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Om infobladet:
infobladet:
”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.

Vad har hänt sedan sist
sist?
Sedan lokalen blev inflyttningsklar
förra året har en intensiv verksamhet pågått
med att ta hand om all robotmateriel, som
fanns på olika håll i landet. Utrymmet har
redan visat sig otillräckligt, men takhöjden
tillåter lyckligtvis upphängning av flera
objekt.
Vår robotskjutsimulator är nu driftsatt, men måste inhägnas i ett ”mörkrum”.
Extrajobb!
Vi har dessutom baxat vår havsspanings-Viggen på plats, och kompletterat
den med en uppskuren RM8-motor.

Vad är på gång närmast?
Den officiella invigningen kommer
att förrättas måndagen den 22 april av vår
landshövding Mats Svegfors. Ett hundratal
inbjudningar kommer att skickas ut till
berörda personer, men alla intresserade är
naturligtvis välkomna.
Mycket arbete återstår till dess, och
som vanligt lär det bli stressigt de sista
dagarna. Planering pågår i ett arbetsutskott,
som träffas för att dryfta aktuella frågor.
Robotmuseet har redan haft besök av
många olika grupper med både gamla och
unga, vilket är stimulerande för oss som
jobbar med att få museet presentabelt inför
invigningen. T ex hade vi besök av en
skolklass, 18 st 8-åringar, som hade jättekul. Speciellt var det spännande att få sitta
i Viggens cockpit.
Vi är speciellt glada att Tekniska
Museet i Stockholm nu gett tillstånd att till
oss låna ut Sveriges enda exemplar av
tyska V1. Dessutom får vi disponera den
V1 styrautomat, som en gång skänktes av
Sven Hylander till Tekniska Museet, och
sedan gav konstruktionsideer till den första
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svenska styrautomaten (Bengt Sylvan på
Saab). Vi får också disponera Tekniska
Museets RB301 ”Den flygande Vingen”.
God hjälp till detta har vi fått av Erik
Prisell, FMV.
Tidigare har en RB08 överförts från
Muskö, med styrlåda, radarmålsökare,
barohöjdhållare mm. I mars kommer därifrån också en RB08 på lavett. Den ska
ställas upp utanför museet som ett blickfång, så småningom tillsammans med en
RB68 Bloodhound och en RB04E på mast.
En RB15 med ett antal robotmodeller, planscher och diverse dokumentation
har levererats från Saab. Snart täcker vi
hela historiken från tyska V1 fram till
beväpningen på JAS!
Rune Andersson och Torulf Jansson
har grovsorterat i ”det historiska förrådet
på FMV vind”. En del apparater, t ex en
filmprojektor, video, dator, samt diverse
dokumentation, kommer successivt att
överföras till Robotmuseet (efter FMV
godkännande). Fördjupad inventering ska
göras i samband med att nästa styrelsemöte
förläggs till Stockholm (FMV?) den 28-29
maj.

Tidningen ”Utflykter och äventyr”
har troligen i maj en kort information om
vårt museum. Den trycks i 1,3 miljoner
exemplar!
Mediaintresset i övrigt är mycket
stort, inte minst i lokalpressen, och även
hos de företag, som ger ut tidningar till alla
turistbussföretag.

Medlemsinformation
Medlemsinformation
Medlemsantalet är nu omkring 50,
men vi hoppas på en stor ökning under år
2002. 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.
RHF årsmöte är planerat till den 25
april, och då hoppas vi att representanter
för våra korporativa medlemmar kan delta.
De personliga medlemmar, som ännu
inte har betalt för 2002, hittar ett inbetalningskort i detta brev. Bortse från det om
Du har betalt nyligen!

Faktaruta:
Adress:

Reklam och marknadsmarknadsföring!

Tel:
Postgiro:

Glasbruksgatan 1
732 31 Arboga
0589-104 99 (museet)
21 09 78-3

Mest aktuellt är att vi blir ”synliga”
på Turistmässan i Göteborg i slutet av mars
med en speciellt framtagen broschyr. På de
nya turistkartorna (läns- och Arbogakarta),
som ska delas ut på mässan, har vi med en
liten annons.

Kontakter:
Stig Jäderlund (guidning)
tel 0589-122 05, mobil 073-624 03 03
E-post: stig.jaderlund@mail.bip.net

Vidare kommer muséet med i en
Museiguide, som är under framtagning för
Sveriges alla museer.

Arne Tell, tel 0589-1300 05

Så ett par exempel på kommande
artiklar i pressen: I Svensk Flyghistorisk
Tidskrift, troligen aprilnumret, kommer ett
reportage. Denna förening har ca 5000
medlemmar!

Kjell-Åke Lindahl (guidning)
tel 0589-152 20

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

