
Til dig som overvejer at blive pilot. 

Tanker fra en tidligere chefpilot. 

af Svend Lindbøl 

 

Drømmen om at blive pilot. 

 

Gennem hele barndommen, og efterfølgende gennem ungdommen oplever enhver 

dreng og pige, at der skal træffes et valg om den fremtidige livsstilling. De fleste drenge 

har formentlig skiftevis villet være hhv. dykker, soldat, politibetjent, brandmand, 

lastbilchauffør, lokomotivfører, pilot eller skibskaptajn. Senere er valget måske blevet et 

noget andet på grund af andre inputs, før det endelige valg blev foretaget.  Det samme 

gør sig gældende for pigernes valg af uddannelse. Valgene i dag er dog ikke helt så 



kønsopdelt, som de var det, da jeg selv blev del flyvebranchen. Dengang var det 

nærmest uhørt at kvinder valgte luftfartsbranchen (læs blev pilot). I dag ser vi heldigvis, at  
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flere og flere kvinder vælger branchen, hvilket er fantastisk - for selvfølgelig kan kvinder 

være piloter! Jeg ansatte i øvrigt en af de første i Danmark.  

   

Uanset køn, byder vejen gennem livet dog på udfordringer, som kræver mange rigtige 

valg. I luftfartsbranchen har jeg oplevet at disse valg ofte skal træffes hurtigt og på et 

meget spinkelt grundlag. Tag f.eks. valget om flyveskole, arbejdsgiver, typerating osv. 

Enkelte rammer rigtigt første gang og for dem der går den snorlige vej til et “godt job” 

er det nærmere heldet til at være på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt med den 

rette erfaring (og kontakter) - end det skyldes pilotfaglige evner. Luftfartsbranchen er ikke 

kendt for at belønne den, på papiret, dygtigste pilot. Det er snarere den pilot med det 



bedste netværk og den bedste evne til at sælge sig selv, der vinder i kapløbet. Dertil 

kommer ikke mindst at flyvechefer, chefpiloter og instruktører jævnligt/ ofte er udsatte for 

hastige forandringer, hvilket hele tiden påvirker ”spillereglerne” og mulighederne for 

dem der søger job. Med social dumpning/ udviklingen kunne man tilføje, at det også 

handler om, at piloten er villig til at acceptere jobbet selv på ringe kontraktvilkår. Enhver 

der i dag vil arbejde internationalt, eller bliver nødt til det, skal forholde sig til et utal af 

problematikker, der intet har at gøre med at flyve. Det kunne f.eks. være 

arbejdstilladelse/ opholdstilladelse, integrering i en ny kultur, sociallovgivning, 

forsikringer, kreditgodkendelser, valutakurser/ vekselkurser, familiesammenhold osv. Alt 

sammen noget der skal løses her og nu. Til gengæld giver det unægteligt også store 

oplevelsesmuligheder at arbejde i udlandet! 

 

Når det nu forholder sig således, hvorfor er der så stadig så mange som vil 

være pilot? 

Jeg tror det handler om uvidenhed omkring 

branchen og omkring det fortryllende image 

branchen stadig har. Bare se eller gense 

reklamespottet for Breitling for Professionals og 

den højforkromede P51D Mustang og ikke mindst 

John Travolta og modellerne. That's a pilots life 

boys - eller er det? Det første pilotaspiranten 

udstyrer sig med er kortærmet skjorte med 

skulderstropper, derefter et fancy ur, som f.eks. et 

Breitling Navitimer (kopi) ur og naturligvis en 

firkantet pilottaske i sort læder (kaldet en 



karrierecontainer). ”It is all about flying good 

and looking good” og "man" ser nu engang 

godt ud iført det rigtige udstyr.  

I nutidens verden er valget ofte præget af hvad 

alle mulige TV serier og ugebladsartikler 

bringer af inputs.  Hvem kan ikke nævne 

heltene i diverse reality-serier. Der er åbenbart 

en mulighed i de miljøer, bare følg Amalie 

Szigethy og hendes venner. Problemet er bare 

at disse informationskilder sjældent giver et 

komplet og retvisende billede af branchen. 

Dette fører til at mange desværre får sig noget 

af en overraskelse, når de finder ud af hvad 

flyvebranchen virkelig byder på af udfordringer 

samt muligheder og umuligheder…  

 

Er der mangel på piloter? 

