningen, var det 

tiden at tage afsked og komme videre. 

  

Nu havde vi kurs imod Californien hvor vi skulle til Redwood og se de store træer der 

var mere end 1000 år gamle. Undervejs boede vi på gode Moteller, og vi var bl.a. inde i 

en dyrepark hvor vi fik filmet en hel del. Anna Margrethe havde der en tigerunge på 

skødet, og den var sørme ret livlig, men hun kunne tumle den og holde den fast, og det 

fik jeg også filmet. 

 

Besøget i de store Redwood-skove var virkelig interessant. På fællede store træer havde 

de forenden afmærket deres alder for hvert hundrede år, som nævnt, nogle op til 1000 

år. I nogle af de allerstørste træer der stod andre steder i skoven, havde man boret en 

tunnel hvor igennem vi kunne kører med vores bil, så det prøvede vi også og fik på 

vores film. Og så var det tiden at vi skulle til at returnere til Seattle. 

  

På vej imod Seattle bemærkede vi foran os en sort bil, som ind imellem kørte ud og ind 

og bremsede i tide og utide, så vi holdt os i sikker afstand, men efterhånden forsvandt 

den fremefter, og vi havde for en tid glemt alt om den bil, for nu var vi blevet trængende 

og kørte fra motorvejen ind på nærmeste tankstation. 

  

Da vi havde afsluttet vort ærinde og set os lidt om i butikkerne, vendte vi tilbage til 

bilen blot for at kontaterer, at tændingsnøglen sad i bilen, og at vi havde smækket begge 

døre. Så nu var gode råd dyre. Venlige mennesker blandt personalet på tankstationen 

hjalp os med at rekvirerer en låsesmed som de kendte inde fra byen, og han var fremme 

iløbet af en ½ times tid. 

 

Det tog ham ikke ret lang tid før, han havde åbnet den ene bildør. Jeg kan huske, at da 
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jeg gik hen til ham smilede han lidt over hvor hurtigt han kunne åbne den bildør, og 

jeg sagde til ham: "My Wife paid", og det gjorde hun selvfølgelig. 60 Dollar kostede 

det, Uha!. 

 

Og så kørte vi videre. Efter en times kørsel bemærkede vi pludselig en bilulykke 

længere fremme. Da vi nåede frem til de forulykkede biler lå den før omtalte sorte bil i 

grøften. Der var nok mennesker tilstede, så vi fortsatte kørslen, men denne oplevelse fik 

os til at spekulere på, om ikke der var en mening med, at vi pludselig skulle ind og 

besørge, samt at vores aflåste bil således forsinkede os tilpas til, at vi ikke igen nåede 

frem bag den sorte bil for måske, at blive indvolveret i ulykken. Det var sikkert 

Vorherres mening tror vi. 

  

Så nåede vi omsider storbyen Seattle. Vi fik afleveret bilen til udlejningsfirmaet og 

indlogerede os for de 2 sidste dage på et Motel nær lufthavnen. Vi benyttede lejligheden 

til i de dage at besøge det store Flyvemuseum, samt at komme op i byens store 

Fjernsynstårn med en flot udsigt. Butiksbesøg blev selvfølgelig også aktuelt. Og så 

oprandt dagen da atter en begivenhedsrig ferie sluttede, og vi gik ombord i SAS DC-10 

til København. 

 

1 Okt 1988 fik jeg ansættelse hos DELTA FLY i Københavns Lufthavn Roskilde 15 

timer om ugen med diverse job i hangaren, på kontoret, og på flyene ude på forpladsen. 

Det var såmænd et par meget gode år hvor jeg bl.a. endnu engang fik mulighed for at 

sidde ved styregrejerne i en flyvemaskine. Således var jeg en dag med en Ingeniør ude 

på en test med et fly, et 6 personers MALIBU-fly. Straks efter take off fik jeg 

overdraget styregrejerne med besked om, at jeg skulle stige til 19.000 fods højde, hvor 

motorens boosttryk skulle afprøves. Efter denne test fløj jeg ud over Kattegat, hen over 

Samsø, tilbage over Sjælland og retur til Lufthavnen i Roskilde, hvor Ingeniøren tog 

over og landede flyet problemfrit. Atter en interessant oplevelse på en almindelig 

hverdag. 

 

Året 1989. Maj-Britt var jo fortsat på Mission i England og en dag, det var i foråret, fik 

hun over telefonen mig endelig overtalt til at lade mig døbe og blive medlem af 

Mormonsamfundet.  Det er jo sådan, at med disse ting har man svært ved at tage sig 

sammem og få det gjort, og det har jeg hørt mange andre sige. 

 

Som det sig hør og bør blev jeg udmeldt af folkekirken, og dåbsdagen blev fastsat til en 

dag i Maj måned.  

Det skulle foregå hos Maj-Britt i Manchester, og hendes Missionspræsident skulle 

udføre min dåb. Anna Margrethe og jeg valgte at kombinere dåbsturen med en ferietur i 

London, bestilte en Londontur med SPIES rejseselskab og fløj således over med et fly 

fra Conair. 

 

Vi fik et godt hotel, og de første dage i London gik med rundture i byen. Selvfølgelig 

også en dag til Royal Air force Museum i Hendon, hvor der altid er interessant at være, 
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ihvertfald for mig. Til Manchester tog vi Toget sidst på ugen og blev modtaget af 

Maj-Britt. Marianne glædede mig med at komme til dåben. Hun kom med SAS direkte 

fra København. Anna Margrethe og jeg blev indlogeret hos et af Kirkens medlemmer i 

hendes hus, og i et dejligt værelse, og jeg skal love for, at hun serverede fin engelsk 

morgenmad. Marianne skulle også have boet der, men hun ville helst bo hos Maj-Britt. 

 

Det blev en højtidelig og pæn dåb, som sagt foretaget af Maj-Britt's Missions-præsident, 

der iøvrigt var fra Salt Lake City. Til min store overraskelse var der mange af det 

engelske Wards medlemmer der overværede dåben. Bl.a. fra Roskilde Ward kom 

brødrene Jens Jørgen -og Børge Stokholm, så det må jeg sige, det var vældig pænt af 

dem, at rejse helt til England for at være med. Efter dåben var der forfriskninger ude i 

Missionspræsidenten's dejlige hus, og her var alle med. Det engelske Wards Biskop 

havde ved dåben holdt en pæn tale jeg sågodt som muligt havde fulgt med i. Ham fik 

jeg en snak med under sammenkomsten. Ja, det var meget højtideligt, at blive døbt i 

forbindelse med Maj-Britt's mission i England. 

 

Næste dag afsked med alle og især Maj-Britt, afgang med toget til London og derefter 

Conair-fly til København. Ved hjemkomsten fra England holdt vi en Søndag, anled-

ning af min dåb, en reception hjemme i vores have hvortil der kom mange kirke-

medlemmer. 

 

I Roskilde Ward har jeg, udover at velsigne Nadveren ved Nadverbordet, uddele 

Nadveren m.v., beklædt stillinger såsom Søndagskolepræsident, Rådgiver, og i Staven 

Rådgiver for Stavens Søndagskolepræsident, samt en del hjemmelærerbesøg. 

  

Ved juletid i 1989 begyndte jeg en formiddag ude i hangaren hos Delta Fly, at mærke 

lidt smerter i min ryg. Det var som sædvanlig ikke noget nyt, idet jeg jo jævnligt siden 

jeg i 1946 havde et crach med SG-38 Svæveflyet på Dalumgårds jorder ved Odense, 

havde haft de smerter. Da jeg om eftermiddagen kom hjem satte jeg mig i en lænestol 

og faldt isøvn. Da jeg igen vågnede var det helt galt med stærke smerter der udviklede 

sig. Jeg prøvede alt i den følgende tid lige fra Kiopraktor, Indsprøjtninger ved lægen til 

massage, men intet hjalp, og jeg lå jo stadig i sengen og fik  der lægebesøg. For første 

gang siden jeg var en lille dreng lå jeg i sengen Jul og Nytår, men denne gang ikke med 

lidt forkølelse som dengang, men nu med disse stærke rygsmerter uden at kunne 

bevæge mig ret meget. 

  

Efter Nytår 1990  blev jeg med ambulance indlagt på Hillerød Centralsygehus. Ved 

scanning, Røngten og Mylografiprøve blev det konstateret, at jeg havde fået 2 

Discopolaps. Nu fik jeg smertestillende midler samt sovepiller om natten, og hvor var 

det dejligt, og hvor det lettede, også for Anna Margrethe der jo ikke kunne få sin rigtige 

søvn om natten når hun skulle hjælpe mig. I de kommende dage kom der en Fysiurg og 

gjorde forskellige øvelser med min ryg. Derefter atter en scanning. 

 

Et par dage senere kom Chefkirugen ind til mig på stuen og talte med mig. Han sagde 
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bl.a., at en operation ikke var nødvendig, idet skiverne i rygsøjlen var ved at trække 

sig på plads igen. Jeg ville få et slags korset, jeg skulle gå med om ryggen en tid, og 

samtidig gøre de øvelser med ryggen hjemme som  jeg nu havde lært på Hospitalet. 

 

Langsomt begyndte en stor forbedring, og efter at have været indlagt i 3 uger blev jeg 

udskrevet, og skulle så derefter møde til kontrol et par gange. Hvor var det dejligt at 

blive smertefri. Og godt jeg ikke blev opereret, hvilket i værste tilfælde kunne give 

smerter i operationsaret i mange år frem. 

  

I sommerens løb blev vi inviteret til stor fest i Eskadrille 722 på Flyvestation Værløse i 

anledning af, at det var 25 år siden S-61A helikopteren blev indfaset. Det blev med 

spisning, dans og hyggelig sammenvær med gamle eskadrillekammerater. 

 

Nu nærmede tiden sig hastigt til, at Anna Margrethe og jeg skulle have sølvbryllup. Det 

var den 25 September 1990. Sammen med Maj-Britt planlagde vi en Sølvbryllupsrejse 

til Hawaii, og også denne gang med mulighed for rabat på flyrejsen med SAS. Samtidig 

sendte vi invitationer ud til familie, venner og bekendte, blandt andre fra kirken, til 

vores sølvbryllup, som vi havde bestemt skulle holdes i dertil indrettede selskabslokaler 

i Gl. Ølstykke. Fin buffet havde vi bestilt hos en dygtig slagter. 

 

Så rejste vi alle 3 afsted til Hawaii via Los Angeles. Det blev en lang flyvetur, 9 timer 

til Los Angeles, og efter flyskift 6 timer ud over Stillehavet i tusmørke til Hawaii. Efter 

ankomst til Honolulu og indlogering på dejligt hotel, var vi dog ikke mere trætte end at 

vi skulle en aftentur ud i byen. Under opholdet i Honolulu var vi i dejligt vejr ude ved 

de kendte badestrande, og ikke at forglemme dagturen til den fra 2. Verdenskrig kendte 

Pearl Harbur. Det var meget interessant at være ude i bugten ved Kirken der er rejst på 

vandet ovenpå det af Japanerne sænkede krigskib "Arizona" i vraget af det sænkede 

krigskib ligger der den dag idag 1100 omkomne marinesoldater. Inde i kirken er der en 

mindeplade med samtlige omkomnes navne påført. Pearl Harbur Flådebasen blev som 

bekendt angrebet af Japanske flystyrker 7 Dec 1941. 

 

Mange amerikanske krigskibe og fly blev ødelagt og flere af personellet på basen dræbt. 

Herefter var USA i krig med Japan. Jeg var på Basen nede i en amerikansk U-Båd der 

havde været med i flere søslag imod japanerne. Jeg sad således og forestillede mig 

følelsen af at være i søkrig. 

 

Et par dage efter skulle vi igen ud at flyve, idet vi fløj fra Honolulu til øen Oure. Der 

havde vi i lufthavnen lejet en bil så vi rigtig kunne kører ud og se os om. Lejligheden vi 

skulle bo i var alle tiders, rigtig som man altid høre om, når man taler om Hawaii med 

store skove og masser af Palmetræer, og ikke at forglemme Hawaiipiger med 

blomsterkranse om halsen. I udkanten af skoven ved stillehavet lå den dejligste 

badestrand. Vi var selvfølgelig ude at bade der, men man måtte ikke bade alene og 

heller ikke svømme for langt ud, idet området var kendt for en del understrøm. Vi fik 

også lejlighed til at få blomsterkranse om halsen og blive fotograferet hjemme på 
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lejlighedens altan. 

 

En morsom oplevelse fik vi, da vi kom til en sø med et stort vandfald på bjergsiden. 

Hos en kanonfotograf der befandt ved søen, blev vi klædt ud i Hawaiitøj, d.v.s. med 

bastskørt og hvad der nu hørte sig til, samt et spyd i hånden. Og så blev vi fotograferet, 

og vi lo som bare pokker, for hvor så vi sjove ud i den påklædning. Ellers fik vi en 

dejlig svømmetur i søen. Således svømmede jeg hen til kanten af vandfaldet og lod 

forsigtigt noget af vandet strømme ned over mig, og det var dejligt i den varme. 

Området var skønt med slyngplanter og kaktusser samt en mindre Zologisk have med 

forskellige dyr, som man kun kan møde på Hawaii. 

  

Nu husker jeg ikke i hvad forbindelse og hvornår, men en badestrand vi kom til på turen 

og lå og tog solbad på, var stranden hvor den meget flotte opsatte film " South Pacific " 

blev optaget. Det var en skøn film med dejlig musik som jeg stadig vil mindes, selv til 

mine dages ende. Jeg så filmen i 1959 første gang og derefter mange gange. Jeg tror, at 

den blev spillet i flere år i den daværende biograf i Falkonercentret på Frederiksberg. 

Nu var det jo også i min anden ungkarletid, hvor jeg boede på Flyvestationen, og bl.a. 

gik en hel del i biografen. 

 

En aften var vi ude og besøge en familie til en af Maj-Britt's venner i Salt Lake City. 

Det var Sterling, hvis Moster med mand og børn boede på øen nogle kilometer ude i 

omegnen. De kom til vores bopæl og hentede os således, at vi kørte efter dem derud 

hvor de boede. De bød på en rigtig hyggelig aften med dejlig Middag, og deres børn 

gav et lille musiknummer med deres instrumenter. Jo, det var virkelig interessant at 

være gæster hos en indfødt Hawaii-familie med deres mørklødig kulør og sorte hår. 

Huset var en stor og typisk Hawaii-villa udført i træ. 

 

Så en dag på en af vores ture kørte vi ud til det store Hawaii Mormon-Tempel. Jeg skal 

love for, at det var flot som det stod der, stort og majestætisk. Maj-Britt kendte 

Tempelpræsidenten. De havde været sammen under et skoleophold i Israel, så hun 

ringede ind til ham fra Templets reception. Han inviterede os straks til et besøg hos ham 

og hustruen inde i et af Templet's saloner. Det blev til en times hyggelig sammenvær, 

og derefter inviterede han på frokost i Templets restaurant. Fin frokost serveret af damer 

i lange hvide kjoler. 

 

Efter afsked med Tempelpræsidenten og hustru gik vi en tur ude i den store 

Tempelhave. Det hele var altså så flot, at det mindede om Templet " Sangri La " i 

Mongoliets bjerge i filmen " Tabte Horisonter ", som jeg i mange år har set indtil flere 

gange, og som jeg nu har på Video. Første gang jeg så filmen var i Kinobiografen i 

Odense i 1941 og sammen med min Far. Ja, så sluttede vi besøget med at filme Templet 

med omgivelser på kryds og tværs. 

