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Om iOm iOm iOm infobladet:nfobladet:nfobladet:nfobladet:    

    

Vad har hänt Vad har hänt Vad har hänt Vad har hänt sedan sissedan sissedan sissedan sistttt????    
Så mycket har hänt sen sist, att 

redaktionen måste be er alla om ursäkt för att vi 
inte har hunnit med denna information förrän nu. 

 

De första två 16 mm filmerna från 
”vinden” på Tre Vapen har nu konverterats till 
DVD vid Svenska Filminstitutets arkiv i 
Grängesberg. Arbetet med resterande filmer 
hoppas vi blir klart under våren 2006. 

 

Uteplatsen med RB 68, RB 08 och RB 
04E har gjorts klar framför museet. Nu fattas 
bara själva stängselnätet. RB 04 har reparerats 
efter haveriet vid stormen i våras och har fått en 
grövre och kortare mast. 

 

Det Hawksystem vi hade hoppats på gick 
tyvärr inte att få hit. Exportregler i Danmark 
lade effektiva hinder i vägen för detta. 

 

De 60 000 kr vi fick i bidrag från Riks-
antikvarieämbetet för 2004 var välkomna. 
Motsvarande ansökan för 2005 lämnades dock 
tyvärr utan bifall. 

 

Lokalfrågan har klarats ut, och vi förfogar 
nu över sammanlagt 620 kvm. Tillskottet var 
nödvändigt för att bl a härbärgera utställningen 
med reamotorer, simulatorn för J35 Draken, 
samt givetvis biblioteket.  

 

En ”flygning” i 35-simulatorn har blivit 
ett stort dragplåster för besökarna. 

 

Fortfarande ökar tillströmningen av besö-
kare, de flesta i form av  förbokade grupper. 
Årets facit är på väg mot bortåt 2000 besökande.  

 

Ett intressant besök kan nämnas, nämligen 
av Flygande Veteranerna med sin DC3:a 
”Daisy”, som landade på flygfältet i Arboga 
2005-09-03. De ordnade två rundflygningar 
speciellt för medlemmar i Örebro lokalavdelning 
av Svensk Flyghistorisk Förening, SFF. 

 

En exposé över utvecklingen av Centrala 
Verkstaden Arboga, CVA, har tagits fram i form 
av foton mm. Den täcker tiden från första 
sprängningen 1943 fram till nuläget. 

 

Detta har kompletterats med motsvarande 
utveckling för flygplans- och motorepoken fram 
till motorverkstadens nedläggning 1997.  

 

En donation av ett 50-tal flygplanmodeller 
i skala 1:72 från två givare (Eric Öhrn och 
Niclas Ljunggren) har berikat museets sam-
lingar. Modellerna täcker in utvecklingen av 
flygparken i svenska flygvapnet. 

 

Robotrekylen 
 

”Robotrekylen" syftar på att rekyl i vid 
mening kan innebära  "efterlämnade intryck". Här 
menar vi då intryck från hela processen, dvs allt 
från projektering och uppbyggnad av det svenska 
robotförsvaret fram till visning av de historiska 
samlingarna i Robotmuseet. 

Syftet är att fortlöpande informera medlem-
marna om den aktuella verksamheten i museet.  
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För att sprida kunskap om museets 
existens är det viktigt att vara med på många 
aktiviteter. Vi har därför deltagit med egen 
monter vid fyra tillfällen under året, varvid ett 
stort antal besökare visade intresse:  
• Bo- och hantverksmässa i Arboga 
• Familjedag vid AerotechTelub 60-

årsjubileum (Idén till robotmuseet väcktes 
vid 50-årsjubileet!) 

• Seniormässa i Arboga 
• Sommarutställning i Västerås 

 

Ett strilrum med jakt- och robotledarbord i 
en miljöriktig inramning av inspelade 
flygföretag och autentisk PPI-belysning är snart 
färdiginstallerat. Redan nu visas inspelad radar-
information av ryska flygaktiviteter över Öster-
sjön under kalla kriget. Även presentation av 
den äldre optiska luftbevakningen ska simuleras. 

