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I serien om vårt militärhistoriska arv, SMHA, besöker vi i del 31 Robotmuseet i Arboga.

Text: Rolf Jahrl (Arboga Robotmuseum)  Foto: Håkan Hallin (där ej annat anges)
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Text: Rolf Jahrl (Arboga Robotmuseum)  Foto: Håkan Hallin (där ej annat anges)

Arboga Robotmuseum drivs av en 
ideell förening, Robothistoriska för-
eningen i Arboga, och har sin upp-
rinnelse i ett 50-års jubileum 1995 
vid dåvarande FFV Aerotech (CVA) 
där en av cheferna på robotavdel-
ningen förberedde för en familjedag  
för att där uppvisa då moderna och 
även historiska robotar som ”CVA” 
arbetat med sedan 2:a världskrigets 
slutskede och framåt. 

Familjedagen, en sensommar-
dag 1995, avlöpte bra med många 
intresserade besökare men alldeles 
för fort. Vardagen tog vid och där 
stod chefen med alla ihopsamlade 
robotar till ”ingen nytta”. Vad göra 
med dem nu då? Skrota kändes an-
svarslöst. Då väcktes tanken på ett 
robotmuseum i Arboga!

Mycket ”vatten rann under bro-
arna” under några år, men år 2002 
kunde dörrarna till ett för svenska 
förhållanden unikt museum slå upp 
sina portar.

Under de första åren var det 

Entré till Robotmuseet.

enbart ett rent robotmuseum, inte 
bara de robottyper som ”CVA” varit 
inblandade i, utan samtliga vapen-
grenars robotar; alltså såväl armé-, 
marin- som flygrobotar.

Med åren så har museet utveck-
lats och disponerar nu cirka 700 

m2 inomhus ytor och ungefär lika 
mycket utomhus. Museets knappa 
20-tal entusiastiska medarbetare har 
tillsammans cirka 800 års erfarenhet 
av Försvarsmaktens materiel.

Antalet besökare är årligen cirka 
2500 personer.

Entrehallen med bl a en tysk V1.

>>>
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Öppettider,
information mm

Du hittar museet på:
Glasbruksgatan 1, 73231 Arboga

Telefon: 0589-104 99
Mail: info@robotmuseum.se
Webb: www.robotmuseum.se
Facebook: Arboga Robotmuseum

Öppettider:
Måndag – torsdag  09:00 – 12:00
Lördag 12:00 – 16:00

Museet vill idag också visa, 
förutom robotar, även vad försvaret 
och försvarsindustrin i Arboga har 
arbetat med.

Idag
Idag kan Arboga Robotmuseum 
med stolthet visa, med något ensta-
ka undantag, samtliga vapengrenars 
icke operativa och i vissa fall även 
operativa robotar. Även en simulator 
för Rb 70 finns att provskjuta.

Inom motorområdet finns samt-
liga jetmotorer till svenska flygvap-
net att beskåda samt motorer till 
stridsvagnar, marina farkoster och 
helikoptrar som underhållits vid 
”CVA”.

Stridsledning och luftbevakning, 
med utrustningar från tre tidsepo-

ker, är ett annat område som visas 
ingående. 

Flygspaning har också varit en 
viktig del i arbetet vid ”CVA”, vilket 
exemplifieras med olika kamerasys-
tem, spaningskapslar och spanings-
UAV.

Flygsimulator
Museet har också en avanserad flyg-
simulator, en ombyggd Draken J35B 
som flög på F 18 i Tullinge under 
60-, 70- och 1980-talet. Unikt med 
denna simulator är bland annat att 
samtliga originalinstrument fung-
erar mot det digitala simulatorpro-
grammet. Landskapet projiceras på 
en konkav yta om cirka 20 m2.

Utöver denna flygsimulator så 
finns också en ”barn”-simulator som 
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Motorrummet med bl a Rm8 och Rm6. Stridsledningscentral.

Spaningskapsel och diverse kameror. Vy i Fpl J35B-simulatorn.

illustrerar en JAS 39 Gripen samt en 
Fpl AJ 37 skjutsimulator för robot 
05 är under uppbyggnad.

Allt detta och mycket, mycket mer 
finns att beskåda vid Arboga Robot-
museum. n
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