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Missiler lockade Karl till museet
Rundturer för intresserade sker hela sommaren. Österrikisk Drake är
snart på plats utanför entrén.
ARBOGA. Motorer, robotar, stridsledningsteknik och flygsimulatorer. På robotmuseet
finns minst sagt spännande prylar for både stora och små.
- Karl satt och bläddrade i en gammal tidning sam han hittat hemma hos mig. Dar såg han en
bild på missilen som står utanför museet och sa "dit vill jag åka", berättar farmor Ingbritt
Johansson.
Sa då gjorde de det. På tisdagen tog Ingbritt och barnbarnet bilen från Finspång utanför
Norrköping för att besöka Robotmuseet för första gången. Med på resan var aven Karls
föräldrar Jennie och Marcus Johansson som också hade blivit intresserade nar sonen berättat
var han och farmor skulle åka.

OCH NOG MÖTTES familjen av en hel del spännande prylar. I den stora lokalen trängs
både flygplansmotorer, luftvärnsrobotar och flygsimulatorer dar besökanda kan få testa att
starta, flyga och landa en JR5B Draken.
- Vi kom hit vid ett och nu ar klockan efter tre så vi har varit här i over två timmar, ler
Ingbritt.
I sommar har museet öppet två dagar i veckan, torsdagar och lördagar.
- Vi har inga guidade turer vissa tidpunkter som det står på kommunens hemsida. Men vi
finns här hela tiden och ger en rundtur till alla som vill ha, säger Anders Unell som är
ordförande i Robotföreningen.
Just nu håller medlemmarna på att göra i ordning ett nytt flygplan till samlingen, nämligen
en österrikisk Drake.
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- Det är en J35OE som vi har fatt hit från Österrike. Tanken är att den ska stå utanför
museet och få förbipasserande att bli lite nyfikna.
Även Arbogabon Leif Lundin passade på att kika runt på robotarna under
tisdagseftermiddagen. Det var hans första besök på museet och han var imponerad.
- Det ar ett otroligt jobb de har gjort här allihop. Jag kan lova att det blir fler vändor hit i
framtiden.
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