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&irrtlerntte/se

Snti, is och couscous
Sedan flera 6r tillbaka genomfiir n6gra medlemmar ur Brunnsvikens kanotklubb i Stockholm

traditionsenligt en priYat nyirstur. Arsskiftet 95-95 stiilldes fdrden in p6 grund av isliget.
Det var ddrfiir med stora fiirvSntningar jag tackade ja till erbjudandet att f6lja med

pi ny6rsfiirden 96-97.1{ir tiden fiir avfiird ndrmade sig bestimde sig de dvriga
deltagarna av olika anledningar fiir att inte ge sig

ut, vadiir jag tyvirr blev ensam.

Tcrt & foto: lkgnur tirchcr

paddlar jag iisterut, pi Tr?ilhavet gir det
giiss. Inne i Lindalssundet passerar ett
containerfartyg frin Tallinn, jag besvarar
en hilsning frin kommandobryggan och
6nskar jag kunde ta del av deras funde-
ringar kring min lilla farkost. pi Saxar-

{iirden skvalpar det som vanligt ordent-
ligt, men tack vare min kajaks htiga fri-
bord och allmint goda sjdegenskaper hil-
ler jag mig ,iindi relativt torr. pi fcirdiick
betraktar jag hur den nu tatt fallande
sndn vats av havet och bildar ett allt
tjockare lager is.

Di jag passerar sn6kladda berghallar
och vackra isformationer vid strandkan-
ten gladjer jag mig it att motorbAts-
pribeln inte uppskattar skdrgArden vin-
tertid. Personligen fciredrar jag isflaken
framfdr motorbitarna, de varken luktar
eller ftir ovlisen, dessutom ger deras nir-
varo en viss omviixling i paddlingen. Viis-
ter om Gdllnri blockeras en trAng passage
av en ansenlig miingd snokliidda isflak.
Fdr att inte fdrstdra vingpaddeln anvdn-
der jag min billigare reservpaddel vid
lingvarig forcering av is. Med ett visst
bruk av vild lyckas jag fi loss de bida
fastfrusna paddelhalvorna frin akter-
diick, fctr att sammanfoga halvorna miste
ftirst isen pi delningshylsan slis bort. Ef-
ter en dryg halvtimmes arbete glider
kajaken iter ut i ijppet vatten, mycket
fijrsiktigt vdnder jag mig om och trycker
in reservpaddeln under linorna pi akter-
diick.

I den kraftiga sidvinden visar sig
dropparna frin paddelbladen f.i bety-
dande konsekvenser. Anorakhuvan
k,iinns stel, di jag kanner efter med han-
den upptiicker jag att den kanns som en
hjalm, den ar nastan helt rackt av is. pi
yttersidan av paddelhandskarna och
liings paddelskaftet ut mot bladen samlas
ocksi mycket is, ungeflir efter samma
princip som stearin anbringas pi veken
vid stdpning av ljus. Vid tidigare dags-
turer har paddelns vikt dkat visentligt,
islagret har blivit mellan en och tvl centi-
meter tjockt. Av rddsla f6r att sli sijnder
paddeln har jag litit isen smdlta bort in-
omhus vid hemkomsten, men dA detta
inte er mdjligt under denna fdrd med
taltdvernattningar blirjag tvungen att sli
bort isen. Paddetn hiller lyckligtvis for

Som medlem dven i Vaxholms kanot-
siillskap ftjrvaras kajaken i klubbens
gamla klubbhus pi norra Vaxtj, det ar
bide billigt och nira till trevliga paddel-
vatten. Eftersom vattnet vid klubben var
fullt med stora isflak rullade jag kajaken
pi en liten vagn till roddarklubben pi
sydostsidan av Vax6, ftir<ivrigt en alldeles
utmarkt startplats iven frir bilburna.
Vattnet kring denna brygga var i stort
sett fritt frin is.

Dn jag kledd med ylle ndrmast kroppen
och med sittbrunnen isolerad med ligg-
underlag siitter mig i kajaken ir det redan
sen eftermiddag, det tog tid att flytta ka-
jak och utrustning tvars dver dn. Nyfiken
pi issituationen i skargirden pibdrjarjag
fhrden med nigra f<irsiktiga paddeltag,
det ir lite vanskligt att paddla bland
kringflytande isflak. Vid ftirjeligret flyter
stora miingder is. men jag har tur och kan
passera utan problem. Nar jag i skym-
ningen passerar Stegiisund och m6ts av
en mycket kraftig motvind pa Tralhavet
inserjag att det ar dags att sli liiger. Vin-
tertid fijredrar jag att inte paddla i m6r-
ker, det kan vara en tiimligen skrackfylld
upplevelse att ofdrberedd kollidera med
ett isflak. Jag drar upp kajaken pi den
lilla 6n Ekholmen och satter med viss
mdda upp teltet i ett tamligen snarigt
skogsparti. Efter att ha intagit en nudel-
soppa med couscous liggerjag mig f6r att
sova, fijr att slippa iita is till frukost fcirva-
ras en stor del av dricksvattnet i sov-
sicken.

