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Höstens första PRO-resa, Hjälmare Kanal närmare bestämt och det är tredje gången jag åker med. Det är en 
så härlig resa så jag tror man kan göra den hur många gånger som helst utan att ledsna. Och när sen vädret 
dessutom är med oss blir det absolut ett extra plus och vädret var med oss, strålande sol hela dagen. Och det
kan vi antagligen tacka Åke för !! Ni som inte hört det förut, så är det alltså så här: En gång för länge sen sa 
Åke till mig, att om han bara har sitt paraply med sig så blir det fint väder! Jag trodde det var ett skämt, men
nu börjar jag nästan undra...? Det första Åke sa till mig när han steg på bussen i Bålsta var, att han hade sitt 
paraply med sig och vi har alltså haft en strålande solig dag men hörde av båtbesättningen att det varit 
hällande regn hela dagen i går !! Jaa, vad ska man tro.

Vi startade i Bålsta och åkte via Västerås till något som av någon anledning heter Gravudden. Det enda jag 
fått fram om det konstiga namnet är att Karl XI ibland nyttjade kanalen för arméns krigsövningar. 1674 
drabbade två övningsstyrkor, förlagda på fälten på var sin sida av kanalen vid  Gamla Gravudden, samman. 
Kungen som själv anförde anfallarna fick sin häst skjuten, en båt sprängdes med sin besättning och en hel 
ryttarskara föll i kanalen då en bro rasade.  Så läste jag också att det här tidigare fanns en ”gravkrog” där 
sjöfarande kunde köpa brännvin och det gjorde dom ibland med besked.  Men om något av det här är 
anledningen till ortens namn vet jag alltså inte. Och där låg M/S Lagerbjelke och väntade på oss. Efter en 
bussfika äntrade vi båten och vi var de enda passagerarna, vilket gjorde att det var gott om plats överallt. 
Härligt att stå i fören och kolla vid slussningarna, 8 st! Vilket skådespel !! Och att ligga där nere i dockan (tror
jag det heter) och veta att det är flera ton vatten som trycker på slussporten, lite spännande är det allt !!



 

 
Så var det dags för lunch och laxen var helt suverän. Under hela resan fick vi också intressant och lagom 
mycket info av kaptenen om slussar, hur kanalen en gång i tiden byggdes och varför, om den härliga naturen 
och om en del byggnader vi passerade.

Mätta, belåtna kommer vi så fram till Notholmen där vi lämnar båten och kanalen och kliver på vår väntande 
buss. Men vad som förvånar mig och som jag antagligen inte kan få någon förklaring på är, att vi var framme 
alldeles för tidigt enligt "vår" turlista. Någonstans måste vi ha räknat fel. Från Notholmen kan det kanske ta 
ca 2 tim till Bålsta med buss. Vi skulle vara hemma kl 18.00 och vi var i land ca 14.00. När vi är så tidiga kan 
vi väl stanna och köpa glass på hemväg var det någon som sa. Okey, det kan vi väl göra tyckte vi i 
resekommittén. Vi kör över Strängnäs/Enköping hem och mellan Strängnäs och Enköping finns ett fint litet 
café alldeles vid vattnet. Där kan vi köpa glass tänkte vår chaufför, kör ner till parkeringen och möts av en 
skylt STÄNGT !! Okey bara att fortsätta. Väl framme i Enköping tas beslutet att köra igenom staden och 
chansa på att Hamnen har öppet. Jaa, vad tror  ni? Jodå, STÄNGT. Bara att ge upp och åka hem alltså och 
trots våra avstickare var vi i Bålsta redan strax efter kl 16.

Alla var helnöjda med vår utflykt och flera önskade att vi bokar in samma resa nästa år igen och jag lovar,
 jag kommer absolut vara först att boka in mig.
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