 

En aften var vi til et større festligt arrangement som de studerende fra Øens Ward stod 

for. Det var som alt hvad vi indtil nu havde oplevet alle tiders. Det begyndte med 
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udendørs spisning med levende lys på bordene. Der var et stort " tag selv bord " 

med bl.a. kæmpestore gryder, hvorfra nan kunne forsyne sig. Og hvor smagte maden 

godt. Man måtte spise og drikke alt hvad man kunne. På en lille platform underholdt et 

Hawaii-orkester og en sangerinde gæsterne. Jeg husker ikke hvad det kostede kuverten, 

men det var ihvertfald pengene værd. 

 

Senere på aftenen, da det var blevet mørkt, forsamledes vi mange mennesker ved en 

større scene, hvor de indfødte gav en en flot optræden med bl.a. dans osv. Det blev sent, 

inden vi kom hjem til vores lejlighed og i seng. Men Maj-Britt, der kørte bilen, kunne 

sagtens huske vejen tilbage trods mørket. 

   

Men også denne dejlige ferie fik jo sin afslutning. Efter at vi havde pakket vores bagage 

sammen og afleveret lejligheden, gik turen til lufthavnen, hvor bilen blev givet tilbage 

til udlejningsfirmaet. Så Check In, ombord i flyet og så i luften på vej imod 

Honolulu.Vi havde tænkt os at blive lidt i byen der, men det blev os oplyst, at en storm 

var på vej, så vi valgte at tage det første afgående fly til Los Angeles. Der var jo ikke tid 

til forsinkelser, vi skulle hjem og holde vores Sølvbryllup. Gæsterne var jo inviteret og 

maden bestilt. 

 

I Los Angeles gik der først næste formiddag et SAS fly til København. I Lufthavnen fik 

vi anvist et hotel, blev derefter hentet af en bil der kørte os til hotellet igennem det 

meget mørke Los Angeles. Næste morgen efter morgenmad afsted til Lufthavnen, 

ombord i SAS flyet, og så gik det imod København. Så var vi hjemme igen, og der blev 

tid et par dage til at få sovet og derefter få selskabslokalet klargjort og dækket borde, 

som Tove Colvig fra Roskilde Ward tog sig af. Vældig pænt af hende, Særdeles flot 

havde hun arrangeret det. 

 

Og så oprandt vores sølvbryllupsdag den 25 Sep 1990. Mariannes  Kim og hjælpere 

havde pyntet en flot indgangsportal til vores bolig Hedebyvej 5. Et flot skilt påskrevet, 

25-9, Anna Margrethe og Palle,  1965 - 1990. Om morgen kl. 7.00 spillede et orkester 

udenfor de kendte sølvbryllupssange i "Østen stiger solen op" og "Det er så yndigt at 

følges ad" og andre sange. Anna Margrethe og jeg var selvfølgelig gået udenfor i 

Carporten, hvor en hel del venner og bekendte var mødt op for derefter at komme 

indenfor til morgenbord. Også orkestret kom indenfor til morgenbord og spillede ind 

imellem lystige sange. 

 

Min Mor Petra skulle kører med Inge Krogh, så de kom først hen imod middag. Hen ad 

formiddagen kom der stadig bekendte for at hilse på og lykønske. Det skal ikke være 

usagt, at nogle af gæsterne havde været bange for, at vi på grund af forsinkelser med 

flyvninger ikke var nået hjem fra vores Sølvbryllupsferie på Hawaii, men det lykkedes 

altså. Min mor og Inge kom som sagt ved middagstid, og det var dejligt, at min Mor 

Petra nåede at opleve, at være med til vores sølvbryllupsfest.  

 

Så begyndte aftenfesten i selskabslokalerne i Gammel Ølstykke. Alle gæsterne mødte 
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frem og vores tidligere genbo Kaj Normann Andersen videofilmede ligesom han 

også gjorde ved morgenarrangementet. Hans kone Jytte hjalp i køkkenet sammen med 

et par andre damer. Anna Margrethe og jeg blev placeret ved hovedbordet sammen med 

min mor Petra, Maj-Britt, og Kim og Marianne. Biskoppen fra Roskilde Ward 

velsignede maden. 

 

Kim var festens Toastmaster, hvilket han klarede til Ug. Der blev spist og skålet til 

langt ud på aftenen, rigtig god mad skal jeg love for. Der blev sunget et par gode sange, 

en sang om os selv som Anna Margrethe og jeg havde fået forfattet, og en sang til os 

som Merete Holst havde fået forfattet. Ind imellem blev der holdt taler, og jeg selv holdt 

den første tale, hvor jeg bl.a. roste min sølvbrud for hvad  hun havde været for mig 

igennem tiden. Der blev også talt af Henning Frederiksen fra Roskilde Ward. En meget 

fin tale holdt han. Senere på aftenen holdt min Kusine Inge Krogh også en god tale med 

baggrund i familien. 

 

Fra højtalerne lød der fin musik arrangeret af Marianne samt Tove Colvig. Vi fik også 

mange pæne gaver og alle fik sludret hyggeligt sammen. Og så blev der spillet op til 

dans igennem selskabslokalets højtaleranlæg. Dem der havde lyst til det dansede så det 

var en fryd. Foruden min Sølvbrud Anna Margrethe som jeg selvfølgelig dansede med, 

fik jeg også danset med min Mor Petra endnu engang, og det blev jo desværre den 

sidste dans med hende i dette liv, men hun var jo også blevet næsten 91 år, så det var jo 

mægtig godt klaret. Det var nu blevet sent og gæsterne begyndte at "sive", og så kunne 

omsider en rigtig dejlig sølvbryllupsdag og aftenfest slutte. 

 

Den 1 Apr 1991 holdt jeg op med mit pensionistjob hos DELTA-fly i Københavns 

Lufthavn Roskilde. Det kneb nu med økonomien i firmaet. Ejeren Åge Brodersen tilbød 

mig 1 kr. i timen, og så kunne jeg gå derude af interesse. Jeg smilede lidt overbærent til 

ham og sagde spøgefuldt, at hvad det angår, så havde jeg set rigeligt af lufthavne og 

flyvemaskiner i min tid, selv helt tilbage i den tid hvor han gik med blee på. Nå, men 

spøg tilside. Den dato passede lige med, at jeg havde været 50 år i arbejdslivet, og så 

regnede jeg kun de job med hvor jeg i drengeårene og fremefter havde en kontrakt, men 

det havde jo også været interssant at være 2½ år i et privat flyfirma, og se hvordan det 

virkede i forhold til Flyvevåbnet, hvor jeg trods alt var i 40 år. Firmaet lukkede senere 

og kom på tvangsaktion. 

 

I August rejste Anna Margrethe og jeg igen til USA. Vi skulle møde Maj-Britt der 

allerede var i USA. Vi skulle mødes i Newvark Lufthavnen ved New York, vor vi 

havde lejet en bil. Det passede meget godt. 1 time efter at vi var ankommet fra 

København, mødte vi Maj-Britt der var ankommet vistnok fra Salt Lake City, hvis jeg 

husker rigtigt. Med en enkelt overnatning på Hotel nåede vi til Washington, hvor vi 

igen var på Arlington kirkegården og se vagtskiftet, krigergrave samt berømte statuer. 

 

Vi boede et par nætter hos Mette Billeskov, der er gift med en lægestuderende ved US 

Air Force. Efter et par dage kørte vi videre nordpå til Canada hvor vi oplevede det 
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meget store Niagara vandfald. Således var vi på en spændende sejltur i et større 

motorskib, iført oliedragter, helt hen til vandfallet hvor vi blev godt oversprøjtet. Det 

var  fantastisk at se vandfallet fra den kant. På tilbageturen imod New York lykkedes os 

at komme ind på den berømte amerikanske officersskole West Point. Også det var en 

interessant oplevelse. Det var jo der de berømte amerikanske Generaler, blandt andre 

Eisenhower og Mac Artur var blevet uddannet. 

 

Ja, vores hjemflyvning skulle ske med SAS fra Newvark lufthavnen. Da vi ankom dertil 

og ville checke ind, viste det sig, at flyet var aflyst grundet teknik. Det kunne godt tage 

et par dage, før vi med rabatbilletter kunne komme med. Det var jo ikke så godt, for vi 

skulle gerne hjemover såsnart som muligt. 

 

Maj-Britt, der jo var kendt med systemerne fra sit arbejde i SAS, fik lov til at komme 

ind på den anden side af Check In Skranken og søge på Computeren. Hun fandt ud af, 

at der gik et FINAIR fly fra Kennedy Airport til Helsingfors, og så måtte vi finde et fly 

derfra til København. 

 

Nu skulle der fart på. Fat i en taxa og så afsted imod Kennedy Airport og der var jo 

temmelig langt, 1½ times kørsel. Samtidig var der tæt trafik hvor vi måtte holde flere 

gange i kø. Vi nåede frem og fik checket ind. Ja, selvfølgelig viste det sig at flyet var 

forsinket, men plads til os tre havde de da. Hellere komme for tidligt end forsent, sådan 

er livet jo. Og så var der take off til Helsingfors hvor vi landede efter godt 8 timers 

flyvning. Her fandt Maj-Britt hurtigt et SAS fly til København, hvortil vi ankom 

henimod middagstid. 

 

 En lørdag morgen sidst i september blev vi ringet op fra Odense Sygehus, at min Mor 

Petra om natten var blevet indlagt med en blodprop i hjertet. Efter at have kørt Anna 

Margrethe til møde i kirken på Priorvej suste Maj-Britt og jeg imod Odense. Færgebillet 

havde vi bestilt over telefonen og fået et nr. til et passende klokkeslet til en 

Storebæltsfærgeafgang fra Halsskov. Og så nåede vi Odense. På sygehuset kunne vi se 

at min Mor Petra ikke havde det godt. Hun talte lidt stakåndet til os, men kunne dog 

kende os, da Maj-Britt gav hende den blomst, som vi havde med til hende. 

 

Jeg talte over telefonen med hjemmeplejen. Det var den sygeplejerske som kører rundt 

til de ældre svagelige om natten, der havde låst sig ind og fundet min Mor meget syg, 

og så havde tilkaldt en ambulance som så kørte hende til Odense Sygehus. Men hun 

kunne dog tale lidt med os og spurgte bl.a., om vi havde fået færgebillet til hjemturen 

også. Det havde vi ikke, men det sagde jeg ikke til hende, idet vi jo ikke vidste hvordan 

hendes sygdom og situation ville udvikle sig. 

 

Jeg fik en samtale med lægerne, og de udtalte, at de kun kunne gøre min Mor så 

smertefri som muligt. Hun kunne ikke overleve den blodprop, og hele kredsløbet var 

stærkt svækket. Det måtte jeg så ringe hjem til min bror Vilhelm og meddele og 

selvfølgelig også til Anna Margrethe. Maj-Britt og jeg holdt hende i hånden, talte lidt til 
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hende og kunne se hun blev mere svag. Da hun sov lidt smuttede Maj-Britt og jeg, 

og blev enige om at tage ud på Rødegårdsvej og overnatte der. Da vi så kom ud på 

Sygehuset om søndagen var Petra gået i koma og kortåndetheden begyndt. Hen ad 

eftermiddagen kørte vi hjemad imod Sjælland, og jeg holdt så telefonisk forbindelse 

med Sygehuset fra Ølstykke. 

  

En morgen tidlig ringede Sygehuset os op i Ølstykke og meddelte, at min kære Mor var 

sovet stille ind. Det var den 30 sept. 1991. Min bror Vilhelm og jeg kørte så til Odense 

og ordnede det fornødne med Bedemand osv. 

     

4 Okt., pæn bisættelse fra Kirkegårdskapellet i Odense med tre dejlige salmer og fin tale 

af Odense's Domprovst Poul Andersen. Marianne var sammen med hendes 2 drenge 

oppe ved båren og synge en sang. Det lød meget smukt. Bisættelsen var som ved min 

far i stilhed. Kun nærmeste familie var med. 

 

Efter højtideligheden kørte vi alle ud til Restaurant SKOVEN i Fruens Bøge, hvor jeg 

havde bestilt spisning for os alle. Vi havde fået tildelt det flotteste spiseafsnit, hvor vi 

kunne sidde for os selv og mindes min Mor Petra. Senere på dagen sluttede vi alle af i 

min Mors lejlighed på Rødegårdsvej med småkager og cacaco. 

 

Også min Mor blev kremeret og Urnen nedsat ved siden af mim Fars på Korsløkke 

Kirkegård Odense ugen efter, og i overværelse af min bror Vilhelm og jeg.( Hertil kan 

jeg nu tilføje, at mine forældres Urner 28 Aug 2000 blev opgravet og overført til det 

familiegravsted Anna Margrethe og jeg har i Slagelse, og hvor vi, forhåbentlig om lang 

tid, også skal ned engang. Så er mine forældre sammen med os i samme grav. Stedet er 

St. Mikkels kirkegård i Slagelse grav nr. 1013-1015.) Og så fulgte møde med skifteret 

osv, som jeg kørte til Odense og deltog i. Et par måneder efter var lejligheden på 

Rødegårdsvej afviklet, møblerne solgt, på nær enkelte ting, et Bornholmer-ur og et 

Chatol m.m., som jeg tog til mig og fik sendt til Ølstykke med et flyttefirma. Ja, 56 

begivenhedsrige år i denne lejlighed var således slut. 

 

13 Dec 1991 fødte Marianne atter en lille sød dreng som senere blev velsignet og 

navngivet Patric Daniel i kirken på Kretavej. Anna Margrethe var allerede i de tidligere 

år i firserne påbegyndt undervisning i Slægtsforskning med tilhørende gotisk læsning 

og skrivning, som senere blev udvidet til Slægtsforskning på EDB. Der var hun således 

i flere år stærkt engageret på aftenskoler i Københavnsområdet og enkelte gange også 

om dagen. Hver lørdag var hun på enten Landsarkivet eller på Rigsarkivet med sine 

elever som således fik indblik i måden at spore sine forfædre på. 

 

Så benyttede jeg mig af lørdagen til at gå lange motionsture i København, og så slutte af 

i en af svømmehallerne med et dejligt dampbad og sauna, inden jeg så hentede Anna 

Margrethe på Arkivet, hvorefter vi så begge kørte hjem til vores dejlige Lørdagsbøf, 

som den jo kom til at hede fremover. 
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Jeg for mit vedkommende var engageret i flere foreninger, hvor jeg var til mange 

sammenkomster, forelæsninger og foredrag. Det være sig i Gammelmandsforeningen 

Eskadrille 721, Dansk Flyvehistorisk Forening, Københavns Flyvehistoriske Selskab, 

Frihedsmuseet, Danske Forsvarsbrødre, DC-3 Foreningen og ikke at forglemme 

Pensionistforeningen for Flyvestation Værløse. Som det ses er der nok at få tiden til at 

gå med indenfor mit interesseområde. Anna Margrethe for sit vedkommende er i 

Slægtshistorisk Forening For Storkøbenhavn hvor hun senere, det var i 1998 blev valgt 

til Formand. 

    

Julen 1991 blev som sædvanlig holdt her i Ølstykke med nærmeste familie. For første 

gang nogensinde måtte vi undvære min Mor Petra. Men man vænner sig jo til at tiderne 

skifter. Min Mor og Far var som regel hos os til alle højtiderne året rundt, og Anna 

Margrethes familie var her som regel til de højtider de havde lyst til. 

 

I januar måned 1992 blev vi indkaldt til fjernsynet, det var TV-3, til optagelse af en 

udgave af ” Familiefejden ”. Det var således Kim og Marianne, Maj-Britt samt en af 

vores venner Torben og jeg selv. Vi havde iløbet af 1991 været til prøve på et af SAS 

Hotellerne sammen med andre familier. Jeg husker ikke hvem der havde opfordret os til 

at deltage samt indstillet os til fjernsynet. Men vi havde således bestået i konkurrence 

med alle de andre familier og blev udtaget sammen med en anden bestået familie, som 

vi så skulle konkurrer med i fjernsynet. Jeg mener denne familie kom fra Jylland. 

