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Många intresserade gäster vid invigningen. 

Tyvärr! 

 

Rengöring av våra föremål på museet så det är fint till den 

dag vi öppnar museet igen. 

Göran putsar tavlor och Erik kollar att dessa hänger rakt. Invigning av museet 2002. 

  En liten nostalgitripp nästan 20 år tillbaka i tiden. 

  

En av många talare. Stig i inväntar i bakgrunden. 
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Invigningen av Robotmuseet 2002 var ett stort 

och spännande ögonblick för alla inblandade. 

På kommande sidor kan vi se lite av vad som 

hände och hur det såg ut i början av det som 

idag är ett fantastiskt museum. Unikt skulle jag 

vilja säga. 

Blommor och presenter. 

 

Öl & kaffe med tilltugg. 

Invigningen fotograferad. Intresserade gäster. 

  

Robot 70 på plats. 
Antero och Kerstin nöjda med dagen. 

  

Antero i samspråk med en gäst. 
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Invigningen fotograferad. 
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Resning av en mast framför museet. Yngve Löthman håller 

masten på plats med sin fot och Erik, Lars och Kjell-Åke 

reser upp masten. 

Erik riktar in masten och Yngve kollar höjden. 
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V1 kom i delar till museet. Vi fick plocka ihop den till en 

komlett V1. 
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Robotutställningen som det såg ut då. 

Det är verkligen stor skillnad hur det ser ut idag med all 

material både robotar och motorer o stridsledning m.m. om 

man jämför med vad som visas på dessa bilder. 
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Tyska V1 monterad och i all sin mäktighet. 


