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At jeg kan sidde på en sky begyndte med en drøm, som jeg 

fik en dag for lang tid siden. Alt det største vi kan nå i livet 

begynder faktisk med en drøm. Ikke en drøm som dem vi 

får om natten når vi sover, men en af de drømme vi får når 

vi er fuldstændig vågne. Hvor drømmen kommer fra er der 

vist ikke nogen der ved helt præcist. Den kommer bare lige 

så stille ind i os og hvis det er den helt rigtige drøm, så 

begynder den at fylde vores tanker mere og mere. Når 

drømmen først opdager at vi er optaget af den så ønsker den 

også at vi skal få den til at gå i opfyldelse. Jeg tror at der et 

eller andet sted ude i universet flyver en masse drømme 

rundt. Der er drømme nok derude til os alle sammen, vi skal 

bare åbne os for at de må komme ind i os, så begynder noget 

magisk at ske! 

Jeg har altid boet på øen og lige i nærheden af flyvepladsen. 

Øen er ikke særlig stor og når man står oppe i øens gamle og 

eneste fyrtårn, så kan man i godt vejr se hele øen. Førhen 

cyklede jeg tit ud til fyrtårnet og gik op i toppen for at kigge 

så langt jeg kunne med min farfars gamle kikkert. Selv på de 

dage hvor vejret var allerbedst, så kunne jeg ikke se andet 

end havet bortset fra bjergene som lå og spærrede for 

udsigten mod nord. De var høje og der var en stribe hav 

mellem dem og øen. Man kan godt sejle over til dem, men 

de er så stejle at ingen gør det, for selv om man kan lægge til 
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op ad dem, så kan man alligevel ikke rigtig gå der og komme 

om på den anden side af dem. Jeg ved ikke hvorfor, men 

ingen har nogensinde sejlet om på den anden side af 

bjergene så inden jeg lærte at flyve, vidste jeg ikke hvad der 

var omme bag dem.  

Øen har en havn hvor fiskerne sejler ud fra og hvor 

postflyveren også holder til. Postflyet er et vandfly med 

pontoner og postflyveren flyver først af sted med post, når 

postsækken er mindst halvfuld. Og når han flyver af sted, så 

flyver han altid alene. Jeg har ellers mange gange spurgt ham 

om jeg ikke måtte komme med og om vi så ikke kunne flyve 

om på den anden side af bjergene og se hvad der mon var 

deromme. Men det ville han ikke; han havde kun benzin til 

at lige akkurat at flyve rundt om øen sagde han. Hver gang 

jeg spurgte ham, så sagde han også at han virkelig ikke havde 

tid til at flyve ud i det ukendte. Øens fiskere sejlede altid 

mod syd hvor de store fiskestimer svømmede i det varmere 

vand. Ingen af dem interesserede sig for hvad der var oppe 

mod nord og omme bag bjergene. ”Hvad nu hvis der er 

endnu større fiskestimer med endnu større fisk deromme?” 

spurgte jeg en af fiskerne en dag hvor jeg var nede på 

havnen og se postflyveren lande på vandet. ”Vi ved hvad vi 

har,” svarede han. ”Og det er godt nok som det er.” Jeg 

forstod det ikke. Fiskeren var i gang med at løfte kasser med 

friskfangede fisk op på havnekajen, så han kunne ikke bare 

sådan lige gå væk fra mig. ”Jamen, hvad nu hvis det 

allerbedste findes deromme; vil I så ikke gerne finde det?” 

spurgte jeg fiskeren. ”Hør nu her knægt,” sagde han. ”Godt 

nok er godt nok og det skal der ikke laves om på. Nu lander 
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postflyveren. Var det ikke det du kom her for at se?” 

Fiskeren vendte sig om og tog den sidste fiskekasse og 

løftede den op på kajen. ”Smut så med dig,” sagde han og 

lød lidt irriteret. Jeg kunne ikke finde ud af om det var mig 

og mine spørgsmål han var irriteret over eller om han var 

mest irriteret over ikke at vide hvad der var deromme 

bagved bjergene. Men det var også lige meget for det skulle 

jeg nok selv finde ud af en dag. 

Jeg begyndte at cykle ud på øens flyveplads og kigge på at 

piloterne trak flyvemaskinerne ud af hangaren og lettede fra 

flyvepladsens korte startbane. Lige fra første gang jeg kom 

ud på flyvepladsen vidste jeg at jeg selv måtte lære at flyve en 

flyvemaskine engang og at jeg ville møde noget fantastisk der 

oppe mellem skyerne. Jeg kunne sidde i timevis og se flyene 

lette og blive ganske små deroppe på den blå himmel. Når de 

så kom tilbage og landede satte jeg et kryds på et stykke 

papir, så jeg kunne regne ud hvor mange gange de var lettet 

og havde landet den dag. Nogle af piloterne fik en gang 

imellem otte og ti krydser på bare én time. Ingen af dem fløj 

længere væk end at jeg kunne se dem hele tiden og de fløj 

altid den samme rute rundt om flyvepladsen. Det kunne jeg 

ikke helt forstå for der måtte da være så meget andet 

spændende at se på deroppe fra. 

En gang imellem gik jeg over til dem når de var landet, så jeg 

kunne komme tættere på deres flyvemaskiner og kigge ind i 

cockpittet. Der var rigtig mange instrumenter og kontakter 

som de skulle holde styr på. ”Flyver du sommetider langt 

væk når du er oppe og flyve?” spurgte jeg en dag en af 



10 

 

piloterne. ”Nej da!” svarede han ”Du må forstå at det 

vigtigste ved flyvning er at lande. Det er også det sværeste.” 

Jeg forstod det faktisk ikke og tænkte at det lød underligt, at 

alt det indimellem begyndelsen og slutningen af en flyvetur 

ikke var det vigtigste. Fløj de virkelig kun for at lande? 

Hvorfor så overhovedet flyve?  

En dag tog jeg mod til mig og spurgte en af piloterne om 

han ikke ville tage mig med op og flyve. Jeg tror han kendte 

postflyveren og derfor allerede vidste, at jeg gerne ville over 

til bjergene og finde ud af hvad der var omme bag dem. 

”Det bliver kun en tur rundt i landingsrunden,” svarede han 

nemlig da jeg spurgte ham. ”Ligesom alle de andre piloter på 

øen gør når de er oppe og flyve”. 

Jeg kan stadig tydeligt huske hvordan han hjalp med at få 

mig spændt fast i det lille cockpit og justeret sædet og 

pedalerne, så jeg kunne nå dem med fødderne. Han 

forklarede mig hvad de forskellige instrumenter viste og 

hvad jeg ikke måtte røre ved. 

Han kravlede op i sædet ved siden af og lukkede canopyet 

som en flyvemaskines glastag hedder, hvis den ikke har døre. 

Han vippede nogle af kontakterne og flyttede lidt på 

motorhåndtagene. Motoren drejede propellen rundt i nogle 

langsomme ryk, men startede så.  

Vi taxiede ud til startbanen, hvor vi holdt stille for at piloten 

kunne kontrollere at alt virkede som det skulle. ”Det er 

bedst at vide at alt virker inden vi letter,” forklarede han. Det 

gav rigtig god mening, for tænk hvis nu motoren gik ud, når 
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vi var kommet op i luften! Inden jeg nåede at spørge om 

hvad det egentlig var han kontrollerede, så var vi på vej ned 

ad startbanen og accelerationen pressede mig bagud mod 

sædets ryglæn. Det føltes fantastisk! 

Alt gik hurtigt og jeg nåede kun lige at se at piloten trak lidt 

tilbage i styrepinden. Det fik flyets næse til at løfte sig og 

kort efter slap hjulene startbanen. Det føltes som om vi steg 

som en raket og det eneste jeg kunne se lige fremad var den 

blå himmel. Jeg kiggede ud til siden og så at alt nede på 

jorden blev mindre og mindre. Det var som at alt dernede 

blev lavet om til legetøj og ikke længere eksisterede som 

huse man kunne bo i og biler man kunne køre i. Det nåede 

jeg nu ikke at tænke over ret længe for pludselig krængede 

piloten flyet til venstre. ”Vi drejer altid til venstre og altid lige 

her,” fortalte han og kiggede efter noget nede på jorden. Da 

han rettede flyet op kunne jeg skråt bagude til venstre se 

bjergene og de så lige pludselig ud til ikke at være ret langt 

væk. ”Kan vi flyve over til bjergene en dag?” spurgte jeg 

piloten. ”Og om bagved dem?” Jeg kiggede på ham, men 

han så bare lige frem. ”Nej,” svarede han. ”Vi flyver altid i 

landingsrunden”. ”Jamen hvorfor?” spurgte jeg videre. Jeg 

nåede ikke engang at spørge om ingen nogensinde havde 

fløjet derover før han svarede: ”Fordi! Sådan er det bare og 

det er også det bedste for alle”. Jeg fornemmede at jeg ikke 

skulle spørge mere lige nu. 

Piloten drejede flyet en gang til venstre og vi fløj nu med 

landingsbanen ude til venstre. ”Vi kalder det stykke af 

landingsrunden for ’medvind’,” forklarede piloten og spurgte 
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om jeg ville prøve at styre flyet. ”Må jeg?” nærmest råbte jeg. 

Piloten grinede. Måske fordi han på den måde havde fået 

mine tanker væk fra bjergene og det der måtte være omme 

bagved dem. ”Tag fat i styrepinden med den ene hånd og 

gashåndtaget med den anden, og sæt fødderne på pedalerne 

med hælene i gulvet,” forklarede han. ”Du har!” sagde han 

så og slap den Y-formede styrepind. ”Så skal du svare ’jeg 

har’,” sluttede han. ”Jeg har” sagde jeg og nu var det 

pludselig mig, der styrede flyet. Jeg anede ikke hvad jeg 

skulle gøre, men da piloten bad mig om at dreje til venstre, 

så skubbede jeg styrepinden lidt til venstre og trykkede 

samtidigt lidt på den venstre pedal. Flyet krængede og 

begyndte at dreje. ”Det var virkelig flot!” sagde piloten til 

mig og lød til at mene det. ”Nu retter du op igen og flyver 

lidt ligeud”. Jeg skubbede pinden lidt til højre og trykkede på 

den højre pedal; måske lidt for meget for flyvemaskinen 

svajede lidt med halen fra side til side inden den faldt til ro. 

Da piloten bad mig om at dreje til venstre en gang til og lidt 

efter sagde at jeg skulle rette op, så gik det allerede meget 

bedre. ”Fint!” sagde han. ”Nu tager jeg den igen og lander, 

men du må gerne holde din hånd let på styrepinden.” Jeg 

fulgte med i alle de bevægelser piloten lavede med 

styrepinden hele vejen ned ad det, han kaldte ’finalen’, og 

lige til vi landede. Lige inden flyvemaskinen rørte jorden trak 

han lidt tilbage i styrepinden og løftede flyets næse, så vi 

landede helt blidt. Det havde været fantastisk og selvom 

flyveturen ikke varede ret længe, så følte jeg at det var det 

største der var sket i hele mit liv! 
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”Kan du lære mig at flyve?” spurgte jeg piloten, da vi var 

landet og han havde slukket motoren. Han tav lidt, men 

svarede så at det kunne han godt, men at jeg skulle finde en 

flyvemaskine selv, hvis jeg ville flyve, når jeg havde lært det. 

”Du får lov til at flyve solo én gang i mit fly og derefter må 

du klare dig selv,” sagde han. Måske troede han, at jeg så 

ville opgive at lære at flyve og finde på noget andet at lave. 

Men i stedet for tænkte jeg, at når først jeg havde fået lært at 

flyve, så ville jeg også finde ud af hvordan jeg kunne blive 

ved med at flyve. For jeg skulle over til bjergene en dag og 

finde ud af hvad der var omme bagved dem! 

Pludselig var det ikke kun som om jeg gerne ville lære at 

flyve, men som om at jeg skulle lære det. Så vigtigt var det 

blevet for mig! 
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Min idé om at jeg ville lære at sidde på en sky opstod ikke 

den dag ude på flyvepladsen, hvor jeg var oppe og flyve for 

allerførste gang. Den dag begyndte min drøm om at lære at 

flyve. Nu hvor jeg tænker over det, så tror jeg at der altid 

kommer en ny drøm, når noget man har drømt om endelig 

er gået i opfyldelse. Lige den dag og et stykke tid frem 

drømte jeg bare om at lære at flyve en flyvemaskine. 

Jeg havde aftalt med piloten at vi skulle flyve to gange hver 

uge indtil jeg var klar til at flyve solo. Men inden vi begyndte 

med at flyve skulle jeg først læse nogle bøger om 

flyvemaskinen og hvordan man udførte alle tjek på den. Jeg 

skulle også lære alt om vejret og den betydning det havde for 

flyvning. Og så var der en masse regler som piloten også 

satte mig ind i og som jeg skulle huske og altid følge. For 

eksempel, så måtte vi aldrig flyve ind i skyerne og skulle helst 

undgå at komme for tæt på dem. Hvis vi ikke vidste hvor 

højt oppe skyerne var, så var det bedst ikke at flyve den dag. 

Vi måtte heller ikke flyve, hvis vinden var meget på tværs af 

startbanen. Vi skulle altid blive i ’runden’, som var den 

firkantede bane alle piloterne fløj rundt om flyvepladsen i. 

Det var det mest sikre, for øen havde kun én flyveplads og 

på den måde var man sikker på at have benzin nok til altid at 

kunne lande på flyvepladsen. Der var også mange andre 
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regler, men de vil blive for kedelige for dig at høre om 

tænker jeg, så jeg stopper her. 

Jeg begyndte at komme mere ud på flyvepladsen for der var 

alle de bøger jeg skulle læse og så kunne jeg også lære noget 

af at høre piloterne snakke sammen og se hvordan de fløj i 

deres flyvemaskiner. Jeg fandt ud af at de gjorde nogle helt 

bestemte ting hver dag og at dagen altid begyndte med at de 

mødtes i briefingrummet og drak kaffe. Så fortalte piloten, 

som jeg havde fløjet med, hvordan vejret ville blive, og om 

de kunne flyve eller om det var bedst at blive på jorden. Jeg 

drak ikke kaffe, men fik alligevel lov til at sidde nede bagerst 

i briefingrummet og lytte med, men jeg måtte ikke sige noget 

eller spørge om noget så længe piloten talte. Der var ingen 

tvivl om at han måtte være den bedste af dem alle og at han 

var ham de alle så op til. Jeg var stolt over at det var ham der 

havde givet mig min første flyvetur og at han nu ville lære 

mig at flyve. 

Måske tænker du over hvad en briefing og et briefingrum er? 

Jo ser du; en briefing er et møde, hvor der kun er én, der 

fortæller alle de andre hvad de skal og hvordan de skal gøre 

det. Som regel må man gerne stille spørgsmål bagefter, hvis 

der er noget man ikke helt forstår. Andre gange er det bedst 

ikke at spørge om noget. Specielt som helt ny ude på 

flyvepladsen, så blev der tit grinet af mig når jeg spurgte om 

noget jeg ikke vidste eller ikke forstod. Egentlig tror jeg at 

flere af piloterne heller ikke forstod alt hvad der blev sagt, 

men de ville bare ikke vise det overfor hinanden. Men jeg 
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var ligeglad med at de grinede af mig for jeg ville vide det jeg 

ikke vidste og forstå det jeg ikke forstod.  

Briefingrummet lå inde bagerst i den store hangar og der var 

nogle rækker med stole, som piloterne sad på når min pilot 

briefede om hvordan vejret ville blive og hvordan de skulle 

flyve den dag. I den anden ende af briefingrummet stod 

nogle lænestole og en sofa, som piloterne sad i og snakkede 

og drak kaffe. Det gjorde de altid før briefingen og også 

bagefter, hvis vejret ikke var godt nok til at de kunne flyve. 

Jeg fik lov til at sidde sammen med dem og lytte til deres 

historier om alt det de havde oplevet på deres mange 

flyveture. Det var særligt spændende at høre om de flyveture, 

hvor de havde haft problemer med deres flyvemaskiner og 

hvordan de alligevel var kommet sikkert ned på jorden igen. 

”Det er derfor vi flyver i ’runden’ og hvorfor det er bedst 

sådan” forklarede min pilot en dag hvor han og piloterne sad 

og snakkede, og hvor jeg sad og lyttede til dem.  

Det var også spændende at høre om alt det de havde set når 

de var oppe i luften. De lød meget begejstrede over at de på 

dage med klart vejr kunne se hele øen på én gang, når de fløj 

i ’runden’. ”Så er der ikke langt over til bjergene” udbrød en 

af piloterne en dag. Der blev pludselig helt stille og det føltes 

som om alle holdt vejret. ”Har I aldrig fløjet ud af ’runden’ 

og over til bjergene?” spurgte jeg. ”Nej,” svarede min pilot. 

”Og det skal du heller ikke!” Han virkede vred og piloterne 

rejste sig og gik stille og roligt ud i hangaren for at kigge til 

deres flyvemaskiner. Den dag lærte jeg at det var ufarligt at 

spørge om noget der handlede om vejret, flyvemaskiner og 
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flyvning. Til gengæld var det meget farligt at spørge om 

hvorfor piloterne kun fløj i ’runden’ og hvorfor ingen af dem 

nogensinde havde fløjet over til bjergene. Min nysgerrighed 

for hvad der mon gemte sig bagved bjergene blev den dag 

pludselig meget større. Noget måtte der være der omme 

bagved bjergene og nogen måtte da vide hvad det var. 

Foruden den store hangar så var der også en lille og meget 

gammel hangar ude på flyvepladsen. ”Den bruger vi ikke,” 

fortalte piloterne. ”Og vi går aldrig over til den eller ind i 

den!” Jeg havde lært at det ikke var alt man skulle spørge 

dem om og tænkte at det her nok også var noget af det. 

Alligevel undrede det mig, for engang imellem havde jeg set 

at der var tændt lys inde i hangaren. Så måtte der vel være 

nogen derinde? Men der kom aldrig nogen ud fra hangaren, i 

hvert fald ikke når jeg var ude på flyvepladsen. 

Da jeg endelig havde sat mig ind i alle de mange ting, som 

man også skal lære for at flyve, så sagde piloten at næste 

gang jeg kom ud på flyvepladsen, så skulle jeg begynde på 

selve flyvetræningen. Du kan nok godt forestille dig at det 

var en stor dag, da jeg første gang satte mig op i pilotsædet i 

hans flyvemaskine og han satte sig i passagersædet ved siden 

af. 
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I den tid jeg kom på flyvepladsen og lærte al flyveteorien og 

alle reglerne, havde jeg et par gange hørt nogle af piloterne 

tale om veteranflyveren. I begyndelsen troede jeg at piloterne 

talte om en gammel flyvemaskine indtil jeg fandt ud af at en 

pilot også kunne kaldes for en flyver. Det lærte jeg den dag 

jeg fløj min første rigtige træningstur. Efter flyveturen, og 

efter alle flyvemaskinerne var trukket ind i hangaren, stod vi 

og snakkede om dagens flyvninger. En af piloterne udbrød 

pludselig: ”Der kommer veteranflyveren”, hvilket fik mig til 

at kigge op mod himlen. Piloterne grinede af mig: ”Ha ha 

veteranflyveren er ham den gamle, der kommer gående der”. 

De pegede over i retningen af den gamle hangar. ”Nårh, jeg 

troede en flyver var en flyvemaskine” udbrød jeg. Nu 

grinede piloterne endnu højere. ”Det kan du selv være” råbte 

en af dem. ”Flyver.” ”Nu har vi både en flyver og en 

veteranflyver” skraldgrinede en af de andre piloter. ”Og 

ingen af dem har en flyvemaskine.” 

Du kan sikkert godt forstå at jeg undrede mig over at der 

skulle gå så lang tid inden jeg så veteranflyveren første gang, 

for jeg havde jo været en del ude på flyvepladsen inden jeg 

fik min første træningstur. Jeg havde jo også set at der 

engang imellem var lys inde i den gamle hangar uden at jeg 

havde set nogen derinde. Men der kom han altså gående 

over imod os og var slet ikke nogen flyvemaskine, men en 
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gammel mand i en slidt flyverdragt og med en brun 

læderhjelm på hovedet. Da jeg vendte mig om for at spørge 

piloterne om hvad han hed, så var de alle sammen gået. Den 

gamle flyver gik langsomt over mod mig; jeg blev stående for 

der var et eller andet ved ham som gjorde mig nysgerrig. 

Han rakte hånden ud og jeg tog den og sagde dav. ”Du må 

være den nye flyver,” sagde han. ”Jeg har ventet længe på at 

du skulle komme.” Jeg blev både glad og forvirret på én 

gang for hvad betød det han sagde; jeg forstod det ikke. Og 

hvorfor var alle piloterne bare gået, da han kom over mod 

os? Skulle jeg mon være gået med dem? ”Tillykke med din 

første flyvning,” sagde den gamle flyver. ”Det var en meget 

fin landing du lavede til sidst!” ”Tusind tak!” svarede jeg 

”Det var nok bare held.” Det var så småt ved at blive mørkt 

og jeg kunne høre at piloterne begyndte at køre hjem i deres 

biler. Den gamle mand, veteranflyveren, bad mig om at følge 

med ham over til den gamle hangar. ”Der er noget jeg gerne 

vil vise dig inde i min hangar,” sagde han. Vi gik ind af en 

dør på nordsiden af hangaren og han tændte for lyset oppe i 

hangarloftet. Først lyste det svagt, men så blev det langsomt 

kraftigere. En lille flyvemaskine som jeg aldrig før havde set 

dukkede langsomt frem efterhånden som lysstyrken tiltog. 

Den var ensædet og havde et åbent cockpit. Kun en lille 

rude foran cockpitåbningen skærmede flyveren fra at få al 

fartvinden i ansigtet. Den så meget lille og meget gammel ud. 

”Det her er min flyvemaskine,” sagde den gamle flyver og 

lød meget stolt. ”Jeg har selv bygget den mens jeg lærte at 

flyve for mange år siden.” 



22 

 

Jeg gik over til den lille flyvemaskine og tænkte på om dens 

motor overhovedet kunne starte og hvor længe det mon var 

siden den gamle mand havde fløjet i den. ”Nu tænker du 

sikkert at den ser gammel ud og at motoren nok slet ikke kan 

starte,” sagde han og kiggede på mig med nogle meget 

venlige øjne. ”Hvordan vidste du det?” spurgte jeg. ”Det 

ville jeg gøre hvis jeg var dig og jeg lige havde fløjet i et af de 

dyreste og hurtigste fly på hele flyvepladsen,” svarede han og 

grinede. ”Den er gammel, men den flyver som en drøm og 

motoren spinder som en kat.” 

