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                         2018 är det 150 år sedan kung Carl       
              XV invigde Dalslands kanal.
  Han skrev sitt namn på en
                  bergvägg i Håverud innan 
                   kungafamiljen med följe fortsatte  
                   sin kanalfärd ombord på ångaren  
                    Laxen.
       Med på invigningen var 
       naturligtvis översten och 
       friherren Nils Ericson. Mannen  
                     som skapade kanalen och såg  
                      till att den, tack vare den 
                      genialiska akvedukten, blev 
farbar ända ut i Vänern.

Att en av världens vackraste vattenvägar fyller 150 år 
ska vi naturligtvis fira. Ordentligt.

Under hela jubileumsåret pågår olika aktiviteter och 
evenemang längs hela kanalen. Och kulmen nås i 

Åke var direktör
när kanalen fyllde 100

1963 blev Åke E Gunnarsson turistchef i Dalsland. 
Åtta år senare utsågs han även till direktör för
Dalslands kanal. Man kan säga att Åke fick ta över en 
kanal med ganska stort behov av upprustning.
- Det var mycket som var gammalt och slitet. Kanal-
bolaget hade inte ekonomiska resurser att
renovera men vi lyckades få till ett AMS-projekt. Så 
med delvis statliga medel renoverades slussar
och dammanläggningar.
- När jag tillträdde var alla slussar handdrivna. Det 
innebar att det var ett ganska hårt fysiskt arbete
för slussvaktarna. Speciellt i Håverud, där en ensam 
slussvakt skulle sköta fyra slussar. Jag minns att vi 
hade en holländare anställd där. Efter en tid bröt han 
ihop och försvann. Efter två veckor kom han tillbaka 
och berättade att han varit hemma i Holland och vilat 
upp sig.
- Men ganska snabbt elektrifierade vi alla slussar, så 
att det bara var att trycka på en knapp. Fast vi lät den 
i Buterud vara, så att kommande generationer skulle 
kunna se hur man slussade förr i tiden.
- Slussvaktarbostäderna var omoderna och krävde 
renovering. Det fick vi också fixa till. Inte minst med 
nya vatten- och avloppssystem.

Vi träffar Åke Gunnarsson på ett kafé i Karlstad, där 
han numera bor för att komma närmare barn och 
barnbarn. Det märks tydligt att han minns sin tid som 
kanaldirektör som en positiv tid. Och att han gjorde 
nytta.
Han tillträdde alltså som chef för Dalslands Turistråd 
1963. Och, eftersom kanalen är den stora
turistmagneten i Dalsland, fick han tämligen omgå-
ende ta itu med det förestående jubiléet. 

1968 skulle Dalslands kanal fylla 100 år.
- Det var ett intensivt arbete. Vi försökte få lokala 
aktörer att skapa jubileumsarrangemang och jag
tycker vi lyckades ganska bra. Bland annat var det 
en väldigt lyckad båttävling på Stora Le. Den levde 
vidare i flera år. Och Kanalyran i Mellerud, som drogs 
igång 1968, finns ju kvar än idag.

När Åke tillträdde fanns det fortfarande yrkestrafik på 
kanalen. Men antalet fraktfartyg blev färre och färre.
- Under andra världskriget byggdes skutorna om till 
gengasdrift. Och när tillgången på diesel ökade
efter kriget ville man inte bygga om dem igen 
eftersom det fanns andra transportmedel. De sista 
båtarna gick med kvartsit i Snäcke kanal. Men den 
hörde egentligen inte Dalslands kanal på den tiden,
utan var ett eget bolag.
- Men antalet fritidsbåtar var stort ganska tidigt. Vi 
marknadsförde kanalen med argumenten; rent vat-
ten, frisk luft och tystnad. Det gick hem i framför allt 
Tyskland och Holland. Ända fram till 1970-talet hade 
vi faktiskt fler utländska båtturister än Göta Kanal.

Åke minns naturligtvis en del slussvakter alldeles 
speciellt. De som var lite egna. Som Svea i Krokfors, 
en dam med ”trivselvikt” som hade ett röstläge som 
anstår en slussvakt. Hon var säkert en duktig slussvakt 
men kanske mest känd för sin julglögg som kunde ta 
andan ur en välvuxen man, enligt Åke. Han fick själv 
en helflaska varje jul som han avnjöt väldigt försiktigt.

början av september då det blir stora firanden i Hå-
verud. Som det kanske framgår av rubriken lovar jag 
att skjuta salut.
På www.dalslandskanal.se finns jubileumsprogram-
met där du hittar alla tider och platser. Programmet 
uppdateras löpande.

Men vi ska inte glömma bort att Dalslands kanal kom-
mer att vara lika lugn och rogivande 2018 som de 
senaste 150 åren. Du kommer fortfarande att hitta en 
naturhamn där du får vara alldeles för dig själv. I de 
långsmala sjöarna kommer du att hamna mitt i natu-
ren. Allt det som kännetecknar Dalslands kanal kom-
mer att finnas även 2018. Plus ganska mycket mer.

Du är hjärtligt välkommen att delta i jubileumsfiran-
det och länge leve Dalslands kanal!

Benny Ruus
Kanaldirektör



Utnyttja våra sjösättningsramper
Det finns 13 sjösättningsramper i sjösystemet. Möj-
ligheterna att njuta av kanalen i en lite mindre båt är 
alltså utmärkta.
Den sydligaste rampen finns i Upperud och den 
nordligaste i Östervallskog. Det finns också ramper 
i, till exempel, Ed och Otteid.
Om du inte har möjlighet att övernatta i båten, 
finns det hotell, vandrarhem, stugor och camping-
stugor längs vägen. Under högsäsong kan de dock 

vara fullbokade, så en bra idé är att planera resan  
och boka i förväg. Eller ta med ett tält. Det finns 
massor av naturhamnar och det är tillåtet att tälta 
överallt, utom på tomtmark, under förutsättning 
att man inte skräpar ner eller gör upp eld på 
klipphällar.
Våra sjösättningsramper finns i anslutning till gäst-
hamnarna.
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EN UPPLEVELSE FÖR ALLA
Två engelsmän, en pråm och en 
beagle som lystrar till namnet 
Maksi. De besökte Dalslands ka-
nal i somras och blev omedelbart 
förälskade.

Alison Alderton och Roger Harring-
ton gjorde för tiotalet år sedan det 
de drömt om. De sålde huset i Eng-
land och köpte en pråm. De hade 
varit delägare i en båt tidigare men 
nu tog de steget fullt ut.
Efter att ha kuskat runt i England 
och på Irland började de fundera 
på att ta pråmen Lily till Sverige.
- Min pappa hade läst om Dals-
lands kanal och för länge sedan 
berättade han för mig att han gärna 
skulle vilja resa dit..I år ville jag ta 

reda på vad det var som fångat 
hans intresse. Vi bestämde oss för 
att tillbringa en vecka i här, berättar 
Roger.

En vecka blev sju
När vi träffar dem i gästhamnen i 
Upperud har de varit i kanalen i sju 
veckor.
- Det här är det vackraste vi upplevt 
under våra tolv år på Europas vat-
ten. Helt fantastiskt. Vi har utfors-
kat precis hela kanalen och mött 
mängder av trevliga människor, 
säger Alison.

Slussvakterna är ju som 
skapta för sitt jobb
- Jag förstår inte riktigt hur ni 

rekryterar slussvakter. De är ju som 
skapta för sitt jobb. Servicemed-
vetna och jättetrevliga.
Lily är en relativt modern pråm. 
Hon har allt som behövs för att Ali-
son, Roger och Maksi ska leva ett 
bekvämt liv. Men hon är en ganska 
exakt replika av en holländsk pråm 
från 1910. En riktig skönhet som 
förmodligen kommer att förgylla 
kanalens 150-årsjubileum.

Från Skottland till Dalsland
Mellan Töcksfors och Östervallskog, 
alldeles vid bron som båttrafikan-
terna får öppna själva, får vi syn på 
den. En vacker, vit träbåt. Den visar 
sig tillhöra ett skotskt par som, när 
de gick i pension, förverkligade sin 

dröm om att utforska Europa med 
båt.
Jim och Marjory Miller har utforskat 
floder och kanaler i såväl Frankrike 
som Tyskland, Holland och Dan-
mark. Nu har de kommit till västra 
Värmland.

- Det är en helt fantastisk natur här.  
Vi är verkligen nöjda med vår tur på 
Dalslands kanal.
- Vi har upptäckt i
stort sett hela kanal-
systemet och det är
lika vackert överallt.



Länsantikvarie Karolina von Mentzer skruvar upp skylten 
som förklarar att Håveruds och Upperuds slussområden 
är byggnadsminnen.

6 7

Här vårdas
ett kulturarv
- Det är ett stort ansvar att förvalta det här kulturarvet. Akve-
dukten i Håverud är en unik konstruktion. Om inte Nils Eric-
son varit en sådan auktoritet som kanal- och järnvägsbyggare 
hade han nog aldrig tillåtits bygga den. Att han dessutom var 
något av ett tekniskt geni gör att den fungerar än idag, utan 
att vi gjort några genomgripande renoveringar.

Kanaldirektör Benny Ruus låter 
onekligen omponerad när han be-
rättar om den märkliga akvedukten i 
Håverud och om dess skapare, Nils 
Ericson.
- Han tänkte till och med på att vi 

skulle behöva måla om den, drygt 
100 år efter invigningen. Den är 
nämligen konstruerad så att den 
relativt enkelt kan ”rullas” åt sidan.