 

 

Vi havde såmænd i tidens løb glemt alt om den ” Familiefejde ”, da der så pludselig 

kom meddelelse om, at vi var blevet udtaget og skulle til optagelser i Malmø. Dette blev 

dog senere ændret til at optagelserne skulle finde sted i filmsstudierne i Valby.  

Det blev en meget spændende dag i Valby. Spørgsmålene var ikke så svære, men det 

drejede sig om at svare rigtigt på spørgsmål som 100 personer havde givet deres svar 

på, f. eks. : Hvor er der meget varmt ?  Kim svarede Hawaii ! Men flest personer af 100 

havde svaret: I en Sauna. Og så fremdeles kom vi igennem en times spørgsmål til os 

alle. Det var Skuespilleren Søren Østergaard der var leder og stillede spørgsmålene, og 

publikum klappede så det var en lyst oppe fra tilskuerpladserne. 

 

  

Vi vandt over vores modpart, den anden familie. En ung dame kom ind med blomster til 

os der vandt, og så var der 6000 kr. til deling. Ja, så havde vi prøvet det. Udsendelsen i 

fjernsynet blev vist i April måned. Og vi optog selvfølgelig på Videoen. 

 

 

Så den 1 Maj 1992  fik vi desværre en meget sørgelig opringning. Marianne og Kims 

lille dreng Patric var død vuggedøden om natten. Den kommende periode var meget 

sørgelig for hele familien. Det blev en særdeles pæn begravelse fra kirken på Kretavej 

med mange deltagere og mange flotte blomster. Patric blev begravet på Sundby 

Kirkegård. Det var meget kedeligt  altsammen. Efter begravelsen holdt Marianne og 
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Kim med deres 2 drenge Vincent og Jacques en sammenkomst med forfriskninger i 

Kirken. Ja, men tiden læger måske alle sår, ma vi da håbe. 

 

Midt i Maj måned blev vi der havde fløjet på Grønland igennem årene, og bl.a.været 

stationeret med vort fly på Narssarsuak Air Base, inviteret med til at fejre Flyvepladsens 

50 års jubilæum.  Det var Flyvertaktisk Kommando der iværksatte arrangementet. Dette 

arrangement blev kombineret med træning og omskoling af et par nye transportpiloter 

således at det ikke bare var en fornøjelsesflyvning. Vi blev fløjet til Grønland med et af 

Eskadrille 721's C-130 4 motores Herkules transportfly. Flyvetid 6½ time, det var noget 

hurtigere end i vores tid med Catalina-flyet. Der tog en sådan flyvning, hvis det var 

uden mellemlanding, ca. 16 timer. 

 

Vi startede således en dejlig varm solrig Majdag fra Flyvestation Værløse med kurs 

imod Narsarssuak Grønland i C-130 flyet helt fyldt op med veteraner og deres koner. 

Anna Margrethe kunne desværre ikke flyve med, idet hendes Mor var indlagt på Herlev 

Hospital og ikke havde langt igen, men hendes Mor var jo også næsten 92 år gammel, 

så den situation måtte Anna Margrethe blive hjemme og tage højde for. 

  

Efter en kort mellemlanding på Flyvestation Karup for at tage deltagere fra 

Flyvertaktisk Kommando ombord var der atter take off, og så havde vi som før anført 

6½ times flyvning foran os. 

  

Motorstøjen ombord og vores ørebeskyttere i ørene gør selvfølgelig, at det ikke er 

muligt at tale sammen, så tiden går med læsestof samt at sove lidt. Det er jo sådan, at et 

taktisk militært transportfly ikke er støjisoleret som et civilt passagerfly. Men vi når da 

godt frem og lander på Narsarssuak der har en noget anden temperatur en den vi forlod 

på Værløse, nemlig 1 grads frost. Vi bliver indlogeret på Hotel Artic på flyvepladsen, et 

godt hotel med alle moderne faciliteter og et cafeteria, samt en finere restaurant med 

diverse møde- og kongreslokaler. 

         

Nu er Narsarssuak jo ikke mere en amerikansk flybase, men en flyveplads under kontrol 

af danske og grønlandske myndigheder. De første par dage gik vi lange ture i de dejlige 

naturområder, og helt ud hvor vi kunne se indlandsisen. Det eneste jeg kunne 

konstaterer at der var tilbage af den dengang så livlige, storslåede og befolkede 

amerikanske flybase med en fantastisk militær flytrafik, var pejsen og skorstenen fra de 

amerikanske sygeplejersker's opholdsstue. De ting stod helt alene efterladt nede i 

hospitalsdalen midt i en stor ødemark. 

 

Amerikanerne havde ellers intet efterladt. Selv bygninger var blevet adskilt og 

returneret tilbage til USA. Men alligevel kunne jeg på mine gåture i områderne mindes 

og huske og se for mig de steder fra dengang jeg var udstationeret med 

Catalinaflyvemaskine 856, livet i de amerikanske messer med amerikanske flyvere og 

andet militært personel, PX-forretningerne hvor vi kunne handle amerikanske varer til 

meget billig dollars. De store flyhangarer hvor eftersyn og reparationer på fly blev 



 183 

udført dag og nat. "Ravens Roost Mess" med levende dansemusik, Officers-

klubberne, Biograferne osv, det var tider dengang, er det ikke sådan man siger! Ja, nu er 

den kolde krig jo heldigvis slut, og amerikanernes behov for flybaser er jo en anden 

idag. Flyvepladsen anvendes nu efter behov af især danske civile og militære fly som 

transit og med mulighed for hotelophold. 

 

På selve jubilæumsdagen var vi til "kaffemik", som grønlænderne kalder, det ude på 

pladsen, og hvor der var dækket op med borde og stole og fade med hjemmebagt 

winerbrød fra hotellet. Heldigvis var vejret meget fint den dag, og her blev der holdt 

taler bl.a. af den tidligere Eskadrillechef for Eskadrille 721, Major Poul E. Ancker. 

 

Om aftenen var der stor festmiddag i Hotellets flot pyntede Restaurant. Her blev der 

serveret en overdådig fin middag med alt tilbehør som man siger. Senere blev der vist 

film og fortalt mange gode historier om livet på Narsarssuak og især om opbygningen 

af basen under begyndelsen af 2. Verdenskrig. 

  

Og så oprandt dagen hvor vi skulle til at gøre klar til hjemflyvningen, men en større 

snestorm satte ind således, at al flyvning fra Narsarssuak var umulig. Men næste 

formiddag klarede vejret dog op, og inden længe var vi i luften med kurs imod 

Danmark. Hjemflyvningen gik upåklageligt, og efter mellemlanding på Flyvestation 

Karup landede vi i Værløse om natten ved 02.00 tiden, og så kunne jeg ringe hjem til 

Anna Margrethe og bede hende komme og hente mig. 

  

I juni døde Anna Margrethes Mor, og det var kun godt, at hun blev befriet for sine 

voldsomme smerter. Pæn begravelse fra Rødovre kirke og efterfølgende kaffebord i en 

nærliggende Restaurant hvor jeg holdt en lille tale, bl.a. om nogle af de dramatiske 

perioder af hendes liv. Mormor blev således begravet på Rødovre Kirkegård i samme 

grav hvor hendes forældre og mand ligger begravet. 

 

I september måned ville Maj-Britt, der nu havde ladet sig afskedige fra SAS mod at få 

udbetalt et større engangsbeløb, komme hjem fra USA hvor hun en tid havde opholdt 

sig. Vi havde  planlagt en biltur sydpå til Østrig via Berlin og Prag sammen med hende, 

og det glædede vi os meget til. 

  

En ting som Anna Margrethe og jeg dog havde kendt til stykke tid var, at Maj-Britt 

havde lært en ung mand at kende i USA, nærmere betegnet i Salt Lake City. Han ville 

til vores store overraskelse komme til Danmark og deltage i vores biltur. Så det var jo 

meget spændende da Anna Margrethe, Maj-Britt og jeg var ude i Kastrup Lufthavn og 

modtage ham. 

 

Han viste sig at være en meget pæn og sympatisk ung mand som vi nu glædede os til at 

tage på biltur sammen med. Han hed Stephen L. Curtis, også kaldet Steven, var fra 

Upland nær Los Angeles i Californien hvor hans Far er Børnelæge. Don og Maxine 

hedder forældrene og de 2 brødre er Carl og Kevin. 
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Og så startede turen. Vi kørte først til Gedser vor vi sejlede med bilfærgen til Rostock. 

Så gik turen videre imod Berlin, dog med et lille smut ind i byen Dredsen. Ad dårlige 

veje nåede vi efterhånden Berlins forstæder og kørte så direkte til Lufthavnshotellet ved 

Tegel Lufthavn hvor vi igennem FDM havde forudbestilt værelser. Det var jo helt 

fantastisk for mig at køre i Østtyskland samt komme til Østberlin. Steder som jeg før 

Murens fald i 1989 overhovedet ikke måtte komme til for de danske militære 

myndigheder og da slet ikke for de Østtyske myndigheder. De ville straks sige, hvad 

skal en dansk militærperson hos os. Spion uha uha. Sådan var de jo. 

 

Selvom det var blevet mørkt kørte vi en aftentur ind i både øst- og vestberlin og så på 

aftenlivet der. Man kunne godt se hvad der var det tidligere Østberlin i forhold til 

lyshavet i Vestberlin. Vi kørte ind i et parkeringshus og gik en aftentur i byen. Vi var 

bl.a. henne ved den berømte kirke i  Berlin's centrum, kirken der er i ruiner efter krigen 

skal blive stående som sådan i fremtiden. Jeg kunne ikke lade være med at klappe 

ruinkirkens forbrændte mursten. 

 

Om søndagen, da Maj-Britt og Steven var i kirke, Mormonkirken i Berlin, gik Anna 

Margrethe og jeg via Tiergarden igennem Brandenborg Tor hen til Wilhelmsstrasse for 

at se på omgivelserne hvor Adolf Hitler's Rigskancelie lå. Vi var også i området hvor 

Førerbunkeren ligger, selvfølgelig godt dækket under jorden. Ingen kan komme derned, 

og der er heller ingen adgang. 

 

Dagen efter hvor vi endnu engang var i området viste en mand os stedet nøjagtig hvor 

bunkeren ligger og han fortalte at lige derunder begik Adolf Hitler og hans elskerinde 

Eva Braun selvmord sidst i april 1945 få dage før Tyskland kapitulerede og krigen 

sluttede i Europa. Ikke at forglemme var vi henne ved den forhadte Berlinmur og hugge 

et par murbrokker af og tage med hjem som sovenier. 

 

Og så næste dag gik turen videre sydpå ind i Tjekkoslovakiet,  hvor vi var inde og se en 

af de berygtede koncentrationslejre, nemlig Theresienstadt. Disse lejre er altid et 

uhyggelig syn, og jeg havde efterhånden set mange koncentrationslejre såsom Dachau, 

Mauthausen i Østrig, Bergen Belsen, Auschwitz i Polen, og så selvfølgelig Frøslev i 

Danmark. Og så nåede vi Hovedstaden Prag også kaldet " Den gyldne Stad ", en 

fantastisk flot by som vi desværre ikke havde meget tid til at være i. Hen under aften 

måtte vi videre imod Østrig, men det blev til, at på vej ud af motorvejen i mørke fandt 

vi ind på et godt Motel for at overnatte. Dejlig  morgenmad med bl.a. æg og bacon, lige 

noget for os. 

 

Så endelig kørte vi videre imod Østrig. Vort mål der var den lille hyggelige by  St. 

Johan i Tyrol, hvor Anna Margrethe og jeg har været flere gange i tidens løb. Dejligt 

hotel midt i byen, og her tilbragte vi nogle dejlige dage med med ture, gadefester og 

god østrigst mad. Men medens Maj-Britt og Steven tit gik ud og spiste, nød Anna 

Margrethe og jeg også at spise hjemme på hotelværelset, nemlig vores medbragte 
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Rugbrød, med spegepølse og leverposteg. Det kan også være hyggeligt. 

 

Ja, efter en rigtig god ferie var vi så hjemme i Ølstykke igen, og så pludselig en sen 

aften viste det sig, at Maj-Britt og Stephen under en spadseretur over ved Kildesøen 

havde forlovet sig. Nu blev der planlagt bryllup, og det skulle finde sted i februar 

måned 1993 i Salt Lake City. Selvom der var små 5 måneder til, så var der pludselig 

nok at se til. Senere på året fik vi at vide, at brylluppet skulle være den 20. Februar og 

foregå i det store flotte Tempel i byen. 

 

Så igen var Anna Margrethe og jeg ude at flyve. Med Delta Airlines var vi på vej til 

Maj-Britt's bryllup med Stephen i Salt Lake City. Efter ca. 8 timers flyvning landede vi 

i New York og måtte konstaterer, at flyet til Salt Lake City var fløjet, idet vi desværre 

var forsinket fra København. 

 

Meget imod vores vilje blev vi så sat på et fly til Dallas i Texas med et skift der til et fly 

til Salt Lake City. Så det var jo noget af en større omvej med et extra antal flyvetimer, 

så vi var godt trætte da vi omsider nåede Salt Lake City. Vi havde helst set, at vi af 

Delta Airlines var blevet indlogeret på et hotel i New York og så sendt videre næste 

dag. Men så sparede flyselskabet disse hoteludgifter. 

  

Til Salt Lake City nåede vi frem ved 01.00 tiden om natten. Maj-Britt, der igennem sine 

forbindelser i Murduck Travel, hvor hun var ansat som International Travel Counselor, 

havde fulgt vores færd og modtog os i Lufthavnen. Og så blev vi kørt ud til Familien 

Fox, der havde tilbudt os bopæl under vores ophold i Salt Lake City. 

  

Dagen før det egentlige bryllup blev der om aftenen afholdt en sammenkomst for 

familier, venner og bekendte i en meget flot restaurant. Her blev der serveret en fin 

middag efter amerikanske forhold. F.eks. da forretten kommer ind, forventer jeg et 

stykke rejemad eller noget i den retning, og så bliver der sat en tallerken foran mig med 

4 stk salatblade med stærke krydderier, så det kan nok være, at man blev skuffet. Men 

OK, sådan lever de derovre. De efterfølgende retter med kød og grøntsager kunne 

selvfølgelig gå an, det smagte vældig godt. 

 

Så blev der under middagen holdt korte taler af familierne, bl.a. af Anna Margrethe og 

mig. Og så blev der talt af Stevens familie, nogle veninder og andre, som jeg jo ikke 

lige kan huske. Derefter var der lidt underholdning med sang og musik af veninderne til 

Maj-Britt. 

  

Næste dag blev der så bryllup i det store Tempel i Salt Lake City. Vielsen blev foretaget 

af Maj-Britt's tidligere Missionspræsident i England, Davis hed han. Den 

Missionspræsident der døbte mig i England 1989. Efter vielsen, og da vi havde forladt 

lokalet, kom brudeparret lidt efter tilstede, Maj-Britt i sin flotte brudekjole og Steven i 

smoking. Der blev video-filmet og fotograferet af en lejet fotograf, hvilket jo er en 

rigtig god ide. Derefter blev vi i biler kørt til en Restaurant nær Templet, hvor der blev 
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serveret lunch for de nærmeste. Ikke at forglemme, en voldsom snestorm og et 

drønende tordenvejr brød løs og varede faktisk resten af eftermiddagen. Et sådan uvejr 

midt i det hele har ihvertfald også betydet lykke, Idet man ved juletid 1999 konstatere, 

bl.a. 3 søde børn. 

 

Sneen havde væltet ned hele dagen, så om eftermiddagen var jeg ude at skovle sne for 

familien Fox foran deres hus, og det gav mig en hel del motion. Derefter måtte jeg i en 

fart ind og i bad og klædes om i smoking, samt sætte HM. Dronningens Medalje på 

brystet som det hører sig til, for nu skulle vi til den store bryllups aftenfest i nogle 

meget dejlige og flotte selskabslokaler. Der var tillige et stort tag selv bord med mange 

dejlige retter. 

