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Jeg har ikke noget til gode Gunnar Jensen Hent PDF Forlaget skriver: Titlen, Jeg har ikke noget til gode,
passer godt, hvis man taler om, hvad Gunnar Jensen har oplevet gennem 65 år.

Efter 3 hårde gymnasieår på kostskole, følger vi ham i at nå sin drøm om at blive pilot.
Vi følger 61 flyveaspiranter som i elevtiden på Avnø blev reduceret til 25. Gunnar Jensen var på det første
hold der blev sendt til USA for at gennemgå verdens bedste jagerskole. Derefter fulgte operativ tjeneste i

Karup på Meteor-jageren og senere tjeneste som instruktør på flyveskolen på Avnø. Videre til stabstjeneste i
Danmark og Norge.

Senere blev det til et ønskejob som projektofficer for rekognosceringen ´Brilliant Ice´ for landingsbaner for
fly i Nordgrønland, og for genåbning af Station Nord, som var blevet lukket i 1972. Dansk suverænitet kunne
nu fra 1975 igen håndhæves over Nordgrønland. Her blev den begejstring for Grønland vakt, der senere blev

til 25 år som rådgiver for ekspeditioner til arktiske egne, med firmaet Arctic Expeditions Adviser.
Alt i alt et spændende liv, med så mange dramatiske hændelser, at han ikke mener at have krav på flere

oplevelser.
Et travlt arbejdsliv sluttede, da Gunnar Jensen fyldte 81 år og tog hul på en travl tilværelse som pensioneret.

 

Forlaget skriver: Titlen, Jeg har ikke noget til gode, passer godt, hvis
man taler om, hvad Gunnar Jensen har oplevet gennem 65 år.

Efter 3 hårde gymnasieår på kostskole, følger vi ham i at nå sin drøm
om at blive pilot.

Vi følger 61 flyveaspiranter som i elevtiden på Avnø blev reduceret
til 25. Gunnar Jensen var på det første hold der blev sendt til USA
for at gennemgå verdens bedste jagerskole. Derefter fulgte operativ
tjeneste i Karup på Meteor-jageren og senere tjeneste som instruktør
på flyveskolen på Avnø. Videre til stabstjeneste i Danmark og Norge.

Senere blev det til et ønskejob som projektofficer for
rekognosceringen ´Brilliant Ice´ for landingsbaner for fly i

Nordgrønland, og for genåbning af Station Nord, som var blevet
lukket i 1972. Dansk suverænitet kunne nu fra 1975 igen håndhæves
over Nordgrønland. Her blev den begejstring for Grønland vakt, der
senere blev til 25 år som rådgiver for ekspeditioner til arktiske egne,

med firmaet Arctic Expeditions Adviser.
Alt i alt et spændende liv, med så mange dramatiske hændelser, at

han ikke mener at have krav på flere oplevelser.
Et travlt arbejdsliv sluttede, da Gunnar Jensen fyldte 81 år og tog hul

på en travl tilværelse som pensioneret.
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