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Fort*llitrgier orn lr'{tfrtt"tt
Kastrup Lufthatn uh)iklede sig i
1950'erne til en storlu.fthavn eller
som den ogsd bler kaldt : Gate-
rNcty lo Europe. Del begy dle i
l95l med da nelse af et dansh
norsk, og svensk luJ(drtsselskab,
SAS, tler blev realiserel gennen'l
en aftalc mellem de hidtidige 3
lulfartselskaher i de tre lande, det
danske DDL de! norske DNL og
del sNenske ABA. Denne lu,ftfarts-
aftale blev godkendt af statsnag
terne i de tre lande.
Per Hansen J lgte udriklillgen op
til denne periode pd tet hold.
Hans.far var ansat i luJihavnen og

/hmilien funde lje eslemandrbo
ligwd lufthavnen.

Pe" Hansen ({. i 1934)
{ort-lLt {olgrttJ.t
I slutningen af 1945 fl]ltede vi
igen til ljenestebolig E i lullhav-
nen. Den havde under krigcn vae-
ret anvendt lolst af lyskeme og sa
af engleendeme efter kigcn. Dcn
var derfor ikke i nogen sarlig god
stand. Ved det forste besog, vi af-
lagde i bolig E, opdagede vi en-
kcltc cftcrladenskaber fra de tidli-

gere bebocre. Der var sAledes en
engelsk militrrfrakle. som vi fik
fat i. Af den blev der sA lavet en
vintefrakke til mig. Nogle af
knappemg blev senere forgyldt -
eller ogs6 var de bare meget blan-
ke. De blev sa lavet til manchet-
knapper ti1 min far. Der var ogsA
et lille toiletnobel, som vi fik mu-
lighed for at overtagc, ligesom en
rcproduktion af et Van Gogh ma-
leri (fiskerbdde ved Amalfi). Af
andre "by1ter" fra tysker/
englendcfiiden mindcs jeg en
tysk signalpistol, som val slor
som en gammeidags rltteryistol
og ned en stor kaliber - vel 30
mm. S6dame signalpistoler an-
vcndtes til at udskyde lysprojekti-
ler som signal til fl1'verne. Endvi-
dere mindes jeg et par maskinka-
nonprojektilhylstre i kaliber 20
mm og en hojdemiler fra et en-
gelsk lly, som min lar havde fiet
fat i et eller andet stcd pi lufthav-
nen.
Formcntlig forst i 1946 fik min
srJsler og jeg vores luftdab. Det
skete, da en engelsk flyvenaski-
nelbbrik alholdt demonslrationer
af et lille to motoret passagerlly.
Sividt jeg har kunnel opspore si-
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Teblen til clenne rcklamefta 1919 lr

lrled SAS fta Xobenhavn dhe*te til

10 gange on dagen starter det en SAS-
naskine ftd Kobenhavns Lufihnn ned
dirckte forbindelse til verdens storbyer.
De kun akidrtnde en dnetue SAS-
foftindelse.ter parset Den. Huskat si-
ge til Deres rcjseburcau, at Delil ne.l
SAS, rott eset l4tfaasehkab. Med SAS

lbryer De pd L ktasse.

denhen me det have veret en Mi-
les Messenger. Da den havde et
s€rpr@get udseende, noget i ret-
ning af den senere israelske IAF
Arava, gik den blandt danskerne
under betegnelsen "Kuffertfis-
ken". Mens den opholdt sig i Ka-
strup Lufthavn var der mulighed