I mitten av 1800-talet var det 
meningen att kanalen skulle bli den 

stora kommunikationsleden genom 
de väglösa bygderna i Dalsland och 
västra Värmland. Förutsättningarna 
var gynnsamma eftersom man bara 
behövde gräva korta kanalstumpar 
mellan de långsmala sjöarna. Men 

så var det detta med forsen i Håve-
rud. Den kunde man inte komma 
förbi. Trodde alla, utom Nils Ericson.

Ett aktat namn
- Vid den här tiden var Nils Ericson 
ett aktat namn. Han hade byggt 
om Trollhätte kanal och Stockholms 
sluss. Han byggde Saima kanal i 
Finland och han drog upp riktlin-
jerna för det svenska järnvägsnä-
tet. När han sade att det gick att 
komma förbi forsen i Håverud med 

hjälp av en akvedukt, så var det inte 
många som vågade säga emot. 
Även om de var skeptiska, berättar 
Benny Ruus.

Skutorna försvann
Så, det blev en akvedukt och 1868 
kom kung Carl XV med följe för att 
inviga Dalslands kanal. Det betyder 
att kanalen fyller 150 år 2018 och 
det kommer naturligtvis att upp-
märksammas på alla tänkbara sätt.
I och med kanalens färdigställande 

skulle sågat virke och järnmalm 
fraktas på skutor mellan Stora Le 
och Köpmannebro. Men tiotalet år 
senare byggdes järnväg i Dalsland. 
Då försvann skutorna, en efter en.
- Ja kanalens historia som bety-
dande frakttransportled blev kort. 
Några enstaka fartyg fanns kvar 
ända in på 1980-talet, men de var 
inte många. Men fritidsskepparna 
är nog inte så ledsna för det. Nu 
får de ha hela kanalen för sig själva, 
avslutar Benny Ruus.

Visste du...

Att Håveruds och Upperuds slussområden, sedan 2013, är 
byggnadsminnesförklarade. Här ser vi när den symboliska 
skyltenskruvas upp på kanalkontorets vägg i Upperud.

Att Dalslands Kanal AB dessutom blev utsett som Årets Bygg-
nadsvårdare av Svenska Byggnadsvårdsföreningen. I motive-
ringen står bland annat att man får priset för långsiktigt och 
oförtrutet arbete med att bevara, återställa och utveckla det 
industrihistoriska arvet längs Dalslands kanal.

Att i Stora Le lever fortfarande hornsimpan. En fiskart som 
finns kvar sedan före istiden. Vi vårdar ett kulturarv

Att kanalen har 31 slussar fördelade på 17 slusstationer.

Att kanalens längd är 250 kilometer vara bara 12 kilometer är 
grävd kanal.

Att nivåskillnaden mellan Stora Le och Vänern är 66 meter.

Att akvedukten, som byggdes av Bergsunds Mekaniska Verk-
stad i Stockholm, innehåller 33 000 nitar.

Att 1905 passerade 2 792 ångbåtar genom kanalen. Dessutom 
hundratals seglande lastbåtar 

och pråmar.

Länge leve hundraåringen. I 
somras firade vi att den nord-
ligaste delen av sjösystemet, 
kanalen Stora Lee-Östen 
fyllde hundra år. Nu har sluss-
området i Töcksfors fått en 
ansiktslyftning med konstverk 
och ljussättning. Missa inte 
det. 
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Vid vissa slussar längs kanalsystemet 
är det lugnt och fridfullt. Men inte i 
Håverud, kanalens knutpunkt. Här är 
det full aktivitet dagen lång.

Tiden vid väntbryggan kan under 
högsäsong bli någon timme men det 
spelar inte så stor roll för i Håverud 
finns mycket att sysselsätta sig med. 
Restauranger, glashytta, näringslivsut-
ställning eller varför inte bara sätta sig 
i solen med en rejäl glass.
När det är som mest att göra i Håve-
rud är det tre slussvakter som jobbar. 
Och de har fullt upp.
- Det händer att lunchen blir en macka 
vid manöverskåpet. Men det är bara 
kul. Vi vill ha många båtar, vi träffar 
trevliga människor och dagarna går 
fort, säger Kim Stücken, som jobbat 
som slussvakt i Håverud fem säsonger.
Kim är snart färdigutbildad sjökapten, 
så det lär bli mycket sjöfart för honom 
även i framtiden. 
Fredrika Björk småspringer mellan 
slussarna.
- Nu kommer det en båt som sticker 
ner ordentligt, säger hon.
- Det blir lite spännande.

Slusströskeln finns 1,8 meter under 
vattenytan. Större segelbåtar har un-
gefär det djupgåendet. I det här fallet 
glider båten över tröskeln med hjälp 
av lite motvatten från slussen.
- Det gick ju bra det där, konstaterar 
Fredrika, när hon pustat ut en stund.

Kanotister i Krokfors
I Krokfors hittar vi slussvakten Alf 
Olsson. Han gör sin första säsong och 
han stortrivs.
- Hit till Krokfors kommer många 
kanotister och de kommer från många 
länder. Det är just det som jag tycker 
är allra roligast. Att få träffa människor 
från andra kulturer. Nyss var det två 
kanotister från Lyon i Frankrike här. De 
pratade bra engelska, så vi hade det 

31 slussar lyfter dig 67 meter
Dalslands kanal har 31 slussar och höjdskillna-
den mellan Vänern och Töcksfors är 67 meter.

•••
Slussarna är dimensionerade för båtar med 
maxmått 22,75 meter (längd), 4,05 meter 
(bredd), 1,8 meter (djup) och 12 meter (fri 
höjd över vatten. Vissa delsträckor kan ta 
större båtar.

•••
Minsta nivåskllnaden är det i slussen i Köp-
mannebro, endast åtta decimeter. De fyra 
slussarna i Långed lyfter (eller sänker) drygt 
13 meter.

Två av kanalens slussar drivs fortfarande med 
handkraft. Dels den i Strömmen och dels den 
i Buterud.
Strömmens sluss har en historia som sträcker 
sig längre tillbaks i tiden än övriga kanalen. 
Redan 1842 kunde man segla sträckan mellan 
Fröskog och Snäcke. Alltså 26 år innan invig-
ningen av Dalslands kanal.

•••
Från början startade Dalslands kanal i Up-
perud.
Slussen i Köpmannebro redovisades separat 
ända fram till1909. Det är förklaringen till att 

kanalingenjör Nils Ericson lät bygga bostad 
och kontor just i Upperud. Under många år 
kom huset sedan att användas för kanalens 
administration och kallas därför för Kamrers-
bostaden.
Idag fungerar den åter som kanalkontor.

•••
Gunilla i Snäcke har många  humoristiska och 
underfundiga funderingar kring livet som 
slussvakt på Dalslands kanal. Sök på Husbil & 
Sluss på Facebook så du inte missar det.

riktigt trevligt.
- De flesta uppskattar också att vi har 
en lite kiosk här i Krokfors. Då kan de 
passa på att köpa en glass. Jag ångrar 
verkligen inte att jag hoppade på det 
här jobbet.

Annika stortrivs i Töcksfors
I Töcksfors är det lite annorlunda att 
vara slussvakt. Man får bo i en jätte-
liten stuga nästan mitt i skogen, man 
sköter två slussar som ligger en bit ifrån 
varandra och man har en tjänstebåt för 
att hinna från nedre till övre. Fast om 
besättning tänker stanna vid det stora 
shoppingcentret är det inte så bråttom. 
Här regerar Annika Sandell. Hon bor 
normalt i Göteborg, studerar hälsa och 
kost på universitetet och har helt plöts-

ligt hamnat mitt i ingenstans.
- Jag stortrivs, skrattar hon.
- Det är skönt att komma ifrån storsta-
den. Jag har en kompis som varit sluss-
vakt tidigare och tyckte att det verkade 
kul. Och jag kommer ursprungligen 
från Dalsland, men jag aldrig hade varit 
i Töcksfors tidigare.
- Att bo lite primitivt stör mig inte alls 
och jobbet är jättekul. Nästan alla 
båtturister är på gott humör. Om det 
ösregnar, så skrattar vi tillsammans. Det 
finns inte så mycket annat att göra.

En filial till paradiset
- Det här är filialen till paradiset. 
Thomas Petman från Åmål gjorde ett 
strandhugg i Snäcke tillsammans med 
sina barn och blev kvar ett bra tag.
Slussvakterna Gunilla Lundbom och 
Bo Timle har satsat på barnfamiljerna 
och det händer nya saker hela tiden.
Draken ”Glittra” som har ett par år 
på nacken, finns naturligtvis kvar men 
vilka nya saker som dyker upp i som-
maren är det nog ingen som vet än. 
Enda sättet att ta reda på det, är att 
åka dit. 

Maxdjupet i kanalen är 1,8 meter. Den här båten klarade slusströskeln i Håverud, fast inte med så jättestor marginal.

Nu är det en motorbåt i slussen i Krokfors men hit kommer väldigt många kanotister. Och de 
kommer från många olika länder. Det är det som gör jobbet som slussvakt extra kul, menar Alf 
Olsson.

Det är skönt att komma från storstaden, tycker Annika Sandell.

Snäcke är en filial till paradiset, inte minst 
om man reser med barn, menar Thomas 
Petman med barn.

Välkommen, säger våra slussvakter
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Som gjort för kanoting
Dalslands kanal är som skapt för kanoting. 
Sjöarna är långsmala vilket gör att det nästan 
aldrig några vågor. Vattnet är kristallklart och 
så rent att det inte är några problen att bara 
doppa ner kaffekitteln. Dessutom bjuds kano-
tisterna på ett rikt djurliv. Lommen kan kanske 
störa sömnen men det får man stå ut med när 
man är mitt i naturen. Och älgarna är snälla. I 
varje fall de flesta...

