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REFLEKTION EFTER LINKÖPINGSRESAN! 
 
 
Den 15 febr. kl 0800 20grader kallt    
 

Samling vid Märsta station, för resa till Linköping för ett besök  
på Flygvapenmuseet. Resan till Bromma blev lite försenad p.g.a. morgontrafiken, 
men vem har bråttom? 
 
Resan för övrigt gick i lugn o fin takt, anlände till Linköping ca 25min. sent. Lunchen 
var redan för beredd vid ank. En utmärkt Wallenbergare eller fisk vilket man själv fått 
välja. +kaffe förståss.(vad vore en pansionsresa utan kaffe.)  
 
 
Efter lunchen fick Vi en guidad tur 
runt i museet, med början på tidigt 
1900 tal fram till våra dagar. En 
mycket bra redogörelse, de olika 
tidsepokernas flyg inom militär o 
spaningsflyg. Det mest intressanta 

var väl DC3-an som tagits upp från 
Östersjöns botten efter att ha 
skjutits ner av Främmande makt. 
 
 
 

                                                      Den ”riktiga” DC 3an. Foto: Bennie Johansson  
 

Alla verkade nöjda med besöket, vilket är ett bra betyg för  
arrangörerna, vi tackar o bugar. Lite mer tid för visningen skulle vara ett pluss men 
tiden räcker inte till allt Vi hade en hemresa att ta hänsyn till också. 
 
  

 
Efter visningen dracks det kaffe o 
hemresan startade ca 1500, vi landade 
på Bromma kl 1800 efter en lugn o fin 
resa. Ankomst till Märsta 1850. Tack för 
en fin dag o hopp om god fortsättning o 
flera trevliga utflykter. 
 
 
Vi ses o hörs !!!! Väl mött på årsmötet på 
Birka.  
 
m.v.h från Gustav till Er alla, må väl!!!!        Foto: Bo Wallander 

                                                                      Modell av DC 3an. Foto: Bo Wallander 



Här följer några bilder från besöket på flygvapenmuseet i Linköping 

 

 

Foto de första fem (5) bilderna: Bennie Johansson 

 

 

 



 



Foto nedanstående 17 bilder: Bo Wallander & Bert Westling 

 

Bo Wallander tillägger att arrangemanget var mycket fungerande och stämningen 
god. Museet är väl värt att se flera gånger. Det är mycket liknande man åkt förbi 
genom åren och som nu med mera fritid borde upplevas. 
 

 











 


