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Fellingsbro Folkhögskola på besök. 

Margaretha och Ann-Sofie har slagit in presenter som 

finns att köpa till julen.   

 En motorvagn transporteras iväg. Antero hjälper 

chauffören att lasta. 

Vi passar på och rensar ut en del saker.. Uppsnyggning av samlingslokalen påbörjas. Rolf o 

Göran och Pelle med flera hjälper till. 

Stig och Erik rensar ur några av våra stora draglådor.   
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Väggen spacklas innan målningen. 

Göran och Antero gör en pilot klar för visning.  

 Anders just nu en högt uppsatt man. 

Piloten förbereder en kontroll av gasturbinen... Piloten tar en rast i en katapultstol. 

Ytterligare en pilot på gång..   

 Påklädd pilot på museet.. 
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Ny instrumentpanel till simulatorn som underlättar 

för instruktören. 

Göran o Rolf Jarl smetar ut limmet innan tavlan sätts på plats.  

 Göran o Rolf Berlin justerar underlaget till den nya tavlan. 

SAAB Automation Expo följer på följande sida. Ett pallställ byggs upp på den platsen som megamaten 

tidigare var placerad på. Göran o Pelle o Jan-Åke med flera 

hjälper till. 

Tavlan på plats i samlingsrummet.( Stridsledning) 
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SAAB Expo fick besök av många intresserade personer. En del av 

besökarna visste inte att vi fanns så det blev ju verkligen ett tillfälle för 

oss att visa upp oss. Jag tror det blev uppskattat av alla inblandade att 

ha denna träff på museet. Forts. på nästa sida. 
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Törs vi smaka undrar Antero o Anders. 

Olle Ytterberg höll föredrag om SAAB:s utveckling. 
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Vår medarbetare på Robotmuseet Bengt Staaf finns 

tyvärr inte längre med oss. Det är med stor sorg och 

saknad vi på Robotmuseet fick detta besked. 

Bengt Staaf tillsammans med Göran o Anders och med 

ryggen mot kameran Per-Erik Holm. 

Bengt Staaf tillsammans med Antero monterar ihop ett 

flyginstrument 


