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2-dagars sommarutflykt till Göteborg med besök på 
Aeroseum och Göteborgs fartygsmuseum 

 

Avresa lördagen den 16 juni kl 7.00 från Stallet, Kga 
Hemkomst söndagen den 17 juni kl 18.00 

 
Välkomna! 

 
Bussen avgår från Stallet klockan 7.00 med destination Göteborg. Vi gör ett stopp på 
västgötaslätten för fika. Magnus Kjällström från Kvänum kommer att berätta om krigsflygfältet i 
Badene där den senare välkände översten Stig Wennerström var befälhavare. Vi kommer att 
göra en kort promenad och besöka ett av de få bevarade luftvärnstornen från andra 
världskriget. 
 
Efter stopp för lunch kommer vi till Aeroseum (http://www.aeroseum.se ) vid Säve flygplats 
utanför Göteborg. Vi får en guidad visning av Aeroseum som är ett underjordiskt flygmuseum 
med många intressanta flygplan beläget i flygvapnets tidigare topphemliga bergshangar. 
Anläggningens yta är 22 000 m2 och den ligger nära 30 m under jord. 
 
Efter visningen av Aeroseum åker vi till Kvibergs vandrarhem 
(http://www.vandrarhem.com/content) på tidigare LV 6 kasernområde, där vi kommer att 
övernatta i 4- och 6-bäddsrum. Ta med egna lakan och handduk. 
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På kvällen har vi fått den unika möjligheten att besöka Götiska Förbundet i Skansen Lejonet. 
(http://www.gotiskaforbundet.se/lejonet/lejonet.jsp). Vi kommer få en visning av skansen och 
sedan tillsammans äta middag bestående av förrätt, varmrätt och efterföljande kaffe och kaka. 
 
Söndag morgon efter frukostbuffén på vandrarhemmet åker vi till Göteborgs flytande 
fartygsmuseum (http://www.maritiman.se) för att under några timmar på egen hand utforska 
Jagaren Småland, Ubåten Nordkaparen och 17 andra fartyg som finns där. Jagarens beväpning 
är tillverkad av Bofors. Huvudartilleriet består av 4 stycken automatiska 120 mm pjäser i torn. 
 
Efter att ha sett oss mätta på fartygen äter vi lunch strax utanför Göteborg och fortsätter sedan 
mot Karlskoga. Vi beräknas vara tillbaka vid Stallet till klockan 18.00. 
 
Den fantastiskt låga kostnaden för allt detta är endast 800 kr. Då ingår bussresan, fikat på 
nervägen, inträdena till muséerna, guidningen av Aeroseum, övernattningen med frukost och 
middagen på Skansen Lejonet. Tillkommer gör egentligen bara luncherna på ner- och 
hemvägen samt måltidsdrycken till middagen. 
 
Vi har preliminärbokat för 35 deltagare och det är först-till-kvarn principen som gäller. 
Välkommen till en resa som med ett fullmatat program kan bli något utöver det vanliga. 
 
Anmäl dig senast onsdagen den 2 maj till någon av nedanstående. 

 
 

 
Björn Edström Etmb/GUB2 Tel. 73 32 57 bjorn.edstrom@baesystems.se 
Göran Sundmar Sug/RTMDC Tel. 81 311 goran.sundmar@dynamics.saab.se 
Nils Johansson Jonn/GUM2 Tel. 73 33 07 nils.johansson@baesystems.se 
 