 

Men også denne aften begyndte på amerikansk facon. I en stor sal stillede brudeparret 

sig op med Anna Margrethe og jeg på deres højre side og Stevens forældre, Maxine og 

Don, på deres venstre side. Så indfandt gæsterne sig efterhånden og gik langsomt forbi 

gav hånd og hilste og talte med os, så det blev til en langvarig præsentation. Jeg mener, 

at der var ca. 150 gæster der stod i en lang række og efterhånden nåede frem til os. Så 

man fik talt med mange forskellige mennesker den aften så godt man kunne. Derefter 

gik gæsterne ind og begyndte spisningen, og vi, der havde stået og hilst på, nåede da 

også at være med til spisningen. 

   

Imellemtiden var der mødt et danseorkester op, og så blev der danset brudevals, og 

derefter af os andre danset til langt ud på aftenen. Gaver til brudeparret var der mange 

af. Jeg kan nævne en symaskine fra Anna Margrethe og mig, og min afdøde Mor's store 

spise og kaffestel. Det er jo et særpræget flot stel, som vi håber går i arv fremover til 

deres børn og børnebørn. Øvrige gaver kan man ikke huske umiddelbart sålænge efter, 

men aftenen var vist ret indbringende. Ja, så sluttede et stort og dejligt bryllup. 

 

Næste dag kørte vi med Stevens forældre ud i bjergene til det Hotel hvor Maj-Britt og 

Steven's bryllupsrejse gik til, og der nød vi alle en rigtig dejlig middag, medens vi 

hyggede sammen med brudeparret, der havde inviteret os. 

   

Og så nærmede hjemrejsen sig for Anna Margrethe og mig. Maj-Britt kørte os til 

Lufthavnen. Vi tog afsked, og via New York og Oslo fløj vi hjem til København efter et 

dejligt ophold i Salt Lake City og igen mange oplevelser rigere. 

 

Nogen tid efter kom så Maj-Britt og Steven hjem til Danmark for at holde deres 

bryllupsreception for familie, venner og bekendte. Det foregik i kirken på 

Maglegårdsalle'. Og jeg skal love for at også her mødte alle inviterede fuldtalligt op. 

Skal jeg gætte på små 50-60 gæster? 

 

Også det blev en hyggelig sammenkomst. Der blev sunget bryllupssangen " Det er så 

yndigt at følges ad ", Erik Andersen spillede til på klaveret. Gerti sang solo et par sange. 

Et af kirkens dansehold gav en flot opvisning. Ind imellem viste et fjernsyn i et andet 
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lokale video-filmen fra brylluppet i Salt Lake City, så der var masser af 

underholdning. Og så holdt jeg min tale for Brudeparret, lidt lig den jeg holdt i USA, 

men udvidet og tilpasset dagen herhjemme: 

 

Kære Brudepar! Kære Gæster! 

Ja, det er fornøjeligt, at se hvormange gæster der idag flokkes om jer. Det viser, at der er 

mange venner og bekendte, for familien udgør jo et lille mindretal. Det var en glædens 

dag da I for 14 dage siden blev viet i Templet i Salt Lake City, ikke blot for Jer, men 

også for os der var tilstede. Det er jo vanskeligt at tolke sine følelser på sådan en dag. 

For både min kone og mig selv er Maj-Britt jo stadig den samme lille pige, sådan som 

vi hele tiden ser hende for os. 

 

Nu er det kommet så vidt, at også hun er indtrådt i den hellige ægtestand ligesom sin 

søster og så mange af hendes veninder. Vi ved dog med sikkerhed, at hun er godt rustet 

til sin nye tilværelse i USA, hvor hun vil føle sig godt tilpas med sin mand, samt mange 

venner og bekendte. 

 

Min kone og jeg husker tydeligt sidste sommer da Maj-Britt over telefonen fortalte os 

om Steven, som hun havde lært at kende. Han ville komme med hende hjem til 

Danmark, så de begge kunne tage med på bilferie sydpå, som vi forlængst havde 

planlagt. 

 

Hvor var vi spændte på at se ham. Det er ikke formeget sagt, at vi kunne lide dig Steven 

fra første minut i lufthavnen. Du virkede meget velafbalanceret. 

 

Nok så vigtigt for mig personligt var det vel, at jeg i Steven fandt en partner med 

historisk interesse. Det oplevede jeg jo da vi sammen styrtede rundt i bl.a. Berlin, Prag 

og Berthesgaden, og så de steder hvor ting skete for snart 50 år siden. 

 

Kære Maj-Britt og Steven! Vi er også glade for, at i hver for sig har sørget for en god 

uddannelse således, at i kan skabe jer en tryg baggrund for jeres nye tilværelse, som i nu 

sammen skal bygge op. Det er jo godt at vide, at maskinen i en nødsituation kan flyve 

på een motor, for i kan jo ligeså lidt som andre ægtefolk, ikke forvente, at jeres 

fremtidige tilværelse vil forløbe helt uden komplikationer. 

 

Vi gør heller ingen hemmelighed af, at vi, ikke blot, min kone og jeg er meget glade for 

vores nye svigersøn, men også for den nye familie, hans forældre og søskende i første 

række, som vi på det seneste har lært at kende, og med hvem vi allerede har haft 

adskellige gode timer. 

 

Som jeg sagde til Marianne og Kim da de blev gift for 10 år siden, vil jeg også sige til 

jer kære Maj-Britt og Steven: 

 

Held og lykke på vejen fremover! Stol på jeres gensidige sunde fornuft og rolige 
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omdømme. Lev livet, så i virkelig føler, at hver dag har været en god og positiv 

oplevelse. 

 

Skal vi så udbringe et kraftigt leve for de nygifte! 

De længe leve! 

 

Så blev der serveret dejlige forfriskninger tilberedt af mange hjælpsomme damer i 

kirken, og sent sluttede atter en dejlig dag for Maj-Britt og Steven. 

  

Inden Brudeparret vendte hjem til USA, havde jeg dem med ude på et 

eftermiddagsbesøg hos min broder Carl Vilhelm i Husum, hvor der blev serveret 

forfriskninger og talt hyggeligt sammen et par timer. Og det var jo kun godt, at også 

dette besøg blev gennemført. 

 

Den 15 Oktober 1993 døde Carl Vilhelm på Bispebjerg Hospital af uheldbredelig 

sygdom. Pæn bisættelse fra Husum kirke med blomster og kranse, bl.a. en stor flot 

krans fra DFDS rederiet, hvor han var ansat i mange år. Derefter var vi ude i Farum hos 

hans søn Rudi i til kaffebord. 

  

I løbet af eftersommeren måtte vi desvære have Dyrlægen til at aflive vores kat Snuske 

som vi kaldte den. Den var så syg, og så må man ikke lade den fortsætte sine lidelser. 

Den blev begravet i haven under græsplænen. Der ligger jo i forvejen 3 af vores katte 

nemlig Trold, Siameserkatten og Gråmis. Det er jo altid sørgeligt, når man skal af med 

sine katte. 

 

Nå, nu må jeg springe lidt i det for ikke at beskrive det samme igen og igen. Anna 

Margrethe og jeg var fortsat jævnligt i USA ligesom Maj-Britt og Steven også kom 

hjem til Danmark engang imellem, det være sig på sommerferie og til Julehøjtiderne. 

 

I 1994 besøgte vi Maj-britt og Steven i Salt Lake City, hvor de nu havde en dejlig 

lejlighed uden for byen i noget der hedder Cottenvood. Her blev vi også inviteret til at 

besøge Stevens forældre i Upland I Californien. Dertil fløj vi med fly, og det blev til et 

hyggeligt sammenvær. Hans forældre kørte os alle en tur til det velkendte danske 

Solvang med mange små pæne bygninger og forretninger i dansk stil. Jeg mindes især 

de dejlige conditorier med dejligt dansk winerbrød. Uha, det kan vi slet ikke tåle! 

 

I December 1994 skulle Maj-Britt komme en tur hjem fra USA. Hun havde kort 

forinden med os herhjemme aftalt, at jeg og hende skulle en tur til Polen, nærmere 

betegnet Warszawa og Krakow. Vi skulle bl.a. besøge koncentrationslejren  Auschwitz. 

Anna Margrethe kunne desværre ikke komme med da hun havde sin undervisning på 

aftenskolerne at passe. Så den morgen i December Maj-Britt ankom til Kastrup 

Lufthavn fra USA havde hun fly- biletter med til hende og mig. Anna Margrethe  tog 

overskydende bagage og bilen med hjem til Ølstykke og kort tid efter sad Maj-Britt og 

jeg i SAS-flyet på vej mod Warszawa.  
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Ved ankomsten til den Polske Lufthavn fik vi udleveret den bil Maj-Britt allerede fra 

USA havde lejet og så gik det ellers sydpå imod Krakow som vi nåede efter godt 3 

timers kørsel. Det var bælgravende mørkt da vi ad meget dårlige veje kørte ind i byen. 

Der var sågodt som ingen lys i byen og alle huse var mørke og triste hvilket vi også fik 

bekræftet næste morgen da vi så byen ved dagslys. Det var svært at finde hotellet. Også 

dette havde Maj-Britt bestilt i USA. Ved at spørge os for hos nogle Taxa-chauffører 

fandt vi det endeligt. Bilen blev låst inde i en speciel bevogtet parkeringsplads  med 

vagtpersonel. Hotellet var tip top og kunne ikke være bedre for os. 

 

Vi fik sovet godt den nat, og så gik turen næste dag videre til Auschwitz 

koncentrationslejren og det var jo ikke noget behageligt syn. Vi så mange uhyggelige 

områder såsom gaskamre, krematorieovne, henrettelsespladser osv. Det bedste af alt, 

hvis man kan sige det sådan, det var galgen hvor lejrens tyske Kommandant selv efter 

krigen blev hængt. I Birkenauområdet var der et utal af barakker hvor fanger måtte 

befinde sig under usle forhold. Alle jernbaneskinner, der førte ind i lejren med fanger 

enten til henrettelse eller nedslidende slavearbejde, befandt sig der endnu. Vi var også 

inde i det berygtede vagttårn som vi kender fra historiebøgerne. Jeg husker at jeg sagde 

til Maj.Britt når jeg fotograferede hende foran et eller andet i lejren , nemlig at hun ikke 

skulle smile, for der var absolut ikke noget at smile af et sådan sted. Mindestene over 

omkomne fanger var der selvfølgelig opstillet flere steder i lejren. Ja, jeg havde således 

atter besøgt endnu en tysk koncentrationslejer. Foruden nu denne her Auschwitzlejr, 

havde jeg som tidligere beskrevet, således været Dachau, Bergen-Belsen, Mauthausen, 

Theresienstadt og Frøslev. 

 

Samme eftermiddag forlod vi så Auschwitzlejren og kørte imod Warszawa hvortil vi 

nåede frem atter i mørke, men det er jo en storby med vældig meget trafik men her 

fandt vi hurtigt hotellet. Det var Maj- Britt der fik øje på hotellets Neonlys. Ja det må 

siges at det var et flot skyskraberhotel. Jeg mener det var amerikansk. Også der var det 

bestilt fra USA. Vi blev indlogeret på 29 etage med en fantastisk flot udsigt over byen. 

 

Overfor lå et af de her høje  Kulturpaladser som russerne byggede for at fedte lidt for 

polakkerne. Et monstrom der intet er værd. Vi var derinde og købe en enkelt sodavand. 

 

Ellers levede vi som grever og greveinder i disse 2 dage. Hotellet var det rene lukus. Vi 

spiste i de flotte restauranter, fin servering af flotte tjenere og flygelmusik til spisningen. 

Bilen havde vi efterladt hotellets underjordiske garageanlæg, bevogtet af vagtpersonel 

tilhørende hotellet. Det var nemlig meget billigt at køre i Taxa i byen. Så det benyttede 

vi os af. Vi var ude at se Gehttoen hvor mange jøder omkom under opstanden. Vi så 

fangekældre under jorden osv. Byen var vi ude at se på og der var såmænd mange pæne 

steder, selvom byen har været totalt smadret under krigen. 

 

Sidste dag gik turen så til lufthavnen for aflevering af bilen, så ombord i SAS-DC-9 

flyet og så afsted imod København. Fin servering ombord med bl.a. Rejemad. I 
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Berlingske Tidende læste jeg pludselig  at min gode ven Major Quistgård Hansen 

var død så nu måtte jeg hjem til begravelse også.  

 

Fin landing i Kastrup Lufthavn. Anna Margrethe var og modtage os og så gik det hjem 

imod Ølstykke efter nogle dages historiske oplevelser. Som med Prag havde jeg heller 

ikke drømt om nogensinde at komme til Warszawa. Som militærperson måtte man ikke 

rejse til disse lande, og styret der ville selvfølgelig heller ikke have os der. 

 

21 Marts 1995, 50 års dagen for det Britiske Royal Air Force luftangreb på det tyske 

Sikkerhedspoliti Gestapo´s Hovedkvarter Shellhuset Kampmansgade i København, blev 

jeg som tidligere Meldevagt under den tyske besættelse, inviteret til en større 

højtidelighed i den engelske Kirke. Det var en helt speciel oplevelse, at være sammen 

med de overlevende Britiske flyvere der dengang angreb Shellhuset. De kom fra 

England for at deltage i højtideligheden. Jeg husker især Chefnavigatøren Ted Sismore 

der dagens anledning bar alle sine tildelte medaljer på jakken, ligesom flere af piloterne 

ligeså havde deres medaljer på. De allieredes øverste repræsentant i Danmark under 

krigen Ole Lippmann og hans kone kom hen og hilste, også på mig, blandt alle de 

øvrige indbudte. 

Efter højtideligheden i kirken kørte vi til det nye Shellhus i Kampmansgade hvor der 

blev afsløret en mindeplade over de flyvere der omkom under angrebet. Højere oppe 

over mindepladen var på muren fastgjort et propelblad fra et bombefly. Ted Sismore 

afslørede mindepladen og holdt en tale om angrebet og mindede de omkomne flyvere.  

Atter en spændende og begivenhedsrig dag med masser af nostalgi sluttede. 

Så en glædelig begivenhed. 25. Oktober 1995 fødte Maj-Britt en sød lille dreng. Vi var 

så derover til Jul, og var med til velsignelsen af den lille i forbindelse med juleaftens-

højtideligheden i deres kirke. Den lille dreng fik navnet Spencer James Curtis. Derefter 

var vi hjemme til dansk juleaften hos Maj-Britt, hvor hun serverede dejlig julemad, 

kylling og dessert, imedens der blev spillet danske julesalmer. Stevens forældre var der 

selvfølgelig også. Det vi beundrede meget i USA var den flotte måde alle julepynter 

deres huse på. Det er med kulørte lys osv. 

 

Næste morgen var vi så alle ude hos Stevens Mormor og holde amerikansk jul med 

juletræ og en masse gaver, næsten alt for overdådigt. Om aftenen var vi så igen inviteret 

til Mormor's julespisning, dejlig amerikansk mad. 

 

Hjemmefra fik vi desværre et telefonopkald fra Karin der passede vores hus og Katte. 

Vores lille Hvidemis var død. Det blev vi jo kede af, men det var uden tvivl af 

alderdom. Hvidemis blev 17 år gammel. Så da vi kom hjem, begravede jeg også den, 

under græsplænen i haven. 

  

Og så nåede vi frem til året 1996. 

 

Således skete der i August måned en meget kedelig flyveulykke på Færøerne med et fly 

fra min gamle Eskadrille 721. 
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Flyet, et 2 motores Gulfstrem III jetfly, styrtede under et meget uroligt vejr ned lige før 

det skulle lande på Vagar flyveplads. Alle 9 omkom, deriblandt den nyudnævnte 

Forsvarschef Admiral Garde og hans kone. 

