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Tyvärr fortfarande stängt! 

Planerar att öppna den 15 juli 

 Möte om hur uppkopplingen av nätverket skulle göras.  

Leverans av målrobot 06 från Vidsel. 

RB06 rullas in till museet. 

Dokumenten överlämnas till Antero på museet. 
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Arbetet påbörjat i taket för att fästa RB06. 

RB06 på väg till sin plats för att senare hängas upp i taket.  

Göran o Pelle ordnar till låsningen av nya skåpet. 

Anders Jonsson fyllde 70 år. 

Leif Pettersson tittade in på museet. 
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 En av vår äldste och en 

entusiastisk medlem har 

tyvärr gått ur tiden. 

 Eric var en av eldsjälarna 

som var med om att starta 

upp Robotmuseet 2001. Eric 

hade många olika uppgifter 

på museet bl.a. att sköta 

vårt föremålsregister mot 

t.ex. Flygvapenmuseet i 

Linköping och en kunnig 

guide vid besök av olika 

grupper. 

På följande minnessidor kan 

vi se på några återblickar av 

allt vad Eric har varit med 

om på museet under årens 

lopp. 

Eric N. egen levnadsskildring 

som hans ena dotter Lena 

har bifogat finns att läsa här 

nedanför. 

Eric slutade skolan våren 1945, sedan gick han på fortsättningsskola några dagar i veckan. Började 

arbeta som cykelreparatör. 1946 fick Eric jobb på Erik B Svenssons rörledningsverkstad, svetsade 

med både gas och el. 1948 jobbade han som deltidsbrandman och spelade trummor i ett band, de 

åkte runt och spelade på dansbanor runt Kristianstad. 1949 fick han jobb via arbetsförmedlingen, 

åkte till Örnsköldsvik och planterade skog i en månad. 1950 började han arbeta vid Rosberg & Co i 

Kristianstad med tillverkning av inredning till ställverk, tillverkade även lyktstolpar. 1952 gjorde han 

lumpen på P2 i Hässleholm, var skytt i en pansarvagn. 1953 får han jobb på LM Ericson, installerar 

500-växlar. Flyttar till Stockholm i oktober som resemontör. Våren 1955 deltar han i installationer i 

Stockholm, får förfrågan om att åka till Kiruna och arbeta. Åker till Kiruna dagen därpå och är kvar 

fram till semestern, arbetar sedan i Stockholm under hösten. 1956 får han arbete på CVA, bor då i 

Arboga men flyttar sedan till Köping innan de köper hus i Kungsör år 1957. 1961 söker han till 

Arboga Tekniska Skola och börjar utbilda sig till svagströmsingenjör, läser 4 kvällar i veckan under 5 

års tid. 1966 tog han examen på Arboga Tekniska Skola. Började jobba på Robotavdelningens 

kontroll. Hösten 1967 flyttar han upp till Övre Ektorp. 1970 var han till USA på utbildning, zonrör till 

robot24. 1978 var han till USA på utbildning av underhåll av robot24J i Los Angeles. 1981 var han till 

Tammerfors för utbildning på robot27/28. 1987 var han till Baltimore USA, utbildning? 1991 tar han 

deltidspension och arbetar 3 dagar/vecka. Tar pension 31/3 1993. Är sedan med på Robotmuséet 

när det startas upp 2001. 

Eric Nilssons egna anteckningar om sin livshistoria som nu Lena Widlund har förmedlat till oss alla. 

Tack Lena. 
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          Minnessida 2 Eric Nilsson 

 

Utbildning i Crane 1970 
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          Minnessida 3 Eric Nilsson 

 

35 Draken hämtas. Eric är med 2003 

Arne Tell o Eric samtalar 2004 Pelle o piloten och Eric. Flygtur i SK50  

2005 



 

ROBOTBLADET:JUNI 2021  
                             Redaktör: Jan-Åke Karlsson   Tel.073-1500744 

          Minnessida 4 Eric Nilsson 

 

Julbord 2008 

Nu är vi på plats. Arboga. 

Eric visar Robot 69 året  2006 
Robotfest Säbytorp 2007 

RB71 målsökare   År 2009 
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          Minnessida 5 Eric Nilsson 

 

Eric o Kjell-Åke Lindahl besöker Filminstitutet i Grängesberg för överföring av våra filmer år 2009. 

Eric berättar för några besökare. Året 2016.  
Montering av staket 2007 runt robotmaterialen utanför museet. 

Eric guidar besökare från Försvarshögskolan 2017 Eric och Håkan guidar besökare från Swedec 2018 


