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FOI Vet inbjuder till besök vid Arboga Robotmuseum 5 oktober 2022 
 

 
  
 
FOI VET inbjuder till ett besök på Robotmuséet i Arboga.  

Robothistoriska Föreningen i Arboga driver sedan tjugo år tillbaka Arboga Robotmuseum. Syftet är 
att rädda det som finns kvar av den ursprungliga utvecklingen av det svenska robotförsvaret vid f.d. 
CVA (Centrala Flygverkstaden i Arboga) och att visa upp det för allmänheten. Föreningen har i dag ca 
150 medlemmar som arbetar med att underhålla och restaurera robotar, flygmotorer, stridslednings-
system och simulatorer. Vidare har man samlat mer än fyra tusen dokument samt omfattande film- 
och bildmaterial. Robotmuseet ingår i SMHA (Sveriges militärhistoriska arv). 

Läs mer på  https://www.robotmuseum.se  

Tidpunkt: Onsdag den 5 oktober 2022 kl 10.00 – ca 13.00.  

Plats: Arboga Robotmuseum, Glasbruksgatan 1, Arboga. 

Tentativt program för dagen: 

10:00: Vi ankommer museet, får kaffe och tilltugg samt lyssnar till allmän information om museet. 
Därefter guidas vi genom deras 4 utställningar Robotar, Motorer, Stridsledning och Luftbevakning 
samt Simulatorer; ca en halv timme på vardera beroende på vårt intresse. För den som vill går det 
också att få flyga Draken-simulatorn (kostnad 300 kr för 30 minuter; går att dela dela på 2-3 
personer).  Besöket beräknas avslutas vid 13-tiden. Det finns ett antal restauranger i närheten där vi 
sedan kan äta lunch innan vi vänder hemåt.   

Transport: Arboga nås lämpligast med tåg från Stockholm. Tåg går ungefär en gång i halvtimmen; 
såväl SJ som Mälartåg trafikerar Arboga. SJ (avgång 08.14, ankomst 09.40) tar 120 kr enkel resa. 
Mälartåg (avgång 07.55, ankomst 09.25) tar 275 kr enkel resa. Från Arboga station är det ca 1 km (15 
min) promenad till museet. Returresa till Stockholm med SJ (13.18, 14.18, 15.18 …) eller med 
Mälartåg (13.34, 14.34, 15.34, …). Var och en bokar själv sina tågbiljetter. 

För den som hellre tar egen bil finns parkeringsmöjligheter vid museet. 

Kostnad: Medlem 100 kronor, icke medlem 150 kr; betalas till FOI VET plusgirokonto 89 64 35-5. 

Anmälan: Senast den 27 september till ola.listh@telia.com eller via telefonsamtal/SMS                      
till 070-584 3510. 

Övrigt: Även den som har svårt att gå kan delta i besöket. Handikapptoa finns. 

Välkommen ! 
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