Den gamle flyver fortalte mig at han ikke længere fløj så 

meget i sin gamle flyvemaskine som han kunne ønske sig, 

men også at den havde givet ham mange fantastiske 

oplevelser og opfyldt alle hans drømme. Det fik mig til at 

blive nysgerrig og jeg spurgte ham om hvor mange ture i 

landingsrunden det var blevet til. ”Ikke ret mange,” svarede 

han. ”Det er nemlig ikke det den er bygget til”. Han tog mig 

med rundt om flyvemaskinen og viste mig nogle steder på 

den, der trængte til at blive malet eller repareret. ”Det kan du 

så gøre når du ikke er oppe og lære at flyve,” sagde han. 

”Det er jo alligevel dig, der skal flyve i den.” Jeg kiggede på 

ham og kunne se at han så ud til at mene det. ”Er det?” 

spurgte jeg og vidste ikke om jeg skulle være glad eller bange. 

”Kom tilbage i morgen,” sagde den gamle flyver. ”Så skal jeg 

fortælle dig mere om min lille flyvemaskine og hvorfor den 

er noget ganske særligt.” 

Det var blevet sent og helt mørkt da jeg cyklede hjem med 

min første træningstur i tankerne. Og du kan nok godt 
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forestille dig at mit møde med den gamle flyver også fyldte 

godt i mit hoved. Ville jeg overhovedet flyve i hans lille 

flyvemaskine? Og troede jeg virkelig på at den ikke både var 

gammel og faldefærdig, og rigtig farlig at flyve i? Jeg sov godt 

den nat selvom tankerne fulgte mig hele vejen ind i søvnen. 

Men trætheden var alligevel stærkest. 

Da jeg vågnede næste morgen lå jeg lidt og tænkte på alt det 

der var sket dagen før. Først tænkte jeg på træningsturen og 

kom så i tanke om den gamle flyver og hans lille 

flyvemaskine. Og på at jeg skulle komme ud på flyvepladsen 

og snakke med ham igen om hans flyvemaskine. Det han 

havde fortalt om at den havde opfyldt alle hans drømme 

gjorde mig nysgerrig. Og så havde han åbenbart ikke kun 

fløjet i ’runden’ med den og det blev ved med at køre rundt i 

mit hoved, for hvor havde han så været? Omme bagved 

bjergene måske? Det måtte jeg finde ud af! 

Kender du ikke det, at man glæder sig så meget til noget at 

man bare må op lige så snart man vågner? Sådan havde jeg 

det den her morgen lige efter jeg kom til at tænke på den 

gamle flyver og hans lille flyvemaskine. Jeg sprang ud af 

sengen og slugte min morgenmad for jeg måtte af sted i en 

fart. Jeg cyklede hurtigere end nogensinde ud på 

flyvepladsen, og smed cyklen i græsset og løb det sidste 

stykke over til den gamle hangar. Den gamle flyver sad på en 

bænk på nordsiden af hangaren og drak sin morgenkaffe. 

”Godmorgen flyver,” sagde han da jeg forpustet rundede 

hjørnet på hangaren. ”Sikke dog en fart du har på.” Da jeg 

havde fået vejret igen sagde jeg godmorgen til ham. ”Sæt dig 
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her ved siden af mig og Kat,” sagde han. ”Og fortæl mig så 

lidt om dig selv.” Jeg satte mig på bænken ved siden af den 

gamle flyver og hans kat. ”Hvad hedder den?” spurgte jeg. 

”Kat,” svarede han. ”Nårh,” sagde jeg. ”Nemt at huske”. 

Jeg begyndte at fortælle den gamle flyver om mig selv og om 

hvordan jeg førhen tit cyklede ned til fyrtårnet og så på hele 

øen oppe fra toppen af det. Og om bjergene og at jeg troede 

der måtte være noget spændende omme bagved dem. Jeg 

fortalte ham at jeg ikke forstod at der ikke var nogen der 

nogensinde havde været deromme. Fiskerne ville kun sejle 

mod syd og piloterne ville kun flyve i ’runden’. Den gamle 

flyver nikkede uden at sige noget, men jeg kunne fornemme 

at han lyttede til mig og virkede til at forstå det jeg sagde. 

”En dag vil jeg flyve om på den anden side af bjergene og 

finde ud af hvad der er der omme,” sagde jeg. ”Så er min 

flyvemaskine den helt rigtige for dig,” sagde den gamle 

flyver. ”Hvor langt kan man da flyve i din flyvemaskine?” 

spurgte jeg. ”Helt over til bjergene,” svarede han. ”Og 

halvvejs tilbage igen.” Jeg forstod pludselig ingenting af det 

han sagde. Måske var han bare en gammel tosse og måske 

var det derfor piloterne var gået, da han kom over til os i 

går?  

”Jamen det giver jo ingen mening,” udbrød jeg. ”Så kan jeg 

jo ikke komme tilbage igen.” Den gamle flyver grinede højt 

og katten kiggede op på ham, som om den tænkte det 

samme som mig. ”Sagde jeg ikke at min flyvemaskine er 

noget ganske særligt?” sagde han mens han stadig grinede. 

Jeg nikkede og vidste ikke hvad jeg skulle tro. ”Hvordan er 
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den noget særlig?” spurgte jeg. ”Kan den flyve uden 

benzin?” ”Ser du, min flyvemaskine kan hjælpe dig hvis du 

drømmer om noget ingen andre nogensinde har turdet 

drømme om,” svarede han. ”Også selvom det er noget som 

din fornuft fortæller dig ikke kan lade sig gøre.” 

Jeg sad lidt og tænkte over det den gamle flyver lige havde 

sagt og kløede Kat bag det ene øre. Den spandt og kiggede 

op på mig, som om at den ville fortælle mig at det den gamle 

flyver sagde var sandt. ”Siger du at det ikke er fornuftigt at 

prøve at flyve om bag bjergene?” spurgte jeg så. Den gamle 

flyver kiggede på mig med sine venlige øjne. ”Nej, det er 

ikke det jeg siger,” svarede han. ”Det jeg siger er at hvis du 

drømmer og tror nok på noget, så vil du kunne se det for 

dig. Og så kan min flyvemaskine hjælpe dig til at få din drøm 

til at gå i opfyldelse”. 

Du kan nok forstå at jeg fik en del at tænke over den dag 

hvor jeg sad der på bænken og snakkede med den gamle 

flyver, mens vi kiggede over mod bjergene der pludselig så 

ud til at være rigtig langt væk. ”Lige nu skal du bare lære at 

flyve,” sagde den gamle flyver. ”Kan du se for dig at du 

flyver solo i pilotens flyvemaskine?” Det kunne jeg sagtens 

og svarede ”Ja”. ”Så er det din drøm lige nu og den du skal 

arbejde på går i opfyldelse,” fortsatte han. ”Og indimellem 

kan du komme herover og gøre min gamle flyvemaskine klar 

til dine næste drømme.” 
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Mine dage blev derefter tilbragt ude på flyvepladsen. I 

begyndelsen så jeg mest frem til de dage hvor jeg skulle op 

og flyve for min store drøm var jo at få det lært, så jeg kunne 

flyve solo. Uden at tænke over det forsøgte jeg nok at undgå 

at komme i den gamle flyvers hangar for det var meget 

sjovere at flyve end at gå og rode med hans gamle 

flyvemaskine. Jeg elskede virkelig de dage hvor jeg kom ud 

på flyvepladsen og vidste at hvis ikke skyerne hang for lavt 

eller vinden var for meget på tværs af startbanen, så skulle 

jeg op og flyve. De dage sprang jeg ud af sengen, slugte min 

morgenmad og cyklede i højt tempo ud på flyvepladsen; 

ligesom den morgen hvor jeg cyklede ud på flyvepladsen for 

at snakke med den gamle flyver. De fleste morgener hilste 

jeg på ham, vinkede og råbte at jeg ville komme over til ham 

senere og hver gang svarede han: ”Du kommer bare når du 

vil og ikke fordi du skal.” Og så grinede han højt og gik ind i 

hangaren igen med Kat lige i hælene på sig. 

I begyndelsen blev jeg forvirret når jeg fik mig spændt fast i 

sædet i pilotens flyvemaskine og gik i gang med at udføre alle 

de mange tjek der skulle laves. For tingene skulle ikke kun 

gøres, de skulle også gøres i en bestemt rækkefølge. Det tog 

også lang tid bare at få lært hvor alle kontakterne og 

håndtagene sad. Og selvom der var en tjekliste som jeg 

kunne følge, så ville min pilot have at jeg kunne alle tjekkene 
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udenad. For som han sagde: ”Det er godt at kunne hvis du 

på et tidspunkt flyver i mørke og ikke har taget en 

lommelygte med.” Jeg var lige ved at sige, at jeg aldrig havde 

set nogen på øen flyve om natten, men nåede heldigvis kun 

at tænke det, for ellers var han nok blevet vred, som dengang 

hvor jeg spurgte om nogen havde fløjet over til bjergene.  

Nogle gange sad jeg bare i flyvemaskinen for at finde 

kontakterne og få lært tjeklisten udenad. Alt det der i 

begyndelsen virkede helt uoverskueligt og totalt forvirrende 

blev langsomt nemmere og nemmere og til sidst så kunne jeg 

det! Kender du ikke selv til den frustration man kan blive 

fyldt med, når man skal noget som man ikke har prøvet før? 

Og så bliver det jo ikke nemmere, når det samtidigt er noget 

som man rigtig gerne vil lære og helst i en fart. Men som den 

gamle flyver plejede at sige, når jeg beklagede mig, så er 

ingenting svært; det kan bare godt føles sådan fordi vi ikke 

har fået det lært endnu. Er det noget som er vigtigt for os at 

få lært, så vil det lykkes! Måske tænker du på hvordan man 

ved, at noget er meget vigtigt for én? Jeg ved nu at noget er 

meget vigtigt for mig, når jeg føler at jeg skal gøre det. Og så 

er det ofte også begyndt med at jeg har en drøm om noget. 

Ikke sådan en drøm, som man kan have når man sover, men 

sådan en af de drømme man får når man er vågen. Ligesom 

min drøm om at lære at flyve og komme til at flyve solo en 

dag. Den drøm kom bare pludselig en dag, måske fordi jeg 

var så nysgerrig på at finde ud af hvad der var omme bag 

bjergene. 
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Jeg tænker også at når noget er meget vigtigt for os, så er vi 

også villige til at bruge rigtig meget tid på at opnå det. Sådan 

havde jeg det i hvert fald med det at lære at flyve og alt det, 

som det krævede. Derfor kunne jeg en dag alle tjekkene 

udenad og det var også gået fremad med at lære at flyve. Det 

gik ret godt med at starte og flyve rundt i ’runden’, men 

landingerne havde jeg ikke helt fået styr på endnu. Alle 

piloterne fortalte mig at det da også var det sværeste at lære 

med en flyvemaskine og at det faktisk var det flyvning 

handlede om. ”Hvad mener I?” spurgte jeg dem og fik 

næsten altid det samme svar om at det var derfor de fløj. ”At 

lande er det sværeste og derfor det vigtigste at kunne med en 

flyvemaskine,” svarede de. ”Og det kræver meget træning og 

stor rutine at blive ved med at være god til at lande sin 

flyvemaskine.” ”Men man ved jo ikke om den næste landing 

bliver god bare fordi den sidste landing var det,” sagde jeg. 

”Nej det er rigtigt nok,” sagde en af dem. ”Det er også 

derfor vi bliver i ’runden’ og som regel slutter når vi har lavet 

en fin landing.” Jeg forstod det slet ikke. Hvorfor så 

overhovedet flyve igen? Der vil jo altid komme en landing 

som er dårligere end den bedste man lige har lavet. Sådan er 

det med flyvning og sikkert også med mange andre ting her i 

livet, man vil aldrig kunne gøre det perfekt altid. Derfor er 

der heller ingen grund til at lade sig styre af kun at opnå det 

perfekte. Det bliver både for kedeligt og man vil gang på 

gang blive skuffet.  

Der var nu også et stykke til at mine egne landinger var bare 

tæt på noget der lignede en landing. Starterne gik som sagt 

fint; det handlede mest bare om at give gas og så holde 
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retningen nedad startbanen. At flyve i ’runden’ var ret nemt, 

for der var der god tid og plads til at øve sig på at holde 

retning, fart og højde. Men landingerne var virkelig drøje at 

få lært; enten landede jeg for hårdt, for skævt eller for højt. 

Det sidste var særligt kritisk for det betød at flyvemaskinen 

mistede al sin fart for højt over landingsbanen og nærmest 

faldt de sidste meter ned. En gang landede jeg også før 

landingsbanen, men heldigvis er der græs der, så der skete 

ikke noget med flyvemaskinen. Det var mest min selvtillid 

der led et stort knæk den dag. Landingerne var ved at få mig 

til at opgive håbet om nogensinde at få det lært og det 

virkede til egentlig at passe min pilot rigtig fint. Han grinede 

og sagde at nu måtte jeg snart tage mig sammen hvis jeg ville 

lære at flyve. De andre piloter kom også med bemærkninger, 

som gjorde mig usikker og ked af det. I det hele taget virkede 

det til at passe dem alle rigtig fint, at jeg havde svært ved at 

få lært det der i deres øjne var det mest vigtige ved flyvning: 

Den perfekte landing! Jeg vidste alligevel at der måtte være 

en måde at få knækket koden på og selvom min selvtillid var 

helt i bund, så nægtede jeg at give op; det var min drøm 

simpelthen for stor til.  

Jeg begyndte fra da af at bruge mere tid i den gamle flyvers 

hangar og på arbejdet med at sætte hans gamle flyvemaskine 

i stand. Jeg havde brug for at komme lidt væk fra 

flyvetræningen og alle piloternes bemærkninger. Og den 

gamle flyver var ikke sådan på nakken af mig, som piloterne, 

så det var rart at være i den gamle hangar sammen med ham 

og hans kat. 
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Det var også kun den gamle flyver, der havde tilbudt mig at 

låne sin flyvemaskine, når jeg først havde fløjet solo. Og det 

gjorde han endda lige fra begyndelsen af og inden han så de 

skrækkelige landinger jeg åbenbart var dømt til at lave. Min 

pilot havde lige fra starten af sagt at jeg kun ville få lov til at 

flyve solo én gang i hans flyvemaskine. Ingen af de andre 

piloter talte nogensinde om at jeg godt måtte låne deres 

flyvemaskine, når jeg havde lært at flyve. Lige nu tænkte jeg 

dog mest på at det vist handlede mere om hvis jeg lærte at 

flyve end når jeg lærte det. Måske så de andre piloter mine 

elendige landinger og måske ønskede de ikke at deres 

flyvemaskiner skulle udsættes for dem. ”Du skal ikke lytte til 

piloterne,” sagde den gamle flyver. ”Alene deres snak kan få 

dig til at tro at du aldrig vil få lært at lande. Men husk på at 

bare fordi nogen taler dårligt om dig så bliver du altså ikke 

dårligere. Det kan bare godt komme til at føles sådan.” ”Så 

du tror jeg får det lært?” spurgte jeg ham. ”Ja da!” svarede 

han ”Du kan lære alt det du vil. Du skal bare finde nøglen 

der låser op for det.” Jeg vidste inderst inde godt at den 

gamle flyver havde ret og at jeg bare skulle blive ved med at 

træne landingerne for lige pludselig ville jeg opdage et eller 

andet, som jeg ikke før havde lagt mærke til eller tænkt over. 

Og så skulle det nok lykkes! ”Noget må man altså bare øve 

sig på mange gange før man kan det,” sagde min pilot til mig 

når en flyvetur var slut og mine landinger stadig ikke var på 

plads. Jeg ville ønske han kunne hjælpe mig til at se noget, 

jeg ikke før havde set eller gøre noget, jeg ikke tidligere 

havde gjort. Så længe jeg blev ved med at gøre det samme 

som jeg altid gjorde, så ville jeg næppe få noget nyt til at ske.  
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”Hvordan lærte du at lande?” spurgte jeg en dag den gamle 

flyver. Han tænkte sig lidt om. ”Jeg husker at jeg gjorde to 

ting,” svarede han. ”Jeg husker at jeg løftede blikket fra 

landingsbanen og langt frem, helt ud på horisonten, når jeg 

trak gashåndtaget tilbage og flyet skulle flades ud og farten 

flyves af.” ”Og den anden ting?” spurgte jeg ivrigt. ”Nårh 

ja,” sagde han. ”Så forestillede jeg mig at jeg slet ikke ville 

lande, men bare blive ved med at svæve lavt hen over jorden. 

Og at når jeg så alligevel landede, så skulle det føles ligeså 

blødt som hvis jeg landede på toppen af en sky”. ”Kan man 

det?” spurgte jeg videre. ”Lande på en sky?” Den gamle 

flyver grinede først, men blev så stille inden han svarede: ”Ja, 

det kan man da! Du skal bare tro nok på det.” Han kiggede 

mig i øjnene mens han svarede mig. Hans blik var venligt og 

hans øjne lyste op på en måde som pludselig fik mig til at 

føle mig sikker på at jeg nok skulle få lært at lande. Du kan 

nok godt forestille dig at hans forklaring om at lande på en 

sky også satte mine tanker i gang. 

Næste gang jeg var oppe og flyve med min pilot og lige 

inden vi skulle lande, så huskede jeg mig selv på det den 

gamle flyver havde fortalt; at det handlede om at løfte blikket 

og om ikke at ville lande. Jeg havde forestillet mig det mange 

gange i mine tanker og syntes næsten at jeg kunne se for mig 

hvordan det ville se ud i virkeligheden. Den første landing 

blev lige så hård, som den plejede når jeg landede hårdt. ”Sig 

mig hvor kigger du hen?” halvt råbte min pilot til mig da han 

i sidste øjeblik greb ind og nok reddede mig fra at ødelægge 

flyvemaskinens understel. ”Du får én chance til i dag ellers er 

det slut!” Jeg var selvfølgelig nervøs da jeg anden gang fløj 
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nedad finalen og landingsbanen kom tættere på. Jeg tænkte 

på den gamle flyver og tænkte at nu måtte det briste eller 

bære. Lige inden vi kom helt ned til landingsbanen trak jeg 

gashåndtaget roligt tilbage, løftede blikket langt ud på 

horisonten; helt derud hvor øen endte og havet begyndte. 

Jeg tænkte ikke over at min hånd skulle trække tilbage i 

styrepinden, men gjorde det bare, som om at det jeg så, når 

jeg kiggede lige fremad og helt ud på horisonten, kunne tale 

til mine hænder. Jeg fornemmede det mere end jeg tænkte 

det. Som om en ny indre stemme der var hurtigere end mine 

tanker tog over og at den præcist vidste hvad der skulle ske 

og kunne fortælle min krop det. ”Ikke lande. Ikke lande,” 

sagde jeg til mig selv. Jeg følte at vi svævede og svævede i én 

uendelighed, men så satte flyvemaskinens hjul sig helt blidt 

på landingsbanen. ”Wauu… Kan du gøre det igen?” spurgte 

min pilot mig. Jeg svarede ikke men gav gas og lettede igen 

og fløj en gang mere rundt i ’runden’. Den næste landing 

blev lige knap så blød, men alligevel rigtig fin. Var det bare 

det der skulle til tænkte jeg og grinede. ”Én gang til og du får 

lov til at flyve solo i dag,” sagde min pilot med begejstring i 

stemmen for en gangs skyld. ”Jeg vidste at jeg kunne lære dig 

det!” Han skulle bare vide at han mest bare havde været med 

for at undgå at jeg ødelagde hans flyvemaskine mens jeg 

lærte mig selv at flyve godt hjulpet på vej af den gamle 

flyvers råd. Den næste landing blev bedre end den forrige og 

min pilot bad mig om at taxie ind til den store hangar, så han 

kunne stige ud og jeg kunne flyve solo. Det var endelig 

blevet den store dag jeg havde drømt om længe!  
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Da jeg igen holdt ude for enden af startbanen og gav fuld 

gas, så følte jeg mig fuldstændig sikker på at jeg havde fået 

lært at flyve og også lært at lande. Det var slet ikke så svært; 

jeg havde bare ikke lært det før nu. Jeg gav stille og roligt 

fuld gas, kørte nedad startbanen og kunne mærke hvordan 

jeg blev presset bagud i sædet mens farten steg. Det var en 

skøn følelse at sidde alene i cockpittet og vide at det var mig, 

og kun mig, der fik tingene til at ske. Farten steg hurtigere 

end den plejede fordi min pilot ikke var med og 

flyvemaskinen derfor var lidt lettere end den plejede at være. 

Der var heller ikke så meget benzin tilbage i tankene; kun 

lige nok til to ture i ’runden’. Jeg trak lidt tilbage i 

styrepinden og flyvemaskinens næse løftede sig og lidt efter 

slap hjulene startbanen. Jeg fløj solo! 

Mens jeg steg udførte jeg ”After take off check”: Justerede 

motoromdrejningerne til 2500 RPM (omdrejninger per 

minut), tjekkede at flapsene var oppe og slukkede for den 

elektriske benzinpumpe. Inden jeg skulle lave første drej til 

venstre kiggede jeg til højre og så bjergene deroppe mod 

nord. De var ikke langt væk. Jeg tænkte på at flyve ’runden’ 

til højre i stedet for til venstre, bare for at komme lidt tættere 

på bjergene. Men jeg gjorde det ikke, og det gjorde helt ondt 

i mig at have muligheden for det og så ikke gøre det. Efter to 

venstredrej var det tid til at udføre ”Before landing check”: 

2700 RPM, landingslys ON, Seat belts FASTEN. Jeg drejede 

til venstre en tredje gang og satte farten ned inden jeg 

drejede ind på finalen og havde landingsbanen lige foran 

mig. Et sidste blik over mod bjergene og jeg satte al fokus 

ind på at lave en perfekt landing. Indflyvningsvinklen så 
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rigtig ud. Farten var korrekt. Landingsbanen kom tættere på 

og jeg var kun nogle få meter over den. Langsomt trak jeg 

gashåndtaget tilbage, løftede blikket helt ud til horisonten og 

tænkte på ikke at lande. ”Ikke lande, ikke lande,” sagde jeg 

højt til mig selv mens jeg langsomt hævede flyvemaskinens 

næse så farten langsomt kunne falde inden hjulene tog 

banen. Men noget var galt! Jeg landede ikke, men blev ved 

med at svæve lavt henover banen. ”Pokkers!” udbrød jeg. 