for intercsserede i at deltage i en
kort rundflyvnig, og min far fik
det ordnet saledes, at bade min so-
ster og jeg kunne komme med. Vi
lik se et sede til f@lles brug, hvor
Mefte sad pA skodet af mig. Ved
siden af os sad en engelsk soldat,
som ogsi skulle have en tur. Vi
var vel i alt 8 - l0 mennesker,
som ved den lejlighed fik en tur
pe vel 15 - 20 minutter ud over
den sydlige del af Amager. Eng-
laenderen forlalte os, at vi skulle
passe pi, sA vi ikke stodte hagen
mod fo^@dets metalkant, ner vi
landede. Det lbrstod jeg naturlig-
vis ikke, fordi han talte engelsk,
men pA en cller anden made blev
jeg klar over, at det var det han
melte. Der har nok veret tale om
lingersprog. Det var en stor ople-
velse for os begge to, sa da vi
kom ned i god behold, skyndte vi
os hjem for at prale afvores even-
tyr over for vores mor. Hun havde
ikke anet noget om vores fars ini-
t iativ!
Det forhold, at vi boede sa tet ved
lufthavnen, bevi*ede, at jeg let
kunne fi tilfredssrillet min inte-
resse for flyvemaskiner og flyv-
ning. Jeg gik derlbr ofte over pi
tilskueryladsen ved den gamle ad-
ministrationsbygning for at se,
hvad der nu foregik, og for forst
og fremmest at nyde synet af de
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lbrskellige flyvemaskiner. I den-
ne forste tid var det fly som Fok-
ker Xll, Junkers 52 og DC3, man
sa mcst til. Min far viste mig ogse
en del af lufthavnen, dels radioaf-
delingen, hvor han selv havde sit
arbejde, dels flyveledelsen med
tAmet, hvor flyveledeme sad og
havde kontrol med lulttrafikken.
I ler srijeg de ansatte sidde og talc
med flyene i forbindelse med de-
res start eller landing. Jeg fik ogsa
lejlighed til at komme med rundt
pA lufthavnens omride med ra-
diotjenestens Ford Prefect. Det
var en model med kaleche fra
umiddelbart lor kigen, som mod-
standsbeveegelsen benyttede
umiddelbart efter befrielsen, men
som kort tid efter blev tilbagele-
veret til radiotjenesten. Disse ture
med Prefecten fandt sted i forbin-
delse med kontrolbesog, som min
far skulle allegge ved forskellige
tekniske installationer som f.eks.
Baken, 900 meteren eller Glide-
path'en. Det var altsammen meget
spendende, fordi nan derved fik
lejlighed til at kornme rundt pe e1
omrade, som var lukket for al-
mindelig trafik.
I den folgende tid havde jeg mu-
lighed for at folge med i udviklin-
gen inden for fll.vningen - iser
civilfllwningen. Ret hurtigt efter
krigen blev det almindeligt at se

andre og nyere flyvemaskiner i
Kastrup Lufthavn. Iler kom sAle-
des f.eks. den store DC4 eller
Skymasteren. Dct var et 4 moto-
ret fly, som i 1946 blev indsat pi
det nydannede SAS rutenct, furst
og fremmest pA ruten til New
York. En sedan tur varede den-
gang omking 20 timer. Min on-
kel Hans og hans familie floj med
en sAdan DC4 til Canada, da de
emigrerede dertil i 1947. De kom
dengang ud til os i bolig E for at
tage afsted tidligl en aften, men
det blev meget sent - vist hen pa
natten - for de rent faktisk kunne
komme afited.
Senere kom der nyere modeller af
fly pa markedet og pe besog i Ka-
strup. Jeg lik saledes set flyvema-
skiner som de amerikanske Lock-
eed Constellation, DC6, DC6B,
DC7C, det engelske Vickers Vi-
king, det svenske Saab Scania, de
russiske l l 12 og 14 og det engel-
ske Vickers Viscount.

Erik i DR's serie Kroniken rejser
til USA i 1950 og hjemtager med
slol' begejslliltg et helt nyt medie:
iernsyhet.
Hvordan oplevede Erik mon fly-

Val den som beskreyet i....
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Fol  L)em som en l tondc.--

Et praklisk studiun over rcklamc
og virkelighed.
All-eif  B. l lendil

SAS har en f iks, l i l lc tryksag,
hvorpd hver passager pi de lange
rutcr far anvist sin laste plads i
kabinen. Det er alhA en slags
gratis pladsbillet. Pi lbrsiden ser

man en veltilpas gentlemam i her-
melinskAbe og med kongekrone
pA hovedet. Han sidder mageligt
tilbagclcnct i en af rutellyvema-
skinens komlbnable lenestoie.
H:ur ligeiiem strAler af vclvcrc,
og tegningen svarcr noic til tl]k-
sten: "Fccl l ikc a kingl" -:  "Fol
Dem som en konge!".