•••
Om du inte har egen kanot med dig kan du 
få hjälp hos någon av de drygt tio kanotcen-
traler som finns i sjösystemet. Där kan du hyra 
kanot och givetvis all utrustning du behöver. 
Självklart får du också tips och råd.

Den som planerar att paddla i Dalslands kanal 
gör klokt i att skaffa broschyren Kanotland. 
Där finns kanotkarta och den är också en 
handbok med allt man behöver veta inför 
turen. Det smartaste är att beställa den i 
förväg på www.dalslandskanal.se. Då kan man 
förbereda sig redan hemma. Kanotland finns 
på svenska, tyska och engelska.

•••
Om du har kanotvagn kan du uppleva två 
kanaler på samma tur. Avståndet mellan 
Dalslands kanal och norska Haldenkanalen är 
nämligen bara två kilometer på kortaste stäl-
let. Det kan bli jobbigt att lyfta men att rulla 
går utmärkt.
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”Jag kommer garanterat
att återvända hit”

Florian Halim från Düs-
seldorf har hängt upp en 
hängmatta mellan två träd 
på en holme i sjön Foxen.
Det är en strålande sensom-
markväll och Florian passar 
på att ta det lite lugnt efter 
en dags paddling.

Det är första gången 
han är i Sverige och han 
stortrivs.
- Det är fantastiskt fint här. 
Jag kommer definitivt att 
återvända, säger han.
- Jag har aldrig upplevt 
någon sådan här natur. Det 
är underbart.

Florian ingår i en grupp 
om nio tyska kaonister och 
guiden Nikolay. De startade 
sin tur i Lennartsfors och har 
på sjön hela dagen.
När vi träffar dem håller de 
på att laga kvällsmat vid en 
av de 120 fasta lägerplatser 
som finns i sjösystemet.

Ja, det vill säga, nästan alla. Florian har det väldigt bra i 
sin hängmatta.

De får snart fyr på elden vid grillplatsen och det dröjer 
inte förrän det doftar gott från grytorna. Solen börjar 
sänka sig bakom trädtopparna och hela Foxen glittrar.

Florian är övertygad om att det här inte är sista gången 
han tillbringar en sommarvecka i kanot på Dalslands 
kanal.
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En egen naturhamn
eller all service du önskar

Vi ger oss ut på Foxen, norr om Lennartsfors, en fantastisk kväll i slu-
tet av juli. Målet är att hitta en familj som funnit sin egen naturhamn. 
Vi behöver inte leta länge och vi hittar inte bara en familj, utan tre, 
som precis ätit middag och njuter av kvällssolen. Ja, de vuxna lapar 
sol. Barnen är mer intresserade av att bada. Det är 26 grader i vatt-
net ropar de innan de hoppar i från klippan.

- Vi gör sällskap på kanalturen, berättar familjerna 
Fagermoen/Jørgensen, Enger/Gløtta och Aaserud från 
Aurskog i Norge.
Aurskog ligger vid Haldenvassdraget, så det är inte 
särskilt lång landtransport över till Dalslands kanal.
- Det är nära, vi har varit här flera gånger tidigare och 
även tagit turer ut på Vänern. Och vi kommer garanterat 
att komma tillbaka. Det är fantastiskt fint här.

Inte första gången
Just den här naturhamnen är lite speciell. Nästan lyxig. 
Här finns en liten brygga, grillplats och till och med ett 

matbord. Det är en lokal båtklubb som sköter om ön.
- Vi hittade det här stället för ett par år sedan och sedan 
har vi kommit tillbaka flera gånger. Nu har vi legat här i 
två dagar och det är helt underbart. Igår hade vi grillkväll 
allihop och njöt i solnedgången. Fast idag blev det 
köttbullar och mos.
Det kunde ha varit alldeles lugnt och tyst på den lilla ön 
på sjön Foxen när vi lämnar sällskapet. Om det inte vore 
för glada plask och stoj från lyckliga ungar. 

Moderna gästhamnar
Antalet naturhamnar i kanalsystemet är närmast oänd-

ligt. Men här finns naturligtvis också fina gästhamnar 
av lite olika storlek och standard. Närmare bestämt 20 
stycken, strategiskt placerade i sjösystemet. Från Köp-
mannebro i söder till Östervallskog i norr och Sillebotten 
i öster till norska Otteid i väst. En del med högsta stan-
dard som restaurang, bar, tvättstuga, pump-outstation 
och drivmedel. Andra med en liten kiosk som drivs av 
bygdens barn och en vedeldad bastu nere vid sjökanten. 
Läs mer om Dalslands kanals gästhamnar på sidan 17. 
Naturhamnarna hittar du på egen hand.

De här tre familjerna från Norge hittade sin favoritnaturhamn redan för ett par år sedan. Och de återvänder gärna hit.

Upperuds vackra gästhamn är en de första man möter om man 
kommer in i kanalen söderifrån.

Om du övernattar i gästhamnen i Bengtsfors har du tillgång 
till allt som en centralort kan erbjuda. Gott om butiker, res-
tauranger, kaféer, ett systembolag och dessutom en lagom 
promenad upp till hembygdsmuséet och Halmens Hus på 
Majberget.



Vi har de senaste åren presenterat en rad smultronställen längs Dalslands kanal. Har du missat något är det bara att gå in på 
www.dalslandskanal.se.
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8 goda anledningar
att välja rätt kanal

Ateljén i Långbron
Stenebyskolan i Dals Långed är en 
konsthantverksskola som sorterar under 
Göteborgs universitet. Dalslands kanal 
har ett gammalt magasin i Långbron. 
Varför inte samarbeta och göra om det 
gamla magasinet till en konstateljé. 
Stenebystudenten Josha Woudstra 
fick uppdraget och idag är det gamla 
magasinet ett riktigt mysigt konstgalleri. 
Alldeles intill slussen i Långbron.

Halmens Hus
Halmslöjd är ett traditionellt dals-
ländskt hantverk. På Majberget i 
Bengtsfors kan du se varför halmen 
fick så stor betydelse just i Dalsland. 
Du anar inte vad man kan tillverka 
av halm. Du som tror att det enbart 
handlar om halmbockar och Pana-
mahattar kommer att bli överraskad. 
Från Halmens Hus har man dessutom 
en fantastisk utsikt över sjön Lelång.

Västra Fågelviks kyrka
Många kyrkor längs Dalslands kanal 
ligger väldigt naturskönt. Den i Västra 
Fågelvik är inget undantag. Kyrkan stod klar 1859 och 
byggdes intill en betydligt äldre kyrkplats. Arkitekten 
hette Albert Törnqvist och vi gissar att han inte hade 
svårt att hitta inspiration på den natursköna udden i 
sjön Foxen.

Dalslands glashytta
I Håverud tillverkar glasblåsare Johnny Persson och 
hans fru Ingrid bruks- och konstföremål. Johnny är 
Dalslands ende glasblåsare och du kan, på plats, se hur 
han förvandlar glasmassan till vackra konstverk. Om du 
anmäler dig i förväg kan du till och med få blåsa själv. 
Fast det är inte särskilt enkelt.

Älgparken i Ed
I Dalsland och Värmland kan man se 
älg nästan överallt. Om man har tur. 
Men vill du garanterat få uppleva 
skogens konung på nära håll, ska du 
besöka älgparken i Dals Ed, Dalsland 
Moose Ranch. I en tio hektar stor 
park strövar elva älgar omkring i sin 
naturliga miljö. De lever precis som 
andra älgar gör men de är lite mer 
vana vid människor.

Buteruds naturreservat
Du når Buteruds naturreservat om du 
vandrar på en stig från Håverud. Färdas du 
i kanot blir vandringen lite kortare. När du 
kommer in i reservatet kommer du att upp-
leva den rikaste förekomsten av idegran 
i Sveriges inland. Flera orkidéarter, bland 
annat den vackra Sankt Pers nycklar. Och, 
på försommaren, mängder av ramslök i 
Ramslökedalen. En ört som är en fantastisk 
smaksättare när du lagar mat. Men den är 
sällsynt, så du får absolut inte gräva upp 
den.

Åmåls Blues Fest
Åmål är ett lämpligt uppehåll 
innan du gör entré i Dalslands 
kanal. Och om du råkar vara där 
12-15 juli kommer du att upp-
leva något alldeles speciellt. Då 
pågår Åmåls Blues Fest, Sveriges 
främsta bluesfestival. Det pulserar 
av bluesmusik överallt. På gator, 
caféer, restauranger och naturligt-
vis på den stora Bluesterminalen. 
Du kommer inte att kunna undvika 
att gunga i takt.

1 2
3

Övre slussen 
i Töcksfors
2018 fyller Dalslands  
kanal 150 år. Men den  
nordligaste delen, mel-
lan Töcksfors och Öster-
vallskog, byggdes inte 
förrän 1915. I samband          

                 med 100-årsjubiléet 
                 smyckades den övre 
                 slussen i Töcksfors 
med konstverk av Lolo Funch An-
dersson och Julius Braunschweig. 
Dessutom installerades en perma-
nent och spektakulär ljussättning. 
Även om den svenska sommarnat-
ten är kort, ska du försöka besöka 
övre slussen i Töcksfors när det 
börjar bli mörkt.4
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Har du lust att slå dig ner?

