
 

 

Båtfärd på Hjälmare kanal och besök på  

Robotmuséet i Arboga. 

Vi var ute i god tid som vanligt när vi, ca 40 SPF-are, denna dag den 5 maj ca kl. 

08.00 lämnade Bålsta för vidare färd västerut. Färden gick tryggt genom ett 

mycket vackert landskap som bjöd på den härliga och skira grönskan.  I bussen 

fick vi information av vår reseledare Lennart Carlsson om vad som skulle hända 

under dagen. Bussen rullade vidare mot Västerås, och efter ca 10 mil svängde vi 

av mot Västermo, på en liten, liten väg som såg ut att ta oss till vägs ände, vilket 

den faktiskt också gjorde. Tack och lov för vår skickliga chaufför.  

Vid vägs ände, tog kanalen vid och båten M/S Tor låg lugnt guppande vid kaj, 

och väntade på oss, ett gäng glada SPF:are.  Båten skulle ta oss till Arboga via 

den 14 km långa kanalen.  

Kanalen som nu funnits i c:a 350 år funge-

rar som en förbindelselänk mellan Mäla-

ren och Hjälmaren. Historiskt har den 

haft stor betydelse för sjöfarten. Vi fick 

vara med om slussning i de nio handdrivna 

slussar som Karl Xl en gång lät bygga. 

Slussandet resulterade i en nivåsänkning 

på 18 meter.  

Att vandra, cykla eller paddla längs denna Sveriges äldsta kanal kan nog också 

vara en upplevelse. 

Vi fick en välsmakande lunch på båten, och efter det att vi passerat över Hjäl-

maren och upp en bit i Arboga-ån var vi framme vid slutdestinationen där bus-

sen stod och väntade.  

Efter några kilometers bussfärd, var vi framme vid robotmuséet i Arboga.  I 

muséet kan man beskåda mängder av robot- och teknikhistoria från 1940-talet 

och framåt. Bland annat stridsledningssystemet STRIL 60 och ett 25-tal olika 



 

 

robottyper från armé, marin och flyg. Här fanns också möjlighet att pröva på 

att simulatorspaka ett flygplan själv.  

 

För många av oss flög dessa två timmar iväg alldeles för fort. Vi blev serverade 

kaffe med historia av personer som idéellt sköter muséet. Det var ett gäng 

verkliga eldsjälar som berättade om allt från tyska V1 fram till beväpningen på 

JAS.  

Efter en mysig och händelserik dag satte vi oss åter i bussen för hemfärd.  

Det var som vanligt en väl planerad resa och känslan av trygghet och väl-

befinnande gör att vi alla känner oss omhändertagna. Efter att vi tackat resele-

dare och chaufför med applåder är vi nästan hemma.  
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