
Semestra i kanalbåt i sommar 
 
Vi har kommit några månader  
in på det nya året och det börjar  
snart bli dags att börja planera för  
årets semester. Världen idag tipsar 
om ett annorlunda och avstressande 
resmål. 
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Något som är oerhört populärt i England, Skottland och Wales är att semestra i båt på de 
gamla kanaler som finns. Många kanaler har en historia på över 200 år och är synliga bevis på 
de transportbehov som uppstod under den industriella revolutionen.  
 
I takt med att järnvägsnätet byggdes ut och landsvägstrafiken började ta över allt mer av 
transporterna, tappade kanaler, floder och sjösystem till slut sin ursprungliga betydelse för 
frakter av till exempel kol och malm. Som ett direkt resultat av detta fick många kanaler med 
avancerade slussystem förfalla.  
 
Idag har många renoverats och flera hundra mil av kanaler är farbara. Faktum är att det aldrig 
glidit omkring så många båtar på kanalerna som nu och antalet lär knappast minska. 
Förklaringen stavas förstås semesterfirande och turister från utlandet.   
 
En semester på kanalerna handlar om att sakta glida genom den omväxlande terrängen med 
berg, dalar, öppna fält, broar och hissnande men vackra akvedukter. Att ta dagarna som de 
kommer och kanske stanna till vid de otaliga restauranger, pubar och affärer som ligger precis 
vid kanalerna. 
 
Smala båtar 
Den vanligaste och mest populära båttypen är de smala så kallade ”narrow boats” som kan 
trafikera kanalsystemen med de allra smalaste slussarna, och de är många.  
 
De allra flesta båtarna är försedda med alla bekvämligheter man kan behöva. Helt i klass med 
en ordinär husvagn och egentligen betydligt bättre än så. Riktigt kök med gasspis, micro, 
rinnande vatten och ordentliga sängar hör till standardutrustningen. Många är även utrustade 
med riktiga toaletter och TV.    
 
Självbetjäning 
Men det kanske mest charmiga med att resa på detta sätt att är att du själv måste manövrera 
slussarna på de allra flesta ställen - de är nämligen obemannade. Med andra ord finns ett 
inslag av motion med i bilden. Och inte nog med det, även en hel del mindre broar behöver 
hissas för att kunna passeras. 
 
Trots detta är en resa med flodbåtarna så långt bort från stressiga motorvägar och farliga 
omkörningar som det någonsin går att komma. Högsta tillåtna hastigheten på kanalsystemen 
motsvarar rask promenadtakt, vilket knappast någon av båtarna riskerar att överskrida. Det 



behövs inte heller någon särskild licens eller erfarenhet för att kunna hyra en båt, möjlighen 
med undantag för de allra största tolvbäddsbåtarna.  
 
Båtarna hyrs vanligtvis veckovis och man kan i många fall välja om man skall resa tur och 
retur, åka enkel resa eller resa på en ringled. En vecka i kanalbåt för två till fyra personer 
kostar från cirka 400 pund eller 5500 kronor beroende på kanal, utrustning och säsong.    
 
Så för dig som letar efter ett alternativ till husvagnssemester, överfyllda badstränder och 
sommarstugan kanske detta blir ett avstressande inslag i årets semester. Eller som britterna 
själva beskriver det; ”The fastest way to slow down”. 
 
 
FAKTA/Här kan du läsa mer 
www.canalboats.co.uk 
www.drifters.co.uk 
www.alvechurch.com 
www.black-prince.com 
 
  
 


