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MUSEIRESAN. DEL 3, ARBOGA ROBOTMUSEUM

○○Man snubblar nästan över den: 
London bornas största skräck under 
andra världskrigets sista år – den tyska 
kryssningsroboten V-1, eller Vergel-
tungswaffe 1 som avsändarna kallade sitt 
”veder gällningsvapen”. Men här står den 
som första objekt i Robotmuseets sam-
lingar. Inte bara utgör missilen med sina 
åtta stålskodda och rejält skräck injagande 
meter en effektfull start på  museibesöket, 
det var också med denna som den svens-
ka robotutvecklingen startade en gång: 

I krigets slutskede kraschade sex obe-
styckade provexemplar i Sverige och gav 
försvaret så värdefull information att en 
svensk utveckling kunde dra i gång, vid 
först Saab i Linköping och från 1949 här, 
det som hette Centrala flygverkstaden i 
Arboga.

Här finns nu hela den svenska robot- 
eller missilhistorien representerad, från 
just den oavsiktliga tyska gåvan V-1 via 
luftvärnsvapen som Robot 70 och fram 
till våra dagars robotbeväpning på JAS39 

Flygsimulator J35B Draken
I en riktig cockpit och med en konkav 
 jätteskärm framför dig flyger – ja,  
faktiskt mer eller mindre – du själv ett 
strids flygplan med hjälp av erfarna flyg-
ledare. 

Starta, landa, identifiera andra plan och, 
om nödvändigt, ge eld. 

300 kronor och föranmälan krävs. Och 
 kanske ett åksjukepiller innan. 
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Adress: Glasbruksgatan 1, Arboga.  
Tel: 0589-10499. Webb:  robotmuseum.se  
Öpettider: Mån–fre 9–12. Lör 12–16  
Entré: Ingen, frivillig donation.

3 saker att hålla utkik efter

Flygsimulator JAS39 Gripen
Även barnen kan få sitt på detta rätt vuxna, 
rätt tekniskt orienterade (och rätt man-
liga) museum. JAS-simulatorn är mindre 
avancerad än Draken-diton och lämpar sig 
bättre för de små.
Robotsimulator
Du kan också befinna dig på marken – även  
i sinnet – och öva sikte och avfyrning med 
luftvärnets Robot 70.

missa för allt i världen 
inte simulatorerna (se 
information här nedan-
för) – det slutgiltiga 
argumentet för att 
även en pacifist 
skulle finna ett 
 besök på Robot-
museet pangkul.

Kryssa mellan massor av missiler Gripen. Totalt cirka 25 olika robottyper 
för luft, mark eller sjömål står på golvet 
eller hänger i taket i det lilla ideellt driv-
na museet. I ett separat rum finns delar 
av flygvapnets stridslednings- och luft-
bevakningssystem, STRIL, och bland det 
enorma antalet knappar, skärmar, mik-
rofoner, reglage, och allt vad det är, visas 
ett antal autentiska inspelningar av radar-
filmer från kalla krigets dagar. 

Den som är riktigt motorintresserad 
kan i en separat utställning bokstavligen 
titta ned i motorutvecklingen inom luft-
försvaret – från 1940-talets turbojet motor 
RM1 fram till Viggens motor RM8. Men 

Niklas Wahllöf
niklas.wahllof@dn.se

På museet finns  hela den svenska robot- 
eller missilhistorien representerad.

JAS, Draken eller, som här, Viggen  
– flygsimulatorerna är ett måste.  

Draken-simulatorn redo för start.

Vandra i vacker vildmark och upplev naturens 
skiftningar i Sveriges sydligaste fjäll. Njut av 
god mat och skönt boende på Grövelsjöfjällens 
enda fyrstjärniga hotell. 
Med DN-kort får du 20% rabatt, när du bokar direkt 
hos oss via telefon eller info@storsatra.se.
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STORSÄTRA FJÄLLHOTELL 
Grövelsjöfjällen. Tel 0253-23 150, storsatra.se 

HELPENSION 3 DYGN 
              MED DN-KORT    3100:-

res med oss

Beställ vår katalog!

– VÄ LKOM MEN OMBOR D –

Boka på 018-10 25 00 eller www.hogbergsbuss.se

Kryssning Oslo – Köpenhamn 
3 dagar, 21 augusti, 2 850 kr

Berlin med  
Spreewald och Potsdam 

6 dagar, 22 augusti, 5 880 kr

Tyrolen – Kirchberg 
10 dagar, 2 september, 10 690 kr 

Nu 9 995 kr

Klassisk Musik  
på M/S Cinderella 

2 dagar, 4 september, 695 kr

Toscana – Gardasjön 
11 dagar, 11 september, 12 990 kr

Island  
– Sagornas och Vulkanernas ö 
5 dagar, 20 september, 10 490 kr

Kroatien  
– Natur, Kultur med mat & vin 
10 dagar, 1 oktober, 10 990 kr

GRU PPR E SOR  
Vi skräddarsyr resor till  
grupper och föreningar

TRE TRÄSTÄDER
Eksjö • Hjo • Nora

Välkommen till tre av 
Sveriges mysigaste småstäder!
Ingen är den andra lik. Eksjö i 
Småland, Hjo vid Vättern och 
Nora i Bergslagen. Alla har sin 
särskilda karaktär och atmosfär. 
Du välkomnas av en genuin 
småstadskänsla från en annan 
tid bevarad och levande.

 
www.tretrastader.se