Situationen er, og har alle dage været, der 

er ikke mangel på piloter! Der har aldrig 

været mangel på piloter og efter min 

overbevisning, bliver der ikke mangel på 

piloter fremover! EASA (de Europæiske 

myndigheder) vurderer, at der lige nu 

findes 7000 certificerede piloter uden 

arbejde i Europa. Når medierne taler om “pilot mangel” er der, efter min mening, tale om 

efterspørgsel på piloter med erfaring dvs. et minimum antal flyvetimer, kurser i 

samarbejde, en speciel typerating eller andre udefinerbare kvalifikationer. 



Verden bliver mere og mere internationaliseret og det 

påvirker selvfølgelig også luftfartsbranchen. Det der 

adskiller situationen fra dengang jeg var ung til i dag, 

er de muligheder der ligger i den store verden, hvor 

alting kun er et museklik væk. På den måde kan man, 

som dansk pilot f.eks. via e-mail, nå ud til selskaber 

selv på den anden side af kloden på få sekunder. Det går selvfølgelig også den anden vej 

og dermed er kampen om at komme i job langt mere international og ikke mindst hektisk 

end tidligere.  

Med en så dyr uddannelse, kunne man måske forvente at lønnen (som nyuddannet) var 

høj. De fleste vil nok gætte på ca. 25.000- 30.000 DKK om måneden. Realiteten er dog 

ofte en helt anden. Der findes eksempler på håbefulde (nyuddannede) europæiske 

piloter, der flyver rundt i Indonesien for en mindre operatør eller som sidder i lange 

rækker et sted nede i Afrika for at kæmpe 

om et job som bushflying pilot. Med 

garanti kan det være et vældig 

spændende og udfordrende job, men 

lønnen i den slags job er måske nede på 

5.000- 10.000 DKK per måned. Dermed 

bliver der ikke råd til meget mere end blot 

kost og logi.  

Selv om man som (nyuddannet) pilot tager den slags jobs for at få erfaring, er det langt 

fra den lige vej til et job i en international airline om man skal sikkert stadig ud og 

finansiere en typerating og dernæst have erfaring på denne type, før man er en 

interessant airline kandidat. Problemet kan også være, at man har fået tilegnet sig nogle 

”unoder” (man er blevet en cowboy pilot) og man har måske behov for at genopfriske 

instrumentflyve-reglerne, da al ens flyvning har været VFR (visual flight rules) i 



modsætning til IFR (instrument flight rules) som airlines følger. Men hvordan kommer man 

så i en airline? Enkelte skoler har formået at have aftaler med airlines, men ofte medfører 

det at disse skoler tillader sig at tage ekstra for uddannelsen og som pilotaspirant er det 

ofte umuligt at gennemskue, hvem der har regulære samarbejdsaftaler og hvem der blot 

har hensigtserklæringer fra airlines.  

Selvom man (indenfor Europa) ender ud med 

det samme pilotcertifikat, kan der være store 

forskelle på hvilke muligheder man har som 

nyuddannet pilot, alt efter hvilken skole man er 

uddannet på. Selv om man har gået på den 

”rigtige skole” er det meget få nyuddannede, 

der starter direkte i et karriereselskab som f.eks. Cathay Pacific. Cathay Pacific er fortsat 

blandt de førende i forhold til ansættelseskontrakt, hvis løn og pension er målestokken.   

Det er dog vigtigt, at man husker at medregne de leveomkostninger, der følger med 

jobbet. Som toplønnet Cathay Pacific pilot, kan det være at du skal bo i Hong Kong og 

de fleste vil få noget galt i halsen, når de erfarer hvad huslejen er for en lejlighed i Hong 

Kong. Det er ikke sikkert, at der er ret meget tilbage af den, på papiret, fyrstelige løn. 

Derfor er det vigtigt, at man ikke blot fokuserer på løn og pension, men at man også har 

for øje hvad der er tilbage, når ens naturlige udgifter er betalt. Man må bestemt heller 

ikke forglemme at overveje/ vægte, livskvaliteten for piloten og dennes familie. 

For mange nyuddannede piloter må afbetaling på uddannelseslånet lade vente på sig 

som følge af den lave løn der typisk følger med det første pilotjob. Men tillader banken 

nu også det??? Det ironiske kan være, at man ikke har råd til at sige ”ja” til det job, der 

tilbydes og som på sigt (måske), vil være adgangsbilletten til et bedre lønnet job. Et 

andet dilemma kan være, at man ikke har grønt lys fra banken til at låne til en typerating, 

som ellers kan være en adgangsbillet til et job. Derfor er det, i mine øjne, vigtigt at man 

ikke alene har talt med sin bank om vilkår for afvikling for lånet, men også om muligheden 



for at finansiere f.eks. typeratings og etableringsudgifter i forbindelse med et job i 

udlandet. 