Jeg havde ikke fået sænket flapsene og så var modstanden på 

vingerne ikke særlig stor og flyvemaskinen kunne svæve 

rigtig langt. Jeg kiggede lidt ned og kunne se at der ikke var 

ret meget landingsbane tilbage at lande på! Jeg gav fuld gas 

og hævede flyvemaskinens næse. Jeg måtte rundt i ’runden’ 

én gang til og tænkte ikke på bjergene, men på alle de 

bemærkninger piloterne ville komme med når jeg kom ned. 

Jeg koncentrerede mig alt det jeg kunne og da jeg igen lå på 

finalen og skulle lande, huskede jeg alt hvad den gamle flyver 

havde fortalt mig. Denne gang havde jeg sænket flapsene 20 

grader, som jeg skulle og landingen blev heldigvis meget tæt 

på at være perfekt. Efter landingen taxiede jeg over til den 

store hangar og lige da jeg ville slukke motoren, så gik den 

ud af sig selv. Der var ikke mere benzin i tankene! ”Pyhha!” 

tænkte jeg, men nåede ikke at tænke mere over det, for alle 

piloterne kom ud af hangaren og over til mig for at råbe 

hurra og give mig en buket blomster: Solobuketten. ”Ha ha!” 

grinede min pilot, da jeg åbnede canopyet. ”Du måtte have 

to forsøg hva´?” Jeg grinede med og skulle lige til at forklare 

at jeg havde glemt at sænke flapsene på den første landing, 

men jeg lod være. ”Godt du gik rundt knægt,” sagde han. 
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”Og nummer to landing var helt perfekt. Tillykke!” Jeg fik 

solobuketten og alle piloterne råbte højt hurra tre gange. Jeg 

fik også buksevand, som også er en tradition, når man har 

fløjet solo for første gang. Men det betød ingenting for jeg 

havde lige fået min store drøm om at lære at flyve til at gå i 

opfyldelse!  

Da jeg senere sad i briefingrummet og følte mig som dagens 

midtpunkt, kunne jeg slet ikke høre alle piloternes 

kommentarer om min mislykkede landing. Jeg sad bare og 

var helt væk i mine egne tanker og oplevede mine to soloture 

i ’runden’ igen og igen. De kørte i mit hoved som en film. 

”Forresten,” sagde jeg midt i alle kommentarerne. ”Der er 

ikke mere benzin på flyvemaskinen. Motoren gik ud lige da 

jeg ville slukke den.” Der blev helt stille og jeg tror alle 

piloterne holdt vejret af spænding over hvordan min pilot 

ville reagere. ”Løb du tør for benzin?” spurgte han. Alle 

piloterne kiggede på mig. Jeg nikkede. ”Du var heldig i dag,” 

sagde han så. ”Ikke mange har prøvet det og er sluppet godt 

fra det.” Han så længe på mig og så drejede han blikket over 

mod piloterne, der sad helt stille. ”Det viser vist meget godt 

hvorfor det er bedst at holde sig til at flyve i ’runden’,” sagde 

piloten mens han drejede hovedet over mod mig igen. ”Eller 

helt at blive på jorden.” Alle vidste godt at jeg kun var blevet 

lovet én soloflyvning i pilotens flyvemaskine og efter det her, 

så var der i hvert fald ingen af piloterne, der ville låne deres 

flyvemaskine ud til mig. 

Piloterne sad lidt og var helt stille, men begyndte så langsomt 

at rejse sig og køre hjem. ”Tillykke,” sagde min pilot. ”Du 
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har fløjet solo i dag knægt. Det kan ingen tage fra dig.” Han 

gav mig et klap på skulderen og gik så. Jeg rejste mig, 

slukkede lyset i hangaren og gik over til den gamle flyver. 

Han sad på bænken udenfor den gamle hangar sammen med 

Kat. Jeg satte mig ved siden af dem. Vi sagde ingenting et 

stykke tid og da jeg lige skulle til at fortælle ham om min 

soloflyvning, kom han mig i forkøbet. ”Det du gjorde i dag 

var virkelig fint!” sagde han. ”Du havde lavet en fejl ved ikke 

at sænke flapsene. Men du opdagede det og fløj rundt til en 

ny landing. Mange af piloterne derovre ville ikke have 

indrømmet sådan en fejl og i stedet for være landet og kørt 

af landingsbanen.” Han nikkede over mod den store hangar. 

”Du gjorde det helt rigtige og afsluttede med at lave en 

perfekt landing,” sagde han opmuntrende. ”Jamen jeg var jo 

også lige ved at flyve tør for benzin!” sagde jeg og kunne 

ikke skjule min frustration. ”Men du gjorde det ikke,” sagde 

den gamle flyver. ”Har du ikke prøvet at svævelande med 

slukket motor endnu?” fortsatte han. ”Det må du prøve en 

dag! Det kan man sagtens og så er det faktisk sjovt.” 

Den gamle flyver rejste sig og gik ind i den gamle hangar. 

Kat hoppede ned fra bænken og fulgte efter ham. ”Kommer 

du?” spurgte den gamle flyver og så smilende på mig. ”Min 

flyvemaskine står og venter på dig og er klar til at opfylde 

nye drømme for en ung flyver.” Jeg rejste mig vist lidt 

opgivende op fra bænken og fulgte med ham. ”Og så har 

den ingen flaps man kan komme til at glemme at sænke,” 

sagde han og skraldgrinede. 
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Den gamle flyver sad udenfor den gamle hangar på bænken 

hver gang jeg kom ud på flyvepladsen for at arbejde på at 

gøre hans lille flyvemaskine klar til komme i luften. Hver dag 

begyndte vi med at sidde og snakke derude på bænken med 

Kat siddende imellem os. Så fortalte han om de mange 

flyveture han selv havde haft i den lille flyvemaskine og om 

alle de spændende oplevelser han havde haft sammen med 

den. ”Når først du får lært den at kende, så bliver den som 

en ven du kan tale med,” sagde han en dag. ”Og det bliver 

vigtigt for dig, for nogen gange vil den være den eneste 

rigtige ven du har.” Det lød underligt syntes jeg, men jeg 

lyttede til alt hvad han sagde og følte at jeg lærte noget nyt 

hver gang vi sad der på bænken og snakkede. 

En dag sad vi bare og kiggede og ingen af os sagde noget. 

Kun Kat lå og spandt ellers var der helt stille. Jeg tænkte på 

om den gamle flyver mon havde været omme på den anden 

side af bjergene og lige da jeg skulle til at spørge ham, så 

begyndte han at fortælle om den gang hvor han fløj over til 

bjergene og faktisk var ligeså højt oppe som bjergtoppene. 

”Men,” sagde jeg undrende. ”Du sagde den kun kan have 

benzin med til at flyve over til bjergene og så halvvejs hjem 

igen.” ”Det er rigtigt,” svarede han. ”Kan du godt huske 

det?” Jeg nikkede og hans ansigt lyste op i et stort smil. ”Jeg 

har jo fortalt at vores lille flyvemaskine er noget ganske 
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særligt,” sagde han. ”Vores?” spurgte jeg. ”Ja, nu hvor du 

næsten har sat den i helt i stand igen, så er den også din.” 

svarede den gamle flyver. ”Nu kender du den jo lige så godt 

som jeg gør, så det manglede da bare.” 
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Den gamle flyver ville ikke fortælle mig om alt det han havde 

oplevet med den lille flyvemaskine, kun at den havde hjulpet 

ham til nogle fantastiske oplevelser og at den havde hjulpet 

ham til at få mange drømme opfyldt. ”Hvorfor fortæller du 

aldrig om de drømme du har haft og hvordan du fik dem til 

at gå i opfyldelse?” spurgte jeg ham en dag derude på 

bænken. ”Fordi det er bedst sådan,” svarede han og lige da 

jeg følte mig skuffet over hans svar, så fortsatte han: ”Det er 

vigtigt at du finder dine helt egne drømme og at du selv 

finder din helt egen måde at få dem til at gå i opfyldelse på.” 

Det kunne jeg egentlig godt forstå, men tænkte også at det 

kunne blive lidt lettere hvis han fortalte mig noget mere. 

Han måtte have læst mine tanker for han lovede at han nok 

skulle være der når jeg begyndte at gå efter mine drømme 

sammen med den lille flyvemaskine. ”Hvordan ved man om 

noget er en drøm man har?” spurgte jeg ham. ”Det er når du 

så gerne vil noget at du føler at du skal gøre det,” svarede 

han. ”Ja okay,” sagde jeg og spurgte videre: ”Hvordan ved 

man så at man kan få den til at gå i opfyldelse?” ”Det kræver 

at du selv tror fuldt og fast på at den går i opfyldelse,” 

svarede han og tænkte lidt inden han fortsatte: ”For når du 

tror på det, så kan du se det for dig. Og når du kan se det for 

dig, så kan du også få det til at ske!” ”Jamen, hvad nu hvis 

det man drømmer ikke er noget man kan se for sig?” spurgte 

jeg. ”Kan det så ikke gå i opfyldelse?” Jeg kunne se at den 

gamle flyver tænkte og jeg frygtede at han ikke havde noget 

svar på mit spørgsmål. ”Prøv at fortælle lidt mere,” sagde 

han. ”Jeg drømmer om at flyve om på den anden side af 

bjergene og finde ud af hvad der er deromme,” sagde jeg. 
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”Men hvis jeg ikke ved hvad der deromme, hvordan skal jeg 

så kunne se det for mig?” ”Hmm så forstår jeg dit 

spørgsmål,” svarede den gamle flyver. ”Handler din drøm 

om at finde noget bestemt omme bag bjergene eller handler 

den i virkeligheden om at vinde over bjergene, så de ikke for 

evigt skal skjule hvad der på den anden side?” Nu var det 

mig der fik noget at tænke over. Jeg håbede jo ikke på at der 

skulle være en guldskat gemt deromme og jeg var egentlig 

slet ikke interesseret i at finde noget bestemt. Til gengæld 

ville jeg vide hvad der var deromme og drømte om den dag 

hvor jeg fløj over bjergtoppene og fandt ud af det. ”Så er det 

jo det du skal se for dig flyver,” sagde den gamle flyver. ”Se 

for dig hvordan du er steget op til bjergtoppene og hvordan 

du flyver henover dem og over på den anden side af 

bjergene.” Jeg lukkede øjnene og forestillede mig at sidde i 

den lille flyvemaskine mens jeg fløj over bjergenes toppe væk 

fra øen og over på den anden side mens jeg kiggede ud over 

kanten fra det åbne cockpit. ”Jeg ser det!” råbte jeg ”Jeg kan 

virkelig se det!” ”Så skal du nok lykkes med det,” sagde den 

gamle flyver og grinede højt. ”Hvorfor griner du?” spurgte 

jeg. ”Fordi,” grinede han. ”Fordi ingen flyvemaskine her på 

øen har motorkraft nok til at stige op over bjergtoppene!”  

Jeg blev slet ikke ked af at den gamle flyver grinede af min 

drøm, for jeg havde jo lige set mig selv flyve henover 

bjergene i den lille flyvemaskine. Først senere fandt jeg ud af 

at han i virkeligheden grinede af begejstring over at min 

drøm var så stor og ved første øjekast fuldstændig umulig. Jo 

større en drøm er og jo mere modstand og udfordring den 

byder på, jo mere vigtig er den. Og jo mere vil man kæmpe 
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for den! Og min drøm var vist lige præcis sådan en af 

slagsen. Jeg følte mig fuldstændig optændt af min drøm og 

vidste bare at den skulle gå i opfyldelse. Jeg tror den gamle 

flyver kunne se det i mine øjne, og da jeg spurgte ham om 

ingen nogensinde havde fløjet til et andet sted end vores 

egen ø i en flyvemaskine, så svarede han: ”Rolig nu flyver! 

Drøm dig nu først over på den anden side af bjergene, så 

kan du bagefter drømme om noget mere.” Jeg tænkte på 

hvilke drømme han mon selv havde haft og om de alle var 

gået i opfyldelse. Gad vide om han selv havde været omme 

på den anden side af bjergene? Og gad vide om han havde 

fundet en anden flyveplads på en anden ø eller ligefrem i et 

land langt borte?  

Den lille flyvemaskine var meget simpel og bygget i træ og 

metal. Den var beklædt med lærred der var lakeret så mange 

gange at det var spændt stramt op ud over krop og vinger. 

Vingerne var bygget af træ og kroppen af stålrør. 

Flyvemaskinen havde to benzintanke; én i hver vinge og 

dens motor var kun på 75 hestekræfter, men stærk nok til 

sådan en lille flyvemaskine med plads til kun én flyver. Efter 

at have brugt mange timer på at reparere den, udskifte 

vingeprofiler af træ, lappe huller i det gamle lærred og 

udskifte slidte dele i motoren, så vidste jeg efterhånden alt 

om den lille maskine. Den var faktisk rigtig fin og jeg 

glædede mig meget til at skulle flyve i den for første gang! 

Tjeklisten var kort og hurtig at få lært udenad, men alligevel 

sad jeg flere timer i cockpittet og øvede mig i at udføre alle 

tjek korrekt og bare vænne mig til det meget mindre cockpit. 

Der var kun de mest nødvendige instrumenter: En fartmåler, 
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en højdemåler og et variometer som viste om man steg eller 

fløj nedad. Motorinstrumenterne var de sædvanlige: En 

omdrejningstæller og et motorinstrument der viste olietryk, 

olietemperatur og cylindertemperatur. Der var underligt nok 

ikke noget kompas i flyvemaskinen. Der var nu heller ikke 

mange håndtag i flyvemaskinen, faktisk kun en styrepind, et 

gashåndtag og et håndtag til at trimme højderoret med. Og 

så var der selvfølgelig to pedaler til at styre sideroret med. 

Hjulbremserne sad også i pedalerne og virkede når man 

trykkede øverst på pedalerne med tåspidserne. Det var også 

dem man brugte når man skulle dreje med flyvemaskinen 

under kørsel på jorden fordi den havde et halehjul i stedet 

for et næsehjul. 

De fleste flyvemaskiner har en nøgle man drejer eller en 

knap man trykker på når man skal starte motoren men den 

lille flyvemaskines motor startedes ved at man drejede 

propellen rundt med hænderne. Når den så startede skulle 

man være hurtig til at kravle op i cockpittet og spænde sig 

fast, mens man sad med fødderne på hjulbremserne så den 

ikke begyndte at trille af sted med én. Det øvede jeg også 

mange gange inden vi endelig trak flyvemaskinen ud af den 

gamle hangar til min første flyvetur i den. Den gamle flyver 

havde fortalt mig alt om hvad jeg skulle gøre når jeg kom i 

luften og særligt hvordan jeg skulle lande med den, når nu 

den ikke havde flaps til at øge modstanden inden landingen. 

Vi håbede vist begge to at det ville gå rigtig fint for alle 

piloterne stod udenfor den store hangar og skulle selvfølgelig 

se mig flyve for første gang i den lille flyvemaskine, som de 

oven i købet ikke havde set flyve i flere år. Da der kun kunne 
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være én i cockpittet, så ville den allerførste flyvning også 

være en soloflyvning. Det lagde et stort pres på mig kunne 

jeg mærke. ”Bag tag nogle dybe indåndinger på vej ud til 

startbanen,” sagde den gamle flyver til mig lige inden jeg 

skulle til at dreje propellen og starte motoren. ”Det får din 

krop til at slappe af og din hjerne til at tro at alt er meget let; 

og det er det også.” Jeg drejede propellen og motoren 

startede med det samme. Jeg skyndte mig op i cockpittet, 

satte fødderne på bremserne og spændte mig fast i sædet. Jeg 

følte mig klar, da jeg slap bremserne og gav lidt gas for at 

taxie ud til startbanen. Det gik faktisk nemmere end jeg 

havde frygtet og den gamle flyvers råd om at trække vejret 

dybt virkede meget beroligende på mig. 

Jeg måtte undertrykke min trang til at kigge over mod den 

store hangar, men jeg vidste at alle piloterne stod derovre og 

bare ventede på at jeg skulle tage den lille flyvemaskine op i 

luften. Jeg forsøgte at glemme alt om dem, men det lykkedes 

ikke rigtigt for mig. Jeg tog en ekstra dyb indånding og 

skubbede så stille og roligt gashåndtaget helt frem. 

Flyvemaskinen accelererede pænt op i fart til at begynde 

med, men farten kom aldrig helt op på flyvefart og derfor 

skete der heller ingenting da jeg langsomt trak tilbage i 

styrepinden for at lette. Der skete absolut ingenting! Flyet 

kørte og kørte bare af sted ned ad banen med den samme 

fart lige under flyvefart! En masse tanker kørte rundt i mit 

hoved og én af dem var at startbanen snart ville slippe op og 

at jeg ville køre af banen. Jeg trak resolut gashåndtaget 

tilbage og bremsede alt det jeg kunne. Flyvemaskinen 

stoppede nogle få meter fra enden af startbanen; kun lige 
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med plads nok til at jeg kunne dreje rundt og taxie tilbage til 

den anden ende. Da jeg nåede derned stod den gamle flyver 

der og kom hen til mig da jeg holdt helt stille. ”Du er vant til 

at flyve en flyvemaskine med næsehjul,” råbte han til mig for 

at overdøve larmen fra motoren. ”Men den her flyvemaskine 

har halehjul, så du skal skubbe pinden fremad så den 

kommer op og køre på de to forreste hjul. Så vil den 

accelerere og når du har nået flyvefarten, så kan du lette med 

den.” Jeg prøvede at lade være med at tænke på hvad alle 

piloterne ovre ved den store hangar tænkte og om de mon 

stod og skreg af grin. Jeg løftede min tommelfinger op for at 

vise den gamle flyver, at jeg havde forstået det han sagde. 

”Op på hesten igen,” råbte han. ”Du kan godt!” Jeg tog et 

par dybe vejrtrækninger og gav så stille og roligt fuld gas. 

Accelerationen var som før og som jeg kendte den fra mine 

træningsflyvninger i pilotens fly. Jeg skubbede styrepinden 

lidt frem og kunne mærke at flyvemaskinen løftede 

halehjulet fri af startbanen og at jeg nærmest balancerede på 

de to forreste hjul. Maskinen blev ved med at øge farten og 

da jeg nåede op på flyvefarten trak jeg tilbage i styrepinden 

og hjulene slap banen. Jeg fløj! Og den steg som en raket; 

sikke dog en flyvemaskine! 

Der var jo ikke nogle flaps der skulle op efter start, så jeg 

kunne koncentrere mig fuldstændigt om bare at flyve den 

lille flyvemaskine. Hurtigt var jeg oppe i de 1.000 fod som 

’runden’ flyves i så jeg stoppede stigningen og fløj lidt ligeud 

inden jeg drejede til venstre. Jeg fornemmede hvor hurtigt 

den reagerede på mine udslag med styrepinden og hvor 

præcist jeg kunne trimme højderoret. Jeg var begejstret lige 
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fra første sekund vi var kommet fri af startbanen, mig og 

flyvemaskinen. Jeg havde lyst til at flyve ud af ’runden’ og 

bare boltre mig og lege oppe omkring skyerne, som gled 

henover øen et par tusinde fod højere oppe. Men jeg nøjedes 

med at tænke på det og blev i ’runden’ mens mit blik 

skiftevis vandrede over til bjergene mod nord og op til 

skyerne ovenover mig. Skyernes toppe mindede lidt om 

bjerge og jeg tænkte at skyerne kunne være gode at øve sig 

på inden jeg fløj over tæt på bjergene. 

Alt i den lille flyvemaskine var nemmere end i pilotens, for 

den havde ingen flaps og var meget mere kvik på rorene. 

Det føltes allerede som om at jeg havde ”taget den på 

ryggen”, som den gamle flyver havde forklaret mig om, når 

han forsøgte at beskrive den følelse man får når man oplever 

at blive ét med sin flyvemaskine. Da jeg drejede ind på 

finalen lå jeg lidt for højt oppe i forhold til at flyve på den 

rigtige indflyvningsvinkel ned til banen. Den gamle flyver 

havde forklaret mig hvordan jeg kunne komme af med for 

meget højde, når nu flyvemaskinen ikke havde flaps. Udover 

at trække gashåndtaget tilbage til tomgang, så skulle jeg 

”krydse rorene”, så flyvemaskinen fløj skævt igennem luften. 

Jeg trak gashåndtaget helt tilbage, trykkede på højre rorpedal 

og skubbede styrepinden lidt bagud og til venstre. Effekten 

var god og jeg fik os hurtigt ned, så indflyvningsvinklen 

passede. Fra min allerførste soloflyvning i pilotens 

flyvemaskine havde jeg lært at en flyvemaskine uden flaps 

kan svæve langt inden den sætter sig på banen. Jeg sigtede 

derfor efter et punkt et godt stykke før banen, hvor jeg ville 

flade flyvemaskinen ud og med motoren i tomgang svæve 
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ind til banen. Nu tænker du måske, at den gamle flyver nok 

også havde fortalt mig om hvordan jeg skulle lande vores 

flapsløse flyvemaskine. Og det er da også helt rigtigt tænkt, 

for selvfølgelig havde vi snakket om det, så jeg ikke 

behøvede at lave de fejl han selv havde lavet, da han skulle 

flyvemaskinen for første gang.  

Det gik rigtig fint på finalen og jeg svævede flyvemaskinen 

lavt ind over treshold, som begyndelsen af en landingsbane 

kaldes. Langsomt hævede jeg flyvemaskinens næse og fløj 

farten af indtil hjulene tog banen i en trepunktslanding, hvor 

halehjulet rørte banen samtidigt med de to hovedhjul. 

Fantastisk! Jeg kunne tydeligt mærke at den landing havde 

været perfekt. Alt kunne føles og fornemmes i den lille 

flyvemaskine! Jeg fløj tre ture mere rundt i ’runden’ inden jeg 

stoppede den dag. Ingen af landingerne blev så flotte som 

den første jeg havde lavet, men de var gode nok. ”Enhver 

landing man kan gå fra er en god landing!” plejede den gamle 

flyver at sige, når jeg blev for kritisk med mine landinger. Jeg 

vidste godt, at det selvfølgelig ikke betød, at det var okay at 

ødelægge flyvemaskinen, men at han bare ville have mig til at 

slappe af med de landinger og ikke være så kritisk. ”Flyvning 

er ikke en konkurrence,” sagde den gamle flyver. ”Og så skal 

flyvning nydes!” 
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Jeg fløj efterhånden hver dag i den lille flyvemaskine, og når 

jeg ikke fløj, så sad jeg på bænken udenfor den gamle hangar 

og snakkede med den gamle flyver. ”Hvordan går det med 

din drøm?” spurgte han mig en dag. ”Er du kommet tættere 

på at få den opfyldt?” Jeg kløede Kat bag ørerne og tænkte 

mig lidt om inden jeg svarede. ”Hmm, det ved jeg ikke helt,” 

svarede jeg. ”Jeg ved ikke helt hvordan jeg skal gribe den 

an.” ”Er det derfor du kun flyver i ’runden’ sammen med 

alle piloterne?” spurgte den gamle flyver videre. ”Det er det 

måske nok,” svarede jeg og følte mig en smule irriteret over 

hans spørgsmål. ”Det er en svær nød at knække, synes jeg!” 