Lillstugan ligger vid nedre slussen i Lennartsfors, alldeles 
vid kanten av sjön Lelång. Den har bra standard. Nära 
till natur, bad, fiske och ett rikt kulturliv.
Boyta: 36 m2
Storstuga med öppen spis
Kök med full utrustning
Sovrum med dubbelsäng och sovloft med två madrasser
Dusch och toalett
Altan
Roddbåt  och 2 st cyklar ingår
Pris per vecka, jun-aug: SEK 5 200, maj, sept SEK 4200 
Pris per dygn: jun-aug SEK 1050, maj, sept SEK 850 

Till dig som inte bor i din egen båt, har vi renoverat ett antal stugor som alla har ett fantastiskt läge 
alldeles intill kanalen.

Lillstugan i Lennartsfors
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Fler stugor efter de historiska sidorna



TEKNIKEN

Det här är ett utdrag ur ett unikt handskrivet dokument.
Det är skrivet av Nils Ericson och just i detta PM föreslår 
han att det ska byggas en akevdukt i Håverud.

Redan på 1700-talet
Dalslands kanal hade varit på tapeten långt innan Nils 
Ericson kom in i bilden.
Redan på 1700-talet kom idén om att den skogrika och 
isolerade bygden skulle kunna få kontakt med om-
världen via en vattenväg. Men även om de långsmala 
sjöarna inbjöd till en sammanhållen led var det varken 
ett enkelt eller billigt projekt.

Lilliehöök
Den som först fick i uppdrag att förverkliga drömmarna 
om en vattenled mellan Köpmannebro och Stora Le var 
chefen för Wästra Wäg- och Wattenbyggnadsdistriktet, 
major D W Lilliehöök. I hans förslag, som kostnadsbe-
räknades till drygt 850 000 kronor, ingick en cirka en 
kilometer lång hästdriven järnväg vid Håverud. Den 
strida forsen skulle man inte kunna ta sig förbi med båt, 
utan här krävdes omlastning.

Nils Ericson kom in i bilden
Lilliehöök var dock ingen van kanalbyggare, så man 
beslutade att be den betydligt mer erfarne Nils Ericson 
att titta på projektet.
Något motvilligt åtog han sig uppdraget. 

Ericson var en noggrann man. Han inte bara tittade på 
förslaget, utan gjorde en lång resa längs hela sjösys-
temet, för att med egna ögon kunna titta på förutsätt-
ningarna.
Därefter författade han ett långt PM, där han föreslog 
en rad förbättringar. Och det som fick uppdragsgivarna 
att hicka till var att han ville bygga en akvedukt i Håve-
rud, så att det blev en obruten vattenled.
Hade det inte varit för Ericsons renommé hade nog 
idén förkastats. Men han hade trots allt byggt kanaler 
förr. Och han hade gjort det både snabbare och bil-
ligare än beräknat.
Ericson fick uppdraget och, eftersom han hunnit bli 60 
år, överlät han det praktiska byggansvaret till sin son 
Werner. Han stod dock själv som garant för att det 
skulle bli väl utfört.

Avancerad ingenjörskonst
Att bygga en sluss är i sig avancerad ingenjörskonst. 
Den ska vara intakt i lång tid, den ska klara ständig 
påfyllning och tömning av vatten och man måste ta stor 
hänsyn till väggarnas och bottnens beskaffenhet.
Men att bygga en akvedukt är något annat.

Akvedukt i stålplåt
Som du kan läsa i Nils Ericsons PM, så föreslog han till 
en början en akvedukt i trä. Det ändrade han sedan till 
en konstruktion i stålplåt. Uppdraget att bygga själva 

akvedukten gick till Bergsunds Mekaniska Verkstads AB 
i Stockholm. 

Detaljerade krav
Kraven var detaljerade. Akvedukten skulle vara 33,5 
meter lång och bestå av ett antal plåtar. Plåtarna skulle 
kunna nitas ihop på land och hela plåtrännan skulle 
sedan kunna dras över vattnet.
En svårighet var att få till tätningen mot land. Man 
visste att plåten skulle röra sig och det fick ju inte bli 
någon glipa så det rann ut vatten. Därför fäste man 
ekstockar under rännan i båda ändar.

Genialisk konstruktion
Vid senare års restaureringsarbeten har det visat sig att 
Nils Ericson tänkt även på det. Det är förhållandevis 
smidigt att ”rulla” upp akvedukten på land och nästan 
ingen av de 33 000 nitarna har behövt bytas ut.
Svea Folk-Kalender skrev 1870; ”Denna ofantliga, vat-
tenfyllda jernlåda är den beryktade aquedukten, den 
enda i Skandinavien, ett af de många minnesmärkena 
af Nils Ericsons jättesnille.”

Snabbare
Bygget av hela kanalen tog ungefär fyra år mot beräk-
nade sex-sju. Och budgeten höll. Visst var Nils Ericson 
ett jättesnille.

Jubileumsåret 2018 kan vi välkomna alla besökare till 
en nyrenoverad akvedukt.
Vi ses!



MÄNNISKAN
Dalslands kanals historia handlar till stor del om männis-
korna kring kanalen.
Till exempel Svea Andersson.
Svea var, tillsammans med sin make Hasse, slussvakt 
i Krokfors. Hon anställdeles någon på 1920-talet och 
blev snabbt legendarisk. Det var på den tiden då alla 
slussar öppnades och stängdes för hand och man fick 
ro ut med farledsprickarna så snart isen släppte.
Svea var stark och hon hade röstresurser nog att över-
rösta vattendånet från slussarna.

”Välkommen” ropade hon så snart öppnat slussporten. 
Ingen kunde missa att de var välkomna till Krokfors.

Aqueduktwasser
När dåvarande kanaldirektören Åke E Gunnarsson 
skulle ta emot en delegation tyska journalister, fick han 
idén att han skulle be Svea brygga lite Aqueduktwasser. 
Han kände till Sveas berömda julglögg och tänkte att 
något liknande skulle nog göra succé.
Det gjorde det.

Svea i Kroksvik har fått Kungliga Ptriotiska Sällskapets diplom. Det var hon värd. Till vänster, hennes man Hasse.

Journalisterna blev alldeles knäsvaga och menade att 
Aqueduktwasser borde bli en svensk exportsuccé.
Svea släppte aldrig kontakten med slussen i Krokfors. 
När hon blev äldre och svagare satt hon vid slussvaktar-
bostadens köksbord, med en kopp riktigt kokkaffe, och 
beskådade slussningarna.
När båtägarna skulle betala fick de vara snälla att kliva 
in i köket, där Svea plockade fram växelkassan ur pors-
linsskåpet.
Att Svea var en populär slussvakt bevisades av att hen-
nes köksvägg var fullkompligt tapetserad med vykort 
från tacksamma båtresenärer från Tyskland, Holland, 
Danmark.

Än idag är slussvakterna populära
Även idag är slussvakterna populära. Vid en undersök-
ning för några år sedan visade det sig att det var inte 
minst de trevliga och tillmötesgående slussvakterna 
som att resan i kanalsystemet blev så fantastisk.

Eric Sparre
En annan människa som betydde väldigt mycket för 
kanalen är landshövdingen i dåvarande Älvsborgs län, 
greve Eric Sparre. En man med stort självförtroende. 
När han någon fick kritik brukade han säga att ”visser-

ligen är jag ingen fullkomlig landshövding, men jag vet 
tjugotre landshövdingar som är sämre än jag.”
Han brann för att utveckla näringslivet i Dalsland och 
gjorde flera påstötningar till kungen om att det borde 
avsättas medel till byggandet av en kanal. Till slut fick 
han sin vilja igenom.

Nils Ericson
Vi kan naturligtvis inte berätta om människorna kring 
kanalen, utan att nämna Nils Ericson. Han som fick 
uppdraget att projektera och bygga.
Egentligen hade Ericson tänkt dra sig tillbaka. Han bör-
jade bli till åren. Han hade redan byggt Saima kanal i 
Finland, Slussen i Stockholm, de nya slussarna i Trollhät-
te kanal och dragit om det svenska stamjärnvägsnätet. 
Bara för att nämna något.
Men den här utmaningen kunde han ändå inte motstå.
Han tog uppdraget. Byggde en kanal både snabbare 
än tidsplanen och billigare än budgeten.

Det finns massor av människor som betytt otroligt 
mycket under de 150 år som Dalslands kanal flutit från 
västra Värmland ner till Köpmannebro vid Vänern.
Vi har stor anledning att tacka alla.



BÅTEN
I december 1971, när Sverige är som mörkast och 
kallast, avgick fartygen Balder och Lindö från kvarts-
brotten i Fröskog. 
Valdemar Olsson, skeppare på Lindö, bestämde att 
de båda båtarna skulle ta sällskap ner till smältverket i 
Vargön. 
Han visste att det här var Den sista färden. 
Det var med vemod han tog farväl av slussvakterna i 
Strömmen, Snäcke, Upperud och Köpmannebro.
Balder och Lindö var byggda för att precis rymmas i 
slussarna. Riktiga kanalbåtar. Och de blev de sista frakt-
fartygen som trafikerade Dalslands kanal. 
Det var längesedan andra transportmedel tog överhand 
men kvartstransporterna i Snäcke kanal hade hållit ut. 
Ända till den här decemberdagen. Nu var det slut.

Rodd- och segelbåtar
Sjöarna i Dalsland och västra Värmland hade naturligt-
vis haft båttrafik långt innan kanalen byggdes. 
Då var det rodd- och segelbåtar som gällde. Och även 
efter kanalens öppnande, 1868, var det mestadels 
segelbåtar som fraktade gods på kanalen. Det gick na-
turligtvis långsamt men de kunde lasta upp mot 80 ton.
Segelfartygen var oftast privatägda och skutägarna 
kunde bara tjäna pengar på dem när det var isfritt.

