
Båttur på Ångermanälven 

 

Fredagen 3 augusti var en av dessa fina sommardagar vi fick så många av denna 

sommaren. 

Just den dagen samlades ett nittital medlemmar från SPF seniorernas föreningar i 

Östersund, Frösön,  Lit och Brunflo för att åka med två bussar mot Sandslån vid 

Ångermanälven. Syftet var att gå ombord på båten ”Ådalen III” för en båtresa med 

Skärgårdsbuffè under några timmar.  

 

 

Under bussresan var det en förväntansfull stämning och man kunde njuta av det vackra landskapet i 

sommarskrud.  

 

 
Vägen, som till stor del går längs Indalsälven, är en riktig 
turistkaramell! Vid Sollefteå valde man att ta den norra 
vägen om älven. 
 
 Innan resan påbörjades hade var och en fått ett 
frågeformulär där man skulle gissa hur många kyrkor man 
fått syn på från resans start i Östersund under färden mot 
Sandslån. Det blev så småningom en vild palaver om vad 
som var det korrekta antal. 
 
Tror inte att vi än har fått svar på detta! 



Sandslån är ett relativt litet samhälle vackert beläget vid älven och med ”Ådalen III” 

förankrad vid bryggan var det en komplett idyll. Kaptenen gav oss en kort beskrivning 

om båtens historia och även om landskapet vi skulle passera.     

Då det var dags för lunch kunde man konstatera att med tanke på att det begränsade 

utrymme gick matserveringen otroligt smidigt. Båten visade sig vara en flytande 

restaurang där man fick en delikat lunch serverad.  

Färden gick nedströms mot Kramfors och vidare passerade vi under Sandöbron. 

Bron invigdes 1943, är en så kallad bågbro och förbinder Kramfors och Lunde, en 

plats som förknippas med ett brott mot strejkande arbetare då dessa blev beskjutna 

och dödade av soldater som tillkallats.  

Vidare förbi Ramvik kunde man på långt håll beskåda den nyare Högakusten-bron. 

Denna är fantastisk mäktig och var i sin tid Sveriges högsta byggverk då den stod 

klar 1997.  Totala längd är 1867 meter och höjd på polyfonerna är 182 meter. 

Båtfärden fortsatte under bron och en bit längre ut innan båten vände och landskapet 

gick i repris.  Det var en sagolik dag och båten hade fina däck där man kunde njuta 

av solen och musiken som då och då spelades upp både med gitarrspel 

ackompanjerat till sång och om man föredrog dragspel kunde man på akterdäck få 

sitt lystmäte.                                                                      

Under hemresan gjordes ett kort stopp med fika och sedan fick vi facit på 

frågetävlingen vi varit med om.  Men känslan av att det varit en lyckad dag 

överskuggade det faktum att man inte gjort så stor succé med tävlingssvaren!  

 

 

Frösön 2018.09.09 

Eli Widmark (vid pennan och bakom kameran) 