 

Eskadrille 721's 70 års jubilæum den 26 Oktober skulle jo fejres på datoen, og Anna 

Margrethe og jeg var sammen med andet tidligere Eskadrillepersonel inviteret med. Der 

skulle om formiddagen være flyveopvisning på Flyvestation Værløse og om aftenen 

stor gallafest med spisning og dans. En aflysning var på tale i anledning af flyulykken, 

men man viste dog, at det var sikkert, at det var i den omkomne flybesætnings ånd, at 

dagen skulle fejres. Det viste sig jo også, at en af Enkerne, trods alt insisterede på at 

deltage i Gallafesten. 

  

Det blev en dejlig dag på Flyvestationen, hvor Eskadrillens fly fløj præsentations-

flyvning. I Eskadrillebygningen var tidligere tiders billeder udstillet.Aftenes Gallafest 

var også vellykket. God mad og drikke, taler af Flyvergeneralen, og en ung Premier-

løjtnant samt Værløses Borgmester. Derefter dans til ud på aftenen. 

  

Så igen en lykkelig begivenhed i USA. 3 Februar 1997 fødte Maj-Britt atter en sød lille 

dreng. Anna Margrethe var ikke tilstede ved fødslen, men havde været derover i ca. 14 

dage under graviditeten for at hjælpe Maj-Britt lidt tilrette, idet hun denne gang var 

nødsaget til at ligge ned meget af tiden. I sommerens løb rejste vi så begge over til Maj-

Britt og Steven og var med til velsignelsen af den lille nye dreng. Navnet han fik var 

Nicholas Peter Curtis. 

 

1998 blev også et begivenhedsrigt år. I sommerens løb kom Maj-Britt, Steven, Spencer 

James og Nicholas Peter hjem til Danmark på besøg hos os, hvilket vi blev meget glade 

for, for i årets løb fyldte Anna Margrethe og jeg jo runde år. 21 Juli blev jeg 70 år, og 3 

Sep. blev Anna Margrethe 60 år. Vi besluttede således at fejre vores runde fødselsdage 

samme dag, som vi også gjorde det i 1988, da vi fyldte henholdsvis 60 og 50 år. Det 

blev så bestemt til søndag den 19 Juli. Til denne dag inviterede vi også vores naboer og 

genboer samt Marianne, Kim og deres 2 drenge fra Randers. 

 

Det blev en rigtig god søndag med et godt arrangeret tag selv bord " Buffet ". Hyggelig 

sammenvær, sange forfattet af Marianne, og gaver blev det jo også til. Om tirsdagen, 

det var jo så på min fødselsdag, kørte Kim, Stephen og jeg i Kims bil på en Palle-tur, 

som Kim kalder det, ind til København på sightseeing. Kim gav lidt godt at spise ude på 

Holmen, hvorfra den danske Flåde nu er udflyttet. Vejret var jo strålende, og vi var også 

på gåtur igennem Nyhavn, der var fyldt med turister. Og så kørte vi hjem til vores koner 

og børn i Ølstykke, hvor dejlig flæskesteg og dessert ventede. Anna Margrethe og jeg 

havde endnu nogle dejlige sommerdage med vores børn, svigerbørn og børnebørn. 

 

Det blev til en samlet fotografering udenfor vort hus, hvor vi, hele familien for engangs 

skyld alle var samlet. Vores genbo Pia havde vi bedt om at fotografere os. Og så kørte 
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jeg til Lufthavnen med Maj-Britt og Steven ( Ja, ind imellem staver vi Stephen som 

Steven.). De havde bestilt sig en rejse til Grækenland, og så passede vi børn her i 

Ølstykke. Marianne, Kim og drengene rejste hjem til Randers. Da Maj-Britt og Steven 

atter var hjemme fra deres rejse, returnerede de alle få dage efter til USA. 

 

1 September var jeg 2 dage til reunion i min gamle Jagereskadrille 729 på Flyvestation 

Skrydstrup i Sønderjylland, hvor jeg var teknisk Liniechief i 3½ år. Denne sammen-

komst holder de hverandet år. Normalt fløj jeg dertil med MUK-AIR, hvis ejer og 

Direktør selv havde gjort tjeneste i Eskadrille 729 som jagerpilot. Nu har han et stort 

flyveselskab i Kastrup Lufthavn. Men denne gang havde han ikke et fly til rådighed til 

denne tur. 

 

Så aftalte jeg med 3 kammerater fra Københavnsområdet, at vi kørte turen i min bil. 

Også denne gang blev det en hyggelig sammenkomst med ture rundt på flyvestationen, 

Stor middag i Officersmessen om aftenen, dejlig overnatningsmulighed i fine 

enkeltværelser og fint Morgenbord i NCO-Messen. 

Søndag den 6 September 1998 kunne mit Flyvemekanikerhold 1948 fejre 50 års 

årgangsjubilæum. Min kammerat K.C.Madsen og jeg planlagde og arrangerede en 

sammenkomst på Flyvestation Værløse, hvor vi på denne dag for 50 år siden mødte til 

uddannelse. Det var svært at finde frem til alle de gamle flyvemekanikere rundt 

omkring i landet, men ved hjælp af efterlysninger i Dagbladet BT samt den Blå Avis og 

bekendte i Jylland, lykkedes det dog at samle 36 gamle Flyvemekanikere. 

 

Det var jo ikke mange af et stort hold. De fleste af os var jo også i 70 års alderen og 

nogle er døde, mange havde ikke været i Forsvaret i mange år. Andre, ligesom K.C. 

Madsen og jeg blev dog i Flyvevåbnet i ca. 40 år. Een kom dog hjem helt fra Frankrig 

for deltage i sammenkomsten. Og så fik vi grønt lys fra Flyvestationschefen Oberst 

Hjort til at sætte iværk. 

 

Selvfølgelig blev det alle tiders jubilæum. Vi mødtes søndagen om morgenen på 

Flyvestationen til morgenmad i Cafeteriet, den tidligere soldater-kostforplejning. 

Derefter gik vi over til Hovedkvarteret til mindestenen for Flyvestationens faldne under 

den tyske besættelse under 2. Verdenskrig, hvor jeg holdt en tale og lagde en buket 

blomster fra Flyvemekanikerhold 1948. Med militærbusser blev vi derefter kørt på 

rundtur på Flyvestationen, som mange ikke havde set i mange år. Vi var til orien-tering 

i vedligeholdelseshangaren for helikoptere samt i vedligeholdelseshangaren for 

fastvingede fly. Her beså vi bl.a. Eskadrille 721's sidste nye Challender-fly, det var jo 

unægtelig en anden teknologi, end den der eksisterede i 1948. 

 

Oppe i lejrområdet beså vi bygning 18 hvor det hele jo begyndte i 1948 og hvor vi var 

indkvarteret, og så blev der taget gruppebilleder foran bygningen. Nu var det tid til 

frokost i Cafeteriet. Her gik snakken lystigt, og mange gamle værdifulde minder blev 

genoplevet. Jo, det var tider dengang. Ved 17.00 tiden takkede vi af efter en rigtig dejlig 

dag. 
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Senere på måneden rejste Anna Margrethe og jeg så atter en tur til USA på besøg hos 

Maj-Britt og familie der nu havde fået en lidt større lejlighed i Bauntyfull. Vi havde 

nogle gode dage. Steven kørte mig igen en tur til Hill Air Force Base, hvor der er 

særdeles interessant Flymuseum med ca 50 fly, specielt fra 2, Verdenskrig. 

 

Vi var alle også som sædvanlig på ture i de store indkøbscentre og andre spændende 

steder. Og så var vi på diverse legepladser med de 2 drenge. Jo, det var lige noget for 

dem at have besøg af Mormor og Morfar. Men også denne ferie får en slutning. Anna 

Margrethe skal hjem og bagynde sin undervisning, og jeg skal hjem og fortsætte mine 

erindringsskriverier på Computeren. 

 

Jul og Nytår 1998 holdt Anna Margrethe og jeg dennegang helt alene sammen. Maj 

Britt og familie var hos Stephens førældre i Californien, og Marianne og familie var i 

Norge hos Kims søster Jeanette og hendes familie. Men nu havde Anna Margrethe også 

holdt Jul i næsten 40 år, så det kan nok siges, at hun kunne slappe af for en enkelt gangs 

skyld. Men vi havde en dejlig Jul og Nytår alene, og det nød vi rigtigt. 

 

I de foreninger jeg som sagt var medlem af gik det også godt med mange 

sammenkomster, f. eks. Dansk Flyvehistorisk Forening holdt nogle interessante 

forelæsninger på Forsvarsakademiet på Svanemøllens Kaserne på Østerbro. 

 

Med Gammelmandsforeningen Eskadrille 721 fløj vi jævnligt en tur ud i det blå i et af 

Eskadrillens store Transportfly, når der var fly til rådighed, og de alligevel skulle på 

træningsflyvning. Så spiste vi frokost på en en flyvestation i Jylland, blev vist rundt og 

så den pågældende flyvestations nyskabelser, og senere på dagen fløj vi tilbage til 

Værløse igen. 

 

I Marts måned holder Gammelmandsforeningen Generalforsamling med efterfølgende 

Middag i Flyvestation Værløses Officersmesse. Nogle gange har vi været til spisning 

med det store kolde bord, ombord på skibet der sejler imellem Helsingør og 

Helsingborg. Så sidder vi der og hygger os og spiser, imedens skibet sejler frem og 

tilbage inden en militærbus returnerer os til Værløse igen. Jo, det er godt at have sådan 

et par foreninger til at holde sammen på "Flokken" der er blevet pensioneret. 

 

I begyndelsen af året 1999 fortalte Maj-Britt over telefonen, at hun igen ventede sig, og 

efter en scanning skulle det dennegang blive en pige. Atter en lykkelig begivenhed som 

vi alle var glade for at hører og nu ventede vi i spændt forventning. 

 

Anna Margrethe og jeg havde planlagt en tur over til Maj-Britt og Stephen i Juni. Nu 

blev det jo særdeles spændende. Så den 4 Juni fik vi den forventede opringning fra Maj-

Britt på fødekliniken, at hun havde fået en sød lille datter, som vi nu kunne ønske 

hjertelig til lykke med. 
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Så rejste Anna Margrethe og jeg igen afsted til Salt Lake City, i spændt forventning 

om at se den lille nye pige. Denne gang gik flyveturen med Air France til Paris med en 

Boing 735. I Paris var der som sædvanlig strejke i lufthavnen, men efter et flyskift der 

viste sig at være noget kompliceret, lykkedes det os at komme ombord i en Jumbo Jet 

B-747 til Los Angeles. 

 

Der var så meget rod i det med forsinkelser og Strejken, at Air France ville have, at vi 

skulle flyve hver for sig på grund af overbooking, som de kalder det. Men så skruede 

Anna Margrethe bidslen på, og så kom vi begge med og fik fine pladser. Det kunne jo 

blive noget kønt rod at jeg kom til Los Angeles uden Anna Margrethe ( hende kan jeg 

overhovedet ikke undvære ) og så kom hun måske først dagen efter i et andet fly, og 

hvor kunne vi finde hinanden osv. Nej den gik ikke. 

 

11 timer tog flyvningen til Los Angeles, og da var flyet vi skulle med til Salt Lake City 

forlængst fløjet. Så igen en masse snak med Air France og der var de meget flinke. Vi 

blev booket ind på et fly til Salt Lake City den næste dag, og så fik vi anvist et godt 

Hotel på Air France's regning. Og så med bil til Hotellet, op på værelset og i bad, ringe 

til Maj-Britt, og så i seng og sove efter den lange rejse. 

  

Næste dag fin Morgenmad på hotellet, afgang til lufthavnen, check inn, og så take off 

med Delta fly mod Salt Lake City. Og det blev et glædeligt gensyn med Maj-Britt, og så 

at se den lille nye pige for første gang. Hun var nu kun ca. 6 dage gammel. Men lille og 

sød var hun. Så gik det i bil afsted imod Alpine et godt stykke fra Salt Lake City. 

 

Nu havde Maj-Britt og Stephen købt hus. Stort og flot var det, som det lå der i et godt 

kvarter omgivet af høje bjerge. Her tilbragte vi ca. 3 uger i familiens skød med de 3 

dejlige børn, og jeg fik gået mange gode ture i omegnen. En søndag var vi alle på biltur 

oppe i de nærliggende bjerge med madpakker og fotoudstyr. Jo, det var en rigtig picnik 

som de kalder det. Inden vi rejste hjem blev det aftalt, at vi skulle komme over og holde 

Jul hos dem, fordi det var meget vanskeligt for Maj-Britt, at rejse alene. 

 

Stephen  er jo nødt til at rejse senere, da han ikke kan blive sålænge som Maj-Britt og 

børn. Da det jo er dyrt sådan at rejse igen, så ville Steven forære os 1 af sine opsparede 

fribiletter, som de jo får tildelt, når de rejser meget med fly, og det gør Steven 

ihvertfald. Og så returnerede vi igen til Danmark via Los Angeles og Paris efter en 

dejlig sommerferie i Alpine. 

 

Efteråret 1999 var der fortsat nok at arbejde med for Anna Margrethe med sin 

undervisning på Skolerne i Københavnsområdet. Det var skolerne i Herlev, Budinge, 

Greve og Roskilde, og nogle gange i Hillerød. Foruden var der formandsskabet i 

Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, hvor hun skulle styre nogle 

foredragsaftener i Universitetets lokaler i Studiestræde, arrangeret af Foreningen. 

 

Jeg hjalp til sågodt jeg kunne med kørsel osv. Ellers fulgte jeg som sagt forelæsningerne 
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på Forsvarsakademiet arrangeret af Flyvehistorisk Forening. Og så måtte vi tilpasse 

os sågodt vi kunne hvad kørsel med bilen angår. F,Eks til Budinge kørte jeg ud til 

skolen og satte Anna Margrethe af. Kørte derefter til Forsvarsakademiet, og så igen hen 

under aften tilbage og hente hende og så hjem. Ja den bil får kørt noget. På snart 7 år 

har vi kørt 200.000 km. Men det skal dertil siges, at al den kørsel har vi haft uendelig 

meget glæde af. 

 

Ja, ovre hos Maj-Britt og Steven og de 3 børn i Alpine USA er fortsat alt vel. Vi taler jo 

jævnligt i telefon sammem, og nu også på Inter-Net, som Anna Margrethe anvender. Så 

det må siges, at de elektroniske muligheder bliver anvendt. Således kan vi jo også tale 

med Marianne og Kim samt de to drenge i Randers. Nu vi taler om de 2 drenge i 

Randers, så er de jo faktisk ved at være voksne. Vincent snart 16 år og Jaque 14. Uha, 

tiden ikke alene går, men den løber også meget stærkt. Så stærkt, at nu skal vi igen skal 

til at gøre klar til at rejse til USA. Dennegang for, at fejre Jul hos Maj-Britt og familie. 

 

14 December om morgenen skulle vi rejse. Damen jeg altid kører for når hun skal ud at 

rejse, snød os, skønt hun allerede i sommer havde lovet at køre for os til Jul. Men slut 

med samarbejdet med hende, der er for mange undskyldninger, når hun skal hjælpe os.  

.  

Min gode ven fra Flyvematerielkommandoen Ove Christensen der nu også bor i 

Ølstykke, tilbød at kører os til lufthavnen, så det gik let og smertefrit. Med Swiss-Air 

fløj vi til Zurich. Derfra med Delta-Fly via Atlanta til Salt Lake City, hvortil vi ankom 

sent om aftenen og blev modteget af Maj-Britt og de tre børn samt Maj-Britt's veninde 

Ann, idet vi jo havde en kuffert med til hende fra hendes forældre i Danmark. 