Badc tekst og tegning er
sandfaerdig. for det er
sandhed, at den komibrt
og service, som en lullrej-
se bygger pA, virkel ig er
kongelig.
Det begyndcr fra det oje-
blik, man stiger op ad
trapperl til kabinen og
modtages af den jourha-
vende skonhedsdronning,
en liks, veluddannet, og
sprogkyndig og usand-
synlig hurtig og hjLelpsom
stewardesse, der hjElper
en af med hat og overtoj.
Frakken kommer penl pri
bojle og er i lbrvejen ble-
vet forsynct mcd cn lilLe
navneseddel, se man lel
og huftigt kan 1a den igen
under ophold i lutlhavne,
hvor vejret kever ovcr-
toj.
Si viscs hs. majestet fly-SddM narkedli e nan de for.'te jlyrctutc
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vepassageren hen til sit kongelige
s@de, hvor han kan have sin map-
pe og anden smAbagage, l'.eks.
lufttasken, som han vil have ad-
gang til undervejs. Sin flyvebillet,
sit pas og anden legitimation cllcr
sundhedsattesteme, der kreves i
adskillige {erne lande, har enhver
passager naturligvis pA sig, men
det er ogsi praklisk at have toilct-
grejer og nattoj hos sig i kabinen,
hvis der skulle blive lale om ovcr-
natning undeNejs, uden at man
kan komme til den slore bagage,
dcr er gemt i maskinens bagagc-
rum. Toiletgrejer er det jo i dct
hele taget altid ran at have ved
hdnden, selvom der i maskinens
toilet bade er sebe, handkhede og
elektdsk barbermaskine, ja cndog
barbersprit og mundvand og tbr
dameme endnu flcre toiletgen-
stande - men desuden bor man
ved laengere flyverejser altid havc
ct par lette morgensko i handba-
gagen. Det er en stor behagelig-
hed at fa det sedvanlige lbdtej al;
nir man skal sidde op i longere
tid. Jakke og vest kan man 1A
haengt op pe en bojle vcd sin
plads, nar natten nermer sig. En
stor, hvid hovedpude og et varmt,
uldent teppe er der til hver - lip
og slips allegger de fleste i natte-
timeme - og se er man iovrigt sclv
herrc over, hvor horisontalt man

vil placcrc sig. Lilnestolen regulc-
res ved hjelp afen lille knap i det
ene arml&n, mens det andet kun
rummer et askebaeger.
For selvf'olgelig kan man ryge i en
modcme rutellyvemaskine. Nogle
lulllirrtsselskaber er ikke stemte
lbr, a1 der ryges cigar. fordi alko-
let cigarrog ,l'akt isk generer mange
ikkc-rygere mere end cigaretrog,
men lil giengEld ikke alene tilla-
der man cigaretrygning: man by-
der passagcreme cigatetter, sA
snart man cr kommel til vejrs. Li-
gc vcd start og landing er der ry-
geforbud, det bekendtgores pa et
lysskilt sammcn med anmodning
om, at man binder det lille
"mavebElte", der sidder ved si-
deme afhver lenestol. Bade ryge-
lbrbudct og siklerhedsbeltet er
Ibranstaltninger, der i almindelig-
hed slet ikke r:r nodvendige, men
man l'astholder dem for at udeluk-
ke cnhver risiko, hvis maskinen
skullc bumpe lidt eller fe en smu-
le benzindamp ind i kabinen. Op-
pc i hoidcn kan man ryge overalt,
undtagen pi toilcttet, og der er ef-
tcrhanden maskintyper, som har
afdelingcr bide 1br rygere og ik-
ke-rygcrc.
Er lulirejsen si begyndt, nyder
man godl al-en service, der virke-
lig er kongelig. Den er lidt for-
skcllig hos de lbrskellige luftfart-
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selskaber og al]rasset cfter luftrcj-
somes lengde. FranskDaendene
exellcrer naturligt i vine og cham-
pagnc, hollendeme kommer mcd
deres chokolade og gcnever, syd-
pd moder man alle sydens herlige
Irugter, mcns S.A.S. har vundet
verdensry ved sit fine kokken, sil
ol og sin snaps.
Da jeg fornyl ig med S.A.S.'S sy
damerikarute var pd vej til Frank-
iurt, noieredc jcg mig liokostbak-
kcns indhold: Til brod og smor
var der en kold anretning med den
herligste, rode roastbeef, ct kyllin-
gebryst, et par skivcr stegt svine-
kam, hertil gfoD salat og hakkede
lebler, sele og noddcr i flode-
mayonaise, - videre: rogel el. kogt
@g, leverpostei med su11, tomat,
to slags ost. oJ, 1 snaps, kaffe med
liiskbagt wienerbrod. I et lille
papbeeger slod der vidcrc pi bak-
ken nogle Chesterficld cigaretter.
Det hele var sA nydeligt scrveret
pA cn individr.rel bakke til liver
Passager, sd velsmagende og lsk-
kert. a1 ingen konge kan lh det
bedre.
Middagen er af samme hojc kvali-
tet. Foruden lar mal1 cocktails,
apcritifs eller shery, sa to retter
lnad med desscrt og ol eller vin
elter frit valg. F'ofiraeffelig suppe,
der virkelig smager af noget, kod-
rettcn afpassel eller klima og tcm-