Udbuddet af piloter overstiger, efter min opfattelse, langt antallet af flyvemaskiner og det 

skaber en kamp om de jobs der er. Det uheldige, i mine øjne, er at nyuddannede piloter 

er gået med til at finansiere flere og flere udgifter for at gøre sig selv attraktive (og 

komme foran i jobkøen). I dag kan man mange steder ”købe sig til et job”. Synd for dem 

der ikke har økonomien til dette eller som er principfaste i forhold til, at de ikke vil betale 

for et job (pay to fly). For dem der tror på retfærdighed og at den bedste pilot (fagligt) får 

jobbet, ja så er virkeligheden i branchen et wake up call. For de fleste pilotelever tager 

uddannelsen 22- 24 måneder og det hele foregår indenfor flyveskolens trygge lille 

osteklokke. Det er naturligvis dejligt med trygge rammer, men det er sjældent at den 

nyuddannede pilot har et brugbart netværk i branchen. 

Specielt i mindre selskaber går vejen til job via at kende chefpiloten rigtig godt på det 

helt rigtige tidspunkt i karrieren. Det handler om at have et netværk og øjne og ører i 

branchen, for en række job (i de mindre selskaber) bliver aldrig slået op.  

Besøger man en flyveskole i dag er det dog sjældent disse (ikke-annoncerede) jobs i de 

mindre selskaber (GA- general aviation), der bliver drømt/ talt om. Drømmen om at gå 

direkte fra skole og så i højre sæde (læs som styrmand) på en B737 eller Airbus 319, lever 

i bedste velgående. De få, for hvem det lykkedes for, bliver fremstillet som helte og de er 

med til at give andre modet. Men kan man bebrejde de nyuddannede for at sigte direkte 

mod airlines og stor flyver? Det mener jeg 

ikke og det er selvom jeg er af den holdning, 

at man ofte opnår gode oplevelser og lidt 

ydmyghed (i forhold til at man f.eks. ikke 

forventer at alt bliver serveret for en) ved at 

have et GA job. Et job som bushflying pilot 

eller som barefoot pilot på en vandflyver på 



Maldiverne eller i Canada er sikkert mægtig spændende at se tilbage på, når man en dag 

sidder solidt plantet i en airline og kigger tilbage på vejen til det gode job. Det er bare 

ikke til alle, at det gode job kommer. Uanset hvor meget gourmand den enkelte er, ”så 

kommer de stegte duer ikke på egne vinger” her i livet. Fælles for langt de fleste, der er 

ansat i de mindre selskaber (og som bliver hængende), er at de havde drømmen om at 

arbejde for en airline. Dette er ikke for at forklejne hverken bushflying eller vandflyver 

piloter, det er blot noget helt andet (end et airline job). Og så er der det kedelige, at selv 

små selskaber med tiltrækkende beliggenhed og personaleforhold, har det med at have 

en elendig økonomi eller mærkelig ejerkreds.  Det kan dermed betyde store 

udfordringer, at have den slags job i de mindre selskaber.  

Jeg så den anden dag en bushpilot med floats i Canada. Han havde mere end 15.000 

flyvertimers erfaring, men tæller det i forhold til at søge ind i en airline? Det mener jeg 

ikke, for han havde helt sikkert en ide 

om hvilke oplevelser det er bedst at 

have bag sig og han havde glemt mere 

om flyvning end de fleste havde lært. 

Selv med så mange timers erfaring, 

kommer han nok aldrig til at flyve i en 

airline.  

Selvfølgelig er der mange som med succes bruger et job i et mindre selskab, som en 

opkvalificering til et job i en større airline. Der er samtidig sikkert også mange som har 

det helt fint med at være i et mindre selskab i en hel karriere. Min pointe er blot, at 

overvejer man branchen skal man være klar over hvordan realiteterne i branchen ser ud 

og det er at det langt fra er alle uddannede piloter som ender i en airline. Det er ikke altid 

noget man selv kan påvirke, da det at komme ind i en større airline ofte handler om 

timing, kontakter og en god portion held.  



Jeg har set statistikker, der byder på at kun 50% af de piloter der bliver uddannet, ender i 

løbet af deres karriere i en airline.  Derfor skal kommende aspiranter, efter min mening, 

selv undersøge alle forhold i branchen inden det endelige valg foretages (reality check). 

Uddannelsen er dyr, den er egenfinansieret i udstrakt grad. Der findes et utal af 

lykkeriddere i branchen, der er verdensmestre i at fortælle om højt forgyldte muligheder, 

bare du vil betale forud. Hele branchen kan vel bedst sammenlignes med de som solgte 

jordlodder i Alaska og Californien i guldgraverdagene. Jeg har læst at Mr. Lewis tjente 

mere på at sælge slidstærke "cowboybukser" end de der gravede efter guldet, og det 

gør han stadig. Han så mulighederne i god tid. 

