
Basutställning. Här finns ett 70-tal fordon från 1920-2000 talet som visar tekniken och 
den militärhistoriska utvecklingen. Ta del av miljöer, berättelser, fakta och människoöden 
från dessa århundraden. Vi värnar om kunskapen och erfarenheten som är nödvändig för 
att framtidens besökare ska kunna få en korrekt bild av vår militära historia.

Temaavdelningen. Är en del av museet där vi visar tillfälliga utställningar, som inte har 
ordinarie placering i museet.

Figurmuseum. Visar tusentals handmålade tennfigurer uppställda i olika miljöer.

Södermanlands regemente. Utställningen visar regementets historia från 1300-talet till 
nedläggningen 2005.

Soldattorp. Kliv in i en unik bostad från indelningsverkets tid och upplev boendet för de 
14 soldaters familjer som bott i torpet. (öppet Maj- Sept )

Soldaten och torpet. En separat utställning om den indelte soldaten, hans familj och det 
civila samhället. 

Barnens Arsenalen. Missa inte vårt aktivitetshäfte, Anders kluriga knep. 
Det mycket populära lekrummet där man äntligen får sitta i ett fordon. I slutet av 
utställningen  finns även ett spel där två personer kan utmana varandra i att köra stridsvagn.

Café. Här finns den obligatoriska fikan, man även matigare smörgåsar för den som är 
hungrig.

Butiken. Här finns ett varierat sortiment av litteratur, modeller och vårt mycket 
uppskattade barnsortiment. Den lilla souveniren eller godsaken finns så klart också.  

Medtagen matsäck. På övre plan finns bord avsedda för medhavd matsäck.

Rekarnesalen. Är vår konferenssal där du har möjlighet att ha en konferens eller kick-off. 
Den rymmer upp till 150 personer.

Museets stödförening. Södermanlands Regementes Museiförening vars medlemmar är 
till en stor hjälp bakom kulisserna  i museets verksamhet. Dessa volontärer hjälper till med 
arbetet med fordon, utställningar och evenemang. Alla är välkomna som medlemmar, för 
mer information besök  www.srmf.se

 

Arsenalen ingår i museinätverket Sveriges Militärhistoriska Arv (SMHA).

www.arsenalen.se • info@arsenalen.se • 0152-12144

Arsenalen är Skandinaviens största militärfordonsmuseum, ett museum fyllt av fordon 
både på band och hjul. Här visas den militära fordonsutvecklingen från 1900-talets 
början fram till idag. Du kommer kunna följa världshistorien från antikens hästdragna 
stridsvagnar till dagens moderna fordon.

Fordonen visas i sitt tekniska och historiska sammanhang. Tonvikten ligger på 
perioden från andra världskrigets utbrott till det kalla krigets slut (1939-1990),  
då det skedde en otrolig utveckling inom teknik och krigföring. 

Samlingen är inriktad på fordon som använts i Sverige, men åtskilliga utländska fordon 
finns med som jämförelse. 
Fordonen kommer från förra Pansarmuseet i Axvall, Militärfordonsmuseum i 
Malmköping och från Armémuseums förråd. 

Arsenalen förvaltar även det lokala ”Södermanlands Regementes” historia från  
1627-2005. 

Nästan alla fordon ägs av svenska staten. Museet drivs av en ideell stiftelse som får visst 
bidrag från Statens Försvarshistoriska Museer (SFHM).
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Välkommen till Arsenalen!



Kalla kriget

Andra världskriget

Temaavdelning Nutid

Första världskriget
Mellankrigstid

Krigsslutet

Utland

T-Ford
Stridsvagn m/21
Carden-Loyd Mk V
Stridsvagn fm/28
Four Wheel Drive Model B
Pansarbil fm/29
Stridsvagn fm/31
Panzerkampfwagen 1 (Panzer 1)
Amfibiestridsvagn T 37 A TU

Stridsvagn m/37
Pansarbil m/31
Pansarbil m/40, Lynx
Stridsvagn m/40 L
Stridsvagn m/42
Terrängbil m/42 SKP, “KP-bil”
Stridsvagn m/41
Stridsvagn T34-85
Stridsvagn m/38

Terrängbil m/42 VL
Terrängbil m/39, Tempo Vidal
Pansarvärnskanon m/38
Stridsvagn M4A4, Sherman “Firefly”
Jagdpanzer 38, Hetzer
Goliath

Per-Albin bussen
Haubits m/39
Terrängbil m/42, Klöckner A3000
Stormartillerivagn (SAV) m/43
Terrängpersonbil m/43, Volvo TPV
Motorcykel Zündapp KS750
Universal Carrier
Volkswagen typ 166, Schwimmwagen
SdKfz 131, Marder II

Pansarvärnskanonvagn (Pvkv) m/43
Luftvärnskanonvagn (Lvkv) fm/43
Willys MB/Ford GPW, “Jeep”
Radiobil TMR-10, Dodge WC63
Lastbil 5ton, Scania 335

Tillfälliga utställningar
Trabant P601/A
Artillerikanonvagn (AKV) 151
Hjultraktor 317V, BM-Volvo 350
Traktorkärra 1ton
Stridsvagn 74
Pansarbandvagn (Pbv) 301
Radiopersonterrängbil (Raptgb) 915, “Suggan”
Bärgningsterrängbil 965
Lastterrängbil 912
Terrängbil (Tgb) 30

Infanterikanonvagn (Ikv) 91
Motorcykel 258A
Pansarbandvagn (Pbv) 302
Stridsvagn 101, Centurion
Stridsvagn 103C “S”
Stridsvagn Chieftain Mk 10
Stridsvagn T-72M1
Stridsvagn T-55 (uppskuren) 

Bandvagn 208S 
Daimler Ferret Mk2 
Pansarbil M8, “Greyhound”

Bandvagn 206 
Stridsvagn 122, Leopard 2S

Entré

Rekarnesalen

Café &
Butik

Figurmuseet

Entresolplan

Nödutgångar

Södermanlands 
regementes historia 
Plats för medhavd matsäck

En fantastisk samling tenn-
figurer som visar miljöer från 
stenålder och framåt. 

Toaletter

Lekrum

Förändringar kan komma att ske


