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Västra Mälardalen. 
Dödsbesked kom som ett 
brev på posten för 25 per-
soner i Västra Mälardalen 
– trots att dessa var vid 
liv. I början av året fick 
nästan 5 000 svenskar, 
av dem nio från Köping, 
åtta från Arboga, sex 
från Kungsör och två från 
Kolsva, post från Pen-
sionsmyndigheten adres-
serade till dödsboet efter 
dem själva. Det handlar 
om kontrolluppgifter med 
uppdateringar som inte 
kontrollerats tillräckligt. 
De drabbade har fått nya 
brev, med en ursäkt. 
Magnus Westberg

Brev innehöll 
dödsbesked 
för 25 personer

ny smitning 
från bensinnotan
arBoga. Ännu en smit-
ning från bensinnotan har 
anmälts till polisen. Det var 
i söndags klockan 17.45 som 
en enligt anmälan ”medel-
ålders, tunnhårig man i en 
röd bil av märke Mazda eller 
Saab” försvann från Statoil-
macken i Arboga med bensin 
för 500 kronor.

stal mobiltelefon 
på Köpingskontor
Köping. En stöld av en mobil-
telefon har anmälts till poli-
sen i Köping. Det var i mån-
dags vid elvatiden som två 
män steg in på ett kontor vid 
Stora Gatan. Den anställda 
vid disken berättar i anmä-
lan att hon vid tillfället var 
upptagen med ett telefon-
samtal och beskriver att 
männen trots detta började 
tala engelska och lägga upp 
papper på disken. Så små-
ningom verkar de båda män-
nen ha fått andra idéer, för 
de samlade ihop sina papper 
– och den anställdas mobil-
telefon som legat på disken – 
och avlägsnade sig. Männen 
beskrivs som engelsktalan-
de, av utländsk härkomst 
och klädda i mörka kläder.

Brott&olyckor

VästManland. 87 miljo-
ner kronor på pluskontot 
när Landstinget Västman-
land räknat samman bok-
slutet. Det är mycket bätt-
re än de fem miljoner som 
förutspåddes. Sjukhusvår-
den i Västerås, Köping och 
Sala drar dock ner resulta-
tet – sjukhusen redovisar 
ett underskott på 101 miljo-
ner kronor för fjolåret.
Jan ernheimer

plus på kontot 
men även stora 
förluster

Inneliggande fartyg: Östan-
hav, kalksten från Storugns.
Väntade fartyg: Isidor, vägsalt 
från Klaipeda, Flinterspirit, 
marmorkross från Saraylar. 
Vattenstånd: 0.09 m över 
medel.

Hamnen

Flygsimulatorn på robot-
museet i arboga har fått 
en rejäl ansiktslyftning. en 
ny 180-gradersskärm gör 
upplevelsen av att styra 
ett jaktplan ännu mer rea-
listisk.

arBoga. Robotmuseet på 
Glasbruksgatan, en av Arbo-
gas främsta sevärdheter, 
lockar inte bara med robo-
tar. Utställningen om de oli-
ka stridsrobotarnas historia i 
det svenska försvaret är för-
visso museets ryggrad, men 
de olika simulatorerna lock-
ar kanske minst lika mycket.

Här kan man till exempel 
testa sin koordinationsför-
måga när man övar robot-
skjutning i en cockpit från 
en AJ37 Viggen, eller prova 
att skjuta luftvärnsrobotar 
nästan som på riktigt.

Allra mest avancerad är 
dock Drakensimulatorn. I 
museets bakre regioner står 
en i det närmaste fullt utrus-
tad cockpit från en J35 Dra-
ken, Saabs jaktplan som 
under många år tjänstgjor-
de i det svenska flygvapnet.

När man tagit sig ner i sto-
len möts man av spakar, 
instrument och reglage pre-
cis som det såg ut i ett av de 
över 600 Drakenflygplan 

som tillverkades. Museets 
simulator är en J35B, den 
andra versionen av flygpla-
net.

Många arbogabor har hunnit 
testa Robotmuseets simula-
torer under museets nu mer 
än tio år långa historia. För 
den som inte varit där på ett 
tag kan det dock vara läge 
för ett återbesök, inte minst 
sedan Drakensimulatorn nu 
alltså fått en helt ny bild-
skärm.

Skärmen, som nästan 
omsluter ”piloten” ger en 
ännu bättre upplevelse än 
tidigare. Tre sammankopp-
lade projektorer fixar en bild 
som sitter runt hela simula-
torn i 180 grader. 

När man, nästan som på 
riktigt, rullar ut på Kjulafäl-
tets startbana utanför Eskil-
stuna och sätter fart norrut 
på jakt efter ett oidentifierat 
flygplan efter instruktioner 
från ”stridsledningen” har 
man alltså himlen, marken 
och utsikten även på sidor-
na om sig.

Grafiken är rent häpnads-
väckande. Man flyger snart 
in mot Västerås tvärs över 
Mälaren, och ser Kungs-
ör lite till vänster på andra 
sidan Kvicksundsbron. Det 

är lätt att glömma alla spakar 
och reglage i cockpiten man 
måste hålla reda på samti-
digt.

– Vi har haft piloter här 
för att hjälpa oss att få det så 
realistiskt som möjligt, och 
de har varit imponerade, 
säger Antero Timofejeff, en 
av entusiasterna i Robothis-
toriska föreningen som gör 
den här upplevelsen möjlig 
i Arboga.

alla är välkomna att provfly-
ga. Antero och andra i fören-
ingen hjälper till så att vem 
som helst, oavsett förkun-
skaper, kan få sig en rejäl 
flygtur. Snart kan man ock-
så se ett smakprov på muse-
ets hemsida.

– Vi ska filma en simula-
torflygning och lägga ut som 
ett You Tube-klipp, berättar 
Anders Unell.

Förhoppningsvis blir det 
en snyggare flygtur som fil-
mas än den Bbl/ATs repor-
ter åstadkom i går. Att sty-
ra en Draken är inte helt lätt, 
och landningen i Sundsvall 
blev sannerligen inte vacker 
– men väldigt roligt var det.

KrIstIan bIrcanIn
kristian.bircanin@bblat.se
0221-36532

Ny bildskärm ger en upplevelse i 180 grader

Flygsimulatorn 
har fått ett lyft
robotmuseets drakensimulator ännu mer realistisk

flyglärare. Anders Unell och Antero Timofejeff i Robothisto-
riska föreningen hjälper ”piloterna”.

Klart för start. Den virtuella flygturen i Drakensimulatorn börjar på det gamla flygfältet i Kjula utanför Eskilstuna.  Foto: Kristian Bircanin

Museet, som drivs av Robot-
historiska föreningen, ligger 
på Glasbruksgatan. Det är 
öppet torsdagar 9-12 och 
lördagar 12-16.
Museet har en omfattande 
samling av svenska och 
utländska militära robotar 

och mycket annat från den 
militära flyghistorien.
Den avancerade Draken-
simulatorn är vem som 
helst välkommen att prova. 
För mer information, se 
museets hemsida www.
robotmuseum.se

■■ Arboga Robotmuseum
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