Tilbage til sagen… 

 

Hvordan bliver man uddannet pilot? 

Om man vil tage en koncentreret (integreret) uddannelse på holdniveau eller individuelt 

er ofte udelukkende et spørgsmål om egne pengemidler til rådighed, og/ eller ikke 



mindst finansieringen. Husk banker tjener deres penge på at udlåne penge, flyveskole på 

at få kanaliseret samme penge ind og levere flyvetimer. At blive etableret som 

kommerciel pilot koster sjældent blot 700.000 kr. som er det grunduddannelsen typisk 

koster. Inden den nyuddannede pilot er i job står han/ hun ofte med en regning der, når 

den gøres op, nærmer sig 1.200.000 kr. Men hvordan kan der løbe ca. 500.000 kr på i 

ekstraudgifter og hvorfor er dette ikke almindelig viden? Ekstraudgifterne kan bestå af 

selvfinansierede typeratings, bondingaftaler, etableringsudgifter (feks i forbindelse med 

job i udlandet), pay to fly kontrakter etc. Enhver flyveskole er som al anden 

markedsføring, her købes og sælges, tjenes og tabes og man har ingen interesse i at 

skræmme nogen væk. Derfor er der en tilbøjelighed til, at man fremstiller branchen fra sin 

absolut bedste side. Der er ikke den drøm, der ikke kan glorificeres ved ihærdig 

markedsføring. Hvis der var så mange airline jobs som det bliver foregøglet, da forstår jeg 

ikke at der i det hele taget er nogen som er instruktører på skolerne. Hvad laver de der, 

de kunne tjene det mangedobbelte i diverse airlines? 

 

Adgangsprøver og tests 

Flyveskolernes pilot adgangsprøver- hvad skal 

de gøre godt for?  Det er, efter min mening, 

igen et spørgsmål om markedsføring og består 

man testen, må det ikke tages som at man har 

opnået en jobgaranti og den hellige gral 

dermed er velbevaret. Man kunne ligeså godt 

have kursus i slipseknudebinding eller i at danse 

lanciers, for at man har bestået en flyveskoles pilot test kan sjældent bruges til ret meget i 

forhold til at komme i job. Der er ligefrem opstået kurser der øger ens chance for at bestå 

flyveskolers optagelsesprøver og alting kan læres, det er mere et spørgsmål om den rette 

instruktør og motivering fra eleven. 2' gradsligninger kan også læres, men hvad det skal 



bruges til ude i samfundet står stadig for mig som en gåde, jeg har det på lidt samme 

måde når det kommer til nutidens optagelsesprøver på flyveskolerne. Der er muligt på 30 

minutter at finde flere udbydere, der lærer dig at svare på alverdens mærkværdige 

spørgsmål og ikke mindst personlighedstests, alt sammen dog mod betaling naturligvis. 

Her er der med garanti alle muligheder for at se drømme komme og gå op og ned i 

højere (tre)enighed.  

Får aspiranten bestået flyveskolens pilottest og derefter kæmpet sig igennem 

uddannelsen, så er der, efter min mening, ikke mange jobs i Danmark, der er værd at gå 

efter. Det bliver heller ikke meget nemmere, hvis man retter blikket udenlands for 

kampen ude i den store verden er som sagt hård og når der er mange om de få job der 

findes, så kan selskaberne slippe afsted med at tilbyde, i mine øjne, helt urimelige 

kontraktvilkår. Selv til et job som pilot på en mindre propel maskine kan der forventes at 

være hundredevis af ansøgere from all over the World, såfremt det annonceres i diverse 

flight magazines. Det giver et lille selskab en hel umulig opgave (de har ikke ressourcer til 

at gå flere hundrede ansøgninger igennem) og derfor er det ofte ”mund til mund” 

metoden og via anbefalinger at den slags jobs slås om. Men det faktum, at der vil være 

flere hundrede ansøger hvis jobbet kom i udbud, siger meget om forholdene ude i den 

store verden. Der er kamp og trængsel om pladserne, specielt om de glorificerede jobs i 

en airline. Det er spændende at være ude nogle år og arbejde for en udenlandsk airline, 

men ude godt hjemme bedst. Problemet for piloten kan være, at der bare ikke er noget 

job at vende hjem til – eller at det job der tilbydes i andedammen vil medføre en 

betragtelig ændring i forhold til de kontraktforhold piloten har opnået i udlandet i en 

airline. Det er det man i branchen kalder for “gyldne håndjern”. Senioritets-lister og 

anciennitets lister er både af det gode og onde på samme tid, uanset hvor du befinder 

dig, så fremmer eller hæmmer de dig. 