Ångfartygen tog över
I slutet av 1800-talet tog ångfartygen över. Många av 
dem fraktade gods och ägdes av bruken längs kanalen. 
De kunde inte lasta lika mycket men tog sig, å andra 
sidan, fram mycket snabbare.

Poststation ombord
Det kanske mest berömda ångfartyget hette Laxen. 
Hon fick äran att transportera kung Carl XV med följde 
på den pampiga invigningsresan 1868.
Laxen var också det första fartyget i landet med en 
poststation ombord.
Hon hade bland annat en herrsalong med tio platser, 
en damsalong med sex platser, en gemensam salong 
med plats för fyra och en vinkällare med 1 700 flaskor.

Idog var idogast
Det fartyg som kört flest laster på kanalen är förmod-
ligen Idog. Det hörs nästan på namnet. Hon gjorde 
ungefär 1 500 resor.
Idog var drygt 23 meter lång. Slussarna tillåter en 
maxlängd på lite drygt 22 meter. Hon fick alltså ligga 
på diagonalen i bassängen. Men det blev väl en vana 
med tiden.
När Idog tjänat ut på kanalen blev hon ombyggd till 
fritidsbåt och sjönk så småningom under en bogsering 
på Östersjön.

Mosorna - en vanlig syn i kanalen
Så småningom började mosorna synas i kanalen. 
Mängder av mosor. En mosa var buntad massaved som 

skulle transporteras från skogarna i norr ner till pap-
persbruken längre söderut. De drogs av bogserbåtar 
och varje mosa var precis så stor att den rymdes i sluss-
bassängen. Det tog naturligtvis tid och de som skötte 
transporten byggde ofta en koja på någon mosorna där 
de kunder övernatta.

Nu är fraktfartygens tid sedan länge över. Balder och 
Lindö blev de sista båtarna att lämna kanalen.
Men kanalen finns kvar. Det fantastiska landskapet är 
kanske vackrare än någonsin. Och vi är mycket väl rus-
tade att ta om en anstormning av fritidsbåtar.



Sjöstugan i Upperud
Stugan, som har bra standard, ligger vid sjön Upperuds-
höljen nära slussen i Upperud. Två kilometer till Håverud 
och akvedukten. En mindre väg passerar nära stugan. 
Husdjur tillåtna
Boyta: 22 m2
Storstuga med bäddsoffa
Kök med full utrustning
Dusch och toalett
Altan
Roddbåt och 2 st cyklar ingår
Pris per vecka, jun-aug SEK 4 100, maj, sept SEK 3 100
Pris per dygn: jun-aug SEK 820, maj, sept SEK 620

Det här är några av de stugor vi har för uthyrning. Samtliga stugor bokas via Dalslands Kanal AB. Maila 
info@dalslandskanal.se eller ring 0530-447 50. Mer information om våra stugor hittar du på www.dalslandskanal.se

Mustastugan i Mustadfors
Stugan ligger vid Katrineholmshöljen nära slussen i 
Mustadfors, Dals Långed. Husdjur tillåtna.
Boyta 21 m2
Storstuga med bäddsoffa, loft 6 m2 med två madrasser
Kök med full utrustning
Dusch och toalett
Trädgårdsmöbler, roddbåt
Pris per vecka: SEK 3 500
Pris per dygn: SEK 700

Buterudsstugan

Stugan ligger vid slussen i Buterud. Nära till natur och 
båtliv. 
Boyta cirka 20 m2. 
Storstuga med bäddsoffa, full köksutrustning, dusch 
och toalett. 
Närmaste större ort är Mellerud cirka 23 km. Avstånd 
till Håverud cirka 25 km.
Pris per vecka: SEK 2 500
Pris per dygn: SEK 500



Börja planera din kanaltur här

Öppettider 11/6-19/8 2018
11-30 juni
Måndag-lördag   09.00-19.00
Söndag 17 juni   11.00-16.00

Midsommar
Midsommarafton 22 juni 11.00-16.00
Midsommardagen 23 juni 11.00-16.00
Söndag 24 juni   11.00-16.00

1-31 juli
Måndag-lördag   09.00-20.00
Söndag   10.00-17.00

1-31 juli Håverud
Måndag-lördag   08.00-20.00
Söndag   10.00-17.00

1-31 juli Upperud
Måndag-lördag   09.00-20.00
Söndag   10.00-17.00

1-19 augusti
Måndag-lördag   09.00-19.00
Söndag   10.00-17.00

Extra öppet 20-26 augusti
Måndag-söndag  12.00-16.00
Gäller slusstationerna Lennartsfors, Gustavsfors och 
Krokfors. Övriga slusstationer är stängda.

Vid alla slusstationer gäller att du inte kan påbörja 
slussning närmare stängningstiden än den beräk-
nade tidsåtgången.

Slussvakterna har två flexibla matraster om 30 minuter.

Förbeställning 1-11/6, 20/8-15/9
När slussarna är stängda kan på särskild framställning 
slussning ske, måndag-fredag (efter särskild taxa), om 
detta låter sig göras utan hinder för kanalbolaget. Fram-
ställning görs senast fem dagar innan aktuell dag för 
slussning till kanalkontoret tel 0530-447 50 eller 
info@dalslandskanal.se. 

Med reservation för eventuella ändringar.

Avgifter och betalning 2018
Fritidsbåtar -4,99 m (även roddbåt) SEK 50 per slussbassäng
Hela kanalen tur och retur SEK 2 100

Fritidsbåtar 5-7,99 m (även roddbåt) SEK 115 per slussbassäng
Hela kanalen tur och retur SEK 2 600

Fritidsbåtar 8 m- (även roddbåt)  SEK  160 per slussbassäng
Hela kanalen tur och retur SEK  3 300

Husvagnsponton/Husbåt     SEK 200 per slussbassäng

Kanoter/kajaker -5,99 m     SEK 40 per slussbassäng

Kanoter/kajaker 6- m      SEK 115 per slussbassäng

Släpjolle      SEK 30 per slussbassäng*
*släpjolle förtöjd så att endast aktern släpar i vattnet debiteras 
ej avgift

Betala gärna slussbiljetten med kort i Köpmannebro, Lennartsfors 
och Töcksfors (ej American Express), vid övriga stationer kontant 
betalning (SEK). Outnyttjade slussningsbiljetter återbetalas ej. Tur- 
och returbiljett gäller endast en säsong.
Vid Håverud bör du försöka slussa före 10.00 eller efter 16.00. 

Du tjänar på att köpa tur och retur!
Tur- och returbiljetten är enklare och billigare. Du behöver 
bara betala vid ett tillfälle – där du startar din resa, och du får 
tillgång till hela kanalen med alla slussar. 
Enkelbiljetter lönar sig bara om du ska göra en kortare resa.

Dalslands kanal
Längd      254 km
Antal slussar      31 st
Antal stationer      17 st
Total nivåskillnad      66 m

Maxmått
Längd      22,75 m
Bredd      4,05 m
Djup      1,80 m

Segelfri höjd
Till Lennartsfors      17 m
Till Töcksfors      15 m
Silarnas biled      12 m**
Snäcke kanal      14 m
Till Ed      14,5 m
(Se kartan sid 30-31.) **Se sjökort.

 Hamndjup Gästplatser Förtöjning Hamnvärd  Hamnavgift Service

Köpmannebro 2,5 m 6-10 Långsides Dalslands Kanal AB SEK 90  Latrinvask. Gästbrygga söder om
    0530-311 10  slussen får användas dagtid för 
      tillfällig förtöjning.
      Båtar över 14 m dubbel avgift.

Upperud 2,5-12 m 17 Bom/boj/ Bengt Orthagen SEK 120               Latrinvask. Spångens små-
   långsides 076-783 05 55                  båtshamn s. slussen Stuga

Håverud 1,8 m 25 Bom/boj Håfreströms IF SEK 140 Pumpout-station. Kran. Gäst-
   Ny brygga Vaktm. 070-219 79 15  bryggor nedanför/SV slussen.
      Servicen vid campingen.

Mustadfors 1,8 m 10 Boj Roger Karlsson SEK 150             Nytt servicehus, latrinv., grillpl.
    073-420 59 35              Ö. Katrineholmshöljen.

Långbron 1,5 6 Boj Åke I Andersson SEK 70 Cyklar att låna. Hamnen vid byalagets
    0531-408 83 (bost)  brygga ovanför/nordost slussen. Utsatt
    070-565 26 43  vid hård NV vind. Brant ramp ej för stora båtar.

Laxsjön 1-1,8 m 10 Ankare Laxsjöns Camping SEK 100      Vid Laxsjöns sydvästra
    0531 30010       sida. Kölbåtar vid 
    www.laxsjon.se                                        bryggans norra sida. Servicen vid campingen.
Baldersnäs 1,2-1,8 m 12 Bom/långs. Herrgården SEK 150  Vid herrgården. Utsatt
    0531-412 13 inkl. el  för sjöhävn. vid V vind. 
                          Hotell, hantverkshus, utställningar, park. Swish.

Bengtsfors 1,5-3 m 45 Boj/ankare Bengtsfors kommun SEK 200 Park med lekredskap.
    0531-52 60 00 inkl. el Centralt i tätorten.
     (2012)                    Största serviceutbudet längs kanalen. 
      Pumpoutstation. Drivmedel och gasol
      vid din-X. Betalning i kortautomat.
      
