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På 37 simulatorn finns det mycket 

arbete kvar att göra innan den blir klar. 

Diskussion om RB05 simulatorn. 

Anders Unell höll sitt sista styrelsemöte på 

Robotmuseet efter att ha haft den rollen i många 

år. Bjuder på smörgåstårta med räkor. 

Kaffet serveras från båda hållen. 
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Till Minne av Arne Tell 

Arne Tell föddes tillsammans med sin tvillingsyster den 8 maj 1930 i Östersund.  

Efter avslutad skolgång flyttade han till Eskilstuna för att studera till ingenjör. Där träffade han sin 

livskamrat Barbro, som han senare gifte sig med och tillsammans fick de en son och dotter. 

Efter avlagd ingenjörsexamen flyttade Arne och Barbro till Arboga där han fick anställning vid Centrala 

Flygverkstaden (CVA) inom Robotsektionen. 

Efter några år bytte han till Motorsektion inom CVA för att arbeta som motoringenjör med jetmotorerna 

RM6 och RM9. Hans tekniska kompetens bekräftades ytterligare genom avancemang till motorteknisk 

chef för RM6 och RM9 avdelningen. 

Arne var mycket natur- och sportintresserad och gjorde bl.a. många turer till fjällen tillsammans med 

familj och vänner. Han var en aktiv medlem inom Friluftsfrämjandet i Arboga. 

Efter sin pensionering blev han en av de drivande till etablering och medverkan i Arboga 

Robotmuseum under många år. 

Han hade under sin arbetstid fått stor erfarenhet av robot- och motormateriel som var till stor nytta 

inom robotmuseets verksamhet. 

Vi är glada att fått känna Arne och arbeta tillsammans med honom under hans år i robotmuseet. 

 

Året var 1985 
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Fest på Säbytorp 2007 Bild från två håll. 

Arne Tell avtackas av Arnold Junflo. 

Anders Wincent talar till Arne. 

Sören Rehnman, Arne Tell, Kalle plåtis Eriksson 

Arne vid en RM6 motor på museet. 
Arne visar upp RB315 
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Monterar upp arkivet 

på museet. 

Fest på Säbytorp 2007 Bild från två håll. 

Julbord på Robotmuseet. 

Arne, Pelle, Lars, Stig vid RM1 motorn. 

J35 kabinen anländer till museet. Yngve. Kjell-Åke, Stig, 

och Arne fixade in den bakvägen. 

Kalas på Säbytorp. 


