
ROBOTBLADET: MAJ 2015  

          Aktiviteter på Robotmuseet sid 1 

 

Ann-Sofi och Margareta lägger in i registret pärmar 

som vi har fått från SAAB. Det är FMV:s 

Referensbibliotek som SAAB hade i uppdrag att 

administrera. Det skulle läggas ner och finns nu på en 

fil till berörda myndigheter.  Det vi inte har något 

behov av kan andra museer få tillgång till att använda. 

Det som blir över makuleras. Volymen är ca: 150 

flyttkartonger och innehåller 3000 publikationer och en 

komplett TO samling.   

Håkan Hallin och Erik Nilsson tog hand om ett gäng på 

10 stycken från F16 (AM Röjare) den 11/5. Dessa tar 

hand om explosiva varor som kan finnas på flygplan 

och som har havererat. Olika dokument från ett antal 

olika robotar t.ex. robot 24 ,74 75,68,56, och 70 gicks 

igenom för att veta hur man kan desarmera dessa på ett 

säkert sätt. 

Här snickras och limmas det för att få ihop två stycken 

stora bilder som ska sättas upp på någon vägg i museet. 

Bilderna är över 2,5 meter stora. Många inblandade Pelle , 

Rolf, Bengt med flera är hjälps åt  så resultatet blir nog bra. 



ROBOTBLADET: MAJ 2015  

          Aktiviteter på Robotmuseet sid 2 

 

Sune lägger till ännu mer funktioner i vår 35 simulator. 

Det kopplas till bl.a. radar och arbetet pågår hela tiden för 

att piloten ska få en så verklig känsla att flyga. Den stora 

bildskärmen på 180 grader är verkligen maffig att ha 

framför sig.  

Den 26/5 fick vi besök av bokförläggare Thomas 

Magnusson som var intresserad av bilder och övrig 

information gällande försvarets olika robotar. Stig o 

Håkan och Erik hjälpte till att få fram både bilder och 

övrig information till Thomas. 

Hej på er. 

Detta är den första utgåvan av Robotbladet och 

tanken med detta blad är att sprida lite 

information om vad som händer på museet och 

berätta om vår verksamhet. Vi är ju en samling 

människor som arbetar helt ideellt för att 

kunna visa upp detta unika museum för alla 

intresserade . Bladet kommer att komma ut en 

gång i månaden.  
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Sune lägger till ännu mer funktioner i vår 35 simulator. 




Det kopplas till bl.a. radar och arbetet pågår hela tiden för 




att piloten ska få en så verklig känsla att flyga. Den stora 




bildskärmen på 180 grader är verkligen maffig att ha 




framför sig.  




Den 26/5 fick vi besök av bokförläggare Thomas 




Magnusson som var intresserad av bilder och övrig 




information gällande försvarets olika robotar. Stig o 




Håkan och Erik hjälpte till att få fram både bilder och 




övrig information till Thomas. 




Hej på er. 




Detta är den första utgåvan av Robotbladet och 




tanken med detta blad är att sprida lite 




information om vad som händer på museet och 




berätta om vår verksamhet. Vi är ju en samling 




människor som arbetar helt ideellt för att 




kunna visa upp detta unika museum för alla 




intresserade . Bladet kommer att komma ut en 




gång i månaden.  
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