peralur og altid mcd mange gront-
sager og salat ... Vist er det tekni-
kere og llyvere, organisatorcr og
mange led i den udstrakte jord- og
lullorganisation, der tilsammen
giver el luftfartselskab dcts trafi-
kale standard. lnen giem ikke de
dygtige folk i kokkeneme. De
sstter prikken over i'et og de1 siEt-
tes lige precis pe plads afpurscrc
og stewardesser. lbr det er i virkc-
lighedcn et kempeslid a1 servere
et stort, kompliceret maltid for et
halvthundrede flyvepassagerer.
Jeg har af og til kikkct ud i det
eleklriske kokken, nar de 50 var
blcvct meettede. Del lignede et
sommerhuskokkcn, efter at man
har haft rykind al' 50 giester, hvor
man cgcntig kun er baseret pe at
klarc en daglig husholdning ibr 6.
Men forbavscnde hurtigt har alt
lundet sin plads igen. Service i
lu1len er sat i system, sa det ba11er
noget.
Man savner ikke la:sning, og for-
udcn smd opmaerksomheder som
lidt frugt. chokolade eller en whi-
sky-soda, der stikkes imellem, lir
man jievnlig interssant oriontering
dcls ved smd, skrililige kommuni-
quder lia {brerkabinen, dels ved
mundtlige meddelelser gennem
hojtaleren... "Om tyve minutter vil
vi va:re i Frankfr.rt. Da det er lidt
usigtbaft vejr, og dcr er 4 andre
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Jo, .ler r ninsandten
sowk|biner pd dejb5te
Ju\etutet, as Nssdse-
rctne Jik dea n.ryen-
traa seneret Pd sengen -

maskiner for os, som skal ned!
skal vi flyve i clen og den hojde i
ca. 40 minuttcr, for vi konmer til
at lande"... Eller straks eflet star-
ten: "Vi har nu ca. 3 timer 50 mi-
nutters llyvetid til Lissabon. Vor
ilyvehojde bliver 1,1.000 lbd, lig
3.200 meter. Vor rutc gar over
I-yon-Bordeaux-Bi1bao. Vejret
vil megct snafi blive lint, og dct
er klart, skont vejr i Lissabon, nir
vi ankommer".... Eller man far at
vide, at om 5 minutter vil den el,