Gustavsfors 2 m 16 Boj Bengtsfors kommun SEK 155     Bryggan nedanför o. s. slussen
    0531-52 60 00 inkl. el     Kran. Pumpout. Drivm, gasol 100
Dalslands Gästgiveri 1,5-6 m 8-10 Långsides Dalslands Gästgiveri SEK 125  Även hotell
Ånimmen NÖ delen    0532-250 11 inkl el  
       

Årjäng 2 m 15 Boj/långsides Lennart Olsson SEK 150  Båtsällskapets brygga
    073-025 98 03 inkl el  i norra delen av V Silen.
Sillebotten 2-3 m 7 Bom/ankare Inge Danielsson SEK 50 Norra delen av Östra Silen. Parkering. 
    0573-420 65

Signebyn 1,5-3 m 3 Boj Kenneth Karlsson SEK 50         I nordvästra delen av Östra Silen.
    076-111 64 62   

Lennartsfors 3 m 15-18 Boj Lennartsfors Båtklubb SEK 100  Klintbryggan i sydligaste
    Erik Davidsson   delen av Foxen. Truck.
    073 034 03 47   Septitömning. Tar kort.

Holmerudsfors 2,5 m 11 Boj/långsides Lars-Olov Strömner SEK 130 Brygghus, bastu 50 kr/båt. Kiosk
    070-226 50 49 inkl el som drivs av bygdens barn v 26-31
      Vandringsled, sjösättning vid ramp 50 kr

Töcksfors 3,5 m 14 Långsides/ Örjan Johansson SEK 150       Pumpout-station.
   boj 070-238 76 70 inkl el       Sjösättning vid kaj.  
    0573-312 22   Drivmedel södra slussen.  
       Sandviken NO-spetsen.

Östervallskog 2 m 20 Bom/Ankare Conny Haglund SEK 60 Kaj och bryggor. Bastu (500 m), bommar,
   långsides 070-586 94 35  mulltoa i hamnen.

Nössemark 2 m 15 Bom/långsides Lennart Gustavsson SEK 150                 Latrinvask. Kran. 
  + anvisade  070-522 17 93                   St. Lee Strandviken,  
                      s. färjan. Stugor. 
     
Ed 1-6 m 10 Boj/långsides Dals Eds Båtklubb SEK 100        Kajleverans av diesel.  
      076-781 10 58                            Pumpout-station. Sjösätt 
                            ning vid kaj SEK 150   
                             Sydspetsen av St. Le. Badplats. Latrinsug vid kaj.

Otteid 2 m 20 Bom/långsides Haldenvassdragets SEK 100 Nordvästra sidan av Engsvika,
    Kanalsellskap inkl. el Östra Otteid.
    Steinar Fundingsrud
    +47 698 11 200      
          
                             

GÄSTHAMNAR
SEK 40

SEK 40 3 km

SEK 40 1,5 km

SEK 30 1,5 km

SEK 40

700 m 1,2 km

SEK 50

1 km 1 km

500 m

SEK 40

2 km

Drivmedel

Eluttag

Färskvatten

Toalett

Dusch

Tvättstuga

Livsmedelsbutik

Trailerramp

Badplats

Restaurang

Bar/pub

Motorverkstad

Återvinningsstation

500 m 500 m

100 m

Internet

SEK 30 5 km5 km

150 m 250 m

SEK 20

300 m

Ärrsjön (Fröskog) 1,8 m 3 Långsides/stäv Åmåls turistbyrå 3 km, Fengersfors

200 m

SEK 30

Gratis

Flera gästhamnar erbjuder också ställplatser för husbilar. Kontakta respektive hamnvärd för mer information.



Tänk dig att resa på Dalslands och Värmlands vackra sjöar 
och kanaler i en alldeles egen båt. Åtminstone en båt som 
är din egen för en vecka eller två. Genom Dalslands Kanal 
AB kan du hyra motorbåten Nimbus 2600. 

Du beställer din båt genom att ringa Dalslands Kanal 
AB, tel 0530-447 50. Båten är försäkrad men du får stå 
för självrisken. Självrisken är detsamma som en deposi-
tion som du betalar vid det företag där du hämtar båten. 

Drömsemester i “egen” båt

Nimbus 2600 (1 st)

Föredrag
Vi får ofta förfrågningar, 
från till exempel båtklub-
bar, om att resa ut och hål-
la föredrag om Dalslands 
kanal. Det gör vi gärna! 
Men du behöver vara ute 
i mycket god tid med din 
förfrågan. 
Ring 0530-447 50.

Kulturhistoriskt 
intressanta fartyg
Emellanåt besöks Dals-
lands kanal av fartyg som 
har ett kulturhistoriskt 
värde eller på annat sätt 
väcker uppmärksamhet. 
Det tycker vi är trevligt! 
Det kan vara gamla ång-
båtar, bogser- och frakt-
båtar eller andra fartyg 
som i något avseende är 
speciella. 
Kontakta gärna kanalbo-
laget i förväg så hjälper vi 
till med planeringen. I vis-
sa fall kan vi också erbjuda 
avgiftsreducering eller till 
och med fri slussning.

Byggår 1985
Typ Motorbåt, dubbelruffad
Kojplatser 4-5
Längd x Bredd 8,45 x 2,85

Motor Volvo Penta TAMD 30, 105 hk

Marschfart 10-12 knop, maxfart 15 knop

Förbrukning Ca 1L/sjömil vid marschfart

Övrig utrustning Ankarspel, bogpropeller, CD+växlare dusch på 
badbryggan, gasolkök, GPS/ekolod, landström, 
radio, toalett, trimmplan, tv-antenn, ugn, varmvat-
tenberedare, värme

För att hyra båten 
krävs

Skepparen ska ha ordentliga kunskaper i naviga-
tion och tidigare erfarenhet att framföra båt av 
denna storleksklass. Dokumentation krävs.

Utlämning Fredag från kl 13.00

Återlämning Fredag före kl 12.00

Veckohyra 16/6-18/8   SEK 14 995
Slussningsavgift tur och retur ingår i hyran

Deposition SEK 6.000

Hämtas och lämnas Slusstationen Köpmannebro

Depositionen får du sedan tillbaka när du återlämnat båten 
i städat och oskadat skick, fulltankad och med samma ut-
rustning som när du hämtade den. 

Hjärtligt välkommen till en spännande och upplevelserik 
semester på Dalslands kanal – i “egen” båt. 

Läs mer på www.dalslandskanal.se

Slussning
Att slussa är inte så svårt som det kanske ser ut. Börja med 
att påkalla slussvaktens uppmärksamhet. När denne har 
sett dig blir du slussad så fort som möjligt. Det viktiga är 
att du följer de instruktioner som ges av de särskilt utbil-
dade slussvakterna. Och kom ihåg att det bara är sluss-
vakterna som får manövrera slussar och broar. Du kan ock-
så läsa mer om slussning i Kanalbeskrivningen som finns i 
sjökortet och på baksidan av slussningskvittot.
I princip slussas båtarna i den ordning de kommer till 
väntbryggan. Ibland behöver de dock disponeras om för 
att på bästa sätt utnyttja utrymmet i slusskammaren. In-
segling i slussen sker på slussvaktens tecken. I alla slussar 
finns två fasta förtöjningstampar till varje båt. Den ena 
läggs runt knap i fören och den andra runt knap i aktern.

Utrustning
Följande grundutrustning behövs på båten: Två båtsha-
kar, 4-6 rejäla fendrar och naturligtvis flytvästar. 
Eftersom en och samma slussvakt ibland betjänar flera 
slussar kan det uppstå väntetider. Slussvakterna har ock-
så två flexibla matraster om 30 minuter.

Några regler för din och andras säkerhet! 
• Vi ser det som självklart att både du och din besättning  
 har flytväst på ombord. Kanotister som slussas skall alltid  
 bära flytväst.

•  För din egen och andras säkerhet är rökning eller öppen  
 eld inte tillåten när du slussar.

• Motor eller maskin skall vara avstängd under slussning.

Fiske
Fiske med handredskap är tillåtet i många sjöar men du 
måste förstås ha fiskekort. Nu kan du köpa ett fiskekort 
som gäller i så gott som alla sjöar som ingår i Dalslands 
kanal. Det kostar 400 kronor för en vecka och du kan köpa 
det vid slusstationerna i Köpmannebro, Lennartsfors, 
Töcksfors och Gustavsfors, på Dalsland Center i Håverud 
och på turistbyrån i Bengtsfors.

Försäkring
Dalslands Kanal AB har försäkring tecknad för såväl an-
läggningar som personal. Försäkringen täcker skador 
som bevisligen förorsakats av brister, slarv eller försumlig-
het från bolaget eller personalens sida. Om en skada in-
träffar ska den omedelbart besiktigas av slussvakten och 
båtägaren tillsammans och den sistnämnde ska sedan 
skicka skaderapport till kanalchefen.

Trafikerande båtar skall vara försäkrade
Alla båtar som trafikerar Dalslands kanal är skyldiga att 
ha en gällande båtansvarsförsäkring. Skepparen/redaren/
ägaren ansvarar för att sådan finns (se ”Allmänna bestäm-
melser” på kanalbolagets hemsida och på slusskvittot).

Kanotland - för dig som paddlar kanot eller kajak
Utförlig information om vårt unika kanotvatten, med ka-
notkarta indelad i sektorer, lägerplatsinformation, natur-
vård - djur och växter, kanotteknik, planering och säker-
het. Häftet är ett måste för den som planerar att paddla i 
Dalslands kanal sjösystem.

