Hej alla vänner!


Våra ursprungliga planer var att ta upp båten i St-Jean-de-Losne, där Canal de Bourgogne, Canal des Vosges och Canal du Rhône möts i sluänden av floden Saône.
Det fina vädret som vi hade och vad vi hörde om den svenska sommaren gjorde att vi beslöt att fortsätta uppför Canal des Vosges för att sedan komma in på floden Mosell. Men väl framme i St-Jean-de-Losne, fick vi höra att Canal des Vosges var stängd pga vattenbrist och även Canal de Bourgogne. Enda möjligheten nu var att ta sig ut på Rhen så fort som möjligt via Canal du Rhōne au Rhin, innan vattnet även här "tar slut".


Den 17 augusti svängde vi in på Canal du Rhône au Rhin. Vid första slussen utrustades vi med en fjärrkontroll som vi skulle ha för att öppna de närmaste 73 slussarna med. När vi närmade oss en sluss skulle vi trycka på fjärrkontrollen, och sedan följa ett visst system av ljussignaler. 


För det mesta slussade vi ensamma, men i bland tillsammans med andra båtar. 
Väl inne på kanalen gällde det att hålla i mitten, då vi stundtals endast hade 20 cm under kölen. Ibland fick vi slussa ut på floden Doubs och där gällde det att hålla tungan rätt i munnen. I det förhållandevis rena vattnet kunde man se grynnorna på båda sidor om båten. 
Framför en sluss satt en tysk segelbåt på grund, som vi drog loss. Ja, det är lätt gjort att hamna på sidan om djupfåran. 


När vi kommit en bit in på kanalen mötte vi en dansk segelbåt som fick lov att vända, då de var för djupgående för kanalen. 
Första anhalten var Dole, en vacker stad med många sevärdheter. Sedan gick vi till en naturhamn vid en nedlagd sluss, i närheten av Tropes. Här fick Tom plocka sönder signalhornet som fått ett underligt ljud, efter att ett bi försökt att bygga bo i signalhornet. Vilket slut på livet den stackarn fick..
Efter Tropes fick vi slussa in i en tunnel som designats av en ung dansk arkitekt samt en fransk arkitekt. Inne i tunneln var det ett fantastiskt ljusspel i taket, och i slutet av tunnel ett vattenfall, som tursamt slutade när vi skulle passera. Därefter passerade vi staden Bescancon via en sluss som ledde in i en tunnel. Vi var för djupgående för att gå kanalens halvcirkel genom stan. 
När vi kom ut ur tunneln var vi åter på floden Doubs. Färden gick vidare till Deluz, en övergiven håla som inte ens hade ett boulangerie. Ett franskt samhälle som inte ens har ett bageri måste vara dödsdömt. Blev påmind om fransmannen på en grannbåt som frågade oss om vi hade en korkskruv och självironiskt sa en fransman utan korkskruv........
Efter Deluz var det problem med två slussar, vilket försenade oss flera timmar, och när vi kom till nästa hamn, Baume les Dames, var det för grunt att komma in till kajen. Vi blev erbjudna att lägga oss utanpå en annan båt, och lyckades "ploga" oss in i kanalens botten. 


Där träffade vi ett original, som skulle segla jorden runt, men satt för närvarande på grund i hamnen. 
Vi lämnade "jordenruntseglaren" och gick till L'Isle-Sur-le-Doubs. Där la vi oss efter en kaj, tillsammans med några andra båtar som vi träffat i olika hamnar.
För att få slussa ensamma, och slippa eventuella köer om någon sluss inte fungerade, vilket hände dagen innan, lämnade vi hamnen kl sju på morgonen, då slussarna öppnade. Vid lunchtid kom vi fram till Montbéliard. Där pågick någon form av barnens dag, med massor av aktiviteter för barn. 
I dag, 23 aug, startade vi också kl sju. Men nu skulle vi få lämna ifrån oss fjärrkontrollen några slussar längre fram. 


Vi måste i fortsättningen beställa tid för slussning, och efter sista slussen med fjärrkontrollen, åkte en kille på moppe före och öppnade slussarna fram till Montreux-Chateau, dit vi bestämt att gå för dagen. En tur på ca fem timmar med en sträcka på dryga två mil. Ja, sådant är kanallivet...ingen stress och joggarna springer förbi på kanalstigarna o vinkar glatt "Bonjour".


I skrivande stund ligger vi alltså i Montreux-Chateau, och njuter av sommarens första ösregn. Vi har nu nått kanalens högst punkt, slussat oss uppför Jurabergen i 77 slussar, en helt fantastisk färd. Nu återstår 39 slussar ner till Mulhouse, därefter ska vi slussa in på Rhen. 


Nu har regnvädret slutat, och vi ska ta en promenad i den friska luften. Vädret här i Jura är mycket svalt på morgnarna, men uppemot 30 grader på dagarna. 
Slutmålet för i år är: yachthaf-fuestrup på Mittellandkanalen i Tyskland. En trevlig hamn där vi låg i september 2013 på vår resa söderut. Vi har bokat plats på deras varv för vinterförvaring för Godisgumman.


Hälsningar från Godisgummans besättning!


