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Hvorfor en bog om 
Saunders?

Navnet Saunders 
dukkede op som et 
”blip på radarsco-
pet” for mange år 
siden, uden at jeg 
umiddelbart kunne 
finde noget konkret 

om personen, der således var lidt af en gåde 
for mig. Et eller andet sted måtte der måtte 
jo være jo mere konkret om personen. Der 
manglede en ”fortælling”!

Arkivarbejde, og deraf afledt arkivindblik, 
fra foråret 1999 i Forsvarskommandoen 
og fra 2001 i Forsvarsministeriet, søge-
muligheder på internettet, meget sum-
mariske oplysninger i allerede publiceret 
dansk flyvehistorisk litteratur (årene 1966 
– 2002) samt samtaler og korrespondance 
med personer, der havde arbejdet for Saun-
ders, gav mulighed for at få mere viden og 
et mere detaljeret kendskab til og forståelse 
for Saunders og hans virke for Flyvevåbnet.

Under besættelsesårene 1940 – 1945 fik 
Danmark hjælp vestfra, fra England, i form 
af våben og personel, nedkastet fra Royal 
Air Force fly. I første halvdel af 50’erne, 
specifikt 1954 – 1956, – da behovet endelig 
erkendtes og efter henvendelse og anmod-
ning til den engelske regering – fik vi kom-
petent støtte og erfaren rådgivning (igen) 
vestfra i skikkelse af sydafrikaneren, Air 
Chief Marshal Sir Hugh Saunders, Royal 
Air Force, i forbindelse med opbygnin-
gen af Flyvevåbnet, der kunne have været 
kommet bedre fra start 1.oktober 1950, end 
tilfældet var. Det er der flere forklaringer på.

Rådgivningen og anbefalingerne fik 
langtidsvirkning ikke mindst på en række 
organisatoriske, operative og administrative 
områder i Flyvevåbnets dagligdag. 60 år 
efter ses, på flyvestationsniveau, stadig spor 
heraf. Saunders er en del af Flyvevåbnets 
historie. 

Derfor en bog og en beretning i erindring 
om ham!

Allerede i majdagene 1945 var der politiske tilkendegivelser om at etablere 
et selvstændigt flyvevåben ved en sammenlægning af Hærens Flyvertropper 
og Søværnets Flyvevæsen. Vejen dertil viste sig, af forskellige årsager, 
at være mere trang end forventet, og man skulle helt frem til 1.oktober 
1950, før Flyvevåbnet, qua ny forsvarslovgivning, blev et selvstændigt 
værn. Oberst Kaj Birksteds navn bør nævnes i den forbindelse for hans 
bestræbelser på, i overgangsårene, at præge udviklingen i positiv retning.

Opbygningen af Flyvevåbnet var i de første år forceret, og den kraftige 
ekspansion havde omkostninger i form af omkomne piloter og havarerede 
fly. Erfaringsniveauet var af indlysende årsager lavt og omskoling fra 
amerikanske til danske forhold ikke optimale. Blandt andet grundet 
mangel på tosædede træningsfly og realistiske flysimulatorer. Hertil 
kom en i udgangspunktet uhensigtsmæssig organisation af Flyvevåbnet, 
mangel på kvalificeret personel på flere niveauer og i forskellige funktioner 
samt ledelsesmæssigt divergerende opfattelser af, hvordan et Flyvevåben 
skulle udvikles. Allerede i sommeren 1952 henledte Air Chief Marshal 
Sir Hugh Saunders, chef for de allierede flystyrker i Europa, i forbindelse 
med tjenestebesøg i Danmark og drøftelser med Flyvevåbnets første chef, 
generalløjtnant C.C.J. Førslev og Forsvarsministeriet, opmærksomheden 
på en lang række grundlæggende problemer, der nødvendigvis måtte løses, 
hvis foretagnet skulle lykkes.    

Bogen følger tre spor. Dels en redegørelse vedrørende overgangsårene 
fra maj 1945 og til oktober 1950, dels perioden fra Flyvevåbnets 
etablering 1. oktober 1950 og frem til sommeren 1954 hvor Saunders, 
efter sin pensionering i efteråret 1953 fra Royal Air Force, efter anmodning 
fra Danmark, tiltræder tjeneste som Luftmilitær Rådgiver (Special Air 
Adviser) og endelig perioden juli 1954 og frem til august 1956 hvor 
Flyvevåbnet, ikke mindst baseret på Saunders lange erfaring, forslag 
og rådgivning, ’common sense’ kunne man sige, blev reorganiseret, 
organisatorisk, flyoperativt og administrativt. 

Problemerne var ikke endeligt løst, men man var efter den stedfundne 
reorganisering kommet et godt skridt videre i op- og udbygningen af 
Flyvevåbnet.

Chefen for Flyverstaben har skrevet bogens forord.

Air Chief Marshal Sir Hugh W.L. Saunders
Royal Air Force
K.C.B, K.B.E., M.C., D.F.C., M.M.

•   Født 24. august 1894 i Johannesburg, 
Sydafrika.

•   Deltog i 1. verdenskrig 1914-1918 på 
Vestfronten som infanterist m.v., dekoreret.

•   Overført til og pilot i Royal Flying Corps 
(RFC) i 1917.

•   15 krediterede luftsejre på Vestfronten, 
dekoreret.

•   Royal Air Force (RAF) 1918 – 1987.
•   I årene 1918 – 1953 alsidig uddannelse, 

karriere, stabs- og kommando- 
(chefs-) poster i Imperiets/Englands/
Commonwealths tjeneste: Royal 
New Zealand Air Force, RAF Fighter 
Command, Invasionsplanlægningsstaben, 
RAF Bomber Command, Royal Air Force, 
Burma, Air Ministry (UK).

•   Chef for De allierede flystyrker i 
Europa (NATO) 1951 – 1953 og 
SACEUR’s, general Eisenhowers, 
næstkommanderende på flysiden (Deputy 
Air) i samme periode.

•   Luftmilitær rådgiver (Special Air Adviser) 
for Flyvevåbnet 1954 – 1956.

•   Storkorsridder af Dannebrog for sine 
fortjenester for Danmark, 1956.

•   Chefkoordinator for engelsk – amerikanske 
udvekslingsaktiviteter 1956 – 1959.

•   Viceformand i National Savings 
Committee (UK) 1956 – 1970.

•   Død 8.maj 1987 i Fordingbridge, 
Hampshire, England.
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