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FÖRENINGEN FÖR GÖTEBORGS FÖRSVAR 

 
 

Försvarsresa 2019-09-30--10-02 

till Danmark 
 

Resan, som går med buss, startar kl 07:15 i Göteborg, Norra Hamngatan vid Börsen. 
Färjan - Stena Jutlandica - avgår 08.00 till Frederikshavn. Frukostbuffé ombord. 

Framme i Frederikshavn åker vi till Bangsbo Fort (www.kystmuseet.dk/bangsbo-fort/). 
Bunkeranläggning byggd av Tyskland under andra världskriget. Vidareutvecklad av Danmark 

under kalla kriget. Delvis fortfarande i aktivt bruk. Vi får en guidad visning. 
Efter Bangsbo Fort åker vi mot Skagen. Vi äter en sen lunch på Gl Albeck Kro - smörrebröd. 
Efter incheckning på Foldens Hotel www.foldens-hotel.dk ges tid att på egen hand se Skagen 

före gemensam middag på hotellet. 
 

Efter frukost 1/10 åker vi tillbaka till Frederikshavn och ägnar dagen åt danska marinen i 
Flådestation Frederikshavn. Vi får en orientering om danska marinens organisation och dess 

fartyg samt Flådestationen uppgifter. Vi gör ett fartygsbesök och äter lunch på Cantinen. 
Under eftermiddagen åker vi till Aalborg och checkar in på Comwell Hvide Hus hotell  
(www.comwell.com/hoteller/comwell-hotel-aalborg) där vi äter en gemensam middag. 

 
Efter frukost 2/10 åker vi till Aalborg Kaserner, som inrymmer ett flertal militära enheter. Vi 

får en orientering om hjemmevärnets uppbyggnad, organisation, uppgifter och beväpning, 
samt en visning av fordon och annat materiel. Lunch intar vi på Cantinen. Efter lunch besöker 

vi Aalborg Forsvars- o garnisonsmuseum. "Det danske Totalförsvarets historia samlet på et 
sted" (www.forsvarsmuseet.dk) inrymt i en tysk sjöflyghangar. Guidad visning. Under 

eftermiddagen åker vi tillbaka till Frederikshavn, där tid ges för ev. "shopping", innan vi tar 
kvällsfärjan - Stena Jutlandica - hem. Middagsbuffé ombord. I hamn 23.50. 

 
Kostnad: 4 760 kr per person i delat dubbelrum (Tillägg för enkelrum 670 kr) 
I priset ingår:   Bussresan och färjebiljetter 
  Två hotellövernattningar i Skagen resp. Aalborg 
  Tre frukostar, Tre luncher och Tre middagar (inkl. vin) 
  Entréer och guidningar 
 
Anmälan snarast till Leif Flatow, via e-post sekreterare@goteborgsforsvar.se   
Med hänsyn till att deltagarantalet är begränsat gäller ”först till kvarn”. Tidigare 
förhandsanmälda har förtur. Medlem får medta en gäst. Medtag Id-handling. 
 

Välkomna 
Leif Flatow i samarbete med Rolfs Flyg & Buss 

 


