
 
I år gik den årlige tur til Sjælland med en afstik-
ker til Langeland. 
   Turen var fra mandag den 25/11 til onsdag 
den 27/11. Bussen skulle køre fra FLYHIS man-
dag morgen kl. 0830, hvor Aalborg-
pensionisterne stod på. Vi blev dog lidt forsinke-
de, inden vi satte kursen mod Ryes Kaserne i 
Fredericia, hvor Skrydstrup-pensionisterne stød-
te til - med ekstra forplejning. Herefter var næste 
stop Langelandsfortet, hvor den medbragte 
madpakke var første punkt. Efter indtagelse af 
denne og en kort briefing var der et par timer til 
at gå rundt og se de meget forskellige elementer 
på museet. Ganske spændende at se denne 
side af vores koldkrigshistorie. 

   Derfra gik det videre til Jonstrup. Her stødte Værlø-
ses pensionister og Luftforsvarets Veteraner til, og 
efter indkvartering var der aftenspisning. 

   Så var der afgang til Avedøre for at se, hvad der 
foregår i den gamle hangar. Her holder bl.a. en KZ-II  
coupé til, og det var ret interessant at se, hvor grun-
digt der gås til værks i restaureringen. 
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                    Der gås til madpakkerne på Langelandsfortet. 

     FLYHIS er også flot repræsenteret på Langelandsfortet. Ubåden ”Springeren” er en af attraktionerne på for-
tet. 

Operationsrummet, som det stod, da fortet endnu 
var operativt. 

                                                Fra besøget i Avedøre. 



   Herefter var det tilbage til 
Jonstrup, hvor Værløse havde sør-
get for forfriskninger i Kadetmessen. 
 
På anden-dagen var der, efter mor-
genkaffen, afgang til Tøjhusmuseet. 
Søe havde sørget for, at FLYHIS 
kunne komme ind uden for åbnings-
tiden. Efter en kort introduktion var 
der mulighed for at se udstillingen i 
Kanonhallen. Her var der en særde-
les flot særudstilling om soldaternes 
vilkår i Afghanistan, opbygget netop 
ved hjælp af soldater fra ISAF 10. 
Herefter gik turen ovenpå til den 
nye udstilling, som også var bygget 
spændende op. Mange flotte gamle 
våben blev beundret. FLV havde 
også bidraget med en ophængt F-
16 vinge med diverse missiler mon-
teret. Skrydstrup-pensionisterne 
havde været med til ophængningen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter dette indtog man frokosten i 
et pragtfuldt vejr ude på Langelinie 
ved den lille havfrue, og med Ka-
stellets volde i ryggen og udsigt 
over vandet var rammerne perfek-
te. 
   Efter den medbragte frokost gik 
turen langs kysten til Helsingør. 
Det er en meget flot tur, og især 
når man sidder højt i en bus og 
har chauffør på. 
   Målet var det spritnye Søfarts-
museum, som er bygget nede i en 
gammel tørdok. Meget spænden-
de byggeri og ikke mindst udstillin-
gen. Også her var det nemt at få 
tiden til at gå. Heldigvis havde ca-
feen åben, og man kunne nyde en 
kop kaffe og hvile benene lidt. 
   I mørkningen gik det så tilbage 
til Jonstrup for at indtage aftenmål-

tidet. 
Tøjhusmuseet 

FLYHIS’s bidrag 
til udstillingen. 

         Søfartsmuseet 



Aftenen bød på en tur til Gilleleje-gruppen, som er en 
privat samlergruppe. Efter lidt problemer med kvitte-
ringer til Søe’s afregning så man en meget interes-
sant samling af tyske effekter fra 2. verdenskrig. For 
deltagerne fra FLYHIS var det nok en gammel tomo-
toret natjager af typen Fokker, som havde størst inte-
resse. Den havde endnu et autentisk hul fra flak-ild i 
venstre vinge. Men ellers en meget interessant sam-
ling og en levende fortælling om de mange forskellige 
effekter. 
     Vel ankommet til Jonstrup igen var de fleste vist 
ret trætte, klokken nærmede sig 2230. 
    Tredje-dagen startede med morgenkaffen og pak-

ning af bussen. Derefter var der afgang til Holmen for 
at se på fregatten Peder Skram, Mastekranen, missil-
motortorpedobåden Sehested og en ubåd. 
   Her blev man delt op i to hold og vist rundt i de for-
skellige både og i kranen. Mastekranen var åben, 
hvilket den normalt ikke er for publikum, så det var en 
ekstra oplevelse. Der var mange trapper, og trævær-
ket gjorde sit indtryk undervejs op. Desværre var vej-
ret denne dag diset og med let regn, så udsigt fra top-
pen var ikke noget at skrive hjem om, men en spæn-
dende oplevelse var det at stå deroppe. 
   Spændende rundvisninger i det hele taget, og ski-
bene var virkelig et besøg værd. 

Gilleleje-gruppen 

 
Mastekranen ude og inde samt fregatten Peder 
Skram 



   Der sluttedes af med en frokost i Bjælke-
hytte, som har været et gammelt marketen-
deri i sin tid. Søe fik dog lidt travlt, for som 
den gode turleder han er, tjekkede han lige, 
om alt var ok – og det var det så ikke. Bord-
opstilling mv. skulle man selv stå for, men 
det var ikke et problem for en CSG – kun en 
opgave. Frokosten var god, om end noget 
moderne med meget salat, nok ikke lige det 
rigtige pensionistfoder, men alle blev vist 
mætte. 
   Herefter gik turen til Orlogsmuseet. Meget 
flot samling med mange store modeller af 
orlogsskibe. Dengang brugte man ikke teg-
ninger, men store modeller, som der så blev 
bygget efter. Nyere ting havde dog også sne-
get sig ind. Det flotteste var nok den gamle 
kongelig chalup. 
    
 
 
Derefter sagde LUFTVET og Vær-
løse-folkene farvel for at køre 
hjem. Resten fortsatte i bussen 
mod Jylland, hvor Skrydstrup-
folkene stod af på Ryes Kaserne i 
Fredericia. Her stod deres køretø-
jer, og de fortsatte hjemad. Bus-
sen fortsatte mød Karup og ankom 
lettere forsinket i mørket. 
 

Jørgen Maltvedgaard 
FLYHIS Karup 
 

 

 

                                                               Frokost i Bjælkehytte 

       Den gamle kongelige chalup 


