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stewardesser er et stykke danmarkshistorie, som ikke er fortalt før. Det er de færreste, der har oplevet det
eventyr og den romantik, det var at flyve i 40’erne og 50’erne. Det har stewardesserne, som her for første

gang fortæller om deres oplevelser. Efterkrigstiden blev en gylden periode for luftfart. De første kvinder, der
søgte ind, var ikke forberedte på, hvad der kunne ske, men de var villige til at lære. De var opdraget til at

klare sig selv, og jobbet som stewardesse bragte det bedste frem i dem. Pilot blev et drømmejob, og
stewardesse et af tidens mest eftertragtede kvindejobs. I propelfly fløj de i lav højde over et udbombet
Europa, de kom til USA, Sydamerika, Afrika og Østen i en tid, hvor kun få rejste. De fløj med konger og
dronninger, præsidenter og statsministre, med berømte filmstjerner og ganske almindelige mennesker, med
flygtninge og med små børn. I 1960 var det slut. De første jetfly blev introduceret, og en ny tid begyndte,
men de første danske stewardesser fortæller i denne bog om en gylden periode, som aldrig kommer tilbage.
Uddrag af bogen Efterkrigstiden blev en gylden periode for luftfart. De første kvinder, der søgte ind, var ikke
forberedte på, hvad der kunne ske, men de var villige til at lære, og de blev meget dygtige. De var opdraget
til at klare sig selv, og jobbet som stewardesse bragte det bedste frem i dem. Som ganske unge tog de ansvar
for sig selv og passagererne. Det blev nogle år, der kom til at præge dem, og som de aldrig skulle glemme.
Deres medfødte beskedenhed gjorde, at de ikke blev ødelagte, selvom de blev forkælede. De havde en evne
til at tilpasse sig overalt, og selvom de kom fra helt almindelige danske familier, gled de ind i det lokale liv
fra Rom til Rio de Janeiro. Om forfatterne NELLIE VIERHOUT er cand.mag. og arbejdede som stewardesse i
SAS 1969-2003. Hun har tidligere udgivet Bag smilet og Fra kalif til konge og holder foredrag om spansk

kunst og historie. www.denspanskesjael.dk NAN ROSTOCK er bachelor i retorik, læreruddannet og
stewardesse i SAS siden 1990. Medforfatter på Bag smilet. Hun har arbejdet i flere kommunikationsafdelinger

og bl.a. udarbejdet undervisningsmateriale. Har p.t. et års orlov fra SAS og arbejder nu hos Aarstiderne.

 

De første danske stewardesser er et stykke danmarkshistorie, som
ikke er fortalt før. Det er de færreste, der har oplevet det eventyr og

den romantik, det var at flyve i 40’erne og 50’erne. Det har
stewardesserne, som her for første gang fortæller om deres

oplevelser. Efterkrigstiden blev en gylden periode for luftfart. De



første kvinder, der søgte ind, var ikke forberedte på, hvad der kunne
ske, men de var villige til at lære. De var opdraget til at klare sig
selv, og jobbet som stewardesse bragte det bedste frem i dem. Pilot
blev et drømmejob, og stewardesse et af tidens mest eftertragtede
kvindejobs. I propelfly fløj de i lav højde over et udbombet Europa,
de kom til USA, Sydamerika, Afrika og Østen i en tid, hvor kun få

rejste. De fløj med konger og dronninger, præsidenter og
statsministre, med berømte filmstjerner og ganske almindelige

mennesker, med flygtninge og med små børn. I 1960 var det slut. De
første jetfly blev introduceret, og en ny tid begyndte, men de første
danske stewardesser fortæller i denne bog om en gylden periode,

som aldrig kommer tilbage. Uddrag af bogen Efterkrigstiden blev en
gylden periode for luftfart. De første kvinder, der søgte ind, var ikke
forberedte på, hvad der kunne ske, men de var villige til at lære, og
de blev meget dygtige. De var opdraget til at klare sig selv, og jobbet
som stewardesse bragte det bedste frem i dem. Som ganske unge tog
de ansvar for sig selv og passagererne. Det blev nogle år, der kom til
at præge dem, og som de aldrig skulle glemme. Deres medfødte
beskedenhed gjorde, at de ikke blev ødelagte, selvom de blev

forkælede. De havde en evne til at tilpasse sig overalt, og selvom de
kom fra helt almindelige danske familier, gled de ind i det lokale liv
fra Rom til Rio de Janeiro. Om forfatterne NELLIE VIERHOUT er
cand.mag. og arbejdede som stewardesse i SAS 1969-2003. Hun har
tidligere udgivet Bag smilet og Fra kalif til konge og holder foredrag

om spansk kunst og historie. www.denspanskesjael.dk NAN
ROSTOCK er bachelor i retorik, læreruddannet og stewardesse i

SAS siden 1990. Medforfatter på Bag smilet. Hun har arbejdet i flere
kommunikationsafdelinger og bl.a. udarbejdet

undervisningsmateriale. Har p.t. et års orlov fra SAS og arbejder nu
hos Aarstiderne.
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