”Er det nu også det?” spurgte den gamle. ”Ved du da måske 

hvad jeg skal gøre?” spurgte jeg og kunne ikke skjule min 

frustration overfor ham. ”Det gør jeg måske, men det er ikke 

vigtigt,” svarede han helt roligt. ”Det er jo din drøm og du 

skal selv finde ud af hvordan du får den til at gå i opfyldelse. 

Ellers bliver du ikke ligeså glad og tilfreds, når den går i 

opfyldelse.” Han kiggede smilende på mig. ”Kan du ikke 

bare give mig et lille godt råd?” spurgte jeg. ”Jo det kan jeg 

vist godt gøre uden at tage din drøm fra dig,” svarede den 

gamle flyver. Kat var vågnet op og holdte med ét op med at 

spinde, som om den også var spændt på hvad han nu ville 

sige. ”Hvis du gør som du plejer at gøre, så sker der det, der 

plejer at ske,” sagde han. ”Måske er det tid at prøve noget 



51 

 

nyt!?” ”Var det det råd?” spurgte jeg med skuffelse i 

stemmen. Han grinede højt.  

Jeg rejste mig fra bænken og gik om på den anden side af 

hangaren og lagde mig i græsset. Jeg følte mig snydt og 

skuffet over den gamle flyvers svar og tror egentlig Kat 

gjorde det samme, for den var fulgt med mig om på solsiden 

af hangaren. Den lagde sig ved siden af mig og faldt i søvn. 

Jeg lå på ryggen med hænderne foldet under nakken og 

kiggede op på skyerne som drev langsomt af sted med 

vinden henover øen. Har du nogensinde prøvet at ligge og 

kigge op på skyerne og set hvordan de på kort tid kan ændre 

form og størrelse? Hvis ikke, så kan du da overveje at gøre 

det en dag; det er virkelig sjovt! Skyerne kan ligne alle mulige 

dyr og lande, når man slipper fantasien løs. Faktisk kan de 

også ligne bjerge engang imellem. Det er især de skyer som 

hedder cumulus, der ligner bjerge og trækker det op til 

tordenvejr, så ligner de kæmpe bjerge! 

Den her dag var deres størrelse sådan midt imellem cumulus 

og de endnu større cumulonimbus, og de lignede faktisk 

bjergene oppe nord for øen. Jeg lå længe og kiggede op på 

skyerne, mens Kat bare lå og sov i græsset ved siden af mig, 

som om den stolede på at jeg nok skulle finde en måde at nå 

min drøm på. ”Jeg gør det!” råbte jeg højt. Kat vågnede og 

så lidt bebrejdende på mig; den lå måske lige og drømte sin 

egen drøm? Jeg sprang op og løb ind i den gamle hangar. 

”Hvor er du?” råbte jeg. Den gamle flyver sad i en stol i 

hangaren og læste i en bog. ”Jeg skal op og flyve!” fortsatte 

jeg med høj stemme. ”Jeg skal op til skyerne lige nu!” Den 
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gamle flyver lagde bogen og rejste sig op. ”Så skal du ud af 

’runden’ flyver,” sagde han roligt. ”Det er da noget nyt!” 

Han smilede og tænkte sikkert at hans råd havde virket. Og 

det havde det jo sådan set også måtte jeg indrømme, men 

det snakkede vi ikke mere om. I stedet for skubbede vi 

flyvemaskinen ud af hangaren hvorefter jeg gik rundt om 

den og kontrollerede at alt ved den var som det skulle være. 

Der er ikke så meget at tjekke på sådan en simpel og gammel 

flyvemaskine, mest at wirerne mellem styrepinden og 

pedalerne havde forbindelse med krængerorene ude på 

vingerne, og højde og sideroret omme på halen. Bolte og 

møtrikker er sikret med enten ståltråd eller små låsepinde. 

Og de skal også lige tjekkes inden man tager op og flyve. 

Tankene var kun halvfyldte, men det var også rigeligt til det 

jeg ville, nemlig op og flyve omkring skyerne! 

”Hop bare op flyver” sagde den gamle flyver til mig. ”Så skal 

jeg dreje propellen for dig.” Han så glad ud og det føltes 

rigtig rart at han ville hjælpe mig; som om at han troede på 

mig og det jeg ville den dag. Jeg kravlede op i cockpittet, 

spændte mig fast og tog flyverhjelmen og flyverbrillerne på. 

”Klar?” råbte den gamle flyver. Jeg løftede tommelfingeren 

op over cockpittets kant som et Ja-tegn til ham. ”Tænding!” 

råbte han og tog fat i propellen med begge hænder. Jeg slog 

tændingskontakten til og gav igen et Ja-tegn til ham med 

tommelfingeren. Tændingskontakten er den ene af de tre 

kontakter på instrumentpanelet. De to andre kontakter er til 

benzinpumpen og flyvemaskinens lys: Det hvide lys bag på 

halen og lysene ude på vingetipperne; grønt lys på den højre 

vingetip og rødt lys på den venstre vingetip. Motoren 
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startede i første forsøg og jeg justerede omdrejningerne til 

cirka 1200 RPM. Jeg kiggede op på himlen og så at 

cumulusskyerne var begyndt at tårne sig op i stor højde uden 

dog at se spor faretruende ud som cumulonimbusskyerne 

kan gøre lige inden regn og lyn vælter ud af dem. Den gamle 

flyver gik til side og viste mig med hånden at jeg bare skulle 

komme af sted. Han sagde et eller andet, som jeg ikke kunne 

høre, men jeg gættede på at hans mund sagde ”Go!”  

Jeg gav lidt gas og taxiede ud til startbanen, mens jeg 

prøvede at regne ud hvor jeg skulle flyve hen og hvilke skyer 

der så bedst ud at flyve op til. De skulle ikke være for langt 

væk og de skulle heller ikke være for højt oppe på himlen. 

Jeg kørte helt ned for enden af startbanen og drejede 

flyvemaskinen rundt så dens næse pegede lige ned ad banen. 

Lige i det øjeblik gik det op for mig at om lidt skulle jeg for 

første gang nogensinde flyve ud af ’runden’. Jeg kunne 

mærke varmen i kinderne og sveden i mine håndflader. 

Kunne jeg det her eller var det mon bedst bare at blive ved 

med at flyve i ’runden’ ligesom piloterne? Jeg vidste det 

pludselig ikke! Kender du det, at du er fuldstændig opsat på 

at ville gennemføre et eller andet og når du så lige med ét 

står i det og skal til at gøre det, så bliver du alligevel i tvivl? 

Jeg kom til at tænke på den gamle flyver og hans gode råd 

om tage en dyb indånding og få hjernen til at tro at alt er 

meget let, og at det er det også. Jeg tog først en lang dyb 

indånding og så en til inden jeg skubbede gashåndtaget 

langsomt helt frem. Flyvemaskinen accelererede og efter et 

halvt hundrede meter kunne jeg løfte halehjulet og komme 
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op og balancere på de to hovedhjul. Hundrede meter 

længere nede ad startbanen lettede flyvemaskinen og jeg 

løftede dens næse og steg langsomt op imod skyerne. Jeg 

trak gashåndtaget lidt tilbage og ville ikke skynde mig; måske 

fordi jeg et øjeblik stadig ikke rigtig troede på det jeg var i 

gang med. Jeg drejede til venstre ligesom jeg plejede når jeg 

fløj i ’runden’, og én gang til hvor jeg så kunne se bjergene 

ude til venstre der oppe mod nord. Da jeg fløj forbi 

flyvepladsen og kiggede ned, så kunne jeg se piloterne stå 

udenfor den store hangar og kigge op på mig. De fløj ikke 

selv fordi de frygtede at skyerne ville vokse op og blive til 

sorte tordenskyer og at regn og torden snart ville ramme den 

lille flyveplads. Alle forventede at jeg ville dreje til venstre 

om lidt, og flyve ned og lande. Et kort øjeblik var det nok 

også det jeg selv troede, men så så jeg også den gamle flyver 

stå dernede og kigge op på mig. Resolut gav jeg fuld gas, trak 

flyvemaskinens næse hårdt op mod skyerne og drejede 

skarpt til højre. Flyvemaskinen fulgte alle mine bevægelser 

med styrepinden og pedalerne og virkede nærmest glad over 

at komme fri af ’runden’. Alt hvad der indtil dette øjeblik 

havde fyldt mig med tvivl og usikkerhed forsvandt på én 

gang. En brusende følelse boblede op i mig og jeg vidste at 

jeg var i gang med noget vigtigt. Noget der var så vigtigt at 

det ville forandre mig selv for altid, men som sikkert også 

ville ændre meget for piloterne på øens lille flyveplads. Hvad 

de tænkte dernede og hvad de stod og snakkede om i det 

øjeblik kunne jeg kun gætte på, men det gad jeg slet ikke, for 

jeg var i gang med opfylde min drøm om at flyve henover 

bjergtoppene.  
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Nu tænker du måske hvad min tur op mod skyerne havde at 

gøre med min drøm om at stige op over bjergtoppene og 

flyve henover dem og finde ud af hvad der er deromme bag 

bjergene? Men det var en af de ting der skulle blive vigtige 

for mig at gøre for at jeg til sidst kunne få min drøm opfyldt. 

Vi steg op mod skyerne og inden længe kom jeg op på siden 

af en dem og alt nede på øen blev mindre end jeg 

nogensinde havde set det før. Selv landingsbanen og den 

store hangar på flyvepladsen så bitte små ud heroppe fra. Jeg 

nød den imponerende udsigt og friheden mens jeg steg 

højere og højere op. Der manglede endnu nogle hundrede 

fod inden vi var oppe på højde med skyernes toppe, men der 

var rigelig med plads omkring og imellem skyerne til at jeg 

kunne flyve rundt om den blå himmels hvide bjerge. Det 

føltes fantastisk ikke kun at dreje til venstre, men bare være 

fri af ’runden’ og i stand til at vælte flyvemaskinen rundt 

mellem de hvide skyer. At følge skyernes former blev en 

dans der tog os op og ned, og til venstre og højre. Hele tiden 

skiftede det og hele tiden føltes det fantastisk. Den brusende 

følelse i min krop voksede og jeg følte at jeg smeltede 

sammen med flyvemaskinen og at vi hørte til mellem 

skyerne, og at skyerne ligefrem syntes det var dejligt med 

vores besøg. Det føltes som om at alt flød igennem mig og 

jeg flød igennem alt, når bare jeg gav slip på alle mine 

bekymringer og al min tvivl. 

Flyvemaskinen kunne til sidst ikke stige højere, men vi var 

da også endelig nået op over skyerne. De sidste to-tre 

hundrede fod havde taget lang tid at stige, men udsigten var 

fantastisk deroppe fra! Jeg grinede højt og tænkte at sådan 
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skulle jeg nok kunne komme op over bjergene en dag. 

”Tænk at det skulle gå så let!” sagde jeg til mig selv og fløj 

rundt om en af skytoppene. Jeg kom om på nordsiden af 

skyen og kunne se op til bjergene. Først da så jeg at 

bjergenes toppe stadig stak op over horisonten. Det betød at 

vi ikke var steget højt nok op, men det betød også at vi 

sikkert slet ikke kunne stige så højt… Du kan nok forestille 

dig at mit humør hurtigt gik fra at være vildt begejstret til at 

være temmelig slukøret. Inderst inde vidste jeg godt at det 

ikke kunne være så nemt, for den gamle flyver havde jo 

fortalt mig at der ikke fandtes nogen flyvemaskine på øen, 

som kunne stige højere op end bjergene. Men et øjeblik 

troede jeg at jeg måske kunne noget særligt, som ingen af 

piloterne kunne og som ikke engang den gamle flyver kunne. 

Jeg havde glemt alt om tiden og havde ikke på noget 

tidspunkt på flyveturen kontrolleret hvor meget benzin jeg 

havde tilbage. Jeg havde været helt opslugt af at være fri af 

’runden’ og af at flyve omkring de smukke skyer. Pludselig 

begyndte motoren at hoste og propellens omdrejninger kørte 

op og ned indtil den stod helt stille! Der blev på én gang 

meget meget stille; en stilhed som jeg ikke før havde hørt i 

en flyvemaskine oppe i luften. Så længe jeg holdt 

flyvemaskinens næse lidt nede, så kunne jeg godt holde en 

fin flyvefart og det eneste jeg kunne høre var luftens susen 

omkring flyvemaskinen. ”Har du aldrig prøvet at svævelande 

med motoren slukket?” huskede jeg at den gamle flyver 

havde spurgt mig om den dag hvor jeg fløj solo i pilotens 

flyvemaskine og hvor jeg også var løbet tør for benzin. Jeg 

huskede også at han havde sagt at det skulle jeg prøve en dag 
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og at det faktisk var sjovt. Det var så åbenbart den her dag 

jeg skulle prøve det! 

Jeg trimmede højderoret, så flyvemaskinen selv kunne holde 

farten og dermed holde sig flyvende. Jeg tænkte at jeg nok 

skulle flyve en smule hurtigere end når jeg fløj ind og 

landede med motoren kørende. Højden faldt hurtigere end 

jeg havde prøvet tidligere, men da jeg kom ned under 

skybasen, som den højde skyernes bund er i kaldes, så havde 

jeg næsten vænnet mig til svæve uden motor. Og lige 

dernede lå flyvepladsen. Den gamle flyver havde en dag ude 

på bænken foran den gamle hangar fortalt mig om hvordan 

han nogle gange slukkede motoren og svævede henover 

flyvepladsen i landingsretningen i 1.500 fods højde. ”Så 

passer det med at man kan lave et blødt drej, dreje hele vejen 

rundt og lande lige så fint i begyndelsen af banen,” 

forklarede han den dag. Jeg fløj over mod flyvepladsen og 

gjorde mig vældig umage med at pege i landingsretningen da 

jeg fløj ind over den. Jeg kiggede på højdemåleren og 

opdagede til min forskrækkelse at vi var for højt oppe! Den 

viste næsten 3.000 fod; altså dobbelt så højt oppe som vi 

skulle have været. ”Du kan jo flyve rundt to gange med al 

den højde!” sagde jeg højt efter først at have sagt et par 

mindre pæne ord. ”Sådan! Vi laver da bare to drej hele vejen 

rundt i stedet for kun ét.” Da jeg havde tænkt tanken, så 

fulgte jeg planen og drejede først én gang rundt henover 

flyvepladsen og så én gang til. Da jeg kom henover pladsen i 

1.500 fod tænkte jeg at det nok skulle gå alt sammen. Jeg 

kunne se den gamle mand stå nede ved den gamle hangar og 
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kigge op på mig. Han havde sikkert kunnet høre vindens 

susen henover flyvemaskinens krop og vinger.  

Da jeg rullede ud af det sidste drej og lå på indflyvningen og 

finalen til landingsbanen så alt ud som det plejede. Det føltes 

rart at jeg bare nu skulle gøre noget som jeg havde gjort 

mange gange før, for så var chancen der også for at jeg ville 

kunne gøre som jeg plejede, nemlig at lande fint på 

landingsbanen. Det er jo altså ikke alt man behøver lave om 

bare for at gøre noget andet. Hvis noget fungerer som det 

skal, så skal man måske bare lade det blive ved det og så 

koncentrere sig om noget andet i stedet for. Lige nu var der 

ikke brug for at gøre andet end det jeg plejede, så jeg 

svævede flyvemaskinen ind til landingsbanen ligesom når jeg 

normalt trak gashåndtaget tilbage og svævede indover 

treshold. Det virkede! Landingen blev fin og jeg brugte 

farten på flyvemaskinen til at dreje af banen og kunne faktisk 

trille hele vejen over til den gamle hangar før vi standsede. 

Den gamle flyver stod og tog imod mig da jeg kravlede ud af 

cockpittet og ned på flyvemaskinens venstre vinge og videre 

ned på jorden. ”Hold da op en glidelanding du lavede der!” 

sagde han begejstret. Jeg tog flyverbrillerne og hjelmen af. 

”Se dem lige derovre,” grinede den gamle flyver og pegede 

over mod piloterne ovre ved den store hangar. De havde alle 

stået udenfor og set mig komme ind over flyvepladsen med 

en slukket motor, og set mig lande den gamle flyvemaskine. 

Nogle af dem rystede på hovedet og langsomt gik de over til 

deres biler for at køre hjem. Den dag skete der noget særligt 

og ingenting ville nogensinde igen kunne blive som før. 
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Dagene efter min første flyvetur udenfor ’runden’ brugte jeg 

på at flyve nogle små ture, hvor jeg fløj ud af runden og op 

mod bjergene mod nord. Jeg fløj kun halvvejs derop for jeg 

vidste at flyvemaskinen ikke havde benzin nok til at flyve 

helt derop og tilbage til flyvepladsen igen. ”Kan vi montere 

en ekstra benzitank i flyvemaskinen?” spurgte jeg den gamle 

flyver en dag hvor vi sad ude på bænken og snakkede. Kat 

holdt op med at spinde, vågnede op og kiggede op på først 

mig og så på den gamle flyver. ”Det går ikke,” svarede han. 

”Så bliver flyvemaskinen for tung, og skulle det lykkes dig at 

få den i luften, så kan du alligevel ikke stige ret højt.” Kat 

lukkede øjnene igen og spandt videre. Jeg ved ikke hvad det 

var med den kat, men det virkede som om den forstod alt 

hvad vi talte om. Har du nogensinde mødt et dyr, som 

forstod dig og som du kunne tale med? Jeg tror faktisk at dyr 

er meget klogere end vi mennesker går rundt og tror. Når jeg 

engang imellem sad alene ude på bænken foran hangaren og 

kiggede op mod bjergene og følte mig modløs og frustreret, 

så kom Kat tit ud til mig og hoppede op til mig på bænken. 

Så kunne den kigge på mig på en måde, der fik mig til at føle 

at den forsikrede mig om at alt ville blive godt en dag, hvis 

bare jeg ikke gav op. Du kan nok godt forstå at Kat og jeg 

blev rigtig gode venner som tiden gik. 
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Når jeg fløj mine små ture op mod bjergene, så prøvede jeg 

at nyde turene ved at flyve op til skyerne og lege med dem. 

Den følelse af frihed, hvor jeg følte mig ét med 

flyvemaskinen og hvor vi boltrede os omkring skyerne var 

altid fantastisk. Og det er den stadigvæk! Jeg føler mig 

lykkelig og fuldstændig opslugt af legen, hvor vi flyver rundt 

om skyerne mig og flyvemaskinen. Det betyder ingenting om 

vi flyver med hovedet opad eller nedad, og flyvemaskinens 

fart og manøvredygtighed er som designet til legen med 

skyerne. Havde den fløjet hurtigere, så ville vi ikke kunne 

dreje krapt nok til at følge skyernes facon og havde den 

fløjet langsommere, så ville det blive for kedeligt. Alt, 

skyerne, flyvemaskinen, luften og mig selv føltes at være det 

perfekte match. Nogle gange fornemmede jeg endda at 

skyerne også syntes det var sjovt, når vi fløj op til dem og 

legede med dem.  

Nu tænker du måske, at det vil du aldrig kunne komme til at 

opleve, fordi bare det at få lært at flyve kan synes 

uoverkommeligt? Men kan du huske dengang jeg drømte om 

at lære at flyve og at det var min allerstørste drøm? Dengang 

lærte den gamle flyver mig at det er vigtigt at dele drømmen 

op i mindre drømme eller mål, så jeg hele tiden kunne 

opleve at jeg var på rette kurs. Og hver gang jeg nåede et lille 

mål på vejen, så gav det mig en større og større tro på at jeg 

nok skulle komme helt i mål en dag! Når jeg tænker tilbage, 

så var det rigtig vigtigt for mig at jeg havde alle de små mål at 

ramme. Undervejs lavede jeg fejl og oplevede nedture, hvor 

jeg havde svært ved at tro på at ville lykkes. Men de små mål 

føltes som små skridt på vejen og som små sejre, og det 
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gjorde det lettere at fortsætte når jeg mødte modgang. En 

dag må du lige huske mig på, at jeg også skal fortælle dig om 

hvordan jeg gjorde når jeg følte mig bange deroppe, for det 

gjorde jeg også indimellem. Lige nu skal du høre mere om 

mine flyveture op mod bjergene. 

Hver gang jeg havde muligheden for det så fløj jeg op og 

legede med skyerne. Men det var jo ikke hver dag at skyerne 

var der og det var jo heller ikke hver dag at det var 

cumulusskyer, der drev henover øen. Nogle gange kom der 

også bare nogle store flade skyer drivende henover øen og 

engang imellem var de næsten lige så store som øen. Men 

når de var mindre end øen så kunne jeg godt finde på at 

flyve op over dem på den ene side og så flyve hele vejen 

henover dem. Først når jeg nåede den modsatte side fløj jeg 

ned under dem igen. Det var lidt skræmmende at flyve hen 

over en skyplade som kun var lidt mindre end vores ø, men 

det var vist også en af grundene til at jeg gjorde det. Engang 

imellem talte jeg med nogen af piloterne når vi tankede 

flyvemaskinerne inden dagens flyvninger. ”Hvordan er der 

egentlig deroppe udenfor ’runden’?” spurgte en af dem en 

dag efter at have sikret sig at vi var alene. ”Der er helt 

fantastisk!” svarede jeg og fortalte om skyerne og om den 

følelse det gav, når vi boltrede os omkring dem. ”Der bor en 

helt utrolig frihed deroppe.” Jeg kunne se at hans øjne 

kortvarigt lyste op, men så var det som om de slukkede igen. 

”Det går nok ikke,” sagde han. ”Jeg hører vist bare til i 

’runden’.” ”Det er der ingen der gør!” sagde jeg højt og følte 

mig frustreret. ”Men det begynder alt sammen med at du 

træffer et valg.” Jeg lukkede tankdækslet og trådte op på 
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vingen, lænede mig indover cockpittets åbning og satte 

tændingskontakten på ON. Lige inden jeg drejede propellen 

afsluttede jeg vores samtale: ”Og så skal du huske at 

drømme om noget der er så vigtigt, at det får dig til at føle at 

du skal gøre det!” Mens jeg spændte mig fast i cockpittet 

tænkte jeg på at jeg da vist lød lidt som når den gamle flyver 

talte til mig hvis jeg følte mig trist og modløs. Så kunne han 

også godt lyde vred uden at være det. Så var han kun 

frustreret på mine vegne og ville have mig til at forstå at man 

ikke opgiver sin drøm bare fordi noget føles umuligt 

indimellem. 