 

Driftsättning av en UTB JA37, dvs 
utrustning för utvärdering av piloters resultat 
från genomförda uppdrag, är just nu på gång. 

 

Museet har skaffat en egen  .se-domän, 
som medför ny enklare adress till hemsida och 
e-post. Se faktarutan!  

 
Av faktarutan framgår ochså att före-

ningen har fått ny kassör, Kerstin Timofejeff, 
som nu ingår som adjungerad ledamot i 
styrelsen.  

 
 

Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast?Vad är på gång närmast? 
Bland de många projekt vi har på den 

digra önskelistan hoppas vi orka genomföra 
några under vintern-våren:  

 

Vi har övertagit en modell av en 
antennanläggning för PS860. Efter reparation 
kan den åskådliggöra hur ett stril-kommando 
stoppade antennen, sänkte masten i berget och 
stängde de bombsäkra pansarluckorna över 
schaktet. När flyganfallet var över kunde 
radarspaningen återupptas på någon minut. 

 

Rb68 Bloodhound vållar oss fortfarande 
problem, eftersom nästan alla dokument och 
ritningar fortfarande har kvar hemligstämpeln. 
En framstöt har gjorts till ansvariga myndigheter 
för avhemligande, så att vi kan börja inventera 
vad som finns att tillföra till vårt bibliotek. 

 

Ett försök med reklamprylar har startats. 
Bl a har ett antal ölglas graverats med vår logo, 
och finns nu till försäljning. En egen årskalender 
för 2006 med en robotbild per månad har också 
tagits fram. 

 

Vi kommer att fullfölja en satsning på 
lokala företag i regionen med syfte att värva 
sponsorer. En arbetsgrupp har utarbetat riktlinjer 
för detta, som vi hoppas ger bra utdelning! 

 

Trots utökningen av lokalerna är vi 
trångbodda. En planerad expansion kan göras 
med ett mellanplan över pentryt, som kan nyttjas 
till magasinering av mindre enheter. Kontakt har 
tagits med hyresvärden i denna fråga. 

 

De utökade lokalerna medför behov att 
utöka inbrottslarmet. Detta arbete har påbörjats. 

 
 

MedlemsinfoMedlemsinfoMedlemsinfoMedlemsinformationrmationrmationrmation    
 För att spara porto får alla befintliga med-
lemmar redan nu inbetalningskort för medlems-
avgiften 2006. (Obs: Alla nya betalningar efter 1 
okt gäller även det kommande året). 
 

Medlemsantalet är nu närmare 150, och vi 
hoppas på en fortsatt ökning. När alla besökare 
sprider information om våra samlingar, bör fler 
vara villiga att betala 100 kr/år och därmed 
stödja museet ekonomiskt. Sprid gärna detta 
budskap till både ”robotbekanta" och andra!   

 
OBS: Postgirot har sedan sist bytts ut 

mot bankgiro, med nya numret 5509-3090. 
 

Faktaruta: 
Adress:  Glasbruksgatan 1   
  732 31  Arboga 
Tel:   0589-104 99 (museet) 
E-post:  info@robotmuseum.se 
Hemsida: http://www.robotmuseum.se 
Bankgiro: 5509-3090 
 
Kontakter:   
Stig Jäderlund (guidning)  
tel 0589-122 05, mobil 073-624 03 03 
E-post: s.jaderlund@spray.se 
 
Yngve Löthman (sekreterare) 
tel 0581-62 00 87 
E-post: yngve.lothman@telia.com 
 
Kjell-Åke Lindahl (guidning) 
tel 0589-152 20 
 
Arne Tell (guidning)   
tel 0589-130 05 
 
Antero Timofejeff (guidning)  
tel 0589-411 41, mobil 070-572 73 53 
E-post: timtim4647@yahoo.com 
 
Kerstin Timofejeff (kassör)  
tel 0589-411 41, mobil 070-307 70 40 
E-post: kertim@hotmail.com 
 
Lars Frennemo (red) 
tel 0589-131 53 
E-post: lars.frennemo@swipnet.se 


