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Robotrekylen

Text: Stig Jäderlund

Red: Lars Frennemo

***************************************************************************
”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
robotförsvaret fram till visning av de historiska
samlingarna i Robotmuseet.
Syftet är att fortlöpande informera medlemmarna om den aktuella verksamheten i museet.
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De 16 mm filmer (c:a fem flyttkartonger),
som vi fick överta från ”vinden” på Tre Vapen,
finns nu vid Svenska Filminstitutets arkiv i
Grängesberg. Vi fick av en slump nys om en
statlig satsning på bevarande av dokumentärfilmer, inklusive överförande till DVD, bekostat
av statliga medel via Länsmuseet i Västmanland.
Nu pågår inventering och sortering av alla
de flera tusen dia-bilder, som vi också fick
överförda från ”vinden” på Tre Vapen. Avsikten
är att utnyttja lämpliga bilder för t ex bildspel
vid de olika robotgrupperna i museet. För detta
syfte har vi etablerat kontakt med Arboga
Mediainstitut, i samma byggnad. De var öppna
för att använda konstruktion av bildspel som
”enkla” laborationer för nybörjare i mediautbildningen.

Inventering och registrering av dokumentation har nu kommit upp i ca 1000 poster i
databasen. Nya dokument strömmar dock till
fortlöpande. Tyvärr har arbetet stoppats upp
tillfälligt, eftersom den hjälp vi hade fick andra
arbetsuppgifter.
Vår J35-simulator har fått nya bildskärmar och därmed möjligheter att ge en mer
realistisk bild av pilotens situation, både på
marken och i luften. Populariteten är så stor att
styrelsen beslutat införa en avgift för den
flygutbildning, som våra instruktörer ger.
Även för träning av RB 05-skjutning i
robotskjutsimulatorn kommer en avgift att tas ut,
sedan den har kompletterats med ett projicerat
landskap, som dessutom kan röras för att
simulera skjutning under flygning.
I den bakre lokalen har även en motorutställning arrangerats, eftersom denna verksamhet nu har gått till historien. Ansvariga för
denna del är Arne Tell och Pelle Holm, som nu
kompletterar med bilder och historik.
Våra blickfång utanför lokalen börjar nu
komma på plats. Hittills har vi en RB 04E på
mast och en RB 08 på lavett. Alla förberedelser
är klara för gjutning av fundamentet till RB 68
Bloodhound, så vi hoppas få också den på plats
före sommaren.
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Besökstillströmningen är fortsatt stark,
under 2003 kunde vi räkna in nära 1500
besökare. En stor andel av dessa är förbokade
grupper från olika håll i landet, som ofta
kommer i busslaster.
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Kan någon av våra läsare tipsa om vad
detta är för tingest under fpl T18? Ett liknande
föremål hittades på en annan bild med namnet
RB 163, även detta utan förklaring! Några tips?

Fortfarande är vi dock tvungna att
fortsätta med våra begränsade öppettider för
allmänheten, eftersom vi bara har fem ideellt
verksamma guider: Varje torsdag (som vi har
som arbetsdag) kl 09 – 12, samt första lördagen i
månaden 10 – 16 (ej helgdagar).
Sedvanligt årsmöte gick av stapeln 200403-03, med ett 20-tal medlemmar närvarande.
Denna gång var det byte av ordförande, från
Claes-Göran Danielsson, som pensionerats från
AerotechTelub, till Anders Unell, som samtidigt
tar över som korporativ representant för
företaget. Anders har där befattningen som chef
för IG JAS-kontoret.
Med tanke på vår alltid ansträngda
ekonomi, ser vi med spänning fram mot den
årliga utdelningen i juni av statliga bidrag från
Riksantikvarieämbetet till ”arbetslivsmuseer” i
Sverige. Vi har ställt oss i kön med motiveringen
att vår verksamhet speglar en epok i den svenska
försvarsutvecklingen, som till stor del baseras på
individuella prestationer i arbetslivet.

(
Medlemsantalet är nu närmare 130, och vi
hoppas på en fortsatt ökning under år 2004. När
alla besökare sprider information om våra samlingar vidare, bör många fler vara villiga att
betala 100 kr/år och därmed stödja museet
ekonomiskt. Sprid gärna detta budskap till
”robotbekanta"! Postgironumret är 21 09 78-3.

Faktaruta:
Adress:
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Vi har ännu inte nått uppgörelse med
Arboga Kommun om hyreskostnaden för det
utökade utrymmet i Rapps-huset.. Tills vidare
får vi låna denna lokal (270 kvm), som redan är
helt ”ockuperad” av oss. Vi hoppas få fler
sponsorer för att kunna hyra lokalen på riktigt.
Planering pågår inför ”Kultivalen” 16 - 20
juni, dvs Arboga kulturdagar, inklusive Arbogakarnevalen. 17 juni är ”Musei-dag”, då alla
museer ska visa upp sig. Även musikunderhållning ingår. Ur programmet kan nämnas
föredrag av Jan Brorson om vapentillverkningen
på 1500-talet vid Gustav Vasas vapenfaktori,
som startades 1552 vid Jäders bruk utanför
Arboga. Robotmuseet håller öppet dessa dagar
enligt följande:
Onsd 16 juni
kl 10 - 16
Torsd 17 juni
kl 09 - 17
Fred 18 juni
kl 10 - 16
Lörd 19 juni
kl 09 – 12

Tel:
E-post:
Hemsida:
Postgiro:

Glasbruksgatan 1
732 31 Arboga
0589-104 99 (museet)
robotmuseum@tiscali.se
http://home.tiscali.se/robotmuseum
21 09 78-3

Kontakter:
Stig Jäderlund (guidning)
tel 0589-122 05, mobil 073-624 03 03
E-post: stig.jaderlund@home.se
Yngve Löthman (sekreterare)
tel 0581-62 00 87
E-post: yngve.lothman@telia.com
Kjell-Åke Lindahl (guidning)
tel 0589-152 20
Arne Tell (guidning)
tel 0589-130 05
Antero Timofejeff (guidning)
tel 0589-411 41, mobil 070-572 73 53
E-post: timtim@swipnet.se
Kjell Andersson (kassör)
tel 0589 – 15978, mobil 070-366 66 51
E-post: kjell.andersson@aerotechtelub.se
Lars Frennemo (red)
tel 0589-131 53
E-post: lars.frennemo@swipnet.se

