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Olle Hult från V-ås Flygmuseum var här med en 

Avståndsradar P46 till J34 Hawker Hunter. 

J34 Hawker Hunter. 

Pelarborrmaskin hämtas av Aeroseum. Bygget av väggen till simulator J37 fortsätter. 
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Första styrelsemötet på museet i januari 2023. 

Göran Haweé plockar in olika detaljer i skåpet. Så där ja nu var dom på plats. 

Ytterligare ett skåp inplockat. 
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Flitens lampa lyser på grabbarna. 
Tillsågning av skivor till väggen. 

Hur blev det här då, missade vi det här hålet. 
Fika ihop med två besökare från Teknikhistoria. 

Angelica Söderberg intervjuade Anders Unell. 

Angelica Söderberg och Fredrik Sederholm från 

tidningen Teknik Historia besöker oss för ett reportage. 
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Stig Jäderlund en av initiativtagarna till Robotmuseet och med stort engagemang i stadens musikliv har gott bort Han var 

mjölnarson från Skultuna där föräldrarna arrenderade Forsby kvarn. Stig var ca: 20 år när han fick hoppa in och hjälpa till i 

kvarnen. 

1957 kom han som så kallad förbindelseingenjör att arbeta med robotar i Flygförvaltningens robotbyrå med bas i Stockholm. 

Kollegor från den tiden fanns dock vid CVA i Arboga. Bl.a. Arne Tell som tyvärr somnade in i november 2022. 

1959 anställdes Stig på CVA:s instrumentavdelning och var placerad i berget tunnel ett. Han fick också möjlighet att resa i 

tjänsten, bland annat till Los Angeles i USA samt till England. Jag trivdes hela tiden, den tekniska utvecklingen från 50-talet 

till nutid har varit intressant att följa berättade han. 

Arbetet på CVA med robotar har präglats hans liv mycket, och 1995 kom han tillsammans med Bengt Nilsson på idén till 

Robothistoriska museet. CVA firade då 50-årsjubileum. Museet firade förra året 20 års jubileum. 

Det är med stor saknad som jag sitter här och skriver ner den här korta summeringen av ditt händelserika liv.  

Jan-Åke o övriga Robotvänner  

Stig Jäderlund var med oss vid 20 års firande av museet i september 2022. 
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Stig Jäderlund och Arne Tell vid en utställning av Robotmuseet. 

Stig Jäderlund och Arne Lindmark spelar ihop. 

Stig Jäderlund med flera avtackas 1995. 