ler den o, by, flod eller andet va-
re at sc til venstre. Og allc disse
oplysninger gives til enhver tid
pA dc sprog, der lbrstirs. Kommer
man til Sydamerika, ler mao den
lbruden pi ct nordisk sprog, cn-
gclsk, tysk og liansk pi spansk
og portugisisk. Alle nationcr skal
folc sig hjemme og velbchandle-
de. n:ll de bruger vofi mest mo-
deme trafikmiddell
Og del er virkelig en udgave af
dc fbrenede nationer, man moder,
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nar man lagcr sig lbr at se pA,
hvem man cgentlig er i kabinc
med. Jeg undersogte sporgsmalct
fomylig, da jeg var pi vej med
SAS fra Dakar i fransk Vestaliika
t i l  Rec i fc  iBras i l ien ,3 .200 km
over Sydatlantcns 6bne hav, ien
DC-6 'e r .  V i  var  41 ,  neml ig :2
svenskere, 1l lyskere,3 brasil ia-
nere, I belgicr, I ostriger, T italie-
nere,3 chilenscrc, I f'ranskmand,
3 schweizcrc. I fta Lichtenstcin. I
ungarer,5 argcntinere, I sparier
og 1 dansker.
Nir dertil kommcr, at Norge selv-
folgelig ogsA var representerct,
lbnrden Danmark og Sverige, i
den 8 mands bcsetning. var vi alt-
se 15 nationer representcrcde
imellem 49 mcnnesker, og sadan
er luftfart. Intcmational i sit ve-
sen og virke, i sit mandskab som i
sit publikum.
Det var ogsA interessant at se hvil-
ke erhverv. dc 4l passagerer rc-
presentcrcdc. Der var bade pre-
ster, diplomater, leger bankfolk.
ju ster, industri- og forret[ings-
folk sa,'nt en pressemand udover
de merc turistmaessigt rejsendc.
Da rutetlyvningen bcgyndte i
Danmark. blev man pA turcn ud-
styret mcd lange, pelsforcdc
skindstovlcr, en vrldig varm
vams og flyvchjielme med auto-
mobilbri l lcr. Man lignede cn

nordpolsf'arer, nAr man entrede op
bag flyveren i den ibne maskines
to-tre passagerhuller. Siden gik
det gradvis frcmad. Orevattet
holdt sig lenge, - nu er der hojst
lidt tyggcgumme tilbage for dem,
dcr ved synkebevagelser udgir
gene i oreme - mcn ellers flyver
man i dag i nojagtigt det tuj, man
har lyst til, man bchover hverken
at klede sig varmcrc eller tyndere
pe! end det er praktisk af hensyn
til ens bestemmelscssted, for i ka-
binen er der altid den rigtige tem-
pcmtur, og iovrigt er man sclv
hene over vcntilationen. Over
hver plads er der ikke alene en l€-
sclampe til personlig brug, mcn
ogsa en ventilationsknap. der kan
reguleres elier hvcr enkelts onske.
Det er, kort sagt, i dag en ublandel
nydelse at flyve. Man kommer ik-
ke alenc hurtigt og sikl(ert frem,
men ogsa bchageligt. Man kan
simpelthcn ikke rejse mere kon-
geligt i alle retnilger.

Maden ombotl var som besklevel
ovenfor afsd h(,i kt'ctlitet, at kon-
kurrerende selskdber st@vnede
SAS. Det blev k.tldt fot
" Smorre hrods kr i gen". Udfalde t af
retssagen hler, ut SAS gerne mdt-
te serrere et hojt belagt stykke
smorrebrod, hdt blot et lille styk-
ke dfbrodel k nne skimtes.
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GMnu Nu Hansen ihte^,ie\rcr hltl<apkrjD h^l .icn\en etTet den foBte ftgulerc nr
t!11)\'ning arer Not.lpoten i t952.

I Ll.tg gdr konfort i .flyenc mcre i
retni g aJ discoln|

Fly*rirlg"i"N""Jp"lot
I 1952 blev der skrevel fyhirto-
rie, da den -forste egentlige pus-
rlgermaski e "Ari|d Viking' ./hti
riu Gronland til USA. Den 9150
kilometer ltnge distance mellen
Los lngeles og Kobenha,n.y Ltli-
havn blev gennemfott ncLl en
sdmlet flyvetid pA 21 ti ct og ll
minutter. Mellemldndinger ./Andl

sle.l i Ednonton iCanada og i
Th e.
Inlel tyselskah havde tidligarc
lrtrclcl oter.flyve de slore odc
isomrltder, det var fbr tisikiku-

I)cr[or jik denne begivenhed cn
enorm presseomlale verden o\teL
K.tplajn Po\l Jensen og huns be-
setning hlet ht'ldet a/ tusindcr,
tlct.flyet landede sikkert i Kastrup
Lttfthcn'n
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf. 32 46 05 45

wrvwbibliotek.taarnbY.d k
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slegtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

"gfldt p,fr. gQnagez"
&

''IKAS1IEUP @[AS''

Abent t rrsdag lrl sonoag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


