FLYHIS ÅRLIGE STUDIETUR
Bustur til diverse museer i Berlin og omegn, samt Dresden
Tirsdag den 25/10 2016
Vi kender godt udtrykket ”Samme procedure som sidste år”, og i år var ingen undtagelse
da 52 forventningsfulde FLYHISSER satte sig tilrette i Flyvevåbnets bus, for at køre på
studietur til Berlin. Hele opsættet var en tro kopi af sidste års start på en tilsvarende tur.
Ingen overraskelser – det hele efter bogen. På forunderlig vis meget betryggende, og
stemningen var fra starten da også meget afslappet.
Kl. 0800 kørte vi ud af vagten på FSNSKP med kurs mod Haderslev og Motorvej E45.
Den tætte rimtåge havde lagt sig som en dyne over motorvejen, men pludselig brød den
lavtstående sol gennem tågen og solen strålede gennem de dugvåde ruder. Men ak, solen
forsvandt hurtigt igen. Den magtede ikke at bryde tågen og trods ihærdige forsøg,
lykkedes det ikke.
Jo længere sydpå vi kom, blev vejret mere klart, men koldt og overskyet var det, da vi
nåede Rasteplads ”Bad Seegersberg” efter godt og vel et par timers kørsel. Benstræk og
tissepause var overstået efter ca. 20 minutter, hvorefter turen fortsatte. Kl. 1230 nåede vi
Rasteplads ”Stolpe”, hvor frokosten – medbragte madpakker – blev indtaget i det fri.

Hundekoldt var det. Intet nyt i dette, ”Samme procedure som sidste år”. Alle blev mætte og
efter endnu en blæretømning, kunne turen fortsætte kl. 1315. Tiden var moden til en
”Morfar”, men hvor vidt det lykkedes for nogen, skal være usagt. Hvor om alting er, nåede
vi vort bestemmelsessted – ”Bad Saarow” – en lille kurby ca. 75 km sydøst for Berlin.
Mellem kl. 17 og 18 kunne vi checke ind på vort dejlige hotel ”AJA – Das Resort”.
Aftensmaden – Amerikansk Buffet – blev indtaget i hotellets restaurant og efterfølgende
blev der tid til kammeratligt samvær.
Hvor længe der blev snakket vides ikke. Dagens lange tur, har nok sat sit præg på lysten
til at trække sig tilbage i god tid. En lang dag ventede forude

Ankomst til hotellet

Onsdag den 26/10 2016
Efter en god nats søvn, startede dagen med indtagelse af morgenmad i hotellets
restaurant. Humøret var højt og forventningerne ligeså, til dagens program, da bussen
startede kl. 0800 fra hotellet. Første stop var ”German - Russian Museeum”, Berlin –
Karlhorst. Turen var ca. 75 km.
German – Russian museum er indrettet i en bygning af international historisk betydning.
Det var her Anden Verdenskrig i Europa blev afsluttet natten mellem den 8 og 9 maj 1945,
da ledende tyske officerer underskrev det endelige dokument om total overgivelse.
Repræsentanter for Rusland, England, USA og Frankrig fastsatte og godkendte derefter
betingelserne. Det historiske rum, hvor denne begivenhed fandt sted, er i dag midtpunktet i
museet. I 1969 etablerede russerne et museum i bygningen til minde om afslutningen af
krigen. I 1995 blev en ny udstilling etableret efter gensidig aftale mellem de tidligere
fjender Rusland og Tyskland. Rummet hvor disse historiske begivenheder fandt sted, er
efterladt som det så ud dengang. Man føler stadig den intense atmosfære i rummet og
dvæler man nogle minutter i rummet, fornemmer man virkelig de historiske vingesus. Man
forlader rummet med stolthed og glæde over, at det lykkedes de allierede at knække det
tyske regime.

Museets indgang i det gamle officers kasino
Mindesmærke for russerne

Tankerne får frit spil, ikke mindst fordi det er så tæt på, at de fleste af os, var drenge da
disse begivenheder fandt sted – det må vi aldrig glemme.!!
Indtagelsen af dagens frokost blev igen et udendørs arrangement hvor bænkene i
museets park, blev flittigt benyttet.