Endnu en gang fløj jeg væk fra ’runden’ og da der ingen 

skyer var på himlen fløj jeg mod nord og op mod bjergene. 

Vi fløj stille og roligt derop med solen i ryggen og skulle ikke 

nå noget denne dag; der kunne jo ikke rigtig ske noget sådan 

en dag uden skyer og med tankene fyldt helt op. Måske 

kunne vi svæve tilbage, men så var det nok også det mest 

spændende den dag kunne bruges til… Jeg vidste at vi altid 

kunne nå ud til havet og tilbage til flyvepladsen igen, men 

også at bjergene lå udenfor rækkevidde. Hvis vi fløj derover, 

så kunne vi kun nå halvvejs tilbage til flyvepladsen og 

selvom vi steg så højt op som vi kunne, så kunne vi alligevel 

ikke svæve det sidste stykke tilbage til flyvepladsen. Det var 

sådan en af de dage, hvor mismod og optimisme konstant 

byttede plads indeni mig. Aldrig havde jeg tænkt at 

selvfølgelig skulle jeg nok finde ud af hvordan jeg kunne 

komme om på den anden side af bjergene før jeg lidt efter 

tænkte at det jo var umuligt. Midt i det virvar af tanker, så jeg 

pludselig min drøm for mig; lige der hvor jeg flyver henover 
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bjergtoppen og over på den anden side. Det billede som jeg 

så for mit indre øje føltes stærkt og dragende, og gav mig 

fornyet håb og mod. ”Bare slap af,” sagde jeg til mig selv. 

”En dag skal det nok lykkes, bare du bliver ved og holder 

øjnene åbne.” 

Engang imellem opstår der et magisk øjeblik hvor det føles 

som om hele universet samler sig for at hjælpe én med at 

finde svaret på det man søger. Når det sker så kan det godt 

føles som om at det jeg søger også begynder at lede efter 

mig. Lyder det mystisk? Det gør det måske nok, men når jeg 

virkelig tror på noget, og tror så meget på det at jeg kan se 

det for mig, så oplever jeg at det også kan lade sig gøre. Når 

jeg oplever det, så føler jeg mig tryg og rolig, og hvis jeg så 

holder op med at spænde i kroppen og i mine tanker, så sker 

der noget magisk! Det føles lidt som når vi leger med 

skyerne og bare er ét med dem og tiden går i stå. Der flyder 

vi bare med og følger skyernes former som de nu engang er 

og forsøger ikke at få noget bestemt til at ske eller noget 

andet til ikke at ske. Det er når den følelse af frihed og lykke 

opstår, at magien også opstår. Den gamle flyver har nogle 

gange fortalt mig om de magiske øjeblikke han selv har 

oplevet. ”I sådan et øjeblik føles det som om tiden står stille 

og at vi bliver forbundet med noget der er større end os 

selv,” forsøgte han at forklare mig en dag, hvor vi sad ude på 

bænken. ”Så kan alt ske og er du helt stille, så kan du faktisk 

høre en indre stemme tale til dig.” Jeg kan huske at første 

gang den gamle flyver fortalte mig det, så tænkte jeg at jeg 

nok ikke skulle lytte til alt hvad han fortalte mig. Senere og 

efter jeg havde oplevet friheden og den lykkerus som 
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flyvning omkring cumulusskyerne kunne fremkalde, så 

begyndte jeg så småt at forstå hvad han mente. Når 

flyvemaskinen og jeg legede deroppe mellem skyerne og jeg 

følte at jeg bare flød af sted uden at tænke over hvad jeg 

skulle gøre, så skete der noget specielt. Så vidste jeg bare hele 

tiden hvad jeg skulle gøre og kunne forudse næste drej eller 

dyk før jeg nåede at tænke nærmere over det. Alt blev 

automatisk og det føltes som om noget flød igennem mig; 

noget som kunne styre mig og få mig til at gøre lige præcis 

det jeg skulle. ”Det er din intuition der fortæller dig hvad du 

skal,” forklarede den gamle flyver. ”Og den taler hurtigere 

end du kan nå at tænke.” ”Jeg tror godt jeg ved hvad du 

mener,” svarede jeg. ”Godt!” sagde den gamle flyver. ”Husk 

at du altid kan lytte til den hvis du bare er helt stille og lader 

universet tale til dig.” 

Den her dag hvor jeg fløj af sted mod bjergene, så tænkte jeg 

på at vende om inden jeg nåede ud til havet. Jeg vidste jo 

godt at jeg alligevel ikke kunne nå længere væk end kysten, 

hvis jeg også skulle nå tilbage til flyvepladsen. Men jeg 

vendte ikke om. Det var som om at noget der var stærkere 

end mine tanker fik mig til bare at fortsætte mod nord. Jeg 

var næsten helt ude ved havet før jeg drejede og fulgte 

kystlinjen mod vest. Jeg kiggede over på bjergene som var 

badet i sol og strakte sig højt op mod himlen. Jeg havde 

aldrig før været så tæt på bjergene, hvilket var lidt underligt 

for min drøm var jo at flyve henover dem en dag. De så på 

én gang både smukke og faretruende ud, som de lå der ude 

og stak op igennem havets overfalde. Jeg tænkte på om 

fuglene derovre også gjorde sig de samme tanker om 



66 

 

bjergene som jeg gjorde. De fløj langs bjergene først den ene 

vej og der hvor bjergene stoppede vendte de rundt og fløj 

den anden vej. Et eller andet ved dem virkede underligt; ikke 

sådan lige ved første øjekast, men efter at jeg havde kigget på 

dem et stykke tid. Alle fløj de med udstrakte vinger og ingen 

af dem baskede på noget tidspunkt med dem. De svævede 

bare igennem luften ligesom når jeg svævede med motoren 

slukket. Så var det at jeg opdagede at de faktisk steg op ad 

bjergsiden og for hver gang de vendte rundt og fløj en tur 

mere langs bjergene, så var de kommet højere op. Og 

ingenting så ud til at kunne forhindre dem i at stige helt op 

til toppen af bjergene og henover dem! Du kan sikkert 

forestille dig at jeg blev vildt begejstret over at have set 

fuglene svæve opad mens de svævede frem og tilbage langs 

bjergsiden? 

Jeg havde mest lyst til at blive ude ved kysten og se på de frie 

fugle ovre ved bjergene, men jeg vidste også at der ikke var 

benzin nok til det. Jeg fløj tilbage til flyvepladsen, 

svævelandede som sædvanligt og trillede farten af på vej over 

til den gamle hangar. Jeg måtte snakke med den gamle flyver 

med det samme! Han skulle høre om min opdagelse, for jeg 

vidste at den skulle hjælpe mig med at få min drøm til at gå i 

opfyldelse. Jeg vidste det virkelig bare! Jeg løb ind i 

hangaren, men kunne ikke finde den gamle flyver nogen 

steder. Kun Kat var der og den lå ude på bænken og kiggede 

på mig mens jeg løb forbi den flere gange. Kat virkede rolig 

og vidste sikkert at alt var som det skulle være og at den 

gamle flyver nok ville dukke op om lidt, så jeg satte mig på 

bænken ved siden af den og kløede den lidt bag ørerne. Og 
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ganske rigtigt, lidt senere dukkede den gamle flyver op. Han 

så ikke glad ud som han plejede når han fik øje på mig. Først 

tænkte jeg på om jeg havde gjort noget forkert, men det 

syntes jeg jo ikke jeg havde, så det måtte være noget andet 

der fik ham til at se lidt trist ud. Han satte sig på bænken og 

vi sad længe og kiggede op mod bjergene uden at sige noget 

til hinanden. Jeg fornemmede at noget måtte være galt og at 

jeg nok lige skulle vente lidt med at fortælle ham om de frie 

fugle. ”Jeg er ked af det flyver,” sagde han så og kiggede på 

mig. ”Men piloterne derovre vil ikke længere tolerere at du 

flyver benzintankene tomme og kommer svævende tilbage til 

flyvepladsen.” Han pegede over mod den store hangar, hvor 

alle piloterne stod udenfor og kiggede over mod os. De 

havde kaldt den gamle flyver over til et møde om min 

flyvning. ”Det er for farligt siger de,” fortsatte han. ”De 

synes det er bedst at du kun flyver i ’runden’. Og derfor må 

du kun tanke flyvemaskinen halvt op fremover.” ”Hvad!?” 

råbte jeg og sprang op fra bænken. ”Så går min drøm jo 

aldrig i opfyldelse!” Jeg tror at piloterne ovre på den anden 

side af startbanen kunne høre mig råbe desperat. ”De vil 

bare ikke have at jeg gør det som de også drømmer om, men 

bare ikke selv tør!” råbte jeg endnu højre end før. Jeg tror 

piloterne hørte mig, for de begyndte at gå over til deres biler 

og køre hjem.  

”Mennesker er meget forskellige,” sagde den gamle flyver 

efter at jeg havde sat mig på bænken igen og var faldet lidt til 

ro. ”Nogle mennesker elsker at se andre have succes og få 

sine drømme til at gå i opfyldelse. Andre mennesker kan slet 

ikke tåle det.” ”Jamen, kan de ikke bare blive i deres ’runde’ 
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og så lade mig gøre som jeg vil?” spurgte jeg ham, selvom jeg 

jo godt vidste at han ikke kunne ændre noget nu. Den gamle 

flyver sad og tænkte sig lidt om, som skulle han lige finde det 

bedste svar til mig først. ”Det handler slet ikke om dig,” 

sagde han så meget roligt og langsomt. ”Det handler i 

virkeligheden om dem selv. De vil så gerne gøre det, som du 

er i gang med, men de tør det bare ikke og så gør de som de 

altid har gjort.” Han tegnede en ’runde’ med en finger i 

luften foran sig. ”Og nu kommer du så og minder dem om 

at de også havde en stor drøm engang, men at de aldrig 

havde modet til at forfølge den.” Jeg tænkte over om det 

mon var det samme den gamle flyver selv havde været udsat 

for og om det mon var derfor han boede for sig selv i den 

gamle hangar. Mon det bare er sådan vi mennesker er? Altså 

at vi alle er drømmere, men at kun nogle få af os har det 

mod der skal til, mens de fleste ikke tør gå efter deres drøm? 

”Jeg bliver helt ked af det når du forklarer det på den måde,” 

sagde jeg til den gamle flyver. ”Ja, det er faktisk trist at de 

aldrig kom ud af ’runden’, for det eneste der findes der er 

håbet om den perfekte landing,” svarede han og så på mig 

sine venlige øjne. Jeg fortalte den gamle flyver om min 

flyvetur op nord på til havet og bjergene og om de frie fugle 

der svævende blev løftet op ad bjergenes sydside. ”Hvad så 

nu?” spurgte han. ”Opgiver du at flyve over på den anden 

side af bjergene?” Jeg kiggede på ham og kunne mærke at 

hans spørgsmål tirrede mig. ”Nej!” svarede jeg. ”Aldrig! Jeg 

er mere tændt end nogensinde før!” Den gamle flyver 

klappede mig på skulderen og rejste sig for at gå ind i 

hangaren. ”Godt!” sagde han. ”Så ses vi i morgen.” 
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Jeg sad på bænken foran den gamle hangar, da den gamle 

flyver kom ud sammen med Kat og en kop kaffe i hånden. 

Jeg havde ikke kunnet sove ovenpå min oplevelse med de 

frie fugle og især ikke efter at have fået at vide at jeg 

fremover kun måtte tanke flyvemaskinen halvt op. Så jeg var 

stået tidligt op og var cyklet ud på flyvepladsen godt hjulpet 

af en god medvind. ”Du er tidligt oppe i dag flyver,” sagde 

den gamle flyver til mig. ”Ja jeg har jo en drøm som skal gå i 

opfyldelse,” svarede jeg grinende. Vi vidste begge to godt at 

drømmen ikke var blevet lettere at nå, men også at det ikke 

nyttede noget at jeg satte mig ned og begyndte at græde over 

at jeg kun måtte tanke flyvemaskinen halvt op. Hvis jeg 

gjorde, så måtte jeg jo alligevel kun tanke den halvt op, når 

jeg stoppede med at græde. ”Jeg har tænkt lidt,” sagde jeg. 

”Flyvemaskinen kan på to fulde tanke flyve op til bjergene 

og halvvejs tilbage igen?” ”Jo, sådan er det,” svarede den 

gamle flyver. ”Så med kun én tank fuld kan jeg altså ikke 

engang flyve hele vejen op til bjergene?” spurgte jeg videre. 

”Nej, sådan er det så også,” svarede han. ”Jeg vil altså kunne 

nå ud over havet et sted mellem kysten og bjergene, før 

motoren går ud,” fortsatte jeg. ”Med mindre jeg har en rigtig 

god medvind!” Den gamle flyver grinede højt. ”Du har fat i 

noget knægt,” sagde han højt og var tilsyneladende meget 

optaget af mine idéer. ”Men selvom du ikke bliver knust 
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mod bjergene eller styrter i havet, så skal du kunne svæve 

hele vejen tilbage til flyvepladsen og det endda i modvind.” 

Jeg tænkte over det den gamle flyver sagde. Kat var hoppet 

op på bænken og sad og kiggede skiftevis på den gamle 

flyver og mig. ”Hvor høje er bjergene egentlig?” spurgte jeg. 

”Eller rettere, hvor langt vil jeg kunne svæve i medvind oppe 

fra bjergtoppene?” Den gamle flyver havde slet ikke brug for 

at tænke sig om og svarede med det samme: ”Så vil du 

kunne svæve hele vejen tilbage til flyvepladsen.” Hans svar 

kom så hurtigt, at jeg inderst inde vidste at han havde gjort 

det selv engang; svævet oppe fra bjergenes top og tilbage til 

flyvepladsen. 

Den morgen sad vi længe og bare kiggede op mod bjergene 

mens Kat lå mellem os og spandt. Jeg fornemmede at den 

gamle flyver tænkte tilbage på nogle af de drømme han selv 

havde haft og som var gået i opfyldelse. Også at de kun var 

gået i opfyldelse fordi han ville at de skulle gøre det, og at 

han ville det så meget at han følte det var noget han skulle 

gøre. Jeg fornemmede også at han følte det var rart at hjælpe 

mig til at nå mine drømme uden at de var hans egne 

drømme og uden at han havde behov for at fortælle mig 

hvordan jeg skulle gøre. Drømme er nok lidt som en 

skattejagt, hvor skatten er lige præcis det man drømmer om 

og skattekortet er et man selv må tegne undervejs på jagten. 

Ikke to skatte er ens og derfor er skattekortene det heller 

ikke. Alle har vi en skat vi skal finde og et kort vi skal tegne. 

Er det ikke bare med at komme i gang så? 
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”Har du nogensinde været bange?” spurgte jeg den gamle 

flyver. ”Og været i tvivl om du kunne nå din drøm?” Den 

gamle flyver behøvede igen ingen tid til at tænke over mit 

spørgsmål. ”Ja da,” svarede han med det samme. ”Begge 

dele følger jo med når man kaster sig ud i noget man aldrig 

har prøvet før. Og begge dele har da også været ved at 

stoppe mig flere gange i min jagt på mine egne drømme.” 

Jeg tænkte igen over hvorfor den gamle flyver ikke ville 

fortælle mig om sine drømme, men altid virkede så 

hemmelighedsfuld omkring dem. Måske vil han afsløre dem 

for mig engang når jeg havde fået opfyldt mine egne 

drømme og selv fundet nøglen til hvordan jeg skulle få dem 

til at gå i opfyldelse? Jeg kunne godt mærke på den gamle 

flyver at vi ikke skulle tale ret meget om angst og tvivl den 

dag. Alligevel var det rart at høre at han selv kunne være 

bange eller i hvert fald havde været det engang. ”At være 

bange for noget betyder ikke at man skal lade være med at 

gøre det man ved man skal,” sagde han og holdt en lille 

pause inden han fortsatte. ”Angst kalder på mod; modet til 

at gøre det man ved man skal selvom man er bange for det 

der kommer til at ske og for det man når frem til.” Kat lå og 

fulgte de håndbevægelser som den gamle flyver lavede mens 

han forklarede hvad han tænkte. ”Og tvivl hører også med 

når man som os er drømmeflyvere. Men vi er altid i stand til 

at fortsætte, selv når det føles allermest umuligt.” Det var 

første gang jeg hørte ordet ”drømmeflyver”. ”Drøm og flyv 

højt,” sagde jeg uden at vide hvorfor eller tænke nærmere 

over det. ”Præcis!” sagde den gamle flyver. ”Du er ved at 

have luret den!” Han så på mig og smilede med hele ansigtet. 
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”Vil du hjælpe mig med at få flyvemaskinen ud?” spurgte jeg 

ham. ”Der er en rigtig god medvind op mod bjergene i dag.” 

Jeg kendte godt svaret på forhånd, for selvfølgelig ville han 

det. 

Vi trak flyvemaskinen ud af den gamle hangar og jeg gik 

rundt om den og tjekkede at alt var i orden inden jeg 

kravlede op i cockpittet og spændte mig fast. ”Jeg er spændt 

på at høre hvad der er omme bagved bjergene!” råbte den 

gamle flyver inden han drejede propellen og han ikke 

længere kunne tale på grund af motorlarmen. Jeg løftede 

tommelfingeren og tænkte på om det var i dag det skulle 

lykkes mig at komme over bjergene. Da jeg mærkede tvivlen 

snige sig ind på mig lukkede jeg øjnene og så billedet af mig 

selv flyve over bjergtoppene for mit indre blik. Jeg så helt 

tydeligt mig selv kigge ned på bjergene mens jeg fløj henover 

dem. Min tvivl forsvandt igen. Den gamle flyver gik til side 

og vinkede til mig da jeg gav lidt gas og trillede af sted mod 

den store hangar for at tanke den ene benzintank helt op.  

Piloten som havde lært mig at flyve kom ud fra den store 

hangar og holdt øje med at jeg ikke fyldte mere benzin på 

end jeg havde lov til. ”Nå er det så i dag du flyver over 

bjergene?” spurgte han grinende. ”Ja det er det,” svarede jeg 

og lagde mærke til at hans spørgsmål ikke engang fik mig til 

at føle mig sur eller irriteret. Den gamle flyver havde jo 

forklaret mig at det jo slet ikke handlede om mig, men mest 

om ham selv, når han sagde sådan. ”Du vil måske med op og 

se hvad der er deromme bag ved bjergene?” spurgte jeg. 

”Ha!” udbrød han højt. ”Der skal jo mere end et mirakel til 
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for at det kan ske unge flyver!” ”Det skal der,” svarede jeg 

smilende. ”Men mest vigtigt så skal man turde drømme om 

det! Og det gør jeg!” Jeg lukkede tankdækslet, satte 

tændingskontakten på ON og drejede propellen rundt. Jeg 

havde ikke tid til mere snak for lige nu var vinden frisk og 

havde retning direkte op mod bjergene. Jeg kravlede op i 

cockpittet og begyndte at taxie ud til startbanen mens jeg 

spændte mig fast i sædet. Der var ingen tid at spilde og jeg 

havde ikke råd til at holde stille og bruge af benzinen uden at 

flytte mig ud af stedet. Vinden var lige på tværs af banen, 

men det havde jeg efterhånden lært at starte og lande i. Det 

krævede en særlig krydsvindsteknik, hvor den vinge der er 

oppe i vinden skal sænkes lidt uden at den selvfølgelig må 

røre ved banen. Samtidigt skal retningen holdes ved at trykke 

på den modsatte rorpedal. Det var ikke så svært at starte, 

men krydsvindslandingerne kunne godt være meget 

udfordrende og blev ikke altid ret kønne. Jeg tænker også at 

det var derfor ingen af piloterne fløj den dag; de ville nok 

nødigt risikere at lave en landing som ikke var perfekt. Da 

jeg gav gas og begyndte at accelerere nedad startbanen kunne 

jeg se at piloterne var kommet ud af hangaren for at se mig 

lette. Hvad de tænkte vidste jeg selvfølgelig ikke, men det var 

også lige meget for jeg havde noget vigtigere at tænke på. 

Ovre ved den gamle hangar stod den gamle flyver og 

vinkede til mig med begge hænder højt oppe over hovedet. 

Du kan nok godt forestille dig at det gjorde mig glad!? 

Jeg var kun lige lettet da jeg begyndte at dreje til højre og 

sætte kursen mod nord; op mod bjergene. Jeg trak 

gashåndtaget lidt tilbage og steg kun langsomt, men til 



75 

 

gengæld sparede jeg også på benzinen. Jeg fløj lavt forbi den 

gamle hangar og vinkede ned til den gamle flyver, som stadig 

stod og vinkede til mig med begge hænder. Jeg tror han 

vidste hvad jeg gjorde og ville måske endda have gjort det 

samme for at spare på benzinen. Måske havde han engang 

faktisk gjort det samme..?  

Motoren spandt som en mis og når jeg kiggede ned så kunne 

jeg se at medvinden betød at jeg holdt en rigtig god fart 

henover øen. Det så endda ud til at jo højere op jeg kom jo 

kraftigere var medvinden. Jeg vidste at hvis jeg fløj helt op til 

havet, så ville jeg temmelig sikkert ikke have benzin nok til at 

jeg kunne flyve tilbage til flyvepladsen igen mod den kraftige 

vind. ”Måske skal jeg vente til en anden dag?” tænkte jeg 

højt. ”Jeg ved jo heller ikke om jeg overhovedet kan svæve 

opad bjergsiderne ligesom de fri fugle.” Jeg mærkede tvivlen 

komme listende og begyndte at gnave i mig. Nu havde jeg 

ellers lige følt mig så sikker på at min drøm skulle gå i 

opfyldelse den dag. Pludselig så jeg så mange ting der kunne 

gå galt og en masse udfordringer, som jeg først lige skulle 

klare. Jeg kunne risikere at smadre flyvemaskinen mod en 

bjergside eller blive nødt til at lande i havet fordi jeg ikke 

kunne svæve opad bjergenes sider og så ikke have højde nok 

til at svæve over på øen igen. Der var virkelig så mange ting 

der kunne gå galt hvis jeg først passerede det punkt hvor jeg 

ikke kunne flyve retur til flyvepladsen og inden jeg nåede op 

over bjergtoppene. Hvis jeg overhovedet kunne komme så 

højt op og hvis og hvis og hvis… Mit hoved var ved at 

eksplodere af alle de tanker, som jeg slet ikke kunne få styr 

på! Jeg kunne ikke engang forestille mig hvad den gamle 
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flyver ville have gjort i den situation. Jeg kiggede ned på 

tankmåleren ude på vingen; den viste kun lige lidt over 

halvfuld. Jeg gættede på at jeg nok kun havde fem minutter 

til at beslutte mig for om jeg skulle fortsætte mod nord eller 

om jeg skulle vende tilbage til flyvepladsen. Jeg var nu så tæt 

på kysten og bjergene at jeg kunne se fuglene flyve langs 

bjergsiderne derovre. Og de steg alle sammen mens de 

svævede frem og tilbage langs bjergenes sider. Et par 

minutter senere nåede jeg kysten og da jeg kiggede ud over 

cockpitkanten og lige ned kunne jeg se at bølgerne ikke 

rullede langt op på stranden på grund af fralandsvinden. 

