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Om iOm iOm iOm infobladet:nfobladet:nfobladet:nfobladet:    

    
Vad har hänt Vad har hänt Vad har hänt Vad har hänt sedan sissedan sissedan sissedan sistttt????    

Mycket har hänt sedan förra bladet. Störst 
är givetvis invigningen av museet den 22 april. 
Arboga Ungdomsmusikkår svarade för ett pam-
pigt mottagande av de ca 120 inbjudna gästerna. 
Efter en välkomsthälsning av RHF ordförande 
gjorde Stig Jäderlund en presentation av museet. 
Landshövding Mats Svegfors svarade för invig-
ningsceremonin med bandklippning under ett 
maffigt ljudfyrverkeri (Inspelad start av RB15).  

 
Visningen av museet vidtog efter att 

Hemvärnet bjudit på ärtsoppa. Många robotkun-
niga personer och även pionjärer hade hörsam-
mat kallelsen, liksom också tidningar och TV.  

 

Sedan dess har många visningar ägt rum 
och under maj till augusti har ca 410 besökare 
räknats in, både tyskar, holländare, engelsmän 
och amerikanare. 

 
Vår populära robotskjutsimulator har 

körts hela sommaren med många bra försök till 
träffar, inte minst av dataspelande ungdomar. 
Cockpiten i 37:an har också varit flitigt prov-
sutten. 

 
Den stora attraktionen just nu är den tyska 

V1, som Tekniska Museet deponerat hos oss. 
Den har just efter ett par år återkommit från 
Tyskland, där de ville tillverka en kopia. Dess 
styrautomat stod modell för den av Bengt Sylvan 
ledda konstruktionen vid Saab av den första 
svenska styrautomaten. 

 
Från Tekniska Museet har vi också fått 

över RB 301, den sk ”Flygande Vingen”. Efter-
som vi tidigare från Saab fått överta en RB 15, 
täcker vi nu hela historiken från tyska V1 till 
JAS beväpning! 

 
Våra blickfång framför lokalen börjar 

komma på plats. Hittills har vi satt en RB 04E på 
mast och en RB 08 på lavett. Det återstår nu att 
få den RB 68 Bloodhound vi hittat på Väddö till 
Arboga. Vi har jagat lavett både i Sverige, Eng-
land och Schweiz utan resultat. Vi måste därför 
ställa den på samma järnställning som på Väddö. 

 

Robotrekylen 
 

”Robotrekylen" syftar på att rekyl 
i vid mening kan innebära  "efterlämnade 
intryck". Här menar vi då intryck från hela 
processen, dvs allt från projektering och 
uppbyggnad av det svenska robotförsva-
ret fram till visning av de historiska sam-
lingarna i Robotmuseet. 

Syftet är att fortlöpande informera 
medlemmarna om den aktuella verksam-
heten i museet.  
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Underlaget av cementplattor har med 
idogt arbete lagts på plats av Yngve Löthman, 
egentligen vår målsökarspecialist. Staben av 
ideellt arbetande personer omfattar dessutom 
Eric Nilsson, Sidewinderspecialist, och sedan 
tidigare Kjell-Åke Lindahl, Arne Tell, Antero 
Timofejeff, Bengt Nilsson, Lars Frennemo och 
Stig Jäderlund. Tillsammans har vi nu avverkat 
rätt många tusen timmars ideellt arbete. 

 
Förutom arbete med materiel, administ-

ration, historieskrivning etc har tillkommit guid-
ning. Detta är ju ett kärt besvär, som ger lön för 
mödan när folk kommer till museet. Vi har haft 
flera besökare, som engagerat sig och försett oss 
med underlag och värdefull information. 

 
Vi har infört fasta öppettider:  Varje tors-

dag (som vi har som arbetsdag) 09:00 – 12:00, 
samt första lördagen varje månad 10:00 – 12:00 
och 13:00 – 16:00. 

 
I samband med styrelsemötet på Tre Va-

pen i maj gjorde vi en inventering i ”det histo-
riska förrådet på FMV vind”. Efter ett jättejobb 
hade vi samlat ihop ca 30 fulla flyttkartonger, 
som ska transporteras till museet för en nog-
grannare inventering och strukturering. Materia-
let omfattar allehanda dokumentation i form av 
beskrivningar, ritningar, instruktioner, foton, dia 
och filmer från främst robotbyråns verksamhet. 

 
Uppbyggnaden av museet har delfinansie-

rats med 86 kkr genom ett EU-projekt. Detta är 
nu genomfört och det är dags att skriva slutrap-
port om erfarenheter och resultat av projektet. 

 
 

Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast? 
En egen hemsida är under framtagning, 

för att ge information successivt till alla intresse-
rade om museet och vad som är på gång, samt 
med länkar till andra museer av intresse. 

 
Den Väddö-baserade Bloodhoundroboten 

ska transporteras till Arboga. Samtidigt måste vi 
inhägna våra tre blickfång för att undvika ev 
skadegörelse. 

 
Robotarnas informationsskyltar i museet 

ska översättas till engelska och ev även tyska. 
 
Avveckling av system RB 24J Sidewinder 

har påbörjats, och denna robottyp kan därmed 
komma att berika samlingarna. 

 

Hemtransport av all dokumentation från 
FMV återstår, innan strukturering för det plane-
rade biblioteket kan påbörjas. 

 
Bild- och filmarkivet vid fd RFK i Karls-

borg är nu öppnat genom FMV försorg. Fotograf 
Anders Åkerberg kommer under hösten att in-
ventera och överföra historiskt intressanta bilder 
och filmer till Robotmuseet. 

 
Uppbyggnaden av ett bibliotek och refe-

rensarkiv för robotverksamheten kommer att 
kräva mycket arbete och dessutom utökning av 
lokalytan. Vi studerar möjligheterna att söka 
stöd för detta, både genom ett nytt EU-projekt 
och genom utökad sponsring. 

 

MedlemsinfoMedlemsinfoMedlemsinfoMedlemsinformationrmationrmationrmation    
Medlemsantalet är nu omkring 70, men vi 

hoppas på en stor ökning under år 2003. När 
samlingarna blir mera representativa, bör många 
fler intresserade vara villiga att betala 100 kr/år 
och därmed stödja verksamheten ekonomiskt. 
Sprid gärna detta budskap till ”robotbekanta" ! 
Postgironumret är 21 09 78-3. 

 
 

Faktaruta: 
Adress:  Glasbruksgatan 1   
  732 31  Arboga 
Tel:   0589-104 99 (museet) 
E-post: RHFArboga@aol.com 
Postgiro: 21 09 78-3 
 
Kontakter:   
Stig Jäderlund (guidning)  
tel 0589-122 05, mobil 073-624 03 03 
E-post: stig.jaderlund@home.se 
 
Kjell-Åke Lindahl (guidning) 
tel 0589-152 20 
 
Arne Tell (guidning)   
tel 0589-1300 05 
 
Antero Timofejeff (guidning)  
tel 0589-411 41, mobil 070-572 73 53 
E-post: timtim@swipnet.se 
 
Bengt Nilsson (kassör)  
tel 0589 – 13081, mobil 070-593 99 91 
E-post: bengtnil@aol.com 
 
Lars Frennemo (red) 
tel 0589-131 53 
E-post: lars.frennemo@swipnet.se 