Den historiske sal

Herefter fortsatte turen til Allied Museum i Berlin – tæt ved Tempelhof Lufthavn, der i dag
er lukket, men som fik så stor historisk betydning.

Efter det det 3die Riges overgivelse i 1945, etablerede USA, Briterne og Franskmændene
en luftbro til Vestberlin – Tempelhof Lufthavn - for at sikre overlevelsen for indbyggerne. I
1948/49 blokerede Russerne – der jo var tidligere allierede – Vestberlin. Fra da af og
gennem hele den kolde krig, garanterede de allierede Vestberlinerne deres sikkerhed og
frihed, selv om de var omringet af Østtyskland.
I det meste af 50 år – helt op til murens fald - har partnerskabet mellem de allierede sikret
Vestberlinerne deres daglige liv og kultur. The Allied Museum er et vidnesbyrd om dette og
fortæller hele historien.

Britisk Hastings TG503
Berlinmur og østtysk vagttårn

Museet rummer – utrolig mange udstillingsgenstande – bl.a. en udstillingsmontre med
modeller af de mange forskellige fly der blev anvendt i forbindelse med luftbroen. I
museets store gård var udstillet en engelsk TG503 Hastings, der hovedsalig var blevet
brugt til transport af kul. Her var også udstillet en fransk togvogn, der var blevet brugt til
transport af militært personel. En lille – men farverig del af Berlinmuren samt et Østtysk
vagttårn – var ligeledes udstillet. Checkpoint Charlie havde ligeledes fået en ny plads her i
museets gård . I selve museumsbygningen fik vi et dybt indtryk af de lidelser og afsavn
som krigen have forårsaget – men også håbet om en fremtid udtrykt ved en montre med
en buste af Kennedy - ”Ich bin ein Berliner” og historien bag – samt Regans besøg .
Besøget var en fantastisk rundtur i Berlins kringlede historie, en rundtur der nok kan mane
til eftertanke – vi vil ikke spærres inde – vi vil have frihed til at tænke, tro og tale som
vi har lyst til.

Man kan ikke besøge Berlin uden et besøg ved Brandenburger Tor. Det blev også tilfældet
for os, selv om tiden efterhånden var knap. En lille spadseretur gennem den enorme port ,
over Pariser Platz, samt tid til en kold øl, var hvad det blev til . Alligevel var besøget på én
eller anden måde rørende og følelsesladet – tænk, det var de gamle Østberlin, hvor
indbyggernehavde lidt så meget.
Hjemturen til hotellet gik som planlagt, og den efterfølgende middag i restauranten satte
punktum for en særdeles begivenhedsrig dag.

Torsdag den 27/10 2016.
Kl. 0800 var der – efter dejlig morgenmad på hotellet – afgang til Dresden..
Dresden er hovedstad i delstaten Sachen og beliggende i Elbens floddal mellem Berlin og
Prag. I Dresden skulle vi besøge ” Militär Historisches Museum”. Et enormt museum som
rummer hele Tysklands militære krigshistorie fra år 1300 og til 1990 samt udstillinger efter
1990.. Overvældet af den store bygnings fremtoning og historiske udseende, stod det
klart, at tiden ikke var til at komme gennem hele museet.

I relation til vore hidtidige oplevelser – Russian – German Museum og Allied Museum –
blev 2den Verdenskrig det, der var mest interessant for mig. Og der var meget at se på.
Bl.a. en bemandet torpedo, en V2 raket – hold fast, hvor den stor – samt tanks og fly i alle
afskygninger. Virkelig imponerende. Med al det isenkram, disse mangfoldige våben og
ikke mindst stålsat vilje, får man en uhyggelig fornemmelse af, at det var tæt på at
Tyskland havde vundet krigen.

Frokosten blev spist – også denne gang i det fri – før vi kørte mod centrum af Dresden.
Byen står endnu i genopbygningens tegn efter de altødelæggende nedkastninger af
brandbomber under krigen.

Dresden efter krigen
Bussen blev parkeret tæt ved Zwinger slot. Slottet er smukt beliggende, nær byens
centrum. Det mest imponerende er selve bygningerne, der næsten er fuldstændig
opbygget efter krigens ødelæggelser.