Men lidt længere ude så bølgerne store og faretruende ud. 

Jeg havde aldrig fløjet ud over havet før og kunne mærke 

angsten komme snigende, men jeg kunne også høre den 

gamle flyvers ord om alligevel at gøre det som gør én bange. 

Jeg lukkede øjnene mens jeg sad der og kiggede ned på 

havet. Jeg lavede et par dybe vejrtrækninger og kunne mærke 

roen komme tilbage i min krop. Og så skete der noget! Jeg så 

for mig at jeg fløj henover bjergtoppene mens jeg sad og 

kiggede ned fra cockpittet med hovedet ud over 

cockpitkanten. Hvad der var der omme på den anden side 

blev sløret og uklart, men det skulle det ikke få lov til at blive 

ved med at være! Jeg åbnede øjnene, rettede mig op i sædet 

og tog en virkelig dyb indånding og da jeg langsomt pustede 

luften ud, så tog jeg fat i tændingskontakten og vippede den 

ned i OFF. Propellen gik langsomt i stå og alt blev stille 

bortset fra luftens susen henover flyvemaskinens vinger og 

krop. Vi svævede udover havet og over mod bjergene.  
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Højden faldt og havet kom tættere og tættere på, ligesom 

bjergene også gjorde det. Heldigvis så det ud til at vi ville nå 

over til bjergene før vi ramte havet. Bølgerne slog hårdt ind 

mod bjergsiderne og det lignede bestemt ikke et sted man 

kunne gå i land, hvis man sejlede over til bjergene. Jeg kom 

til at tænke på at jeg aldrig havde prøvet at starte motoren 

igen, når den var gået i stå oppe i luften. Propellen drejede 

ikke rundt længere og jeg kunne jo ikke så godt stige ud af 

cockpittet og snurre den rundt, vel? Jeg havde ikke tid til at 

tænke mere over det for bjergene kom tæt på nu. Jeg drejede 

til højre og begyndte at flyve langs bjergsiderne ligesom de 

frie fugle. Men jeg steg ikke ligesom dem; tværtimod så blev 

jeg ved med at miste højde og flyve nedad mod bølgerne der 

blev slået voldsomt i stykker når de ramte bjergene. Var 

flyvemaskinen mon for tung? Selvom fuglene så store ud så 

vejede de ikke ret meget i forhold til flyvemaskinen. Men på 

den anden side så var deres vinger jo også meget mindre. Jeg 

nåede ud til kanten af bjergene og drejede venstre rundt for 

at flyve den anden vej, men jeg havde ikke lige forestillet mig 

at vinden ville blæse mig så hurtigt ind mod bjergene!  

Jeg krængede flyvemaskinen alt det jeg kunne og undgik lige 

akkurat at blive blæst ind mod bjergsiden da jeg kunne rette 

op og flyve den modsatte vej. Mit hjerte slog hurtigt og jeg 

opdagede at jeg sad og holdt vejret. Jeg fik styr på min 
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vejrtrækning og mig selv mens jeg kiggede over på bjergene 

som passerede hastigt forbi flyvemaskinens højre vinge. Der 

var det at jeg også opdagede at vi steg! Vi skulle åbenbart 

bare tættere på bjergsiden for at komme derhen hvor vinden 

blev presset opad bjergene og hvor de frie fugle også fløj og 

blev løftet op. Du kan sikkert godt forestille dig hvor lettet 

jeg var da jeg opdagede vindens magiske kræfter? Vi fløj 

frem og tilbage langs bjergsiderne og når vi skulle vende, så 

drejede vi væk fra bjergene og rundt for ikke at flyve ind i 

dem. Og så var det bare om at flyve tæt ind til bjergene igen 

for at bliv hjulpet op af vinden. Jeg ved ikke hvor mange 

gange vi fløj frem og tilbage langs bjergsiderne, men hver 

gang kom vi tættere på bjergenes toppe og på et tidspunkt 

var vi også kommet så højt op som vi aldrig havde været før. 

Vi var højere oppe end nogen af øens flyvemaskiner kunne 

stige til ved egen motorkraft og vi steg stadig! Jeg mærkede 

den brusende fornemmelse i kroppen og følte at vi bare 

kunne blive ved og ved med at flyve frem og tilbage langs 

bjergsiderne og stige højere og højere op. Hver gang vi 

vendte blev drejene pænere og mere præcist udførte, så vi 

ikke mistede ret meget højde på at vende rundt. Ligesom når 

vi fløj rundt omkring skyerne, så føltes det som om alt blev 

ét og at vi ikke kun legede med bjergene, men at de også 

syntes det var rart at vi var der. Jeg tænker også at de må føle 

det fortvivlende bare at stå der og ikke kunne flytte sig 

selvom de sikkert gerne ville det engang imellem. Så vores 

selskab morede dem måske ligefrem, ligesom det også så ud 

til at gøre for de frie fugle? 
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Jeg kiggede lidt op og der var ikke langt op til bjergtoppene. 

Nogle af fuglene var allerede nået derop og når de gjorde det 

så drejede de bare væk fra bjergene og satte kurs mod øen.  
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De kiggede ikke engang henover bjergtoppene for at se hvad 

der gemte sig deromme på den anden side af dem. I 

begyndelsen undrede det mig, men så kom jeg til at tænke på 

at de jo nok havde taget turen op langs bjergesiderne 

hundredvis af gange og allerede vidste hvad der gemte sig 

deromme. Men hvis de vidste det og slet ikke havde lyst til at 

se det, var det så fordi at det slet ikke var noget særligt? Nu 

er jeg ikke en fugl og jeg vidste jo ikke hvad der var omme 

bag bjergene, så vi fortsatte med at flyve langs bjergsiderne 

og stige op mod toppene. Efter endnu en vending så det ud 

til at vi denne gang ville nå op over bjergtoppene. De var 

næsten på højde med os og et par minutter senere ville vi 

kunne flyve henover dem. Da vi nåede op til dem og endda 

lidt over dem, så lavede vi alligevel endnu en vending. Jeg 

havde lyst til at kigge henover bjergtoppene, men lod være 

ligesom fuglene også gjorde det. Jeg grinede lidt af mig selv 

over at jeg opførte mig ligesom fuglene der heller ikke 

kiggede henover bjergtoppene. Var jeg mon bange for at 

blive skuffet? Kender du ikke det at man er så tæt på at få sin 

drøm opfyldt, at man godt lige vil udskyde spændingen lidt? 

Ligesom en julegave, man pakker langsomt op for at trække 

spændingen helt ud. 

Jeg kunne se på højdemåleren at vi ikke steg længere men 

også at vi holdt den højde vi havde. Vi var steget et godt 

stykke op over bjergtoppene, da jeg uden at kigge fremad 

drejede mod nord med kurs henover bjergtoppene. Jeg 

kiggede ud over cockpitkanten og ned; bjergtoppene gled 

forbi neden under os. Det var fuldstændig som jeg havde set 

det for mig når jeg prøvede at se det med øjnene lukkede. 
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Men det jeg ikke havde forestillet mig var det kæmpe sug det 

gav i maven på mig da vi kom over på den anden side af 

bjergene og der lige pludselig var mange hundrede meter 

ned! ”Wow!” råbte jeg til mig selv over suget i maven og 

løftede så blikket langt frem og gentog mit ”Wow!” Der 

langt mod nord var vandet lyseblåt og der lå en anden ø og 

lyste op i sollyset. Jeg tog min farfars gamle kikkert frem og 

kunne se at øen havde en lang hvid sandstrand på sydsiden, 

og at der var smukke grønne træer og fugle i mange 

fantastiske farver. Jeg var fuldstændig opslugt af synet af den 

smukke ø og glemte alt om at jeg jo faktisk sad og fløj en 

flyvemaskine. Men værre var at jeg glemte alt om højden og 

at den blev mindre og mindre nu hvor vi var kommet over 

på den anden side af bjergene hvor vinden ikke blev presset 

opad. Jeg sad bare og drømte mig over på øen med den 

hvide sandstrand og fugle i alle regnbuens farver.  

”Sjovt at øen ingen bjerge har” tænkte jeg og med ét kom jeg 

i tanke om bjergene. ”Bjergene!” Jeg glemte alt om den nye 

ø, drejede hurtigt rundt og fløj mod syd og tilbage mod 

bjergene. Det så ud til at blive vanskeligt at komme over 

bjergtoppene og den nye ø kunne jeg på ingen måde nå over 

til. Og selvom jeg kunne så vidste jeg jo ikke om den havde 

en flyveplads som jeg kunne lande på. Bjergene kom tættere 

og tættere på og bjergtoppene så meget ubehagelige ud med 

deres spidse takker. Som flere gange på denne flyvetur så var 

der pludselig ikke nogen vej udenom men kun én vej at 

følge, og lige der var der kun en mulighed nemlig at tro på at 

vi ville komme helskindet over bjergtoppene. Vi flyver lavt 

ind over toppene og da jeg tænker at flyvemaskinens hale 
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ikke når med henover dem, så bliver vi presset op af vinden 

igen. Jeg ånder lettet op og drejer ned langs bjergsiden for at 

stige med vinden så højt op som det kan lade sig gøre. Det 

bliver til tre ture frem og tilbage langs bjergsiderne hvor jeg 

kigger over på den nye smukke ø. Jeg kunne godt mærke en 

ny drøm begynde at vokse frem i mig. ”Vi må derover!” 

sagde jeg til flyvemaskinen. ”Det ved jeg at vi kan os to.” 

Vi kunne ikke stige lige så højt som tidligere for vinden imod 

bjergene var aftaget, mens vi havde været omme på den 

anden side af bjergene. Det betød også at vi ikke ville have 

ret meget modvind når vi satte kursen mod syd og fløj 

tilbage mod flyvepladsen. Da vi endelig forlod bjergene og 

udsigten over til den nye smukke ø så tror jeg faktisk at 

vinden havde vendt og at vi også havde den i ryggen på 

turen tilbage til flyvepladsen. I hvert fald så nåede vi tilbage 

til flyvepladsen i stor højde med motoren slukket. Vi lavede 

et par loops henover flyvepladsen inden jeg dykkede 

flyvemaskinen for at smide noget af højden. Farten steg og 

pludselig begyndte propellen at dreje rundt som en 

vindmølle derude foran. Jeg satte tændingskontakten i ON 

og motoren startede! Vi fløj ind i landingsrunden og landede 

med halvdelen af benzinen tilbage i tanken. Piloterne stod 

udenfor den store hangar da jeg taxiede derover for at tanke 

flyvemaskinen op. Den gamle flyver stod der også og 

ventede på mig. Han smilte med det største smil jeg 

nogensinde har set. Vidste han mon hvad vi lige havde gjort; 

flyvemaskinen og mig? ”Den er smuk, synes du ikke?” 

spurgte han da jeg havde slukket motoren og kravlede ned 

fra cockpittet. ”Jo, meget!” svarede jeg. ”Hvorfra ved du at 



84 

 

jeg har set den?” Piloterne stod bare og kiggede på os og 

forstod tydeligvis ikke hvad det var vi snakkede om. ”Man 

kan kun komme tilbage efter så mange timers flyvning med 

motoren kørende, hvis man har løst gåden!” svarede den 

gamle flyver. ”Og fået sin drøm til at gå i opfyldelse.” 

Piloterne vidste godt at jeg drømte om at flyve om på den 

anden side af bjergene for at finde ud af hvad der var 

deromme, så de spærrede vældigt øjnene op over den gamle 

flyvers ord. ”Har du været omme bag bjergene?” spurgte en 

af piloterne efter at have taget mod til sig. ”Vi gav dig jo 

ellers næsten ikke noget benzin.” ”Ja,” svarede jeg ”Og efter 

at have været der omme, så har jeg fået en ny drøm!” Det 

gjorde piloterne nysgerrige og jeg kunne høre nogle af dem 

hviske om hvad der egentlig var der omme bagved bjergene 

og om de mon også kunne flyve derom. Piloten som havde 

lært mig at flyve vendte sig om mod dem. ”Husk nu at det 

vigtigste ved flyvning er den perfekte landing!” sagde han 

højt til dem. ”Og det er ’runden’ som skabt til og derfor det 

rigtige sted for en pilot at være.” Der blev stille og nogle af 

piloterne vendte sig om for at gå over til deres biler og køre 

hjem. ”Men det er ikke i ’runden’ I finder jeres drømme” 

sagde den gamle flyver. ”Og uanset hvor lidt benzin I vil 

give til os, så kan i ikke holde en drømmeflyver i ’runden’!”  
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”Så nu drømmer du om at flyve over til den anden ø?” 

spurgte den gamle flyver da vi senere sad på bænken udenfor 

den gamle hangar. Kat lå på sin plads på bænken mellem os 

og spandt og som sædvanlig vågnede den op når snakken 

mellem den gamle flyver og mig blev særligt spændende. Kat 

kiggede op på mig og ventede på at jeg skulle svare. ”Ja, det 

gør jeg vist,” svarede jeg. Jeg vidste at det ikke nyttede noget 

at spørge den gamle flyver om øen havde en flyveplads og 

om øen overhovedet var indenfor rækkevidde. For selvom 

han formentlig vidste det, så ville han have at jeg skulle finde 

min helt egen drøm og min helt egen måde at få den opfyldt 

på. ”Og ved du hvad?” fortsatte jeg. ”Jeg glæder mig allerede 

til at gå i det hvide sand og se på de flotte fugle.” Den gamle 

flyver smilede til mig og Kat lagde sig igen ned og spandt 

videre. 

Dagene derefter brugte jeg mest på at sidde på bænken og 

kigge op mod bjergene eller på at flyve over til dem når jeg 

vidste at vinden ville kunne løfte mig op over dem. Hver 

gang jeg kom op til bjergtoppene og kiggede over på den 

anden ø, så drømte jeg om at gå på den hvide sandstrand. 

Nogle gange fik jeg helt ondt i maven over at øen syntes at 

være udenfor rækkevidde. Det var måske den samme følelse 

de frie fugle på bjergene havde og måske var det derfor de 

aldrig kiggede over på den anden ø, når de fløj med vinden 
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op over bjergtoppene. Måske var de misundelige på de 

smukke farverige fugle der fløj rundt derovre? Uanset om jeg 

sad på bænken udenfor den gamle hangar eller om jeg fløj 

med slukket motor henover bjergtoppene, så vidste jeg at jeg 

skulle over på den anden ø. Min nye drøm var vist endda 

stærkere end min drøm om at flyve henover bjergtoppene, 

men jeg vidste også at den ikke var nogen nem drøm at få 

opfyldt. Måske var det derfor at den føltes stærkere end min 

gamle drøm. Jeg kunne bare mærke at jeg simpelthen måtte 

og skulle over på den anden ø!  

Den gamle flyver, Kat og jeg sad tit ude på bænken og 

snakkede om alt muligt og selvfølgelig også om drømme. 

”Har du ikke flere drømme?” spurgte jeg en dag den gamle 

flyver. Han sad længe og tænkte sig om inden han svarede 

mig. Jeg var bange for at jeg måske var kommet til at gøre 

ham ked af det med mit spørgsmål, men det så ikke sådan ud 

og Kat lå da også bare og spandt mens han tænkte sig om. 

”Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål,” sagde han så. ”Jeg 

har haft mange drømme og de vigtigste af dem er gået i 

opfyldelse.” Han kiggede på mig med et varmt glimt i 

øjnene. ”Du kan nok ikke forstå det lige nu, men min største 

drøm er i virkeligheden den der går i opfyldelse hver eneste 

dag. Jeg har lært at leve mit eget liv at og være glad hver dag. 

Og så lærer jeg noget nyt hver dag; og alt det har længe været 

min største drøm.” Den gamle flyver havde ret; jeg forstod 

ikke helt hvad han snakkede om, men det lød som om han 

havde det rart og havde fundet det som han havde drømt 

om. Også selvom han ikke fløj længere og ikke længere 

kæmpede for at flyve højere op og længere væk. Det havde 
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han gjort mens han var yngre og havde andre drømme som 

måske var de samme som mine egne drømme. Måske havde 

de hjulpet ham frem til hans allervigtigste drøm, nemlig den 

han udlevede lige nu og hver eneste dag og hvor det mest 

handlede om at være til og tilstede i livet. ”Okay,” svarede 

jeg. ”Fint nok, men nu den her ø altså…” Mere nåede jeg 

ikke at sige før den gamle flyver grinede højt. ”Ha ha! Jeg 

vidste du ikke forstod mit svar,” sagde han grinende. ”Men 

det vil du gøre en dag drømmeflyver.” 

Nu tænker du måske på hvorfor jeg ikke bare fløj over 

bjergene en dag med kraftig vind og så svævede så langt jeg 

kunne inden jeg startede motoren igen? Så kunne jeg jo 

måske flyve det sidste stykke op til den nye ø på det sidste af 

benzinen? Men du kan nok godt forstå at det jo ikke kun 

handlede om at nå op til øen; jeg skulle jo også gerne kunne 

flyve derfra igen. Og hvad nu hvis der slet ikke var nogen 

flyveplads på øen? Og kunne jeg overhovedet tanke 

flyvemaskinen på øen? Nok drømte jeg om at flyve op til 

den anden ø, men jeg drømte ikke om at strande på den for 

evig og altid. Jeg sad tit på bænken udenfor den gamle 

hangar og snakkede med den gamle flyver om hvad drømme 

egentlig var lavet af. Han må have haft mange drømme for 

det virkede til at han vidste alt om dem. Han forklarede mig 

at drømme er lavet af noget forskelligt afhængig af hvem der 

drømmer dem. Nogle drømme er små og andre er kæmpe 

store. Nogle tager lang tid at få opfyldt og andre kan man få 

opfyldt i morgen. Nogle drømme er nemme at få til at gå i 

opfyldelse og andre drømme er mere krævende at få opfyldt. 

Fælles for dem er at hvis vi tror nok på vores drøm og 



89 

 

virkelig er opsatte på at få den opfyldt, så kan vi gøre det alt 

det vi drømmer om. De rigtig store drømme kræver stor vilje 

og at vi i rigtig lang tid fokuserer på at gøre det der skal til. 

Det betyder også at vi samtidigt bliver nødt til at undvære 

noget andet mens vi jagter vores drøm. Men er drømmen 

stor nok, så er det også det hele værd, når den endelig går i 

opfyldelse! For så har vi kæmpet og knoklet for at nå den og 

ved at vi selv har fået det til at ske. Jo større kamp og jo 

mere viljestyrke vi har puttet ind i drømmen jo større bliver 

glæden og tilfredsstillelsen, når drømmen en dag går i 

opfyldelse! 

Lige mens vi sad derude på bænken foran den gamle hangar, 

så havde jeg dog svært ved at se min drøm om at nå over til 

den anden ø gå i opfyldelse. Jeg troede nok på min drøm og 

kunne tydeligt se for mig at jeg fløj hen mod øen og den 

hvide sandstrand og de smukke fugle. Men alligevel virkede 

drømmen for uvirkelig og fjern som om der manglede noget 

særligt for at jeg kunne få den opfyldt. Jeg vidste at der et 

eller andet sted i tågen lå en nøgle gemt til at få min drøm 

opfyldt. Lidt som vinden opad bjergene havde været en 

nøgle til at komme højere op end nogen flyvemaskine kunne 

stige til ved egen motorkraft. Men jeg vidste bare ikke hvad 

det var der skulle til denne gang. Til gengæld vidste jeg at jeg 

ville blive ved med at lede og knokle for at knække koden 

for jeg ville have min drøm opfyldt! ”Når vi vil noget i livet, 

altså virkelig vil noget, så sker der noget særligt,” forklarede 

den gamle flyver ofte. ”Så føles det som om al universets 

energi samler sig for at hjælpe os med at få det til at ske.” Jeg 

vidste nok ikke helt hvad den gamle flyver mente med det, 
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men kunne godt forstå at det krævede at vi selv gør vores del 

af arbejdet for at få noget til at ske. Det er ikke nok at vi 

bare drømmer om noget og kun ønsker at få det; vi skal selv 

have viljen og energien til det. Og når vi bruger begge dele, 

så sker det! 

Jeg sad og tænkte i timevis ude på bænken sammen med 

Kat, som lå ved siden af mig og spandt. Den var begyndt at 

følge efter mig fra jeg kom ud på flyvepladsen om morgenen 

og indtil jeg cyklede hjem om aftenen. Vi var blevet rigtig 

gode venner, Kat og jeg. ”Jeg tror Kat vil med dig over på 

den anden ø,” sagde den gamle flyver en dag. ”Der har den 

aldrig været og den drømmer måske også om at komme over 

og se de smukke fugle.” Kat var vågnet op og lå og kiggede 

op på mig, som om den ville sige ”Ja, tag mig med!” ”Det er 

en aftale,” sagde jeg og Kat spandt glad videre. Det føltes 

egentlig rart at min drøm ikke længere kun handlede om mig, 

men også om at jeg med den ville gøre noget godt for Kat. 

Det gav mig ny energi og gjorde pludselig drømmen endnu 

vigtigere. ”Så må du nok hellere vænne Kat til at flyve,” 

sagde den gamle flyver. ”Skal vi skubbe flyvemaskinen ud af 

hangaren?” Kat gik med os ind i hangaren og hoppede op på 

venstre vinge da vi skubbede flyvemaskinen ud. Der blev 

den siddende indtil jeg var kommet op i cockpittet og havde 

spændt mig fast. Så hoppede den op til mig og lagde sig på 

skødet af mig og kiggede op på mig. Jeg satte 

tændingskontakten på ON, den gamle flyver drejede 

propellen og motoren startede som sædvanligt i første 

forsøg. Det var nu egentlig meget hyggeligt med lidt selskab 



91 

 

efter at have fløjet rigtig mange ture helt selv og ikke at have 

haft nogen at dele de mange magiske øjeblikke med. 

