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Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 

Referat af møde d. 9. januar 2023 

Vi starter i dag op til aktiviteter i første halvår 2023 med et 

foredrag af Mogens Houman om Flyvelederkontrol etablering i 

Europa. 

Inden vi giver ordet til Mogens, skal vi synge det nye år ind med 

salmen ”Vær velkommen Herrens år velkommen her hid” Af 

Grundtvig. 

Første flyverkontrol i verden blev etableret i Corydon Air port, 

London d. 20. oktober 1920 og i Danmark for civilflyning d. 15. 

juni 1936, for militær d. 1. oktober 1950. Internationalt blev 

sammenslutningen ICAO- International Civil Aviation 

Organisation- dannet i 1944 af 52 lande for at administrere og 

styre lufttrafik i henhold til Chicago konventionen. I dag er der 

tilsluttet 193 medlemslande og 100.000 daglige flyvninger 

følger disse fælles regler. Flyverkontroltjenesten formål er: At 

udøve flyvekontrol-og alarmerings-og rednings-og 

flyveinformationstjeneste. Europa er opdelt i de enkelte landes 

ansvarsområder. Finansieringen af hele dette kontrol- og 

styringssystem sker ved ruteafgifter. 

Mogens Houman er fra årgang 1948. Startede sin karriere i en 

bank, tog en civil pilotuddannelse afprøvede showbis med 

skuespil og musik, men endte med at komme i flyvevåbnet og 

fik en uddannelse som flyveleder, blev gift i 1971 og fortsatte 

karrieren i flyvevåbnet med en afstikker ”flip ud år”, som 

landbrugsmedhjælper og højskolelærer i 1975. Tilbage til 

flyvevåbnet med avancementer, der blev basis for at være med 

til at udvikle kontrollederuddannelsen og været udstationeret i 

f.eks. Ungarn til at hjælpe med etablering af up to date systemer 
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og deltog i flere internationale institutioner med regulering af den stigende trafik. Til at illustrere det ved, 

at et luftfartøj startede eller fløj ind i Europæisk luftrum hvert 3 sekund eller 29.000 flyvninger hver dag, 

dette blev senere forøget til 37.101. Lufttrafikken overvåges i dag af 75 satellitter og fly med de 

nødvendige systemer gik fra 30% radardækning til 100% dækning d. 1. januar 2020. Hele den europæiske 

lufttrafik controlleres, koordineres og styres fra ”Upper Area Control Center” i Maastricht. 

Mogens har været en central person i hele det set up på de danske militære flyvepladser med alle de 

tekniske installationer eks. tårne og alt udstyret fra strip til digitalt udstyr og har været med til at lukke 

ned i Værløse. Indenfor civilflyvning tegner der sig en fremtid med nye pilotløse flytyper. 

For sin indsats indenfor flyvevåbnet og på området om flysikkerheden både inden for civil og militær 

flyvning har Mogens Houman modtaget mange hædersbevisninger både udenlandske og danske, blot skal 

nævnes hædret af den Ungarske Regering, Flyvevåbnets hæderstegn og Ridder af Dannebrogordenen.  

Udover den militære karriere har der været interesse for en videre uddannelse i psykologi, pædagogik, 

økonomiforvaltning, statsvidenskab og virksomhedsledelse. 

På den mere hjemlige front har der været stor interesse for madopskrifter og Mogens gav et par eksempler 

”Laks på Planke” og ”krudt kylling”. 

Vi takker Mogens Houman for et meget fyldigt og interessant foredrag strøet med perler af god humor og 

en livsholdning, hvis man i kraft af ens fortid, stillinger og udmærkelser føler sig for fin til at udføre 

funktioner, man er pålagt via stillingsbeskrivelse, er man et sølle menneske. 

                                             Ref. Poul Erik Christensen 

Første kvindelige 

flyveleder 


