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Af  svæveflyveren, tandlæge Ib Braes  

 Drømmen, der gik i opfyldelse  
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- Træk af foreningens historie   

Af oberstløjtnant E.P. Willumsen  

 

Personregister  
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Forord:  
 

 

 

 

 

 

Foreningen Danske Flyvere, som  

blev dannet d. 18. august 1917,  

har eksisteret i stort set hele  

flyvningens tidsalder og er så  

vidt vides verdens ældste sam-  

menslutning af piloter.  

Mange opfindelser har haft af-  

gørende betydning for udvik-  

lingen på vores klode, men mon  

ikke opfindelsen af den motor-  

drevne flyvemaskine - samt luft-  

og rumfartens udvikling siden  

da - indtager en klar førsteplads  

som den vigtigste af alle. Både  

den militære og den civile udvik-  

ling af luftfartøjer har haft di-  

rekte indflydelse på verdens  

gang samt været en afgørende  

forudsætning for den teknologi-  

ske udvikling, som vi har oplevet  

i dette århundrede. Hvor langt  

ville vi være nået inden for alle  

øvrige områder, hvis ikke vi hav-  

de haft flyet som transportmid-  

del og som konstant barrierebry-  

der, både vedrørende øgede krav  

til " performance" og til elektro-  

niske systemer af enhver tænke-  

lig art? Uden flyets udvikling vil-  

le verden have set markant an-  

derledes ud i dag.  

I denne bog har en lang række  

forfattere med vidt forskellig fly-  

vemæssig baggrund givet hver  
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deres bidrag over en speciel del  

af flyvningens historie igennem  

de seneste 75 år. Bogen bliver  

derved et spændende og nærvæ-  

rende kalejdoskopisk billede,  

hvor flyverens oplevelser og be-  

retning herom er sat i fokus.  

Foreningen Danske Flyvere  

er dybt taknemmelig for al den  

støtte, vi har modtaget, og uden  

hvilken et så stort projekt ville  

have været umuligt at gennem-  

føre. En varm tak sendes til de  

mange sponsorer og til perleræk-  

ken af forfattere, som afslører et  

utal af hidtil ukendte facetter og  

episoder fra dansk flyvnings hi-  

storie. En særlig tak går til  

redaktionskomiteen, som efter  

næsten 5 års arbejde præsente-  

rer en - efter min opfattelse -  

enestående bog om dansk flyv-  

ning, både tekst- og billedmæs-  

sigt. Som følge af sygdom har  

først Redaktør Poul Westphall  

og siden Ingeniør Per Weishaupt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

måttet trække sig som formand  

for arbejdet. Vi er taknemmelige  

for, at Redaktør Bent Aalbæk-  

Nielsen så velvilligt tog udfor-  

dringen op og fuldførte projektet  

sammen med de øvrige medlem-  

mer, som trofast har deltaget  

igennem alle 5 år: Direktør Val  

Eggers, Luftkaptajn Niels Helmø  

Larsen og Flyvestyrmand Jør-  

gen Larsen.  

Mennesket har til alle tider  

ønsket at kunne flyve - at være  

fri - som fuglen. Igennem de sid-  

ste 75 år er vi unægteligt kom-  

met et kæmpeskridt videre i  

denne retning. Ikke bare kan vi  

flyve. Vi har sendt mennesker i  

kredsløb omkring jorden. Vi har  

sendt mennesker sikkert til må-  

nen, og fået dem sikkert hjem  

igen. Vi planlægger flyvning til  

Mars. Denne bog er også et ud-  

tryk for, hvorfor vi er kommet så  

langt - nemlig trangen til at bry-  

de grænser, trangen til at være  

 

 

 

 

 

 

med til udforskningen - også af  

sig selv. Heri ligger kernen til pi-  

lotens kærlighed til flyvning.  

Dette forener flyvere, uanset om  

vi flyver svævefly, ultra-lights,  

sportsfly, trafikfly eller super-  

avancerede ensædede jagerfly.  

Flyvningen er en udfordring  

for den enkelte. Det er et spørgs-  

mål om selvdisciplin og kend-  

skab til flyets og egne grænser.  

Flyvning er også uovertruffent  

kammeratskab med udgangs-  

punkt i blind tillid til hinanden.  

Uanset den videre udvikling vil  

disse fundamentale forhold, der  

er snævert knyttet til flyvning,  

bestå. Denne 75-års jubilæums-  

bog er et vidnesbyrd om menne-  

skets længsel efter selv at kunne  

flyve og glæden ved at være en  

del af det broderskab, som uund-  

gåeligt opstår mellem flyvere,  

der har oplevet at være »fri som  

fuglen«.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

BECAUSE I AM A PILOT  
I ENVY NO MAN  

Christian Hvidt  
Formand for Foreningen Danske Flyvere  

Til Indhold 
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