Da vi var kommet op i luften rejste Kat sig op og stod på 

bagbenene med de forreste poter oppe på den polstrede 

cockpitkant. Den så ud til at nyde både udsigten og 

fartvinden som fik dens knurhår til at blafre lystigt. Jeg ville 

egentlig gerne have haft Kat med op og lege omkring 

skyerne, men der var ikke nogen cumulusskyer på himlen 

den dag. I stedet for var der nogle lange smalle skyer som 

strakte sig tværs over øen. De opstod som regel når det 

blæste lidt kraftigt fra nordvest. Piloterne kaldte dem 

skygader fordi de lignede lange gader, men sikkert også fordi 

de så kørte hjem igen fordi vinden jo ikke var lige nedad 

startbanen. ”Er der gader, så kører vi,” sagde de. ”Er der 

ingen så flyver vi. Måske.” Som regel holdt de en kort pause 

inden de sagde ”Måske”, som var det noget de havde aftalt 

eller lært udenad. Og så grinede de til hinanden mens jeg 

ikke forstod hvorfor de ikke kunne flyve bare fordi det 

blæste lidt skråt nedad startbanen. Det var også lige meget 

for Kat og jeg hyggede os oppe på himlen mellem 

skygaderne. Det var sjovt at flyve mellem skygaderne og 

have skyer på begge sider af flyvemaskinen og samtidigt 

kunne kigge lige op i det blå. Vi trak op for at vende rundt 

og flyve den anden vej og fløj et godt stykke op over 

skygaderne. Da vi havde fået vendt rundt og fløj den 

modsatte vej op imod vinden fra nordvest lå vi lige henover 

en af skygaderne. ”Sjovt som det ikke kun ligner gader men 

også landingsbaner!” sagde jeg til Kat, som selvfølgelig ikke 

svarede mig. ”Måske skal vi prøve at lande på en sky?”  
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Jeg trak gashåndtaget et stykke tilbage og sænkede farten til 

75 knob, som er den fart jeg plejede at flyve med på finalen 

ned til landing. Alt så ud som når jeg ellers fløj ned ad 

finalen, bortset fra at landingsbanen var skiftet ud med en 

lang hvid sky. Højden over skyen blev mindre og mindre og 

i ganske lav højde trak jeg gashåndtaget helt tilbage og 

løftede blikket langt frem. Samtidigt hævede jeg 

flyvemaskinens næse for at lande blødt. ”Forestil dig at du 

skal lande på toppen af en sky,” huskede jeg pludselig at den 

gamle flyver havde sagt til mig dengang jeg skulle lære at 

lande pilotens flyvemaskine. Men vi landede ikke! Vi 

forsvandt ned i skyen og alt omkring os blev tåget. Jeg 

mistede fuldstændig orienteringen og fornemmelsen af hvad 

der var op og ned inde i skyen og prøvede bare at styre det 

bedste jeg kunne! Alt var et virvar af tåge, op og ned, og 

højre og venstre. Det føltes som en evighed, men der gik 

ikke mange sekunder før vi fløj ud af skyen i et stejlt dyk – 

på ryggen! Kat hang ude af cockpittet kun med forpoternes 

klør boret dybt ned i den polstrede cockpitkant! Jeg havde tit 

fløjet på hovedet, men jeg sidder jo også altid spændt fast i 

flyvemaskinen, når jeg flyver. Jeg greb fat i Kat mens jeg 

rullede flyvemaskinen rundt, så vi igen vendte med hovedet 

opad. ”Wow!” råbte jeg mest til mig selv. ”Der går vist lidt 

tid inden vi får lært at lande på en sky, hva´ Kat?” Kat 

virkede temmelig rolig i betragtning af hvad jeg lige havde 

udsat den for. Det var først da at jeg lagde mærke til at 

cockpitkantens polstring havde rigtig mange små huller fra 

kattekløer. Måske havde Kat prøvet det før sammen med 

den gamle flyver? 
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Kat og jeg sad på bænken udenfor den gamle hangar og 

pustede lidt ud ovenpå dagens dramatiske oplevelse, det vil 

sige at det nok mest var mig der pustede ud. Kat havde lagt 

sig tilrette ved siden af mig og spandt allerede sovende da 

den gamle flyver kom ud og satte sig på bænken. ”Har du 

nogensinde prøvet at flyve inde i skyerne?” spurgte jeg den 

gamle flyver. ”Jeg tænkte nok at det var det du havde prøvet 

i dag,” svarede den gamle flyver og grinede lidt. ”Jeg kunne 

godt se at cockpitkanten havde fået et par nye huller fra Kats 

klør.” Han kløede Kat bag ørerne og tog en slurk af den kop 

kaffe han havde taget med udenfor. ”Jo, jeg har skam fløjet 

inde i skyerne mange gange,” sagde han så. ”Eller rettere så 

har jeg tumlet rundt derinde og faret vild derinde mange 

gange, for mennesker er ikke skabt til at flyve inde i skyer 

uden at have nogle instrumenter at styre efter.” 

Flyvemaskinen havde kun de allermest nødvendige 

instrumenter og slet ikke nogle af dem man bruger til 

skyflyvning. ”Hvad lavede I inde i skyerne i dag?” spurgte 

den gamle flyver. Jeg følte mig pludselig flov over at jeg 

havde prøvet at lande ovenpå skyerne for det ved enhver jo 

godt at man ikke kan. ”Jeg prøvede at lande ovenpå skyerne; 

de lignede lange landingsbaner i dag,” svarede jeg. ”Men det 

lykkedes ikke for dig?” spurgte han videre. ”Nej,” svarede 

jeg ”Og det ved jeg også godt ikke kan lade sig gøre.” ”Kan 
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det ikke?” spurgte han og lød som om han ikke troede på det 

jeg sagde. ”Er du nu også helt sikker på det?” Du kan nok 

godt forstå at jeg sad stille tilbage og tænkte længe, da den 

gamle flyver rejste sig og gik ind i hangaren igen. 

Jeg vidste ikke hvad jeg skulle tro på. Var det det jeg lige 

havde oplevet sammen med Kat og som tydeligt viste at vi 

ikke kunne lande ovenpå en sky. Eller var det det som den 

gamle flyver hentydede til ved at spørge om jeg nu også var 

sikker på at man ikke kunne lande ovenpå en sky? Jeg kom 

også til at tænke på hvad jeg overhovedet kunne bruge det 

til, hvis det nu virkelig kunne lade sig gøre at lande på en sky. 

Fjernede det ikke bare mit fokus fra min drøm om at flyve 

over til den anden ø og de smukke fugle derovre? Jeg følte 

pludselig at tanken om at kunne lande på en sky var kommet 

vældig meget i vejen for min drøm.  

Næste dag havde jeg ikke lyst til at flyve for mine tanker 

snurrede forvirret rundt i mit hoved. Vinden blæste ellers 

kraftigt fra syd og lige op mod bjergene, og det gav gode 

betingelser for at stige op over dem. Jeg havde ikke engang 

lyst til at gå om på nordsiden af hangaren og møde den 

gamle flyver. Jeg havde mest brug for at tænke og komme 

videre med min drøm. Jeg lagde mig på ryggen i græsset og 

kiggede op på skyerne der gled henover himlen. Den dag var 

de flade og lignede store isflager der drev af sted på ishavet 

langt mod nord. Jeg forestillede mig at der sad en isbjørn 

deroppe på skyen lige over mig og at den drev med isen til et 

nyt sted, hvor den kunne finde noget at spise. Den gamle 

flyvers ord om at når vi virkelig vil noget, så sker der noget 
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særligt, dukkede pludselig op i min hukommelse. ”Så føles 

det som om al universets energi samler sig for at hjælpe os 

med at få det til at ske,” sagde han altid. Var det mon det her 

han mente? Skulle jeg virkelig få den idé, at jeg kunne lande 

ovenpå en sky og drive med den op til den anden ø, som på 

en isflage i ishavet? Og var det derfor skyerne lige den dag, 

hvor jeg lagde mig i græsset, lignede isflager? Jeg sprang op 

og løb om på den anden side af den gamle hangar og fandt 

heldigvis den gamle flyver og Kat på bænken deromme. ”Jeg 

har det!” råbte jeg da jeg rundede hjørnet på hangaren og fik 

øje på de to. ”Nå da da!” sagde den gamle flyver roligt. ”Kan 

du så ikke sætte dig her og fortælle mig om det du har fundet 

ud af?” Jeg var alt for ivrig til at sætte mig ned, men stod og 

hoppede mens jeg fortalte ham og Kat om skyer der var 

isflager og at man kunne drive af sted på dem som en 

isbjørn. ”Ja, ved du hvad?” sagde han. ”Det lyder alt 

sammen helt rigtigt.” Den gamle flyver nikkede og grinede af 

min iver og begejstring. ”I må hellere se at komme af sted og 

få fundet ud hvordan I lander på en sky!” 

Kat og jeg sprang op i cockpittet og jeg spændte mig fast og 

vippede tændingskontakten op i ON. Den gamle flyver stod 

allerede klar og da jeg løftede tommelfingeren drejede han 

propellen og startede motoren. Nogle få minutter senere var 

vi på vej nedad startbanen. Piloterne stod på jorden og 

kiggede hovedrystende efter os da vi fløj ud af ’runden’ med 

kurs mod en af skyflagerne. Vinden var fra syd og på tværs 

af startbanen, så de fløj ikke den dag. Hvis ikke det var fordi 

jeg så målrettet havde kurs mod en skyflage og at de kunne 

se at jeg var på vej op over den, så var de nok kørt hjem 
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igen. Men nu blev de stående for at se hvad jeg nu havde 

fået af skøre idéer. Vi fløj et stykke op over skyerne og jeg 

udvalgte en god stor skyflage, som så perfekt ud til en sikker 

landing. Kat stod på bagbenene og kiggede ud over 

cockpitkanten mens jeg drejede op i vinden og begyndte 

finalen ned til skyen. Jeg trak gashåndtaget lidt tilbage og 

sænkede farten til 75 knob og begyndte en rolig nedstigning 

mod skyen. Den lignede en isflage som den lå dernede under 

os, men det vidste jeg jo godt at den ikke var. Da der kun var 

nogle få meter ned til skyen så trak jeg gashåndtaget helt 

tilbage og begyndte udfladningen og huskede på at kigge 

langt frem. Jeg tror Kat kunne fornemme min usikkerhed for 

den hoppede ned i bunden af flyvemaskinen og klamrede sig 

til mit ene ben. Men alt så helt rigtigt ud! Jeg fladede 

flyvemaskinen ud og vi svævede lavt henover skyen mens 

flyvefarten stille og roligt faldt. Jeg nåede ikke at reagere for 

pludselig sank vi ned i skyen og alt omkring os blev tåget. Jeg 

kunne mærke Kats klør bore sig ind i mit ene ben mens jeg 

kæmpede med at styre og holde hovedet opad. Men intet 

hjalp og vi kom væltende ud af skyen med hovedet nedad. 

Da vi var ude og fri af skyen rullede jeg flyvemaskinen rundt 

og gav gas. Med hovedet opad satte vi atter kursen op mod 

skyerne. Piloterne stod dernede på jorden og kiggede på os 

og vores besynderlige krumspring ned igennem skyerne. Jeg 

vidste ikke hvad de talte om og sagde til hinanden og jeg var 

faktisk også ligeglad for jeg var i gang med at få min drøm til 

at gå i opfyldelse. Og det krævede at jeg fik lært at lande på 

en sky. 
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Næste gang prøvede jeg at flyve lidt højere op inden jeg 

drejede ind på finalen. Kat var kravlet op på skødet af mig 

igen og stod nu og kiggede ud over cockpitkanten en gang 

til. Det så ud som om den syntes det så mere rigtigt ud 

denne gang for jeg mærkede ingen klør boret ind i mine ben. 

Jeg fløj lidt langsommere på finalen, kun 70 knob og 

prøvede samtidigt at flyve ned til skyen i en mere flad vinkel 

end forrige gang. Jeg vidste at jeg blev nødt til at gøre noget 

andet for ikke at risikere de samme kolbøtter som sidst. Men 

jeg havde ingen anelse om det var det rigtige jeg gjorde, og 

det ved man jo aldrig når man er i gang med noget nyt. 

Særligt ikke når man er i gang med noget som ingen andre 

har gjort før. Det skulle da så lige være den gamle flyver men 

det anede jeg jo ikke noget om.  

Indflyvningsvinklen var fladere og føltes bedre. Farten var 

også lavere hvilket også føltes bedre. Kat kiggede på mig lige 

før jeg trak gashåndtaget helt tilbage. Den så ud som om den 

ville fortælle mig noget vigtigt; noget jeg skulle huske. Men 

jeg vidste ikke hvad det var og jeg syntes jo at jeg gjorde alt 

det man skal når man skal lave en perfekt landing. Vi 

svævede lavt henover skyen mens jeg kiggede langt frem og 

langsomt hævede flyvemaskinens næse. Men igen sank vi 

ned i skyen og blev indhyllet i den. Og igen blev alt til tåge 

og én stor forvirring, hvor alt blev vendt rundt. Da vi kom 

ud gennem bunden af skyen hang Kat i kløerne i 

cockpitkanten og jeg hang med hovedet nedad. Jeg rullede 

flyvemaskinen om på ret køl, mens jeg greb fat i Kat og 

løftede den ned i cockpittet. Det føltes som om det var det 

eneste der kunne ske når vi forsøgte at lande på en sky og at 
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der ikke rigtig var nogen løsning på den udfordring. Vi 

havde ikke benzin nok til at gøre endnu et forsøg, men det 

var egentlig også meget godt for udfaldet ville jo blive det 

samme som sidst. Du kan nok forestille dig at mit humør var 

dalet en del og jeg ikke havde meget tro på at det nogensinde 

skulle kunne lade sig gøre at lande på en sky? 
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Vi landede på flyvepladsen og taxiede over til den store 

hangar for at tanke op. Faktisk havde jeg mest lyst til bare at 

trille over til den gamle hangar og stille flyvemaskinen og 

cykle hjem. Da jeg kravlede ud af cockpittet stod nogle af 

piloterne allerede henne ved mig. ”Hvis man ikke vidste 

bedre, så skulle man tro du var i gang med at lande ovenpå 

skyerne,” sagde en af dem og lød lidt nedladende. ”Men det 

ved enhver pilot udmærket godt ikke kan lade sig gøre,” 

sagde en anden af piloterne. Jeg havde egentlig lovet mig 

selv at jeg ikke ville svare på deres dumme kommentarer, 

men jeg følte mig vældig irriteret og så røg det bare ud af 

mig: ”I sagde også at ingen kunne flyve henover bjergene, 

men det har jeg gjort. Så bare vent og se; en dag lander jeg 

også på en sky!” Piloterne grinede højt. ”Det kræver da i 

hvert fald at man mestrer den perfekte landing. Og den øver 

du dig jo aldrig på,” sagde en af dem hånligt. Jeg havde lyst 

til at sige og råbe så mange andre ting til dem, som for 

eksempel at de jo kun fløj i ’runden’ og aldrig ville finde ud 

af hvad der var der omme bagved bjergene. Men jeg bed det 

i mig og smilede bare til dem og følte mig mere opsat end 

nogensinde på at få min drøm til at gå i opfyldelse. Jeg tror 

faktisk at de i mine øjne kunne se at de kun styrkede min 

beslutning om at lære at lande på en sky endnu mere med 

deres kommentarer. Jeg havde aldrig set nogen eller noget 

lande på en sky, men alligevel var jeg overbevist om at det 

kunne lade sig gøre. Når jeg spurgte den gamle flyver om 

han havde landet med flyvemaskinen på en sky, så svarede 

han aldrig på mit spørgsmål. Alligevel fik jeg en 

fornemmelse af at det havde han gjort engang. Hvorfor 
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skulle der ellers være så mange huller fra Kats klør i 

cockpitkantens polstring? 

Senere da jeg sad sammen med den gamle flyver på bænken 

og kiggede op mod bjergene og op på skyerne, så spurgte jeg 

ham om skyerne nogensinde frøs til is, så man kunne gå på 

dem. ”Det kunne jo være en løsning på din udfordring,” 

svarede han uden at grine, selvom det nok havde været det 

alle andre havde gjort. ”Is er meget tungere end luft og skulle 

skyerne fryse til is, så ville de jo falde ned i havet eller endnu 

værre ned i hovedet på os.” Jeg vidste godt at skyer bestod af 

vanddamp og vanddråber og at når de frøs til is, så faldt de 

ned fra skyerne som sne eller hagl. Men hvis nu alle 

vanddråberne frøs til is på én gang og samtidigt blev til en 

stor isflage… Min hjerne kværnede løs for at komme på en 

god idé, men det føltes som om mine tanker bare kørte i ring 

oppe i mit hoved. ”Der er tre ting du skal vide om universet 

drømmeflyver,” sagde den gamle flyver efter vi havde siddet 

og ikke sagt noget i lang tid. Kat spidsede ører og jeg satte 

mig ret op. ”Det første du skal vide har jeg allerede lært dig, 

nemlig at når vi virkelig vil noget i vores liv, så samler 

universet al sin energi om at hjælpe os,” fortsatte han. ”Og 

når vi oplever at ingenting vil lykkes og at alt det vi gør, ikke 

fører nogen vegne hen, så er det bare universet der prøver os 

af for at finde ud af om vi nu også virkelig vil det vi har sat 

os for.” Den gamle flyver holdt en pause, så jeg lige kunne 

nå at tænke over det han sagde. Jeg ved ikke om Kat havde 

hørt det før, men dens ører lagde sig ned igen. ”Ja, det har 

du fortalt mig om et par gange,” sagde jeg og forsøgte ikke at 

lyde al for ivrig efter at høre de to andre ting, for det kunne 
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måske få ham til at vente til en anden dag med at fortælle 

mig det. Men han fortsatte heldigvis. ”En anden vigtig ting, 

vi skal huske når vi brændende ønsker noget, er at universet 

ikke forstår ordet ”ikke”,” sagde han. ”Så hvis vi tænker at vi 

ikke vil falde ned igennem en sky, så hjælper universet os til 

at falde ned igennem en sky.” Jeg sad og tænkte over det han 

lige havde sagt, men kunne ikke lige komme i tanke om 

noget, hvor jeg havde tænkt på at jeg ikke ønskede mig det 

eller ikke ville det. ”Måske forstår du det ikke lige nu, men 

en dag gør du det måske,” sagde den gamle flyver. ”Og 

måske finder du ud af hvordan du kan udnytte det til at nå 

det du ønsker og ikke det du ikke ønsker.” Jeg kunne ikke 

lade være med at føle at når den gamle flyver talte sådan til 

mig, så var det som om at jeg skulle gætte en gåde eller finde 

en hemmelig skat. Det var som han gav mig et godt råd, men 

at jeg selv skulle finde ud af hvad jeg skulle bruge det til og 

hvornår jeg skulle bruge det. ”Hvad så med den sidste ting?” 

spurgte jeg ivrigt. ”Den tager vi i morgen,” svarede han til 

min store skuffelse. ”Du har vist fået nok at tænke over i dag 

drømmeflyver.” Inderst inde vidste jeg godt at den gamle 

flyver havde ret, men det ærgrede mig alligevel at vi skulle 

stoppe nu. 
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Jeg havde svært ved at sove om natten efter den snak  med 

den gamle flyver. Jeg vågnede mange gange og forsøgte at 

forstå det han havde sagt om ordet ”ikke” og at universet 

ikke kunne forstå det. Det handlede ikke bare om ikke at sige 

ordet højt, men også om ikke engang at tænke det. Den 

gamle flyver havde prøvet at forklare mig at alt det vi siger 

også er noget som vi har tænkt. Forstår du det?  

Da jeg vågnede om morgenen var det tåget og slet ikke vejr 

til at flyve i, så jeg besluttede mig for at sove lidt mere og det 

lykkedes mig da også at sove et par timer mere. Det klarede 

heldigvis op og da jeg senere cyklede ud på flyvepladsen, så 

håbede jeg på at den gamle flyver ville fortælle mig om den 

tredje ting jeg skulle vide om universet. Men jeg kunne slet 

ikke finde ham derude. Flyvemaskinen var trukket ud og 

holdt klar til at jeg bare kunne starte den og flyve en tur i 

den. Men hvor var den gamle flyver mon henne? Han var 

ingen steder at finde. Og hvad var det? Nu stod der en 

anden gammel flyvemaskine i den gamle hangar. Den så ud 

til at trænge til en kærlig hånd, som da jeg mødte den gamle 

flyvers flyvemaskine første gang. 

Jeg havde egentlig slet ikke lyst til at flyve når jeg ikke vidste 

hvor den gamle flyver var henne. Kat var også væk og alt 

føltes underlig tomt og ensomt ude på flyvepladsen. Tågen 
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var lettet og var blevet til skyflager der gled lavt henover 

himlen med vinden som kom fra syd. Lave skyer og frisk 

sidevind betød også at ingen af piloterne var kørt ud på 

flyvepladsen den dag; det var slet ikke et vejr de ville flyve i.  

Jeg blev bekymret for om der mon var sket den gamle flyver 

noget og tænkte at jeg måske kunne finde ham oppe fra 

luften. Jeg gik rundt om flyvemaskinen og tjekkede at alt var 

i orden og trådte så op på vingen for at gøre sædet og selerne 

klar. Nede i cockpittet på sædet lå Kat og sov, men den 

vågnede da jeg satte tændingskontakten op i ON. Den satte 

sig op og gabte et vældig langt gab. Men hvad var det? På 

sædet lå en lille seddel som var foldet sammen. Jeg åbnede 

sedlen og læste:  

”Kære drømmeflyver, 

Vejret var helt rigtigt i morges, så jeg måtte af sted.  

Når du læser mit brev til dig, så ved jeg at du er på vej op i luften om 

lidt. Jeg ved også at når din drøm er gået i opfyldelse, så får du en ny 

drøm. Dine drømme vil tage dig vidt omkring og du vil aldrig 

nogensinde kunne komme tilbage til ’runden’.  

Jeg glæder mig til at vi ses om lidt! 

Din ven for altid” 

Det føltes underligt at stå der og læse at den gamle flyver 

bare var taget af sted uden at fortælle noget om hvorhen.  

Jeg følte mig fuldstændig overladt helt til mig selv. Kunne 

jeg virkelig klare mig selv uden den gamle flyver? Og hvad 
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med den tredje og sidste ting jeg skulle vide om universet; 

hvordan skulle jeg nu finde ud af det? 

