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Infobladet:Infobladet:Infobladet:Infobladet:    

 

Vad har hänt hittills?Vad har hänt hittills?Vad har hänt hittills?Vad har hänt hittills?    
I början av detta år blev det klart med lokal 
i det så kallade Rapps-huset. Arboga 
Kommun iordningställde en lokal i botten-
våningen, 350 kvm stor, och under våren 
kunde inflyttning påbörjas. 
 

Vid Stig Jäderlunds föredrag för Robot-
sällskapet den 3 maj kunde följande fakta 
meddelas: 

Den 28 februari transporterades 
robotskjutsimulatorn (RB05 MOMSUL) 
från F7 till Arboga. 

Dagarna 1-2 mars genomfördes 
transport av den mesta av materielen som 
förvarats i det s k Åsby-förrådet utanför 
Arboga (4 fullastade lastbilar). 

Den 18 april bildades Robothisto-
riska Föreningen med ett 20-tal personer 
närvarande. Styrelse bildades och sex 
korporativa medlemmar antogs:  

• Försvarets Materielverk 
• Flygvapenmuseum 
• Västerås Flygmuseum 
• Robotsällskapet 
• AerotechTelub 
• Arboga Minne 

 
Tre styrelsemöten har genomförts, 

den 11 maj, 23 augusti och 8 november. 
Från och med maj månad har provi-

sorisk visning av samlingarna kunnat 
göras, bl a för representanter från Arboga 
Kommun, FMV, F15 och F17 förbands-
museer, Köping-Arboga Tekniska Före-
ning, Westmanniaturism och Frivillig-

Robotrekylen 
 

Vi har valt att kalla detta blad 
"Robotrekylen". Bra eller…? 
 

Rekyl kan ju i vid mening inne-
bära  alla "efterlämnade intryck". Här 
menar vi  då intryck av hela processen, 
d v s allt från projektering av Robot-
museet i Arboga fram till uppbyggnad, 
start med visning av samlingarna och 
till slut invigning och officiell öppning. 
 

Syftet med bladet är att fort-
löpande informera medlemmarna om 
den aktuella verksamheten. Bladet 
kommer senare att kompletteras med 
föreningens logotyp. 
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Organisationernas Samarbetskommittè 
(FOS). 

Den 12 augusti utsågs Stig Jäderlund 
till "Årets Arbogabo", bl a som följd av 
engagemanget i förverkligandet av 
Robotmuseet. 

Den 24 augusti besöktes museet av 
repr från SAAB Bofors Dynamics. Detta 
har senare resulterat i att diverse materiel, 
dokumentation, filmer etc överförts från 
Bofors. Senare blir det aktuellt att även 
SAAB bidrar med materiel och dokumen-
tation. 

SAAB Bofors Dynamics har också 
av styrelsen antagits som korporativ 
medlem i RHF. 

Robotmuseet har vid två tillfällen 
deltagit i utställningar: 

• Den 25 augusti under Hemvärnets 
dag i Arboga 

• 7-8 september vid Teknikby-
mässan i Västerås 

Den 18 oktober överfördes resterande 
materiel från Åsby-förrådet, bl a RB 322 
startraket. 

Den 23 oktober gjordes ett besök vid 
F15 Flygmuseum av fyra repr från RHF, 
varvid materiel- och erfarenhetsutbyte 
diskuterades, bl a betr robotskjutsimulatorn 
RB 05 MOMSUL. 

Med start den 26 oktober överfördes 
från Bofors RBS 53, RBS 70, RB 17, 
planscher, filmer och diverse dokumen-
tation. 

Fpl AJSH flygplankropp (8 m lång inkl 
luftintag och komplett cockpit) baxades in 
i museilokalen den 16 november. Fpl-
kroppen hade tidigare transporterats från 
F10 till AerotechTelub. 

 

När öppnar museet? När öppnar museet? När öppnar museet? När öppnar museet?     
Ja, vår tidigare planering att öppna 

under innevarande höst har vi av olika skäl 
blivit tvungna att ändra på. Den ganska 
stora utökningen av materiel och dokumen-
tation, att lokalen fortfarande inte är helt 
klar för visning, att robotskjutsimulatorn 

inte är driftsatt, är några anledningar till att 
vi skjuter på invigningen till i vår, då 
landshövdingen är vidtalad att förrätta 
invigningen.  

Dock visar vi fram till dess muséets 
samlingar för intresserade efter överens-
kommelse. 

Medlemsantalet är nu omkring 20, 
men vi hoppas på en stor ökning under år 
2002. När samlingarna blir mera represen-
tativa, bör många fler intresserade vara 
villiga att betala 100 kr/år och därmed 
stödja verksamheten ekonomiskt. Sprid 
gärna detta budskap till ”robotbekanta" !  

 
 
 

Faktaruta:Faktaruta:Faktaruta:Faktaruta:    
 

  
  

Adress:  Glasbruksgatan 1  
  732 31  Arboga 
Tel:   0589-104 99 (museet) 
Postgiro: 21 09 78-3 
 
Kontakter:   

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

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

• Arne Tell, tel 0589-1300 05 
• Antero Timofejeff 

(guidning), tel 0589-411 41. 
Mobil: 070-572 73 53  
 E-post: timtim@swipnet.se 

• Bengt Nilsson (kassör) 
 tel 0589 – 130 81   
Mobil: 070-593 99 91  
 E-post: bengtnil@aol.com 

• Lars Frennemo (red) 
 tel 0589-131 53.   
 E-post: 
lars.frennemo@swipnet.se 