 
Kanalens egen hemsida - www.dalslandskanal.se
Här finner du det mesta som en båtintresserad söker; 
fakta om Dalslands kanal, senaste nytt, massor med län-
kar, kartor, erbjudanden, specialinformation för dej som 
ska resa med egen båt eller kanot, information om passa-
gerarbåtar, månadens tävling, turistinformation, boende 
längs kanalen, och inte minst berättelsen om Akvedukten. 

Vänern 
Du som ska gå över Vänern, mellan Vänersborg och Köpmanne-
bro, hittar en hel del information på www.lakevanern.se.

Trollhätte kanal
För färd hela sträckan till och från Göteborg tillkommer avgift 
för Trollhätte kanal. Avgiften enkel resa är 1 000 kronor (2016). 
Om du vill beställa broschyren ”Med fritidsbåt genom Trollhät-
te kanal”, kontaktar du Sjöfartsverket/Vänerns sjötrafikområde, 
tel. 0771-63 50 50, fax 0520-47 22 04. .

Latrintömning - Pumpoutstationer
Dalslands kanal är känt för sitt rena vatten. Faktum är att 
du vissa sträckor färdas i rent dricksvatten. 
Vi hänvisar till de fem pumpoutstationer som installerats 
på följande ställen avsedda för att ta hand om latrinavlopp. 
Sugtömning av toalettankar kan kostnadsfritt göras i:

•  Håverud - i anslutning till gästhamnen
•  Bengtsfors - i anslutning till gästhamnen
• Gustavsfors - i anslutning till gästhamnen
•  Dals Ed - i anslutning till gästhamnen
• Töcksfors - I anslutning till gästhamnen
Pumpoutstationernas sugmunstycke är gjorda av mjukgum-
mi och passar däcksförskruvning i storlek 32-50 mm. 
Latrinvask för tömning av s k porta-potti-toaletter kan göras 
vid de flesta gästhamnar - se gästhamnsförteckning.

Servicestationer - gästhamnar
Vid några platser utmed sjösystemet har kanalbolaget 
byggt servicebyggnader. Här finner du WC, HWC, dusch, 
latrinvask och klädvårdsutrymmen (tvättmaskin/torktum-
lare). Mot en mindre avgift kan du få tillgång till dessa 
byggnader. På följande platser finner du servicebyggna-
derna:

•  Köpmannebro - slusstation
•  Gustavsfors - gästhamnen
•  Nössemark - gästhamnen
• Dals Ed - gästhamnen
• Töcksfors - gästhamnen
Se vidare sid 17.

Vinterförvaring
Några isfria platser i Håverud. 
Information genom kanalkontoret, 
tel. 0530-447 50.



FAKTA

Vid alla slusstationer gäller att du inte kan påbörja slussning närmare 
stängningstiden än den beräknade tidsåtgången 

Slussar

Slusstationer Antal slussar Tidsåtgång per Gångtid till
 per station station exkl väntetid nästa sluss  
 
Köpmannebro 1 10 min 45 min
Upperud  2 20 min 10 min
Håverud  4 60 min 20 min
Buterud  1 10 min 40 min
Mustadfors  1 15 min 10 min
Långed  4 60 min 10 min
Långbron  1 15 min 25 min
Billingsfors  2 30 min 5 min
18:e  1 10 min 10 min
19:e och 20:e  2 30 min 15 min
Bengtsfors  2 25 min 160 min 
Lennartsfors  3 30 min 95 min
Töcksfors  2 60 min  

Bengtsfors  2 25 min 100 min
Gustavsfors  1 20 min 45 min
Krokfors  2 25 min

Köpmannebro  1 10 min 50 min
Snäcke  1 20 min 45 min
Strömmen  1 15 min

Rundtur
Kartan visar Europas mest intressanta rundtursalterna-
tiv med båt! Den möjliggörs genom att du kan få båten 
transporterad mellan antingen Töcksfors-Ørje, Töcksfors-
Oslo, Nössemark-Halden eller omvänt. Därigenom hinner 
du på ca 14 dagar uppleva både innanhavet Vänern, na-
tursköna Dalslands kanal, Haldenkanalen i Norge, norska 
Västerhavet, västkusten, Göteborg och intressanta Troll-
hätte kanal. Man kan även nå Dalslands kanal från Säffle 
kanal genom landtran sport Arvika-Årjäng eller om vänt. 
Denna landtransportmöj lig het öppnar ett alternativ för dig 
som vill göra en kortare rundtur, t ex från Vänern via Säffle 
kanal till Dalslands kanal och ner till Vänern igen. 

Följande sjökort behövs:
Göteborgs hamn 9312 och 9313
Trollhätte kanal (Göta älv) 1352, 1353
Vänern (Vänersborg-Köpmannebro) 135, Båtsportkort Vänern 
Dalslands kanal Båtsportkort Dalslands kanal
Vänern inkl Säffle kanal 131-134, 1331 
Haldenkanalen Båtsport og fritidkart Haldenvass- 
 draget
Halden-Göteborg Båtsportkort Västkusten norra och
 Västkusten södra
Malmö/Köpenhamn-Göteborg 921-925, 931

 
Samtliga sjökort kan köpas/beställas i den butik där du bru-
kar köpa sjökort. Slussvakten i Köpmannebro säljer kort nr 
1352, 1353 och båtsportkorten över Vänern och Dalslands 
Kanal. Slussvakten i Lennartsfors säljer Båtsportkortet över 
Dalslands kanal, detta kan även köpas hos landtransportö-
ren i Nössemark. 
Info Haldenkanalen, Haldenturist +47 69190980.
Info Säfflekanal, Vänerns Sjötrafikområde +46 0771-63 50 
50.

Landtransporter
Nössemark-Halden
Max 13-14 x 3,9 m. 9-10 ton. 
Max höjd 4,5 m. 
Pris vid för-frågan.
Nössemark Båttransport
Strandmon, Nössemark,  
668 91 Ed. 
Bokning och transportör 
Magne +47 91 61 51 10, Marius +47 
48 05 78 59

Västkusten-Ed
Max 15 m. 10 ton.
Transport av motor- och 
segelbåtar.
Av- och påmastning
GH Lyft
Tel. 0736-53 59 32

Västkusten-Dalsland
Transport av motor- 
och segelbåtar.
Även transport Vänersborg/Trollhät-
tan-Göteborg.
Ring för exakt pris.
LastväxlarCarlsson AB
Tel. 070-346 40 41

Årjäng-Töcksfors-Arvika
Max 10 x 3,5 m. 8 ton. 
Begär prisuppgift. 
LK:s Bilbärgning
Norumsv. 5, 670 40 Åmotfors.
Tel. 0571-304 00, 0570-133 00
070-672 04 00

Samtliga transporter kan också 
göras omvänd väg.

DALSLANDS KANAL  
OCH SJÖSYSTEMET DALSLAND  

NORDMARKEN

Kanalfakta, Service, Lägerplatser, Sevärdheter, 
Aktiviteter, Restauranger och mycket mer!

LADDA HEM APPEN!



Unna dig en kanaltur
i en av våra passagerarbåtar

Biljetter och information 070 54 10 633, 070 33 82 550.
kanaltrafik@storholmen.com, www.storholmen.com

Biljetter och information 0530-310 27, 070-66 59 603.
info@dalslandia.com, www.dalslandia.com

Observera att biljettbokningar görs till respektive rederi. Vi ses i sommar!

Båda fartygen är besiktigade enligt Sjöfartsverkets ISM-kod och medlemmar i Sweref. 

Du behöver inte ha egen båt för att njuta av Dalslands kanal. Du behöver inte ens 
kunna skilja på babord och styrbord.

De bekväma passagerarfartygen Dalslandia och Storholmen tar dig med på en 
oförglömlig tur på kanalen.

Båda fartygen serverar god, hemlagad mat och har fullständiga rättigheter. Un-
der turen passeras bland annat den 150-åriga akvedukten och Baldersnäs Herr-
gård.

I samarbete med Dal Västra Värmlands Järnväg blir en resa med båt och tåg en 
fantastisk rundtur.

Ett gott råd är att boka biljett i förväg. Av någon anledning är turerna väldigt 
populära.

M/S Dalslandia
Dalslandia trafikerar kanalen mellan Håverud och 
Bengtsfors enligt turlista under perioden 25 juni till 25 
augusti med avresa från Håverud måndag, onsdag och 
fredag och Bengtsfors tisdag, torsdag och lördag. Om 
du köper en rundtursbiljett ingår tågresa tillbaka.
Gruppresor är välkomna från maj till september.

M/S Storholmen
Sekelskiftesbåten Storholmen har trafikerat Dals-
lands kanal sedan 1938. Storholmen går sträckan 
Håverud-Bengtsfors under perioden 18 juni till 31 
augusti med avgång från Håverud tisdag, torsdag och 
lördag och Bengtsfors måndag, onsdag och fredag. I 
kombination med tåg blir resan en fantastisk rundtur. 
Vi erbjuder även skräddarsydda turer. Abonnemang 
och gruppresor från maj till september.

REDERI DALSLANDIA

Åm
ål Välkommen till

Åmåls gästhamn
för båt och husbil

mitt i centrum

Alla evenemang, aktiviteter och boenden i Dalsland hittar du på Dalslands officiella besöksguide 

Dalsland har mycket att erbjuda för både naturfans och kulturälskare. Upplev naturen till fots, till häst, 
med dressin, cykel eller med kanot. Unna dig en tur med kanalbåt. Upptäck våra kulturskatter, lär dig 

att fläta halm eller prova blåsa glas. Fynda på lopisar & marknader. Lyssna på blues eller åk på Matrally!

