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Flyvevåbnets Reserveofficers Korps. 

 

Indledning 

 

I det følgende skal jeg forsøge at skrive historien om dette korps som jeg husker det. Som kilde har 

jeg anvendt en kopi af mine stambogsoptegnelser som jeg sikrede mig, da jeg gik på pension den 

30. april 1988. 

Indtil da havde jeg bl.a. været chef for HAWK eskadrille 542 siden den 1. marts 1972. I efteråret 

1977 fik jeg uventet besøg af min chef, oberst Fåberg (daværende CH/LVG), en dedikeret og dygtig 

officer som jeg så op til. Han meddelte mig at stillingen som chef for Flyvevåbnets Sergent og 

Reserveofficersskole ville blive ledig den 1. februar 1978, idet den i det seneste år var besat med en 

fungerende chef. Nu ønskede man fra allerhøjeste sted (Flyverkommandoen) at få den rigtig besat, 

og oberst Fåberg meddelte mig at såfremt jeg var interesseret, var han bemyndiget til at sige at den 

fornemme stilling som skolechef var min og man forventede en skriftlig ansøgning fra mig i den 

anledning. Jeg takkede obersten for hans budskab og accepterede på stedet. Næste dag sendte jeg en 

ansøgning på tre linjer om at måtte tiltræde omhandlede stilling. Kort efter fremgik det af 

Flyvevåbnets Personelbefaling at jeg skulle tiltræde omhandlede stilling, hvilket indebar en kraftig 

løn fremgang (fra lønramme 31,3 til lønramme 34) 

 

Mangel på reserveofficers elever. 

 

Man havde i et par år forgæves søgt at fremskaffe interesserede sergenter til at tage denne 

uddannelse, evt. i forbindelse med den enkeltes hjemsendelse, men forgæves. Jeg var ikke i tvivl 

om at min første opgave var at få startet denne uddannelse. Som følge heraf så jeg hen til storebror 

Hæren, der i årevis havde uddannet reserveofficerer. Jeg kontaktede den pågældende chef, der 

lovede mig al den hjælp jeg havde behov for. Min uddannelsesofficer og jeg rejste til Sønderborg 

og fik uvurderlig hjælp, eksempelvis uddannelsesplaner og lign. Det var mig magtpåliggende at den 

nye uddannelse til reserveofficer i FLV fuldt ud skulle være på højde med Hærens tilsvarende 

uddannelse. 

 

Vi følger Hærens rekrutteringsmetode i et og alt. 

 

Jeg kontaktede chefen for Forsvarets Rekruttering på Flyvestation Værløse, major Kvarnstrøm, en 

tidligere kornetskole kammerat fra Kornetskolen på Kronborg, og major Petersen (”Store Peter” 

kaldet) som jeg kendte fra hans tid som personelofficer ved Luftværnsgruppen, og som nu sad i 

Forsvarskommandoens Personel Afdeling. Resultatet af denne treenighed blev at der i marts måned 

1978 udgik en skrivelse til alle kongerigets gymnasier med tilbud til alle mandlige 3.G- elever med 

oplysning om at interesserede kunne ansøge om optagelse på Flyvevåbnets Reserveofficersskole på 

Flyvestation Værløse der skulle starte den 1. august dette år (1978). Der kom ca. 90 ansøgere. 

 

Alle ansøgere blev indkaldt straks efter studentereksamen. 

 

Også den indkaldelse stod Forsvarets Rekruttering for. Men nu påhvilede det min skole at få dem 

indkvarteret på Flyvestation Værløse og udtaget de 24 bedst egnede. Et antal som var fastsat af 

Forsvarskommandoen. Jeg valgte at stå på sidelinjen, uden for selve udvælgelsen, som jeg overlod 

det til min næstkommanderende samt den kommende klasseformand med dennes hjælpere at stå for. 

Vi fik også stillet en psykolog til rådighed, der i forbindelse med udtagelsen havde en samtale med 

hver enkelte ansøger. Jeg husker jeg engang spurgte ham under en alm. samtale hvad han ville gøre 
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hvis han stod over for to ligeværdige i enhver henseende, og han var tvunget til at vælge en af dem. 

Han svarede at i så fald ville han spørge dem, hvornår de flyttede hjemmefra og han ville så pege på 

den, der først flyttede hjemmefra. Det syntes jeg lød meget fornuftigt. 

 

Rettergangschef (et intermezzo) 

 

I forbindelse med min udnævnelse til skolechef fulgte automatisk med at jeg også var 

rettergangschef dvs. at jeg havde den højeste straffemyndighed. Denne myndighed var normalt 

tildelt generaler og oberster i forsvaret, f. eks flyvestations chefer. En af mine tidligere eskadrille 

officerer, der nu gjorde tjeneste som adjudant for chefen for Flyvevåbnet, general Holst Sørensen 

fortalte mig senere følgende historie. En officer fra Personelstaben, oberstløjtnant Fischer, 

henvendte sig til generalen, idet han fandt at stillingen som Rettergangschef skulle fratages mig som 

major og for fremtiden varetages af chefen for Flyvestation Værløse, hvor skolen var beliggende. 

Dette forslag afviste generalen med følgende ord: ”Nu har jeg lige betroet Rasmussen denne skole, 

og så kunne det lige passe at jeg skulle starte med at tage det betroede hverv som rettergangschef fra 

ham og dermed nedbryde hans autoritet. Ikke tale om”. Og så blev der ikke snakket mere om den 

sag. 

 

Uddannelsens forløb. 

 

Den 1. august 1978 mødte det første hold reserveofficers elever, 24 i alt, blev iklædt og indkvarteret 

på FSN Værløse. Så vidt jeg husker startede uddannelsen med rekrutuddannelse et par måneder, 

derefter ca. fire måneder til sergent uddannelsen, et par måneder til ”on-the-job træning” hos 

Flyvevåbnets uddannelses enheder og endelig selve reserveuddannelsen de sidste seks måneder. 

 

Afslutning. 

 

Den 1. august1979 stod første hold klar til udnævnelse. Det blev en festdag, hvor Flyvevåbnets 

chef, general Holst Sørensen udleverede eksamenspapirer og udnævnelsespapirer fra 

Forsvarsministeriet til den enkelte nye reserveofficer. Det var et stolt syn ikke mindst for de 

inviterede pårørende at se de nyudnævnte i flyvevåbnets smukke lyseblå uniform med gradstegn og 

med flot kasket på hovedet. Jeg nåede at få uddannet fire hold i de følgende fire år inden min 

cheftid udløb i 1982. 

 

 

Knud Rasmussen 

 

 


