
Föredrag om s/s Lelång i Örje, Norge den 9/2 kl 19.00  

Vill bara tipsa om ett intressant föredrag om Dalslandskanal bogseraren s/s Lelång. 

Det blir föredrag om hennes 138 åriga historia samt om planerna på att restaurera henne. 

Något för dig som finns i närheten av Örje ( Där E18 passerar gränsen mellan Sverige och 

Norge) på Onsdag. 

Kulturkveld 9.februar, DS Lelång 

Kl. 19.00 på Ørje Brug 

DS Lelång: Hva den var, og hva den kan bli? 

http://www.kanalmuseet.no/index.php?option=com_content&view=article&id=6... 

 Karl Anders Andersson 

Lite återkoppling från föredraget. 

Lelång ligger idag på land utanför kanalmuseét i Örje, besök henne gärna. 

Planerna från kanalmuseét är att hon skall bli liggandes på land. Skrovet är allt för dåligt för 

att hon skall kunna sjösättas till en rimlig kostnad och arbetsinsats. Just nu håller skrovet på 

att bli färdigmålat efter sandblästring. Ett tak skall byggas över båten och ett nytt däck skall 

läggas. 

Vidare skall styrhytten renoveras. Original ångmaskinen finns inte kvar, men de har en 

mässingsmaskin (antagligen från någon ångsåg), som de fått med båten. Pannan är likaså 

försvunnen. 

D/S Lelång byggdes 1872 på Akers med versksted i Kristiania på beställning 

rån Saubrugsföreningen i Halden, för att släpa timmer från Vänern till Otteid i Stora Le 

genom hela Dalslands kanal. 

Av hennes 139 åriga liv har hon varit i svensk ägo i 130 år och 9 år i norsk ägo. 

Arne Holm och Harald Lorentzen har gjort ett fantastiskt jobb med både renoveringen 

av Lelång, och med efterforskningar om hennes öden och äventyr. De har mycket 

dokumentation, men vill ha ännu mer! 

 Är det någon som har bilder, minnen eller fakta om Lelång, så hör av er till nedanstående: 

Arne Holm tel +47 91394558 E-post arne.holm@energi.no 

Harald Lorentzen +47 60893920 E-post hara-l@online.no 

De har också sammanställt ett häfte om Lelång. 

Karl Anders 
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