Upptäck! Upplev! Prova på! Smaka! Njut! 
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DVVJ, Dal-Västra Värmlands Järnväg
Stationsgatan 666 31 Bengtsfors. Tel. +46(0)531-52 68 01, 

Kyrkerud, Årjäng, Tel. +46(0)573-71 17 90
info@dvvj.se, www.dvvj.se
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www.dalslandcenter.se

Jubileumssommaren 2018
I klassisk bruksmiljö firar vi Dalslands kanals 
150-årsjubileum med AKVEDUKT 1868, en 
utställning om Håveruds unika akvedukt.

Dalsland Center
Kanalvägen 4

+46 (0)530 189 90
tourism@mellerud.se

Dalsland Center och utställningen har öppet alla dagar  
1/5 till 1/9 från kl 10.00. Helgöppet under september.

Ta  med familj och vänner och titta på båtarna som tar sig över 
akvedukten och upp och ner för de fyra slussarna. Besök Kanal-
museets spännande utställning om livet längs Dalslands kanal 
och njut av café och restaurang, butiker och roliga evenemang 
för stora och små under hela sommaren.

Bengtsfors-Håverud-Mellerud. Rundtur enligt turlista 
med kanalbåt och tåg. Boka tåget för ett annorlunda 
arrangemang.
Bengtsfors-Årjäng (endast sommartid). Dressinturen 
kan kombineras med kanot en eller flera dagar, med 
start från Bengtsfors eller Årjäng.

F I R S T  H O T E L  B E N G T S F O R S

RESTAURANG • UTESERVERING • BAR • POOL • LEKRUM

0531-727 00 • bengtsfors@firsthotels.se • www.firsthotels.se

Sveriges tuffaste kanotlopp 
i Sveriges vackraste landskap.
Den 11 augusti 2018.

Vågar du?

Adress Centrumvägen 2, 666 30 Bengtsfors  Tel 0531-52 68 88  E-mail information@kanotmaraton.se

Femrätters menyer - Vinkällare 
Spabad - Engelsk park - Gästhamn  

Hantverkshus - Lantrasgård  
 

 Bokning: +46 531-41213   +46 531-41244                                     
info@baldersnas.com www.baldersnas.com

Lustfyllda smaker, storslagen natur och 
klassiskt boende är vardag på Baldersnäs! Boende från

345:-pp

Hos oss kan ni handla
Bruks & Konstglas • Keramik & Smide  •  Ljus & Linne
Souvenirer & Presenter  •  Glass Godis & Vykort m.m.

Vi hyr ut kanoter och säljer campingkort.

Glasblåsning på Dalsland Center i Håverud

Öppet: 
Bokning och info: 

Kanalvägen 4, 464 72 Håverud  •  

Museum, Slöjdbutik
Utställningar

Basutställning om halmens historia.
Tillfälliga utställningar.

Konsthantverk i halm, trä, silver,
smide, textil, keramik m.m.

Fri entré.

halmenshus.com  ::  Tel. 0531-528021/23

Följ med på en spännande färd genom orörd natur. 
Med tåg och dressin färdas Du på ett enkelt och 
avstressande sätt rakt in i Dalslands och Värmlands 
vackra natur.

De Vackra
Vyernas Järnväg
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UPPERUD  9:9
Hotell  Frukost  Brygga  Musik  

www.upperud.se
+46 707 498 779

Välkommen till en nyrenoverad 
100-årig spannmålssilo vid 
Dalslands kanal. Vakna på sovloftet i 
våra 5 unika rum där design möter 
historia. 

Frukost och middag serveras till 
förbokade gäster i caféet. På 
rummen kan man även laga 
egen mat.

I vår vackra festsal ordnar vi 
musikkvällar och privata event 
såsom bröllop och konferens.

Program �nns på webben!  

Strömsborgs Sommarcafé 
Lennartsfors

Öppet varje dag 12-20 (27/6-11/8)

Goda smörgåsar, kaffe, hembakat, 
glass, dricka, våfflor, mini-livs mm.

Strömsborg, som drivs av frivilliga från bygden, 
ligger vackert beläget, alldeles intill kanalen. 

Under juli har vi många besökare som kommer med både 
båt och bil.

Trankils Folkets Hus

www.dalslandswimrun.se

Dalsland Swimrun 
25 augusti 2018

Vä
ne

rn

www.vanerparken.com •  info@vanerparken.com
Tel/fax: +46 (0)521-657 09 •  Tel: +46 (0)521-675 55

www.vanersborgsgasthamn.se • info@vanersborgsgasthamn.se
Tel. +46 (0)521-657 09 • Mobile +46 (0)705-91 29 90

Vänersborgs
Gästhamn och Marina

Upperudsvägen 4, 464 72 Håverud  •  Tel. 0530-103 10  •  info@thevisitor.se  •  www.thevisitor.se

UPPLEV DALSLANDS KANAL!

Kanalturer genom Slussarna och Akvedukten
Avgår dagligen kl. 13.15 fr.o.m. 22 juni – 16 augusti

RÄK–KRYSSNINGAR  onsdagar och lördagar kl. 19.00
alternativt laxtallrik vid större sällskap

ALLA TURER TAR CA 3,5 TIM

SKRÄDDARSY DIN EGEN KRYSSNING!
RING FÖR INFO!

Servering ombord, smörgåsar, kaffe/te i trevlig miljö. Fullständiga rättigheter.

För mer information och priser se vår hemsida

M/S

af Håfverud
Nils Ericson

STUGBY &  VANDRARHEM
- I hjärtat av Håverud -

•  Restaurang

•  Grill

•  Pizzeria

•  M inilivs

•   Stugby (minikök, dusch och toalett i samtliga stugor)

•   U tomhusspa

•   Kanalturer

FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

För mer information och priser se vår hemsida

Upperudsvägen 4, 464 72 Håverud • Tel. 0530-103 10 • info@thevisitor.se • www.thevisitor.se

DALSLANDS 
KONSTMUSEUM 
Dalslands Louisiana!

Samtidskonst – samling – kafé

Aktuella utställningar: 
www.dalslandskonstmuseum.se

annons_dalslands-konstmuseum-kanalbolagets-jubileumsmagasin-80x60.indd   1 2017-10-13   16:21

Fullservicemarina med
Motor-Lyft-Båttillbehör-Bränsle

Vinterförvaring och Båtuthyrning
Ställplatser för husbilar

Välkommen till
OPTIMISTENS

LANTHANDEL
0531-200 01

GUSTAVSFORS
200 m från hamnen

ÖPPET ALLA DAGAR
Butiksbakat bröd • Livsmedel • Gasol • Oljor • On-line

Apotek- och Systembolagsombud • Lotter m. m.
Nu finns även bensin och diesel.

Din              butik

Tel transportör/bokning Magne +47 69 18 42 00, Marius +47 48 05 78 59 

Vänersborgs Museum

Kungajaktmuseet

Dockmuseum

Vattenpalatset
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Turistbyråer längs kanalen
BENGTSFORS

Sågudden 1, SE-666 30 Bengtsfors. 
Tel. +46 531-52 63 55, www.dalsland.com/bengtsfors, 

e-mail turism@bengtsfors.se 

 ED
Torget 4, SE-668 30 ED. Tel. +46 534-190 22

www.dalsland.com/dalsed, e-mail tourist@dalsed.se. 

 HÅVERUD
 Dalsland Center, SE-464 72 Håverud. Tel. +46 530-189 90

www.dalsland.com/mellerud, info@dalslandcenter.com  

 ÅRJÄNG
Storgatan 64, SE-672 29 Årjäng. 

Tel. +46 573-141 36, www.arjang.se, e-mail turist@arjang.se
 

Båtsportkort
Båtsportkortet inklusive kanalbeskrivningen ger dig utförlig informa-
tion om farleder, gästhamnar, sevärdheter, viktiga fakta, service och 
kanalhistoria. Det finns endast på svenska. Pris SEK 490 exklusive 
porto. Båtsportkortet trycks på ett våt- och rivstarkt papper.

Beställ Båtsportkort på www.dalslandskanal.se eller maila info@dalslandskanal.se

Tips för en lyckad kanalfärd
Broschyr med tips och råd som gör din tur på Dalslands kanal bekym-
mersfri. Den är gratis och finns på svenska, engelska och tyska. Se till 
att du får broschyren när du köper slussbiljetten.

Kanotland
Detaljerade kartor, naturinformation, lägerplatser, ja kort sagt all infor-
mation du behöver för att din kanotsemester i Dalslands kanal ska bli 
lyckad. Finns på svenska, engelska och tyska. Pris SEK 170 inklusive

Dalslands Kanal AB • Nils Ericsons väg • Upperud • 464 72 Håverud
Tel. 0530-447 50 • Fax 0530-447 55
info@dalslandskanal.se • www.dalslandskanal.se

Följ oss på Facebook

I år fyller vi 150.
Välkommen att fira med oss!

I år fyller Dalslands kanal 150 år. Det ska vi naturligtvis fira 
ordentligt. Och vi har redan börjat planera. Nu vill vi komma 
i kontakt med dig som har en historisk båt som har måtten 
för att klara våra slussar.
Det kan vara en vacker fritidsbåt i mahogny eller en nitad 
bogserbåt. En fraktbåt eller en arbetsbåt. Under ett par 
veckor i juni 2018 vill vi gärna se dig som gäst. Vi ser fram-
för oss en armada av gamla spännande båtar. Vill du vara 
med? Hör av dig till kanalkontoret så får du veta mer. benny.
ruus@dalslandskanal.se eller 0530-447 50.

Maxmåtten i kanalen är:
Längd: 22,75 meter
Bredd: 4,05 meter
Höjd: 17 meter
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