 

Ja, i  Salt Lake City var det koldt, og sne sås overalt. Og så kørte vi igen ud til Alpine 

og til det dejlige hus hvor familien Maj-Britt bor. De havde fået et meget stort juletræ 

stillet op, og jeg tror Maj-Britt havde brugt 2 hele dage med pyntning, men flot var det 

også med de mange elektriske lys der var vist nogle hundrede. 

 

Det var smukt næste morgen at se sneen på alle bjergene, og klart vejr var det jo. Men 

en morgen vågnede vi også op til et stort snevejr. Så da det holdt op, var jeg ude at 

rydde sne foran huset, et "big" job, men det gav motion, og så ind og i bad bagefter 

samt få rent tørt tøj på, så har man det godt. 

 

Da vejret igen var godt, gik jeg mine sædvanlige lange ture i området, og så på alt det 

nybyggeri som var igang. I huset hjalp Anna Margrethe til med de mange huslige ting 

der nu engang skal gøres, og hvor er det sjovt, at lege med de 3 dejlige børnebørn. 

 

Og så var vi igen ude at køre til de mange forskellige typer forretninger der nu engang 

findes i USA, og Maj-Britt skulle jo igang med juleforberedelser, så der blev købt ind i 

stor stil, for Anna Margrethe og jeg var ikke de eneste der kom på besøg i julen. 

Stephens forældre, ville komme fra Californien, og hans broder Kevin ville også 

komme. En tur i Down Town var vi også, hvor vi hørte forskellige sangkor synge julen 
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ind. Det var i en af Mormon kirkens store bygninger nær det store Salt Lake City 

Tempel. Der var som altid smukt julepyntet i og omkring Templet. 

  

Og så blev det dansk juleaften, hyggelig med flæskesteg, skysovs, kartofler og 

risalement. Senere på aftenen dansede vi alle med børnene omkring juletræet, medens 

vi sang de danske julesalmer og sange. Derefter blev der uddelt julegaver, hvad der 

sikkert var ret indbringende for os alle. julechokolade og konfekt blev der nyt ret meget 

af. Det blev sent, men alt i alt en rigtig dejlig Juleaften. 

  

Juledags morgen skulle vi så fejre amerikansk jul, og det var med æg og bacon samt 

kager. Dog var der ikke mere med julegaver, dem havde vi jo alle fået dagen før. Men 

det var da lige hyggeligt alligevel. Det var ihvertfald en meget, meget god Jul Maj-Britt 

havde arrangeret for os alle, virkelig fint!. 

 

Så blev det Søndag den 26 December, og der var vi alle i Wardet's smukke kirke, og 

hvor lille Marie-Chantal skulle velsignes. Som ved Spencer James og Nicholas Peter 

var jeg også blandt dem, der var med oppe at holde under Marie-Chantal, imedens 

Steven velsignede hende. Derefter blev der holdt taler, sunget nogle smukke 

amerikanske julesange, og bedt afslutningsbøn. 

 

Om eftermiddagen var der inviteret mange gæster til forfriskninger i anledning af 

velsignelsen af Marie-Chantal. Og så det var et godt arrangement, indledt med bøn af 

Maj-Britt's tidligere Missionspræsident Davis. Iøvrigt den præsident der i 1989 døbte 

mig i England. 

 

Og så blev det atter hverdage igen. Stephens forældre og bror rejste hjem til Californien, 

og vi havde stadig nogle gode dage hos Maj-Britt. Vi var bl.a. igen en tur i Down Town, 

hvor jeg gik en tur ind i Tempelhaven  for bl.a. at fotografere. Den sidste dag kørte 

Stephen mig endnu en tur ud til Hill Air Force Base, hvor jeg fik et par timer med at gå 

i det dejlige Flymuseum. Derefter var vi inde på en Burger-restaurant, hvor Stephen gav 

en stor burger med sprite-drinks. Vi var også inde i en dejlig boghandel og se på bøger. 

Stephen købte en flot år 2000 kalender til mig med foto af 2. Verdenskrigs militærfly. 

Jeg købte selv en bog omhandlende invasionen i Normandiet 6 juni 1944, rigt illustreret 

med fine foto, nogle foto jeg ikke før har set. 2. Verdenskrig og Besættelsen af 

Danmark har fortsat min store interesse, især Luftkrigen og de mange luftoperationer 

dengang. Ja, jeg dyrker det med stor historisk interesse. 

 

Så blev det den 30. December. Tidlig op, afsked og tusind tak for en dejlig juleferie. 

Stephen kører os til lufthavnen, og da der ikke er så mange rejsende mødt endnu, får vi 

hurtigt checket ind med alle vores bagage. Og så kan vi sammen med Stephen gå ind i 

VIP-Salonerne, som Stephen har adgang til. Der får vi lidt varmt at drikke og sludret 

lidt. Efter en times tid afsked med Stephen og vi går ud til Gaten. 

 

Da får Anna Margrethe en fornemmelse af, at der er en ting hun vil spørge Maj-Britt 
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om vedrørende vores flybilletter. Hun ringer hjem til hende. Maj-Britt bliver meget 

overrasket, for hun havde prøvet at få fat i os ved at bede lufthavnen kalde os over 

højtaleren, men det havde lufthavnen ikke tid til, sagde de. 

 

Det der var sket var, at Maj-Britt havde fundet ud af, at vores fly fra Atlanta til Zurich 

var forsinket 2 timer, og vi skulle jo gerne hurtigt hjem til København inden årskiftet på 

grund af evt. Computerstop i flyvemaskinerne ved overgang til år 2000, og vi ønskede 

ikke at være i luften i de timer. Derfor havde hun booket os ind på et fly der gik til 

Bruxelles i Belgien. Så i Atlanta skulle vi henvende os i SABENA's skranke, og få 

ændret vores flybilletter til et tidligere fly fra Atlanta. Så det var jo fantastisk, at få den 

fornemmelse, at skulle kontakte Maj-Britt. Vi var alle enige om, at det var et fingerpeg 

fra Vorherre!! 

. 

Vi kom godt til Atlanta og fik ordnet vort flyskift. Take off og godt 8 timers flyvning 

foran os. God service og mad ombord. Ved ankomst tidlig om morgenen til Bruxelles 

finder vi hurtigt Gaten til det SABENA-fly, vi skal med til København. Det var en lang 

tur igennem nogle lange gange i lufthavnen en sådan tidlig mørk vintermorgen på årets 

og århundredets sidste dag. 

 

Anna Margrethe fik fra Lufthavnen ringet hjem til Annette & Clive Baxter i 

Herringløse om, hvornår vi kunne forventes til København. Vi havde allerede talt med 

dem fra USA, om de muligvis kunne hente os, og kører os hjem til Ølstykke. Det skulle 

ikke være noget problem lovede de. Flinke mennesker! 

. 

Og så startede vi fra Bruxelles på årets og Århundredets sidste flyvning for Anna 

Margrethe og mig, og på Årets sidste dag den 31. December 1999. Vi fik et godt måltid 

morgenmad ombord på SABENA-flyet til København, fik en lille blund, og efter ca. en 

halvanden times flyvning landede vi i Kastrup Lufthavn, der på en sådan 

Nytårsaftensdag var meget øde. Clive Baxter var og modtage os, og kørte os sikkert og 

godt hjem til Ølstykke og vores 3 missekatte. 

 

Vi var godt trætte. Fik ringet til Maj-Britt, og fik sagt tusind tak for en dejlig juletid i 

hendes og Stephens hjem i USA, at vi var kommet godt hjem, havde kælet med vores 

missekatte, og at alt var vel. Medens vi spiste et par stykker smørrebrød, var man ude 

omkring i fuld gang med at skyde nytåret ind. Men det varede ikke længe, før vi gik til 

ro og sov godt, og da vi igen om morgenen vågnede og stod op, var vi i det nye år og 

århundrede 2000. Ja, nyt år og nyt århundrede 2000. Livet gik fortsat sin vante gang 

for os her i Ølstykke, og med nye gøremål og oplevelser,  som vi kunne glæde os 

over. 

 

Således kom Marianne og  Kim samt Vincent fra Randers på besøg hos os i et par 

dage, idet Kim og Vincent bl.a. skulle deltage i løbet over den nye Øresundsbro inden 

den officielle åbning. Den løbetur gik godt for dem, og vi fik senere et billede af Kim 

og Vincent for fuld fart på broen taget af nogle officielle fotografer. 
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Midt i juni kom Maj-Britt hjem fra USA for et par måneder sammen med vores små 

børnebørn Spencer James, Nicholas Peter og Marie-Chantal. Stephen ville komme 

senere idet han jo selvfølgelig ikke kunne holde ferie i så lang en tid. Og det blev en 

hyggelig periode og jeg skal love for at der er liv i sådanne 3 børn. Jeg var nede på 

legepladsen mange gange med de 2 drenge og de fik i hvert fald leget i sandkasse, 

kravlet på stilladser og kørt i rutschebane så det var en lyst. Hjemme i haven havde vi 

anbragt et lille oppusteligt svømmebassin på græsplænen, og når de var der og bade 

var der også fuld gang i den. Her kunne lille Marie-Chantal også være med skal jeg 

love for. 

 

Torsdag den 6 Juli var vi indbudt til afsløringen af Kristina-Statuen inde på 

Amerikakajen i København. Denne statue blev rejst til minde om de danske 

Mormoners udvandring til Amerika. Vejret var heldigvis fint den dag. 

 

Maj-Britt og jeg tog derind og der blev holdt taler af fhv. Udenrigsminister Uffe 

Ellemann-Jensen, Borgmester Søren Pind, Stavpræsident Kock samt den amerikanske 

Ambassadør i Danmark, Sweet. Efter afsløringen var der reception med 

forfriskninger og vi overværede en iscenesat afgang med nye “Udvandrere”  ombord 

på et stort flot sejlskib. 

 

Så kom Stephen til Danmark Vi var vi bl.a. i Tivoli og det var lige noget for børnene. 

De kørte i karrusel og i veteranbiler. Således var jeg ude at sejle i en af Tivolis både 

med Spencer James og her fik han lov til at styre båden et par gange, jo alt sammen 

meget spændende, og så vankede der selvfølgelig store isvafler til os alle.  

 

Således havde vi mange hyggelige dage sammen lige afbrudt af en uge hvor Maj-

Britt og Stephen samt lille Marie-Chantal  fløj en tur til Rom. Men så hyggede Anna 

Margrethe og jeg os sammen med de 2 dejlige drenge, som vi selvfølgelig måtte 

passe sålænge.  Nogle aftner læste jeg sjove historier for drengene forinden at de 

skulle sove, og bad derefter aftenbøn med dem. Endnu et par gode dage sammen da 

Maj-Britt og Stephen vendte hjem fra Italien, men så mandag den 14 August kørte vi 

til lufthavnen, og så returnerede de alle 5 til USA. 

 

Mandag d. 28 August kørte Anna Margrethe og jeg til Kirkegårdskapellet  Odense og 

hentede mine Forældres Urner og kørte dem til St. Mikkels Kirkegård i Slagelse, hvor 

de ved en pæn og enkelt ceremoni blev nedsat af en Kirketjener i Anna Margrethes 

og mit Familiegravsted nr. 1013-1015. Så er Urnerne i det gravsted hvor Anna 

Margrethe og jeg engang  (om forhåbentlig lang tid  endnu) skal begraves. Samtidig 

var Gravstenen blevet overført til Slagelse. Urnerne var ved Odense 

Kirkegårsforvaltnings  foranstaltning blevet gravet op, asken påfyldt i nye pæne 

Urner og gravstedet på Korsløkke Kirkegård derefter nedlagt. 

 

Nu nærmede tiden sig til at Flyvevåbnet skulle holde 50 års jubilæum. Jeg husker 



 199 

stadig d. 1 Oktober 1950, Flyvevåbnets oprettelsesdato. Vi der hørte til Marinens 

Flyvevæsen stod opstillet foran Luftmarinestationen København til parade, og Chefen 

for Flåden Viceadmiral A.H. Vedel skridtede fronten af og trykkede derefter hver 

enkelt af os i hånden til afsked. Derefter blev der givet eftermiddagsfrihed til os alle. 

 

Fredag d. 29 Sept. 2000 var Anna Margrethe og jeg inviteret til stor fest i anledning 

af 50 års jubilæet. Over 300 gæster deltog og festen blev holdt i min gamle Eskadrille 

722´s store hangar på Flyvestation Værløse. Der blev serveret alle tiders middag med 

forret samt dessert. Herefter var der dans til et stort orkester og senere på natten 

natmad. Det var dejligt at møde mange gode gamle bekendte i festligt humør. 

 

Om søndagen d. 1 Okt. på selve 50 års dagen kørte Anna Margrethe og jeg igen til 

Flyvestation Værløse hvor HMS Dronningen og Prins Henrik kom tilstede. Endvidere 

kom Kronprins Frederik flyvende fra Flyvestation Karup. Han havde været i Viborg 

og afsløret en mindesten ved Domkirken, til minde om Flyvevåbnets omkomne. 

Kronprinsen havde netop afsluttet sin eneflyverprøve. Dog var en erfaren pilot ved 

hans side da han ankom.  

 

Flere afdelinger af Flyvevåbnet stod opstillet med faner og musikkorps og 

Dronningen og Prinsen skridtede fronten af til fanemarchen. Herefter holdt 

Dronningen Jubilæumstalen efterfulgt af taler af Generaler i Flyvevåbnet og 

Forsvarsministeren. Jubilæumsdagen blev afsluttet med en overflyvning af 

Flyvevåbnets tidligere og nuværende flytyper, og endelig med en overflyvning af en 

9-skibs F-16 jagerflyformation. 

 

Ja, 50 år er således gået siden Flyvevåbnet blev oprettet. Det er derfor en passende 

lejlighed for mig til at sige tak for 40 gode og særdeles spændende år, samt den 

uddannelse der kom til at danne grundlag for mit livs karriere. 

 

I anledning af jubilæet viste fjernsynet bl.a. 6 afsnit af min gamle Eskadrille 722´s 

dagligdag samt arbejdsopgaver. Særdeles godt optaget og planlagt. Disse afsnit optog 

jeg selvfølgelig på video. 

 

7 Nov. døde vores gamle Dronning Ingrid, enke efter Kong Frederik IX, 90 år 

gammel. Ugen efter storslået bisættelsesoptog igennem København og Roskilde som 

vi overværede i fjernsynet. Dronningens båre blev nedsænket i en krypt ved siden af 

hendes  mand ved Roskilde Domkirke. Ja, det var en epoke der hermed blev afsluttet. 

 

Sidst i Nov. besøgte Anna Margrethe og jeg det store Julemarked i Tivoli, en 

fantastisk oplevelse med salgsboder og restauranter i massevis og mange tændte store 

 juletræer, og en enorm illumination af lys i forskellige farver på Tivolis bygninger. 

Et flot syn i aftenmørke. Der fik vi en times tid til at gå. Derefter flottede vi os med at 

gå ud at spise på en Restaurant nær Rådhuspladsen. 
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Så er Jul og Nytår igen nært forestående, en festlig periode, hvor Anna Margrethe 

og jeg i år skal hygge os sammen alene, idet Maj-Britt skal holde Jul med Stephens 

familie i USA, og Marianne i Norge med Kims familie, men vi skal nok alle sammen 

få det rigtig hyggeligt 

 

Året 2001 blev også et begivenhedsrigt år. Anna Margrethe og jeg var igen i USA og 

holde ferie hos Maj-Britt og familie. Dette ophold bød også på mange spændende 

oplevelser og mange udflugter. Således kørte Maj-Britt os en dag ud til et område,  

hvor der på landjorden var opstillet et  temmelig stort skib i normal størrelse. Dette  

skulle forestille ” Noahs Ark ” med figurer ombord i den rigtige størrelse af alle de 

dyr der ifølge overleveringen, Biblen, m.v. var med skibet dengang. Skibet blev hele 

tiden overrislet med vand, og flere springvand sprang pludselig op fra jorden engang 

imellem til stor morskab for masser af børn, som legede lystigt der omkring og blev 

dejlig våde i det pragtfulde sommervejr. Det var lige netop noget der passede Maj-

Britt s børn. Ja, og også denne ferie fik hurtig sin afslutning, og vores hjemrejse skete 

via Chicago, Paris og så til København.Så skete der noget alvorligt! 

