Samling
Flyvevåbnets Historiske
Samling

Oplevelsestur 2012
Turen gik dette år til Berlin med
afgang fra Skrydstrup tirsdag
den 23. oktober og med ankomst tilbage fredag den 28.
Som tidligere år var bussen fyldt
op med et halvt hundrede pensionister fra alle landets FLYHISgrupper og med SØE som turleder og John som den helt fremragende chauffør.

Frokoststop, hvor de gode madpakker fra Cafeteriet i
Skrydstrup blev nydt i de smukke efterårsfarvede omgivelser.

Det meste af onsdagen blev tilbragt på det
tyske flyvevåbens meget store museum på
den nu nedlagte Gatow flyveplads.
Et tysk militært flyvemuseum må naturligt
nok bære præg af, at der jo rent faktisk under
Den Kolde Krig var tale om to flyvevåbner.
Men det gør det jo bestemt ikke mindre interessant.

Herover en næsten uhyggeligt barsk udseende Mil
Mi-24D kamphelikopter med NATO kodenavnet
Hind D som repræsentant for det østtyske flyvevåben. Den er stor, for foruden pilot, skytte og en
flyvende tekniker, har den plads til otte fuldt udrustede soldater.
Og til venstre er det en repræsentant for det
vesttyske flyvevåben, en Vertol H-21C ”Shawnee”
transporthelikopter. Det er bemærkelsesværdigt,
at trods de to hovedrotorer har den kun én motor.

Foran museets hovedbygning er der parkeret en meget flot vedligeholdt australsk C-47 Dakota.
Der kan bruges rigtig meget tid på Gatov, hvor ca.
70 fly og 60 andre større genstande (raketter, radarer o.a.) fra Den Kolde Krigs dage er udstillet i
det fri og et stort antal under tag.
Til venstre er det en MiG-21 PFM (Fishbed
D) og herunder en Harrier GR Mk.1.

Efter besøget på Gatow gik turen til det indre Berlin
med et besøg ved ”Gedenkstätte Mauer”. Her er bevaret dele af Berlin-muren, og de mange omkomne
under flugtforsøg mindes på forskellige måder. Besøget her er en oplevelse, som uvægerligt gør et stærkt
indtryk på alle.

Herover betragtes en bronze-model, der viser murens forløb gennem en del af det centrale Berlin, og til venstre ses museet med
udsigtstårn ved ”Gedenkstätte Mauer”.

Stykker af muren er stadig bevaret.

Fra museets udsigtstårn får man et godt indtryk af,
hvordan murkomplekset med vagttårne og den såkaldte ”døds-stribe” var bygget op.

Tilbage i turens ”base”, HEP
Hotel Berlin i forstaden Hönow,
kommer SØE med praktiske
oplysninger, inden opmærksomheden koncentreres om
den udmærkede middag.

Torsdag gik turen først til Tysklands
tekniske museum, der rummer en imponerende præsentation af den tekniske udvikling - specielt gennem de
seneste hundrede år - som er grundlaget for den industrialiserede verdens
situation i dag.

Naturligvis har også flyvningen sin plads på
museet - blandt meget andet med den bemærkelsesværdige Heinkel He 162 Volksjäger
(øverst t.v.), som hovedsageligt var bygget af
træ, da metal var en mangelvare i Tyskland
mod slutningen af anden verdenskrig.
Herover ses vartegnet for museet, en C-47 Dakota, som var en af de flytyper, der udgjorde
Luftbroen til Vestberlin fra juni 1948 til maj
1949. Endelig ses til venstre den Cessna 172,
som for 25 år siden bragte Mathias Rust ind til
landing på Den Røde Plads i Moskva.

Dagens sidste fælles programpunkt var et besøg i
det tankevækkende DDR-museum, der skildrer tilværelsen i koldkrigsårenes Østtyskland.

Men splittet op i mindre grupper blev der også lejlighed til at kigge lidt nærmere på nogle af Berlins mange, mere almene seværdigheder som f.eks. det markante fjernsynstårn med den roterende restauration.
Også en sejltur på floden Spree gav for nogle et godt
indtryk af både gammelt og nyt i den centrale del af
den tyske hovedstad - f.eks. med den mange bemærkelsesværdige nye regeringsbygninger.