Jeg tænkte over det sidste den gamle flyver havde skrevet, 

nemlig at vi skulle ses om lidt. Måske betød det at han ville 

komme tilbage om lidt, så jeg kunne få den tredje ting at 

vide. Men der stod jo også at han vidste at jeg var på vej op i 

luften om lidt. Så måske behøvede jeg slet ikke at vide hvad 

den tredje ting var? Tankerne kørte rundt i mit hoved og jeg 

vidste at de først ville stoppe deres mylder når jeg traf en 

beslutning. Enten skulle jeg blive og vente på den gamle 

flyver eller også skulle jeg gå i luften og jagte min drøm. Kat 

kiggede op på mig fra cockpittet og miavede. ”Du har ret 

Kat!” sagde jeg til den. ”Vi skal af sted!” Jeg skulle lige til at 

sætte mig op i cockpittet da jeg kom i tanke om at den gamle 

flyver jo ikke var der til at dreje motoren i gang for mig. Jeg 

fik startet motoren og spændt mig fast i cockpittet. Et par 

minutter senere var jeg på vej nedad startbanen med Kat 

siddende på skødet. 

Vi lettede og jeg trak tilbage i styrepinden og rettede 

flyvemaskinens op mod den nærmeste skyflage. Hurtigt var 

vi ovenover skyerne og efter at have fløjet over den skyflage 

jeg havde udvalgt, så drejede jeg hele vejen rundt og fløj ind i 

vinden. Skyerne lå meget lavt, så der ville næppe være plads 

til at rette op hvis vi tumlede ned igennem skyflagen. Jeg 

skulle lande, hvis jeg turde gøre forsøget! Kat kiggede op på 

mig da jeg trak gashåndtaget lidt tilbage og begyndte 

indflyvningen til en landing på skyen. Alle den gamle flyvers 

ord fløj igennem hovedet på mig: ”Løft blikket helt ud til 
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horisonten når du trækker gashåndtaget tilbage og flyver 

farten af flyvemaskinen.” Der var også noget mere, men 

hvad var det lige det var? Højden over skyen blev mindre og 

mindre og lige om lidt var det tid at trække gashåndtaget helt 

tilbage. ”Hvad var det nu den gamle flyver også sagde?” 

spurgte jeg og kiggede ned på Kat. Kat rystede på hovedet, 

som om den forstod mig, men bare ikke kendte svaret. Eller 

gjorde den? For pludselig slog det mig hvad den gamle flyver 

også havde sagt, dengang jeg havde svært ved at lære at 

lande: ”Forstil dig at du slet ikke vil lande.” ikke lande! Det 

var det han sagde! ikke lande; man kan jo ikke ikke lande når 

man lander! Det var tid nu. Jeg trak gashåndtaget helt tilbage 

og løftede blikket helt ud på horisonten og hævede langsomt 

flyvemaskinens næse. ”Ikke lande, ikke lande, ikke lande,” 

gentog jeg igen og igen. Farten faldt langsomt og til sidst så 

holdt vi helt stille. Jeg kiggede ud over cockpitkanten og ned. 

Vi stod på skyen! Det lykkedes! Vi var landet! Jeg havde slet 

ikke mærket at vi landede, så blød havde landingen været; 

lige så blød som hvis vi landet på toppen af en sky… Jeg 

grinede og Kat, som nu stod på bagbenene, gned sig op ad 

min venstre arm. Jeg slog tændingskontakten fra og pludselig 

var alt helt stille. 

Det hele var gået så fint og havde føltes så nemt. ”Tænk at 

det bare var det der skulle til,” sagde jeg til Kat, som 

hoppede ud på vingen og sad og kiggede op på mig. Jeg 

spændte mig langsomt fri af selerne og kravlede ud på 

vingen til den. Et øjeblik blev jeg i tvivl om jeg nu også 

kunne gå ovenpå skyen, men da Kat hoppede ned på den, så 

fulgte jeg efter og sammen gik vi hen til den nærmeste 
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skykant. Jeg lagde mig ned på maven og kravlede de sidste 

meter hen til kanten. Der var et pænt stykke ned, men under 

os gled øen af sted eller også var det os der gled af sted på en 

sky med vinden op mod nord og op mod bjergene. Som en 

isbjørn på en isflage blev vi fragtet af sted mod et nyt sted; 

det føltes fantastisk og jeg glædede mig til at fortælle den 

gamle flyver om det hele. Jeg vidste at skyen havde kurs mod 

bjergene og at den ville ramme bjergene når den nåede 

derop. Men jeg vidste også at jeg ikke brugte noget af 

flyvemaskinens benzin på turen derop og at jeg kunne stige 

op over bjergenes top ved vindens hjælp når den blev 

presset op ad bjergsiderne.  

Mens jeg lå der på maven ovenpå skyen og kiggede ned og 

så øen glide af sted under os, så fik jeg igen den der følelse af 

at være blevet accepteret af skyerne. Jeg havde en 

fornemmelse af at de lige skulle se mig an og finde ud af om 

jeg virkelig mente det der med at lande ovenpå dem. Det 

føltes som vi var ét nu. Måske var det det den gamle flyver 

snakkede om når han sagde at vi kunne forbinde os med 

hele universet? Kat havde lagt sig på skyen ved siden af mig 

og lå og spandt, da vi nåede ud til havet. Det var tid at 

komme tilbage til flyvemaskinen. Jeg løftede Kat op og bar 

den hen til flyvemaskinen og lagde den ned på sædet i 

cockpittet. Jeg satte tændingskontakten på ON og kravlede 

ned og startede motoren. Da jeg kom tilbage til cockpittet 

havde Kat lagt sig ned på gulvet, hvor den ellers kun plejede 

at ligge når den følte sig utryg og bange. ”Der er ikke noget 

at være bange for Kat,” sagde jeg til den mens jeg spændte 

mig fast i sædet. ”Jeg har fløjet op ad bjergsiderne mange 
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gange sammen med de frie fugle.” Men så slog det mig at jeg 

aldrig havde prøvet at lette fra en sky før og at det måske var 

derfor Kat havde lagt sig nede på cockpitgulvet. Nu stod vi 

på en sky som om lidt ville blæse ind mod en bjergside og vi 

skulle helst ikke stå på den når det skete. Jeg gav gas men 

flyvemaskinen accelererede kun langsomt; det føltes som om 

skyen sugede dækkene ned i sig! Der var ingen vej tilbage nu 

og selvom farten kun steg langsomt, så kom skykanten 

nærmere og nærmere! ”Det skal nok gå alt sammen Kat!” 

råbte jeg ned til Kat. I det samme nåede vi skykanten, men 

havde slet ikke fået flyvefart nok på. Flyvemaskinen slog 

nærmest en forlæns kolbøtte ud over skykanten. Vi pegede 

lige ned mod havet som hurtigt kom tættere og tættere på! 

Jeg havde mest lyst til bare at trække i styrepinden, men 

vidste også at det nok ville få flyvemaskinen til at stalle og at 

vi så aldrig fik flyvefart på. Der var kun en ting at gøre og 

det var at vente indtil farten var høj nok. ”NU!” råbte jeg til 

mig selv og trak alt det jeg kunne i styrepinden og mærkede 

hvordan jeg blev presset hårdt ned i sædet. Næsen begyndte 

langsomt at hæve sig og pegede ikke længere lige ned mod 

havet. Hjulene snittede lige akkurat havoverfladen og trak to 

striber i vandet inden vi endelig begyndte at stige og kom fri 

af havoverfladen igen. Jeg foretog et par dybe vejrtrækninger 

inden jeg drejede ind mod bjergene for at blive båret op af 

vinden sammen med de frie fugle. Vinden bar godt, så jeg 

kunne slukke motoren og spare på benzinen. Jeg havde en 

god fornemmelse af at der var benzin nok til at vi kunne 

flyve det sidste stykke over til den anden ø, når vi først 

havde svævet så langt som vi kunne.  
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Vinden bar os fint opad bjergsiderne og mens vi fløj frem og 

tilbage for at stige op til bjergtoppene kiggede jeg over mod 

øen. Jeg tænkte på hvornår vi mon kom tilbage dertil igen. 

Kat var kommet op fra bunden af cockpittet og stod med 

forpoterne på cockpitkanten og kiggede efter de frie fugle 

mens dens knurhår blafrede i vinden. Jeg tror ikke den 

spekulerede så meget på hvornår vi kom tilbage til den gamle 

hangar; måske havde den en fornemmelse af at vi snart 

skulle møde den gamle flyver igen. Alt føltes rart og alle 

vendingerne blev fløjet glidende og hver gang endte vi lige 

præcis der hvor vi skulle i forhold til bjergene. For første 

gang oplevede jeg at også de virkelig havde accepteret mig 

og flyvemaskinen. Måske var det det den gamle flyver talte 

om når han sagde at al universets energi samler sig for at 

hjælpe én?  

Vi steg op over bjergtoppene og stoppede ikke før vi holdt 

op med at stige og ikke kunne komme højere op. Jeg sendte 

et sidste blik over mod øen og da jeg drejede op mod nord 

og den anden ø, så kunne jeg se at alle de frie fugle kiggede 

efter os. Det var første gang jeg så dem kigge den vej og 

selvom de også måtte have fået øje på den anden ø så blev 

de alligevel ved med bare at flyve frem og tilbage. Ingen af 

dem fulgte med os; men måske gør de det engang når de 

bliver trætte nok af bjergene.  
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Vi svævede henover bjergtoppene og videre mod nord og 

den anden ø. Jeg kiggede ikke mere bagud. Alt hvad det 

handlede om nu var at kigge fremad, for det var der min 

drøm var. Jeg tog min farfars gamle kikkert frem og spejdede 

efter øen og der var den med sin fine hvide sandstrand og de 

smukke fugle! Vi havde vinden i ryggen og kunne med den 

højde vi havde henover bjergtoppene svæve rigtig langt. 

Efterhånden som vi kom tættere på den anden ø så kunne 

jeg se at havet havde en helt anden blå farve end den det 

havde omkring vores egen ø. Jeg tror det var det hvide sand 

der fik vandet til at se meget mere lyseblåt ud. I det hele 

taget var lyset deroppe meget klarere og kraftigere end noget 

jeg havde set før. Vi var meget tæt på øen inden jeg dykkede 

fart på flyvemaskinen, så propellen snurrede rundt og jeg 

kunne starte motoren. Øen var ikke slet ikke lige så stor som 

vores egen ø og jeg var da også hurtigt inde over midten af 

den, hvor jeg regnede med at flyvepladsen måtte ligge. Men 

der var kun skov på øen og kun nogle få lysninger som slet 

ikke var store nok til at vi kunne lande der. Jeg fløj lidt 

højere op for at få et overblik og for at tænke mig lidt om. 

Jeg tror at jeg havde regnet med at der måtte være en 

flyveplads på øen siden den gamle flyver talte om den som 

om han havde været der engang.  

Jeg tænkte så det knagede og så selv Kat må have kunnet 

høre det. Men den stod bare og kiggede på de mange fugle 

med de smukke farver, som fløj rundt om os. ”Okay, der er 

altså ikke nogen flyveplads på den her ø,” sagde jeg til mig 

selv og drejede rundt for at blive oppe over øen og ikke flyve 

ud over havet. ”Her er heller ingen skyer jeg kan lande på. 
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Og selvom der havde været nogen, så ville de drive længere 

mod nord med søndenvinden.” Det gik op for mig at jeg var 

fanget i min egen plan og at jeg kun havde én mulighed, 

nemlig at lande på øen. Min eneste chance for at lande 

nogenlunde sikkert var på sandstranden. Jeg mærkede efter 

og opdagede til min overraskelse at jeg følte mig helt rolig og 

meget tryg. Nu var beslutningen truffet og nu skulle den 

bare udføres. Så enkelt var det faktisk.  

Vi fløj lavt hen over sandstranden for at se om den var jævn 

og om der lå noget som vi skulle undgå at køre ind i når vi 

var landet. Alt så fint ud, så nu handlede det bare om at lave 

en pæn landing på stranden. Jeg trak flyvemaskinen op og 

drejede rundt og fløj ind på en finale med 75 knob og 

gashåndtaget trukket lidt tilbage. Da vi var kun var nogle få 

meter over sandstranden trak jeg gashåndtaget helt tilbage og 

tænkte kun på ikke at lande. Da jeg samtidigt løftede blikket 

op til horisonten, så så jeg den gamle flyver komme gående 

ud fra skoven og ned på stranden. Kun den landing vi lavede 

oppe på skyen blev blødere end den her på sandstranden og 

den gamle flyver stod da også med en tommelfinger i vejret 

og signalerede til mig at den var godkendt. Jeg kunne se at 

han smilede over hele ansigtet mens jeg tænkte på hvordan 

han var kommet over på øen for der var hverken nogen båd 

eller en anden flyvemaskine at se. 

Den gamle flyver vinkede os over til sig, så vi kørte over til 

ham og slukkede motoren der. Kat var først ude af 

cockpittet og sad allerede oppe i armene på den gamle flyver 

da jeg hoppede ned fra vingen. ”Hvor er det dejligt at se dig 
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her på min ø,” sagde den gamle flyver. ”Havde I en god tur 

herop?” Jeg vidste ikke hvad jeg skulle tænke og tro, for var 

det virkelig hans ø og hvordan var han kommet hertil? Vi gik 

ind i skoven og fulgte en lille sti ind i en lille lysning ikke 

langt fra stranden. ”Sæt dig ned,” sagde han og rakte hånden 

ud mod en bænk der stod ude foran en lille hytte. Kat sprang 

ned fra den gamle flyvers arme og hoppede op på bænken 

der vendte ud mod det lyseblå hav. Vi satte os på hver sin 

side af Kat og jeg havde bare så mange spørgsmål som jeg 

brændte efter at stille den gamle flyver. ”Jeg kunne ikke 

vente på at komme af sted i morges,” sagde han. ”Jeg 

regnede nok med at du ikke ville komme ud på flyvepladsen 

før tågen var lettet. Så derfor skrev jeg et lille brev til dig og 

tog så selv af sted.” ”Jamen hvordan?” spurgte jeg. ”Du er jo 

ikke fløjet herop?” Den gamle flyver grinede højt. ”Ha ha! 

Tror du at du er den eneste der kan sidde på en sky?” Han 

faldt til ro og blev så lidt mere alvorlig. ”Ser du når det er 

tåget, så er det jo i virkeligheden en sky der ligger jorden. 

Den kan man så kravle op og sætte sig på og vente på at den 

løfter sig og driver af sted på himlen.” Selvfølgelig! Hvorfor 

havde jeg ikke selv regnet det ud? Det er jo såre simpelt, ik´? 

”Jamen, hvad så med bjergene?” spurgte jeg. ”Hvordan kom 

du forbi dem? Og hvorfor blev du ikke bare mast ind mod 

bjergsiderne?” Den gamle flyver grinede igen men sagde 

venligt at jeg ikke skulle have alle hemmelighederne foræret 

på én dag. ”Ellers holder du jo bare op med at drømme dine 

egne drømme og finde dine egne løsninger.” Jeg vidste at 

den gamle flyver havde ret og at jeg også snart ville få en ny 
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drøm som jeg ville jagte og få til at gå i opfyldelse. Det var 

kun et spørgsmål om tid.   
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”Nå unge flyver,” sagde den gamle flyver da også en dag 

hvor vi sad på bænken og kiggede ud over havet. ”Har du 

fået dig en ny drøm?” Normalt var det ham der skulle tænke 

lidt inden han svarede, men for en gangs skyld var det mig 

der måtte tænke lidt. Kat vågnede og kiggede op på mig. 

”Hmm ikke endnu,” svarede jeg. ”Men når du spørger så 

kan jeg godt mærke at jeg ikke er færdig med at drømme og 

at der nok snart skal komme en ny.” Han så på mig med sine 

venlige øjne. ”Du har aldrig spurgt mig om den tredje ting 

du skulle vide om universet,” sagde han så. ”Nårh nej,” 

svarede jeg. ”Det fandt jeg selv ud af på vej hertil.” ”Det var 

godt.” sagde han bare uden at spørge om hvad jeg havde 

fundet ud af. ”Jo altså,” sagde jeg og tænkte tilbage på da vi 

tidligere var landet ovenpå skyen. ”Når noget føles nemt, så 

er det det rigtige man gør. Og så føles det som om at man er 

ét med det man gør og at man er forbundet med hele 

universet.” Da jeg først havde forstået det der med ikke at 

lande, så havde det været så nemt alt sammen. Faktisk var 

resten af turen derefter gået nemt. Ikke sådan at der ikke 

havde været nogle udfordringer undervejs, men ingen af dem 

havde krævet mere end jeg havde kunnet håndtere. Og ingen 

af dem krævede løsninger som jeg ikke kunne finde. Jeg 

havde følt mig ét med skyerne, bjergene, flyvemaskinen og 

tiden glemte jeg alt om.  

Jeg havde slet ikke behøvet at forklare den gamle flyver om 

alt det for han vidste det jo godt i forvejen og han vidste 

også godt at jeg selv havde fundet ud af den tredje ting. 

Sådan var han bare. Han var altid lige en tanke længere 

fremme og vidste nærmest hvad jeg tænkte og hvad det 
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næste jeg ville spørge om var. Tit tænkte jeg på at det han 

mest hjalp mig med var at få mig selv til at tænke og snakke 

og derigennem finde mine egne svar og løsninger. Havde jeg 

fået mig en ny drøm? Kunne jeg komme andre steder hen 

end tilbage til min gamle ø? Kunne jeg gøre noget jeg ikke 

allerede havde gjort? Kunne jeg finde på noget som jeg ikke 

allerede havde fundet på? Eller noget som ingen nogensinde 

havde fundet på? 

”Har du aldrig undret dig over at flyvemaskinen slet ikke har 

noget kompas?” spurgte den gamle flyver. Spørgsmålet kom 

som en overraskelse for jeg havde aldrig haft brug for et 

kompas. Men jeg tænkte også at han selvfølgelig måtte have 

en grund til at spørge. Alligevel forsøgte jeg at svare på hans 

spørgsmål. ”Det er ikke nødvendigt når man flyver fra en 

lille ø,” svarede jeg. ”Man kan jo bare flyve ud til havet og 

derfra flyve ind mod midten af øen, så vil flyvepladsen altid 

dukke op.” ”Det har du helt ret i,” sagde den gamle flyver. 

Jeg vidste at han ville sige noget mere og lyttede spændt. 

”Når flyvemaskinen ikke har noget kompas, så er det fordi 

det kun vil forstyrre dig, når du skal finde det du drømmer 

om.” Som så ofte når den gamle flyver forklarede mig noget, 

så holdt han en lille pause inden han fortsatte: ”Et 

almindeligt kompas kan tage dig mod nord, syd, øst eller 

vest. Men det er ikke der drømmene findes. Der finder du 

kun det som nogen allerede har fundet. Drømme finder du 

med hjertet og det kræver at du kan lytte til universet.” Jeg 

sad og tænkte over det den gamle flyver sagde og var glad 

for at han holdt pauser når han talte om drømme. Det gav 

mig mulighed for at tænke over alt det han forklarede. 
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”Hvordan har du fundet dine drømme?” spurgte jeg den 

gamle flyver, som så ud til at blive glad for mit spørgsmål. 

Han stak hånden ned i en af lommerne på sin slidte 

flyverdragt og trak en underlig trekantet ting op. ”Ser du, 

drømmeflyver,” sagde han langsomt og jeg vidste at jeg 

skulle høre godt efter nu. Kat havde åbenbart hørt alt om 

kompasset før for den lå bare og sov. ”Det her er et kompas 

men det er ikke noget almindeligt kompas. Det kan ikke 

hjælpe dig med at finde vej henover land eller henover havet. 

Det er et livskompas og det kan hjælpe dig med at finde vej i 

livet.” Jeg kiggede først på den gamle flyver og så ned på 

kompasset, som lå i hans hånd. Kompasset havde et symbol 

i hvert af de tre hjørner og kompasnålen vandrede i ryk som 

en sekundviser mellem dem. ”Alle har vi et livskompas, som 

vi skal gøre færdigt,” sagde han. ”Det gør vi ved at bruge al 

vores vilje og universets hjælp til at få vores drømme til at gå 

i opfyldelse. En dag har vi fundet vores helt egne 

verdenshjørner at styre efter i livet. Det er derfor vi får vores 

drømme og det er når vi kæmper for at få dem opfyldt at vi 

finder verdenshjørnerne.”  

De næste par dage gik med at slå smut med sten nede ved 

havet og kigge på alle de mange smukke fugle som fløj lystigt 

rundt over skoven. I min farfars gamle kikkert kunne jeg se 

ned til bjergene og de frie fugle, som egentlige kun så frie ud 

fordi de fløj legende let opad bjergsiderne. I virkeligheden så 

de ud til at være fanger på bjerget selvom de, ligesom 

piloterne der fløj i ’runden’, havde muligheden for at gøre 

noget andet. De skulle bare vælge at gøre det, så enkelt er det 

faktisk. Men måske drømmer de ikke om noget? Måske gør 
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de, men bare ikke nok til at de virkelig vil have deres 

drømme til at gå i opfyldelse?   
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Jeg kiggede mig bagud over skulderen og så min 

flyvemaskine stå der på skyen. Den så ud til at stå meget 

sikkert. Jeg sad med benene ud over kanten på skyen og 

svingede lidt med dem frem og tilbage. Jeg var fløjet op og 

landet på en sky mange gange siden den dag hvor vi nåede 

over til den anden ø. Den gamle flyver vidste godt at der 

ville komme en dag hvor jeg ville få en ny drøm og måtte 

videre. Den dag var kommet nu og jeg var på vej mod et nyt 

sted. Flyvemaskinen var tanket helt op, men jeg vidste ikke 

hvor det nye sted var eller hvad jeg skulle finde der. Jeg 

vidste bare at jeg skulle af sted. Hvis jeg ikke gjorde det, så 

ville jeg holde op med at drømme og så ville jeg aldrig finde 

ud hvad livet egentlig handler om.  

Jeg kunne næsten høre den gamle flyvers ord: ”Verden er 

ikke et sted der bare findes. Verden er det sted der opstår, 

når vi går vågne igennem den. Vi skaber alle sammen selv 

vores liv og fremtid. Det hele begynder med at en drøm 

flytter ind i os. Tør vi få den til at gå i opfyldelse, så vil noget 

stort og magisk opstå!” 

Den gamle flyver stod der nede på øen sammen med Kat. 

Han vinkede op til mig. Jeg vinkede tilbage til ham og vidste 

at de snart skulle møde en ny drømmeflyver ude på 

flyvepladsen på den anden ø.   
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