 

 Den 11 Septemper 2001 blev en forfærdelig dag for storbyen New York og for hele 

USA, og for den sags skyld hele Verden. 2 passagerefly blev kapret af nogle religiøse 

islamiske forbrydere, såkaldte terrorister, der tvang piloterne ud af cockpittet, 

hvorefter de med alle passagerer og besætningsmedlemmer fløj og styrede 

passagereflyene ind i de 2 verdens højeste bygninger World Trade Center. Alle blev 

selvfølgelig dræbt sammen med mange mennesker der opholdt sig i bygningerne. 

Over 3000 mennesker omkom ved denne forbryderiske kriminelle handling. Samtidig 

var et 3. fly blevet kapret og fløjet ned i det Amerikanske Forsvarsministerium 

Pentagon ved Washington, hvor flere bygninger blev smadret og mange dræbt og 

selvfølgelig også passagerer og besætningsmedlemmer på flyet. Et 4. fly der var 

blevet kapret var påtænkt Præsidentboligen Det Hvide Hus, men her lykkedes det 

passagererne at overmande kaprene. Men under hångemæng m.v. endte det alligevel 

fatalt. Flyet styrtede ned på en mark nær Washington. Det var de værste 

terroristhandlinger nogensinde.  

De 2 høje bygninger,Wold Trade Center, styrtede iløbet af dagen helt sammen. 

 

USA besvarede senere disse handlinger med luftangreb med bomber og missiler mod 

terrorist huler i Afgahnistan, landet der fostrer mange tusinde af disse forbrydere. Den 

dag i dag er amerikanske styrker fortsat i landet og kæmper med at uskadeliggører dem. 

Således er danske styrker også sendt dertil iform af elitesoldater og F-16 fly. Flere andre 

lande deltager også i aktionerne. 

 

Ja, Verden blev desværre en helt anden efter den 11 September 2001. Det er ikke en 

krig som 2. Verdenskrig hvor man kendte forskel på sort og hvid. Det her er mere ved at 

blive en religionskrig, hvor islamiske muslimer indvandrere og såkaldte flygtninge 

rundt omkring begynder og bekæmpe Vesten og vores værdier og kalder os vantro. Ja, 

Så må vi jo til at forsvare os igen, sågodt som muligt, imod et  kriminel uvæsen. 
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Min tidligere Flyvestationschef for henholdsvis Luftmarinestationen og senere 

Flyvestation Værløse, Oberst H. Valentiner, fortalte mig følgende under en 

sammenkomst i Københavns Flyvehistorisk Selskab, og jeg giver ham så inderlig ret. 

Han deltog nemlig i 2. Verdenskrig som ung  flyverofficer og pilot i det engelske Royal 

Air Force: 

 

” Anden Verdenskrig er med stærke minder om en enestående generations ungdom. Ja, 

enestående. Man taler i dag meget om 68-generationen og Nå-generationen og alle 

andre efterkrigsgenerationer og deres vældige problemer. 

Men ser man ned over det 20. århundrede, er der en generation som virkelig var 

enestående i enhver henseende. For nogle år siden mødte han en pensioneret engelsk 

Major der i sin ungdom var i den engelske Hær og således også deltager i Anden 

Verdenskrig. De sad og talte længe sammen om dengang, og hen på natten sagde 

Majoren noget som han siden har oplevet andre generationer nikke genkendende til:” 

”Anden Verdenskrig var en fuldkommen forrygende oplevelse. Vi kunne så meget. Vi 

levede så intenst, at ingen gør sig begreber om hvordan det var at deltage. Det var 

farligt. Man kunne dø af det. Men det var den bedste del af mit liv sluttede Majoren.” 

 

Ja, ord til eftertanke i vor nu urolige verden hvor man knap ved hvem der er ven eller 

fjende, uhyggeligt må jeg sige. 

 

Og så springer vi så frem til Julen 2001. Allerede sidst i November kom Maj-Britt  og 

hendes 3 børn hjem fra USA for at holde Jul her i Ølstykke. Hendes mand Stephen kom 

hertil kort tid før Jul. Fra Randers kom Marianne og Kim samt deres 2 store drenge og 

blev et par dage, og selve Juleaften kom Kims Mor Merete fra Smidstrup, for også at 

være med. 

 

Det blev en dejlig Juleaften med flæskesteg og risalemant og tilbehør. Vi dansede alle 

omkring vort smukt pyntede juletræ og sang de kendte julesalmer og sange. Og så 

vankede der julegaver fra alle til alle, og der blev spist flittigt af julekonfekt-skålene. 

 

Overnatning foregik rundt omkring i husets værelser på gulvet og på feltsenge. Hver 

morgen var der pudekamp imellem børnene, vældig morsomt. Alle vores figurer m. v. 

var anbragt langt langt væk. I juledagene var nogle af os på en biltur til Helsingør hvor 

vi gik tur i havneområdet. 2. Juledag var vi så til Julefrokost hos Merete oppe i 

Smidstrup. 3. Juledag kørte Stephen hans 2 drenge og jeg igen en tur til Helsingør hvor 

vi var inde på Flymuseet. Derefter tog vi færgen til Helsingborg hvor vi gik tur i byen, 

et par timer,men det var koldt, snesjap og rigtigt mørkt gråvejr, så vi smuttede hurtigt 

tilbage, og så i bilen hjem til Ølstykke hvor Anna Margrethe ventede med Flæskesteg.  

 

Og så en glædelig begivenhed for mig her imellem Jul og Nytår, nemlig kontakten med 

min datter af første ægteskab, Yvonne.  
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Maj-Britt havde længe puslet med tanken om, at nu ville hun absolut hilse på sin 

halvsøster og se at få kontakt med hende. Jeg sagde til Maj.Britt, at det ikke var sikkert 

at det så mange år efter ( 36 år ) havde Yvonnes interesse. Maj-Britt fandt dog hendes  

adresse, skrev et brev og vedlagde et billede af hende selv  Stephen og børnene, samt 

Mariannes mobiltelefon nr. i Randers. Så kunne Yvonne på den måde, foreløbig, 

komme uden om os her i Ølstykke, ved at ringe til Marianne, om hun var interesseret 

 

 Om ikke det virkede. Yvonne var selvfølgelig intersseret, ringede, og iløbet af et par 

dage var kontakten ved hjælp af E-mail og telefonsamtaler etableret mellem Maj-Britt 

og Yvonne. Til min store glæde ville hun da også gerne igen have kontakt med mig, 

hendes Far.  

 

Maj-Britt og Yvonne havde aftalt at mødes udfor Illum´s Stormagasin en dag imellem 

Jul og Nytår. De fandt hurtigt hinanden, havde en rigtig hyggelig eftermiddag og hvor 

de i Illum´s Cafeteria fik lidt godt at spise, og der har helt sikkert været en masse at tale 

sammen om.  

 

Efter Nytår 2002 rejste Maj-Britt, mand og børn tilbage til USA efter en begivenhedsrig 

Juleferie i Danmark.  

 

Kort efter Nytår blev jeg så ringet op af Yvonne og blev utrolig meget glad for igen, at 

have fået kontakt med hende efter de mange år. Det var mærkeligt, men også skønt, at 

tale med den lilleYvonnepige, der nu var en voksen moden dame. Helt fantastisk! 

    

Vi fik så en aftale om hvor vi skulle mødes og det blev ved Magasin´s hovedindgang en 

mandag kl.13oo. Også vi fandt hurtigt hinanden.Yvonne er en køn, sød og fornuftig 

dame skal jeg love for, og nu skulle vi selvfølgelig op i Magasin`s Cafeteria. Her fik vi 

et par dejlige stykker smørrebrød samt Cacao og kage.Vi sad og hyggede os i godt 3 

timer og der var meget at tale om.  

 

Senere fik jeg lejlighed til at møde Yvonnes mand Leif og deres søde datter Sandra, mit 

8. barnebarn som jeg plejer at sige. Vi har da også været på besøg hos hinanden i 

henholdsvis Ølstykke og Jersie, og vi ringer og sender E-mail jævnligt til hinanden. 

 

Året gik videre. Anna Margrethe og jeg kørte på bilture rundt i landet i vores nye bil. Vi 

havde udskiftet bil i marts måned efter at have haft den forrige bil i 9 år. Og det var så 

vores bil nr. 9. Man kan jo ikke undvære en bil i dag, hvad mange andre mennesker jo 

heller ikke kan. Men jeg er dog helt sikker på at denne her er vores sidste bil. 

 

Men sommeren blev med ualmindelig dejlig varme i lang tid, og vi tilbragte således 

meget af tiden i vores dejlige have. På nogle af vores bilture var vi således en tur i 

Odense, selvom vi jo ikke har familie der mere, og så var vi et par dage i Horsens hvor 

vi besøgte min kusine Inge Krogh, og hvor vi også kørte mange ture med hende. 
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23 November 2002 fødte Maj-Britt sit 4. barn i USA. Lille søde Marissa Margrethe. 

 

Og så springer vi hurtigt frem til april 2003. Yvonne har vi lige lykønsket med hendes 

49 års fødselsdag 19 april. Ja, hvor tiden den dog går. 

 

Anna Margrethe og jeg har længe planlagt en tur til USA hvor vi i 3 uger skal besøge 

Maj-Britt. Vi glæder os meget, og også denne gang skal vi deltage i velsignelsen af et 

barnebarn, Marissa Margrethe. Så har vi således været med til at velsigne alle vores 

børnebørn. Vores rejse finder sted fra Kastrup Lufthavn mandag den 28 April kl. 15.50 

og der flyves med SAS til Seattle og med skift til Southwest Airlines til Salt Lake City, 

så det bliver spændende for os. 

  

Trods problemer med oliefyr og kloaksystem lige før vi skulle afsted til Lufthavnen den 

28. kom vi dog godt afsted og vores gode naboer i nr. 3 Lægeparret Niels Jespersen og 

Birte Nygård og døtre passede godt på vores hus og dyr i de 3 uger vi var bortrejst. 

 

Afgangen blev i Kastrup Lufthavn 1 time forsinket på grund af et hovedhjulsskift på 

flyvemaskinen, en 4 motorers A3oo Airbus til 261 passagerer plus besætning. Men kl 

1700 var vi godt i luften på vej mod Seattle og under storcirkelnavigation gik det 

udover det sydlige Norge til Thule i Grønland, det nordlige Canada og ned over 

Nordamerika mod Seattle hvor vi landede efter godt 9 timers flyvning. Da vi jo var 

forsinket fra København kneb det lidt med at få skiftet fly med al vores bagage, men 

ved flinke Lufthavnsfunktionærers hjælp lykkedes det at komme igennem lufthavnens 

utallige gange, rullende trapper og sikkershedssystemer, at nå frem til ”Gaten” hvorfra 

Southwestflyet  afgik. 

  

Efter take off derfra og ca. 1½ times flyvning landede vi endelig i Salt Lake City. Nu 

var det blevet rigtig mørkt. Inde i Terminalen modtog Maj-Britt os sammen med vores 

nu 4 børnebørn og Videofilmede os samtidig. Hvor var det skønt for første gang at se 

vores lille 4 barnebarn, Marissa Margrethe, nu snart ½ år gammel. 

 

2 dage efter vores ankomst startede så vores 8 dages biltur der skulle gå ned igennem 

Utah, Arizona, Nevada og til Californien. Stephen havde i Salt Lake City Lufthavnen 

lånt en ny bil til 8 personer samt bagage, og i den sad vi alle 8 godt placeret og 

fastspændt. Bilen var bl. a. forsynet med GPS, ( global positions system ) et system der 

virkede særdeles godt, og hjalp os med navigationen nøjagtig hen til det sted, vi havde 

programmeret. Jeg sad under det meste af turen ved siden af lille Marissa Margrethe og 

holdt hende i hendes lille hånd. Jeg kunne hele tiden mærke hvordan hun klemte mig i 

hånden. Skønt med den lille søde pige.  

 

Vores første stop blev i byen St. George, hvor vi havde bestilt værelser på Marriott – 

Hotellet ” Fairfield Inn ”, et særdeles godt Hotel. Børnene kom hurtigt i deres pyjames 

og lagde sig på sengene og så fjernsyn. Jo de hyggede sig rigtigt. Efter en god nats søvn 

og dejlig morgenmad på hotellet fortsatte vi rejsen igennem fantastiske flotte bjergrige 
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landskaber, og ved middagstid nåede vi storbyen og spillebyen Las Vegas, en meget 

spændende og interessant by. Vi fik bilen parkeret i et parkeringshus og gik så en tur 

rundt i byen og så mange fantastiske flotte bygninger, hoteller, spillehaller og 

udstillinger. Henunder aften kørte vi så videre imod Californien. 

  

 

Sent på aftenen nåede vi frem til Upland ved Los Angeles hvor Stevens forældre bor. 

Det var dejligt at hilse på dem og vi fik der en hyggelig aften med dejlig mad og 

drikke.samt en hyggelig sludder. 

 

Ja, og så gik turen videre, godt en times kørsel til vort opholdssted i de dage vi skulle 

være i Los Angeles, nemlig hos Stevens bror og kone der bor i et lukket område der 

hedder ” Coto de Caza ” . Når jeg skriver et lukket område er det således, at i flere 

boligområder i USA kan man kun komme ind i med særligt Service Pass udstedt af 

ansat vagtpersonel i den vagtbygning vi skal kører igennem. 

Vi kom godt ind og kørte til Claremont Lane 14 hvor familien bor. Vi blev vel 

modtaget af Carl og Karak samt datter og søn og blev alle 8 indlogeret i dejlige værelser 

i deres store hus. 

 

Næste formiddag kørte vi så alle til Disney Land. Skønt vi havde været der før med 

Maj-Britt i 1984, da hun var på Higshool i Salt Lake City, blev det en forrygende 

oplevelse, selvfølgelig især for børnene, især da personer udklædt som dyr, bl. a. som 

Egern og Mikkel Mus, gik rundt og skrev autografer til børnene, og så var der ikke den 

ting som de ikke skulle prøve.   

 

Om søndagen, hvor vi skulle til en større middag med gæster om aftenen hos Carl og 

Karak, kørte vi om eftermiddagen alle 8 en tur ud til Stillehavet. 

Det var flot vejr og Stillehavet var dejligt blåt. Vi fik filmet og fotograferet en del og 

børnene legede et par timer i strandområdet. Hele området var meget flot, ligesom den 

franske Reviera, med flotte hoteller, forretninger, og op ad bjergskråningerne flotte 

villaer der siges at koste op til 7 – 10 millioner danske kr. Vi kørte derefter en lille tur 

langs Strandpromenaden forinden vi så returnerede til Coto de Caza hos Carl og Karak. 

Middagen om aftenen var ikke til at kimse af. Fint fint alt sammen.  

 

Dagen efter så afsted igen alle 8. Dennegang var målet det danske Legoland, et større 

område som ligger nede ved San Diego nær den Mexikanske grænse. Det var også alle 

tiders oplevelse for os, og igen kunne børnene rigtig tumle sig og prøve alt fra 

rutchebane til motorbåde og karruseller med fly og helikoptere, og selvfølgelig var vi 

voksne med engang imellem Jeg var således ude at flyve karrusel-fly sammen med 

Nicholas, og sikke han kunne” flyve ”et sådan fly. Som alle de andre steder vi besøgte 

fik vi også der, lidt godt at spise forinden vi returnerede. 