 

 



Skal, skal ikke? 

 
Grundet kravet om egenfinansiering vælger flere og flere at blive pilot i en moden alder. 

Jeg ser ikke noget problem med at vælge uddannelse i en moden alder, men naturligvis 

skal man igen have undersøgt markedet. Personligt ville jeg (såfremt jeg var flyvechef 

igen) hellere have folk der har prøvet, og kæmpet for at nå målet, end et medlem fra Z 

generationen der har fået alting foræret, og ikke aner noget om mål og målsøgning. Jeg 

vil til enhver tid støtte enhver, der kan lave en uddannelsesplan/ karriereplan og vise at 

den er realistisk. Når eleven, sønnike, (han/hun) har lært det, så kan man gå i gang, ellers 

bør man efter min mening vente/ overveje alternativerne. Ingen jeg kender, er blevet 

pilot uden at have måttet ofre noget. 

Uddannelsen til pilot er som bekendt selvfinansieret og det er efter min opfattelse både 

forkert og ikke ønskværdigt at regulere uddannelsen. Det kunne være ønskværdigt, hvis 

der var langt mere seriøs information inden start. Det gælder både indenlandske og 

udenlandske skoler. Jeg erkender, vi har alle en tendens til kun at se de smukke 

lyserøde farver her i livet og det benytter flyveskolerne sig af over hele verden. 



I min tid var det helt sædvanligt at uddannelsen stoppede med at man fik et Commercial 

Pilot single engine instrumentbevis. Det blev så forventet at instrumentbevis til 

flermotoret blev til en bonding (uddannelseskontrakt) i et selskab med taxa koncession. Et 

par år senere blev det til, at man for egen regning tog flermotoret uddannelse og jeg 

kunne blive ved med at give eksempler på flere og flere udgifter, der nu påhviler piloten i 

stedet for arbejdsgiveren.  

I de trange tider kom man gratis på typekursus hos et selskab med Boeing 720, sammen 

med 10-15 andre kollegaer, velvidende at 6 af kursusdeltagerne var for-udvalgte og 

garanteret job. Hvem ved, måske skulle de bruge 1 mere, eller 1 faldt fra og derfor gjorde 

man det stadig i håbet på at man var heldig – med det var jo også gratis. Senere blev det 

hele gentaget på Boeing 720B og 737, hvor situationen var den samme, uanset hvilken 

score du fik på typekurset.  

I dag er det samme princip om at man ikke altid 

ved om man har et job før man begynder et 

typekursus, men forskellen er, at man nu selv 

betaler for typekurset. Et typekursus (typerating) 

løber, alt efter type, op i ca 200.000 DKK og i 

den opgørelse har jeg ikke medregnet den ofte 

manglende løn i de ca 2 måneder, man typisk er 

om at gennemføre et typekursus. Jeg kan bare 

gentage hvad jeg skrev i begyndelsen, der er 

ikke, der har aldrig været mangel på piloter, og 

der bliver ikke mangel på piloter og det er ikke 

nødvendigvis den dygtigste pilot, der får jobbet 

osv. 

Skulle der være nogen tilbage, der ønsker endnu mere oplysning om flyvebranchen eller 

generation z kan jeg, udover www.spoerg-piloten.dk, anbefale følgende to hjemmesider: 



http://www.fremforsk.dk/artikler/generation-z/ 

http://thetruthabouttheprofession.weebly.com/ 

Desuden kan jeg meget anbefale dig at købe/læse Pro-Pilots kompendium om 

“introduktion til branchen”, som nemt kan dowloades/ købes https://spoerg-

piloten.dk/produkt/before-take-off/. Det er et glimrende opvågningsmiddel til 

drømmerne og Z generationen og indeholder en masse gode oplysninger og en række 

troværdige beskrivelser af branchen. Mit mål med denne artikel har været at hjælpe dig 

der overvejer branchen, for efter at have læst dette, kan ingen sige at “jeg blev ikke 

advaret”.  

Jeg har (bevidst) kommet en del malurt i bægeret, da jeg gerne vil bidrage til at ingen 

forventer, at det er let at få en karriere i luftfart eller forblændes af lyserøde historier. 

Sidder du tilbage med en klippefast tro på, at det nok skal lykkedes for dig og føler du 

dig bidt af en gal flyver, så har du måske det der skal til. Er du i tvivl, er det nok bedre at 

springe fra.  

 

Med venlig hilsen 

Svend Lindbøl 


