
1 juli. Nu bar det av med nästan full buss till Kungsör där vi går ombord på M/S Lagerbjelke för en 

härlig intressant tur på Hjälmare Kanal. Hjälmare Kanal är Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg 
och kom till på 1600-talet för att underlätta transporter mellan Örebro och Stockholm. Vi går alltså 
ombord i Kungsör något lite försenade p g a en icke planerad sight seeing-tur. Vår chaufför hade 
nämligen uppfattat att vi skulle gå ombord vid nästa sluss, dvs Gravudden. När vi kört genom 
Kungsör och är på väg mot skyltar till Göteborg reagerar dock vår allt-i-allo Åke och undrar försynt 
vart vi är på väg. Alltså är det bara att vända och inte nog med det, när vi åter är i Kungsör hamnar vi 
på fel sida av kanalen och ser båten tvärs över ån. Eftersom ingen av oss hade lust att simma över, 
var det bara för vår chaufför att åter vända och se till att komma på rätt sida kanalen. Sen var det 
bara att gå ombord och hitta någon bra plats.  
Höjdpunkten är kanske att prova på att slussa om man aldrig gjort det förut och här finns 9 
handdragna slussar (ingen automatik där inte) och en nivåskillnad på 22 m är inte fy skam. Men även 
om man slussat  tidigare är upplevelsen lika spännande och fantastisk varje gång. Naturen efter 
kanalen är också vacker och varierande med ängar blandat med skogspartier och någon liten tomt 
och stuga här och där  alldeles vid stranden och flera med badstege direkt ner i kanalen. Efter en av 
slussningarna berättar kapten att vi måste ligga och vänta en stund för M/S Tor är på väg från andra 
hållet. M/S Tor, som många av oss kände igen från räkkryssen i juni, möter vi alltså mitt i kanalen. 
Lunchen ombord kan man inte heller klaga på, undras om det var fartygets eget recept på lax, gott 
var det i alla fall.  
Om vi hade tur med vädret? Ja i stort sett. Solen såg vi inte till och en och annan liten regnskur under 
kanalfärden hade vi, men ändå fanns det gott om tid att stå ute och kolla när vi slussade utan att bli 
våta. Däremot fick vi som inte reserverat plats ute på däck oss ett gott skratt när kapten föreslår att 
de som lagt kläder o d på stolarna där, kanske skulle tänka på att hämta dom om man inte ville att 
kläderna skulle bli våta. 
Efter ca 3,5 tim angjorde vi slussen i Notholmen vid Hjälmaren och vårt slutmål. 
Där fick vi lämna båten mitt i slussen så tur att det bara var 20 cm nivåskillnad. 
Här stod vår buss och väntade i hällande regn och även bussfikat serverades här. 
Som tur var kunde vi ta in vårt kaffe och dricka det på bussen, men gissa om det 
var lite knivigt att balansera kaffe, kaka och paraply.  
Det verkade i alla fall som om deltagarna var väldigt nöjda med resan, för Åke fick från flera håll 
önskemål om att boka samma resa nästa år !!! 
Men snälla Åke, hädanefter måste du faktiskt se till att ALLTID ha med dig ditt paraply, även om solen 
skiner när vi ger oss iväg. Åkes paraply? Ja det kan du läsa om i min lilla berättelse från resan till 
Örebro/Wadköping. 
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Hur många ton vatten är det 
bakom den här slussporten 
måntro? 

Här möter vi M/S Tor. Kollar man 
noga på vänster sida kan man se 
badstegarna som går rakt ner i 
kanalen . 

Nu är vi uppe i den övre 
slusskammaren och här är vi 
förstås mycket högre upp men 
massor med vatten är det. 

Varierande natur minst sagt efter 
kanalen. Tät skog blandat med, 
som här, öppna vyer. Bakom 
vallarna åkermark. Det syns inte 
på bilden, men kanalen ligger 
högre än åkrarna. Observera det 
spegelblanka vattnet. 