Zwinger Slot

Efter en længere tur gennem byen og slotsområdet, mødtes vi igen ved bussen. For at
køre tilbage til hotellet. Turen gennem byen bar synlige præg af den russiske
genopbygning. Den ene store boligblok - i 4 til 10 etager – dukkede op langs begge sider
af gaderne. Alle var malet i triste grå, okkergule og brune farver. Trøstesløst så det ud –
hundredvis af statsautoriserede ynglekasser – hvor alle kunne holde øje med hinanden og
høre snakken hos naboen og når der blev skyllet ned i toilettet. Efter ankomsten til hotellet,
nød vi en middag fra buffeten. Det var nu sidste aften på hotellet.

Fredag den 28/10 2016.
I Dag skulle vi så begynde den lange hjemrejse. Efter morgenmaden og udcheckning fra
hotellet, blev bussen pakket med al vor bagage. Hjemturen kunne begynde. Efter ca. en
times kørsel standsede vi ved ”Seelow Höhe”.
En stor anlagt mindelund for faldne russiske officerer og soldater, der her på stedet, hvor
russerne brød igennem de tysk forsvarslinier, havde udkæmpet nogle drabelige kampe
mod Tyskerne. Mindestatuen er smukt placeret på toppen af et højdedrag.

Russisk mindelund

Efter ca. tre kvarter, fortsatte turen mod ”Luftfartmuseum Finowfurt ” som vi nåede ved
frokosttid. Efter frokost var det tid til en rundgang på udstillingen. Museet var anlagt i en
gammel lufthavn. Det meste af udstillingen var spredt over et stort græsareal og i gamle
shelters. Det var en skuffelse, at se hvor misligholdt flyene var. Ikke rengjorte for mos og
snavs. Dette stod i skærende kontrast til alt andet vi tidligere havde set. Det var virkelig en
skuffelse og bør kun være en parentes i beretningen om vores ellers fantastiske tur. Nå
det alligevel skal bemærkes, er det anskuelsesundervisning i, hvorledes historiens
klenodier, i alle tilfælde, IKKE skal behandles.

Frokosten indtages stående

Polsk An2

Et lyspunkt var det dog, at der – inden vi fortsatte turen - blev overrakt chokoladegaver til
Lars og Lars, med tak for god indsats.
Fejl i bussens GPS havde periodevis - under hele turen – betydet at vi flere gange var
kommet på afveje. Ikke fordi det betød så meget, for vi kørte gennem flere smukke
skovområder, hvor efterårets smukke farver sendte deres gyldne lys gennem ruderne i
bussen.
Og nu gik turen så til Danmark. Ca. 7 timers kørsel ventede forude. Snakken forstummede
og trætheden begyndte at melde sig. Bussens bevægelser fik efterhånden enkelte til at
slumre hen. Andre læste bøger og løste kryds og tværs. Mætte af utallige indtryk, var det
nu tid til at vende næsen hjemad.
Men så skete det. Kl. 1520. På motorvejen, ca. 120 km sydøst for Hamborg, begyndte
bussen at ryste voldsomt. De bageste tvillingehjul i bussens venstre side havde løsnet sig
og det ene hjul overhalede bussen, det andet blev skudt bagud. Bussen sænkede sig til
venstre og kurede fremad. Vores dygtige chauffør fik bussen rettet op og bremsede ude i
nødsporet. Ingen var heldigvis ikke kommet noget til.

Ikke den bedste måde at parkere på
Politiet blev naturligvis tilkaldt og diverse procedurer ble iværksat. Det hele endte med en
ventetid på små 5 timer. Kl. 2045 kunne vi fortsætte turen til Skrydstrup i en tysk civil bus.
Den værste sult blev stillet med et kort ophold ved en McDonalds. Vi nåede sikkert frem til
Skrydstrup kl. 0115. Det blev, uden tvivl, den længste dag på hele turen. En stor tak til
FLYHIS for en begivenhedsrig tur. Tak til de to gange Lars for udvist konduite i alle
situationer.
Bent Erdland
Det skal lige nævnes, at der stod en anden bus i Skrydstrup, som vi skiftede til og ankom
til Karup ca. kl. 0315.
Jørgen Maltvedgaard

