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Göta kanalen 2004
På oplevelsestur langs Göta Kanalen i 2004

Rejsebeskrivelse

At sejle på Göta Kanalen er en meget stor oplevelse som mange har
oplevet med deres sejl- eller motorbåd. Men der er også mange, som ikke
nåede det måske på grund af alder. Dem finder man i dag i deres store
autocampere langs Göta Kanalen. For 12 år siden oplevede vi at sejle på
Göta Kanalen med vores sejlbåd. Båden er nu blevet solgt og udskiftet
med en autocamper og ”drømmen at tage turen til lands” skulle prøves.

Vi var kommet fra Nordkapp og blev et par dage i Stockholm. Under
Lindholmbroen næsten midt i Stockholm ligger der en city campingplads.
Hvis man har brug for el, bad og toilet koster det 180 skr.pr. døgn. Uden
for campingpladsen er der en parkeringsplads, som koster 60 skr. pr.
døgn. Den er der flere som benytter. Stockholm er en flot by med bl.a.
Wasa museet som man bør besøge. Wasa skibet som sankt for flere
hundrede år siden under søsætningen står nu i en meget velrestaureret
stand.
Efter Stockholm kørte vi til Trosa som er en sød lille by med en
lystbådehavn. På parkeringspladsen ved ”småbåds-havnen” kan man
parkere helt gratis.
Næste stop blev Mem ved Söderköbing. Her er de første sluser til Göta
Kanalen, når man kommer øst fra.
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Ved siden af vandrehjemmet er der en lille parkeringsplads, som kan
benyttes. Vandrehjemmet har bad, toilet, køkken og vaskemaskine. For
at kunne benytte disse ting, må man købe et oplevelseskort til 200 skr.
hos slusevagten. Kortet kan bruges i alle havne langs Göta Kanalen i et
helt år. Man kan med kortet i hånden få rabat til mange ting i havnene
langs Kanalen. Få et kort over alle de små havne hos slusevagten samt
en folder over alle de steder, hvor man kan få rabat.

Fra Mem var vores næste stop Ljungsbro, hvor der er 7 sluser. Her holdt
vi på en stor græsplæne og betalte 30 skr. pr. nat. Motala blev den
næste havn, som er den sidste havn inden Vättern. Her kan man holde
gratis på en stor parkeringsplads lige ved siden af havnen. Når man har
set Motala bør man køre lidt syd på og se Vadstene slot. Det er et meget
smukt slot med en kanal rund om slottet, hvor der ligger en del både. For
at komme over på den anden side af Vättern kørte vi nord om. På vejen
kører man over Hammersundbroen. Her er der en parkeringsplads, hvor
man må overnatte. Der er en meget smuk udsigt og så er det muligt at
tømme toilet og spildvand på stedet. På den anden side af Vättern ligger
Karlsborg som en første indsejling til Göta Kanalen. Vi fandt igen
overnatningsplads her, men kørte til Forsvik, som har 5 pladser ned til
Kanalen. Det koster 100 skr. med el for at overnatte her.
Der er mange steder, man kan holde med tryghed. Vi holdt bl.a. i
Hajstorp med el- fin plads ned til Kanalen. Pris 130 skr.
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Lyrestad fin plads på græsplæne. Der er bad, toilet, pris 100 skr. Sjötorp
som er den sidste havn med sluser på Göta Kanalen kan man også holde,
pris 100 skr., el 30 skr.
Når man har haft en dejlig tur langs Göta Kanalen bør man køre til Läckö
slot, som ligger nær Mariestad. I Mariestad kan man overnatte på
parkeringspladsen ved turistkontoret i den gamle havn gratis parkering,
toilet og bad.
Läckö slot, som er lidt af en perle af et slot. Det ligger meget smukt og har
en skøn restaurant, hvor man kan spise til en rimelig pris. Ved Läckö slot er
der en stor parkeringsplads, hvor man kan overnatte på, pris 100 skr.
Vi kørte til Sikkern som ligger få km der fra. Sød lille havn og gratis
parkering.
Som gammel sejler kørte vi til Marstrand, som ligger lidt nord for Götteborg.
Marstrand er sejlernes ”Mekka” med Carlsons fæstning og en havn fyldt
med både. For at komme over til Marstrand må man tage en færge. Der er
en stor parkeringsplads lige før færgen og her kan man holde et døgn for
30 skr.

Det var en rigtig god sommerferie og så var vi heldig med vejret.
God tur til dem, der vil prøve den samme tur.
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