 

Næste morgen måtte Stephen forlade os, idet han skulle på forretningsrejse, så han blev 

kørt til Lufthavnen af Carl. Det var så vores sidste dag hos Carl og Karak. Vi benyttede 
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dagen til lidt kørsel og shopping i området, og så næste dag klar til afgang tilbage 

imod Salt Lake City. Og nu var det Maj-Britt der skulle kører turen hjemover. 

 

Men alt det klarede Maj.Britt til ug, selv kørsel om natten gik fint. Hun havde jo 

systemet i bilen, det omtalte Global Positions System ( GPS ). Også her overnattede vi 

igen i byen St. George på Marriott Hotellet  ” Fairfield Inn ”. Næste dag, efter den 

sædvanlige gode hotelmorgenmad kørte vi så på lidt sigtseeing, og så gik det videre 

mod Salt Lake.Vi kom godt hjem, og kunne så godt trætte gå iseng alle sammen. 

 

Og så havde vi igen mange gode dage i Salt Lake City. Vi kørte som sædvanlig mange 

gode ture og var tit inde i byen og besøge de store indkøbscentre, bl. a. var vi i 

Mormonernes store skyskrabere med restauranter og administrationskontorer m.m. samt 

en fantastisk udsigt over byen og bjergene fra øverste etager. 

 

Så blev det søndag den 11 Maj hvor vi alle kørte til Kirken i Alpine, og hvor 

velsignelsen af Marissa Margrethe skulle forgå. Jeg var, som ved de tidligere 

velsignelser af de andre 3 børn, sammen med 5 mænd oppe at deltage i velsignelsen af 

barnet, imedens Stephen holdt en tale, og tilslut gav hende navnet Marissa Margrethe. 

 

Efter højtideligheden blev der udenfor kirken fotograferet samt videofilmet, og Maj-

Britt´s veninde Megan, samt hendes mand og børn deltog flittigt i dette. Herefter kørte 

hele selskabet hjem til en dejlig middag som Maj-Britt serverede, og vi havde således 

alle en rigtig hyggelig eftermiddag. 

 

Efter en dejlig 3. uge med småture o.s.v., hjålp jeg bl.a. den sidste lørdag, med at 

monterer kroge, for ophængning af planter, ude på deres terrasse, samt indsmører 

teaktræsolie på deres flotte havebænk, og Anna Margrethe hjalp med diverse andre ting, 

og Stephen var i fuld gang med at slå græs i deres store have, Alt i alt et big job for os 

alle. 

 

 

Dagen sluttede med en dejlig middag i anledning af Anna Margrethe´s kommende 65 

års fødselsdag 3 sep 2003, og min kommende 75 års fødselsdag 21 juli 2003. Middagen 

blev holdt, idet vi ikke ventede Maj-Britt og familie hjem til Danmark iår. Men vi blev 

senere klogere. De kommer alligevel hjem et par uger i juli måned. Og så får vi i den 

anledning, begge holdt en fødselsdag mere. Ja, hvor er vi heldige. 

 

Så kom dagen for hjemrejsen til Danmark. Stephen var igen på forretningsrejse. De 2 

drenge skulle i skole. Vi fik nået at filme dem da de gik til skolebussen, og så kørte 

Maj-Britt os til Lufthavnen, og de 2 søde små piger var selvfølgelig med. 

 

Vi fik hurtigt Cheket in, fik taget afsked og så ud til Gaten, og efter en times ventetid 

gik vi ombord i flyet og så take off mod Seattle. Her havde vi masser af tid inden SAS 

flyet skulle afgå til København, så vi gik rundt og fik set os lidt om i Lufthavnen´s 
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Terminaler. 

 

Og så endelig take off med SAS til København. Godt 9 timers flyvning havde vi foran 

os. Det er strengt at sidde sålænge, så vi måtte selvfølgelig ud på gangene og gå op og 

ned nogle gange under flyvningen. Omsider landede vi i Kastrup Lufthavn, og efter 

udlevering af bagage, blev vi ude i Terminalen modtaget af min gode ven Ove, der 

kørte os sikkert hjem til Ølstykke. Vi fik så sagt davs til vore Misser og kælet med dem, 

de havde jo sikkert savnet os, kære Sorteper, Snevide og Lillebror-plet.  

 

 

En rigtig begivenhedsrig ferie var slut, og med forvisning om at vende tilbage til USA 

engang igen, var det på hovedet iseng, efter at have ringet til Maj-Britt og sagt, at vi var 

kommet godt hjem. 

 

Allerede 9. Juli landede Maj-Britt og hendes 4 børn med Air France i Kastrup Lufthavn. 

Anna Margrethe og jeg var begge ude for at modtage dem. Stephen vil så komme til 

København fredag den 26 Juli. Han skal jo passe sit job. Vi kørte så hjem til Ølstykke. 

Anna Margrethe og de 2 drenge kørte med S-toget fra Lufthavnen, og Maj-Britt og jeg 

samt de 2 piger kørte i bilen. Det er jo sådan nu at familien er vokset, så vi ikke alle 6 

kan være i bilen, når der også er en mængde bagage. 

 

Ja, så er der rigtig liv og glade dage i hjemmet Hedebyvej 5 Ølstykke igen. Børnene 

bader i et lille svømmebassin i haven  så det er en lyst, spiller computerspil, leger med 

Bondegård og dyr, tegner osv, så de er godt beskæftiget. Endvidere har de været i 

Zoologisk have i København med Maj- Britt, og er med i søndagsskole i Ballerup 

Ward. Vi planlægger også en tur i Tivoli med dem, og sikkert mere endnu når Stephen 

kommer.    

 

Ja, og det blev en forrygende Tivoli-tur. I ca. 8 timer var vi i haven hvor børnene 

prøvede sågodt som alt, og de var vældig begejstret. Vi fik også lidt godt at spise 

derinde, og selv den lille Marissa Margrethe fulgte godt med selvom hun fik sin mad på 

en anden måde. Skiftevis sov hun og var vågen til langt ud på aftenen. Vi var alle først 

hjemme i Ølstykke over midnat. Men så sov vi også længe den næste dag. Det skal 

dertil siges at vi var med S-tog derind idet vi jo ikke kan være 8 personer i vores bil. 

 

Kanalrundtur, Bytur og Vagtskifte på Amalienborg  blev det også til. Og ikke at 

forglemme Shopping i diverse stormagasiner. På de ture var Anna Margrethe og jeg dog 

ikke med. Det har vi jo prøvet så tit. Men bl.a. børnene vokser jo og skal have nyt tøj 

engang imellem. 

 

Søndag den 27 juli 2003 holdt Anna Margrethe og jeg så vores runde fødselsdag  

henholdsvis 65 og 75 år, selvom det ikke lige var på de rigtige datoer, nemlig 3 

september og 21 juli. 
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 Men det blev en begivenhedsrig fødselsdag, idet vi for første gang kunne have 

vores 3 døtre med ægtemænd og børn tilstede samtidig, idet Yvonne, Leif og Sandra 

endelig var blevet tilsluttet familien. 

Anna Margrethe havde arrangeret en dejlig buffét med dejlig mad samt et par dejlige 

fødselsdagslagkager. En samlet fotografering fik vi endvidere gennemført i det fine vejr 

ude i haven.Vores naboer i nr. 3, Niels og Birthe fotograferede, så vi alle  kunne være 

med på billederne. 

 

Dejlige gaver og breve blev det også til til os begge, og jeg synes da lige, at jeg vil 

anfører, at jeg fra Ølstykke Kommune og Borgmesteren, i anledning af min 75 års dag, 

modtog en flaske vin samt et pænt lykønskningskort underskrevet af Borgmesteren. 

Dette kort vil jeg gemme i min scrapbog, og det bliver således også til lidt nostalgi for 

mig med tiden. 

 

Endnu en dejlig uge med Maj-Britt, hendes mand og 4 børn, og den 4 august 

eftermiddag rejste de så fra Kastrup Lufthavn tilbage til Salt Lake City, via Paris og 

New York, og kunne så senere ringe hjem til os, at de var kommet godt hjem. 

 

Nu nærmer eftersommeren og efteråret 2003 sig, og Anna Margrethe og jeg skal til at 

forberede vores vinteraktiviteter og dem er der nok af.  Anna Margrethe, som formand 

for Slægtshistorisk Forening for Storkøbenhavn, skal forberede sammenkomster, møder 

og foredrag. Endvidere gøre klar til sin aftenskoleundervisning fra januar 2004. 

 

Jeg for mit vedkommende skal til vinterens møder i Dansk Flyvehistorisk Forening på 

Forsvarsakademiet, samt  Københavns Flyvehistoriske Selskab i Planetariet Kbhv. 

 

Allerede i august skal jeg til sammenkomst i Veteranforeningen for Eskadrille 721 

Flyvestation Værløse. Hele Eskadrillen flytter jo 1 april 2004  til Flyvestarion Ålborg. 

 

Den 6. og 7. september til reunion i Sønderjylland på Flyvestation Skrydstrup i 

Veteranforeningen for Eskadrille 729. Det bliver 50 års jubilæum og nok den sidste 

sammenkomst vi holder der. Både gamle Piloter og Flyteknikere bliver jo alle ældre. Ja, 

jeg husker stadig den 1 September 1953 da jeg kom fra Flyvestation Alborg til 

Flyvestation Karup, for at være med til, at opbygge Eskadrille 729 til en velfungerende 

jagereskadrille, for senere stationering på Flyvestation Skrydstrup. 

  

18. September er der sammenkomst med middag i Marineflyverforeningen, så mon 

ikke der bliver nok at se til i den kommende tid ! 

 

Og så har jeg lige været i Helikopter-eskadrillen 722, hvor jeg gjorde tjeneste i 5 år, for 

at hilse af. Også denne  Eskadrille flyttes jo til Flyvestation Karup inden længe, hvor de 

skal fast stationeres. Ja, Flyvestation Værløse lukker jo desværre iløbet af året 2004. 

 

I dette år 2003 er det så 10 år siden jeg så småt begyndte at skrive på mine erindringer. 
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Selvfølgelig har jeg ikke skrevet hver dag, for så havde erindringerne nok været 

færdige før. Nej, det er gået stille og roligt fremad med årene, og har været en dejlig 

beskæftigelse, men også et stort arbejde. Meget af indholdet kan jo ikke undgå, at 

omfatte min 40 års tjeneste i det danske Flyvevåben, og det må man  tilgive mig. Men 

der er jo også mange andre spændende og morsomme oplevelser beskrevet, synes jeg. 

 

Sluttelig vil jeg gerne takke min kære hustru Anna Margrethe for godt kammeratskab, 

og al den hjælp hun altid har ydet mig i tidens løb, uanset hvilke vanskeligheder, jeg til 

tider løb ind i. Hun har en yderst fantastisk energi, viden og optimisme. 

 

Også mine kære 3 døtre, Yvonne, Maj-Britt og Marianne, deres ægtefæller og alle deres 

dejlige børn takker jeg for alt godt. God vind og held og lykke fremover til jer alle.         

                                

     Far. 

 

 

 

     
I min tid har jeg haft bopæl som følger: 

 

1. Næstvedvej 12, 1. sal Ringsted 

2. Carl Baggers Alle´ 51, 1. sal Fruens Bøge, Odense 

3. Jagtvej 36 st.th.Odense. 

4. Alexandergade 6, 3 tv.Odense. 

5. Rødegårdsvej  49 st. th.Odense. 

6. Jacob Appels Alle 18,  Tårnby, Amager. 

7. Værløselejren Bygning 18 Flyvestation Værløse. 

8. Luftmarinestationen 1. Luftflotille, Refshalevej København K.  

9. Luftgruppe Vest, Narsarsuaq  Air Base, Grønland. 

10. Flyvestation København, Eskadrille 721, Kastrup Lufthavn syd. 

11. Officersskolen Flyvestation Værløse. 

12. Flyvestation Ålborg. 

13. Flyvestation Karup. 

14. Toftevej 4, 2. th., nu Lindevænget 62, Ballerup. 

15. Flyvestation Skrydstrup, Eskadrille 729. 

16. Vestervang 4, 1. th.Vojens. 

17. Vibevej 46 st. tv. København NV. 

18. Banefløjen 13, 2. tv.København Brønshøj. 

19. Kobbelvænget 7, 1. th. København Brønshøj. 

20. Flyvestation Værløse Bygning 33. 

21. Hovmestervej 23 2. tv. Bispebjerg, København NV. 

22. Flyvestation Værløse Bygning 40. 

23. Flyvestation Værløse Bygning 42. 

24. Rugvænget 69, 1th., Ballerup. 

25. Hedebyvej 5 Ølstykke. 
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           Har førerbevis som følger:  Bil under og over 3500 kg.- Flytraktor,- 

     Flytankvogn, -Chrastender,-Brandkørertøj.- 

                                                       samt Motorcykel.  

            

          Luftfartscertifikat som pilot: 2 og 4 personers Flyvemaskine: 

                                                          ( Typerne KZ-III og KZ-VII ). 

                                                          

          Svæveflyverdiplom som pilot: Diplom A og B til de tyske flytyper: 

                                                              (  SG-38 og Grunau Baby ).                             

                                                                         

          Har forrettet tjeneste i alle daværende 5 Værn som følger: 

 

                  

           Civilforsvaret, Meldetjenesten : 1943-1945.         Opnået total flyvetid som 

følger: 

Hjemmeværnet                     : 1945-1948  

     Hærens Flyvertropper              : 1948-1949.  2508 flyvetimer. 

           Marinens Flyvevæsen              : 1949-1950.  Heraf 104 flyvetimer 

           Flyvevåbnet                               : 1950-1988         som Civilpilot, (PPL (A). 
 

 

 

Ja, dette var erindringen om et begivenhedsrigt, spændende, men også kompliceret liv. 

Erindringer kan dog aldrig rumme det hele. Med tiden glider nuancer og detaljer i 

baggrunden. Det der bliver tilbage er så at sige det, som jeg har valgt at huske, enten 

fordi det var vigtigt, eller fordi det var spændende, eller fordi det repræsenterede gode 

minder. 

 

Og så nærmer året 2003 sig sin afslutning, og det samme gør mine erindringer, efter 1o 

års spændende og tankevækkende skrivearbejde. 

 

 

 

                  HERMED VIL JEG SÅ AFSLUTTE MINE ERINDRINGER.  

 

  

                                              GODT NYTÅR 2OO4     

 

                                    

 

    Det var så det  ! ------------------------- Så kan man endelig slappe af ! ( tror jeg da ! )   

                           

 

 

 
                                                 . 
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                                   ” Mange kunne have gjort det bedre. 

                                  Alle kunne have gjort det anderledes. 

                                  Men sådan har jeg nu gjort det. Og hvis 

                                  jeg ikke havde gjort det, så var det måske 

                                   aldrig blevet gjort.”                                                                            

         

 

 

 

                                                     December 2003.   

                                        

                                                Palle Krogh-Thomsen 
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Mine forældre vakte allerede tidligt 

nationale følelser hos min bror og  jeg.  

Far var jo tidligere befalingsmand af 

Kyst-artilleriet på Charlottenlund Fortet, 

med 3 ar i Sikringsstyrken under 1. 

Verdenskrig, og han indprentede os vores 

usvigelige pligt til at forsvare vort land, 

og indpodede os fra vore barneår respekt 

og kærlighed til det danske flag. 

Spejderbevægelsen, hen-holdsvis  FDF  

og KFUM, gav os også disse rette 

holdninger, især under den tyske 

okkupation af Danmark 194o-45. Således 

frekventerede min bror dermed den 

danske Flåde, og jeg det danske 

Flyvevåben. 

 

                 Palle Krogh-Thomsen 
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