Vlrterpeddllng
Att paddla vintertid gir ofta alldeles ut-
mirkt, men man b6r absolut b<irja med att
samla erfarenheter frin flera h6st- och
virfirder. Under kalla vinterdagar iir ftir-
hillandena viisentligen skilda frin soliga
sommardagar, tex blir kliderna inte
blttta, de blir istiillet hirda av is. Aven
kajak, kapell, karta, kompass och paddel
samlar pi sig betydande mdngder is.
denna is kan dessutom vara mycket svir
att avlagsna utan att skada utrustningen.
Fttr att minska nedisningen av kajaken
har jag tagit bort onddiga dickslinor, de
hindrar vattenavrinningen och bidrar pi
si siitt till nedisningen. Vid ett tillflille
hade jag stora problem med att komma ur
sittbrunnen, neoprenkapellet h6lk pe
plats av ett tjockt lager is. Numera har jag
dirfcir ett vanligt kapell utanpi
neoprenkapellet, isen liister inte lika bra i
detta. En annan erfarenhet frin tidigare
vinterfhrder ar att rodret pi min kajak
upphdr att fungera, roderlinorna blir
nedisade och kan diirfiir inte ldpa i
skrovgenomfcirningen. Inf6r denna f?ird
hade detta problem i stort sett avhjalpts
genom att smcirja in linorna med armdns
vapenfett. Di jag tidigare paddlade kajak
med skedda hadejag f6r6vrigt bide pro-
blem med att skeddareglaget blev tiver-
teckt med is och att skeddan fr6s fast i
skeddaboxen nattetid.

lledlrnlng

Morgonen dirpi snriar det. I minus fem
grader och temligen kraftig nordlig vind

Jag ldg och
slumrade pd en
brygga dd jag
vaknade
tiimligen abrubt
au att ett isflak
brakade in i
bryggan.
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den tiimligen omilda behandlingen. Aven

karta och kompass miste rensas frAn is

med jiimna mellanrum och ibland slir jag

med paddelns hjiilp iiven bort is frin fiir-

d2ick.

I skymningen siiker jag med stor omsorg

en liimplig landstigningsplats, den skall

vara i lii och samtidigt vara beliigen si att

vattnet utanfbr sannolikt inte fryser un-

der natten. Jag finner en sidan vid en bit-

uppdragningsplats pa Sollenkroka o.

Kajakens luckor iir gjorda i glas- res-

pektive kolfiber och fijrsluts med smi

vred. Skeptiker undrar ofta om luckorna

er teta, den ridande situationen skulle

nog dvertyga de flesta om att si iir fallet.

Hela kajaken, inklusive luckor och vred,

er fullstandigt tackt av is. Efter ett par

kraftiga sparkar och nigra komplette-

rande slag spricker isen och luckorna gir

att oppna. Det sniiar ymnigt, ner jag rest

taltet ar kajaken redan tackt med ett tunt

lager sn6. Paddelanoraken iir prydd med

en miingd isklumpar, den iir inte helt olik

en kristallkrona. Plagget iir viildigt tunt

och forefaller lite omtaligt, jag vigar d2ir-

for inte dra bort de isklumpar som sitter

hirdast. Jag liimnar den ute, dels ftjr att

undvika fukt i taltet om klumparna smiil-

ter, dels for att inte riskera att klumparna

smiilter till vatten som sedan under nat-

tens kalla timmar fryser plagget i en icke

anatomisk form.

Skenet frin ljuslyktan i taltets tak ger

god 6verblick av utrustningen. Tidigare

anvdnde jag en teltlykta med ett vdrme-

ljus i, men efter att vid ett flertal tillfiillen

slagit huvudet i lyktan och fatt klader

och hud nedstiinkt med smiilt stearin har

en lykta av mer genomtiinkt konstruktion

inftirskaffats. For att iika vdrmen tiinder

jag iiven nigra viirmeljus i en burk pi gol-

vet. Jag ar trott och vill helst slippa laga

mat, di fir jag den briljanta id6n att jag

kan blanda arm6ns saftsoppa ur termosen

med couscous. En stund dvervagerjaS att

iiven tillsiitta en nave russin, men jag be-

slutar att det inte passar ihop. Utanftir

hbrs en hiigtalarriist frAn ett gigantiskt

passagerarfartyg. Jag konstaterar att det

finns olika satt att flirdas pi, tyvdrr

eroderar deras satt iiarna. Trittt efter da-

gens fiird somnar jag till ljudet av

snoflingornas fall mot tiiltduken.

Slgr bort lr

Pi morgonen skakar jag min primitiva
termometer, en halvfull vattenflaska som
legat pi tiltgolvet. Den varken kluckar
eller rasslar, jag drar slutsatsen att det ar
kallt. Utanfcir betar (heter det si?) elva
svanar av dvergddningens f<iljder, jag ftir-
undras 6ver att de inte fryser om huvu-
det. Med diskborsten borstas kajaken
fbrst ren frin snii, sedan vidtar en kamp
mot isen medelst hugg och slag. Isen pi

Isen hade gdtt
hdrt dt strand-
Iinjen.
(Torneiiluens
viistra utlopp
t juni 1997)

den del av rodret som 5r tjver vattenytan
lyckas jag inte sli bort, efter en del
funderande feller jag upp sigen pi
fickniven och sAgar bort isen, det fung-
erar utmdrkt. Hela saneringsproceduren
tar 45 minuter.

Till en bdrjan iir det mulet, men efter
en stund klarnar himlen upp och det blir
en fin dag med klarbli himmel och endast
2-6 mfs. Ett tag har jag siillskap av ferjan
Vaxholm I som kryssar fram och tillbaka
mellan ijarna, i Ovrigt tycks jag vara en-
sam i hela skdrgirden. F2irden gir vidare i
ostlig riktning f6rbi R6nnings6, Kors6,
Sodermbja, genom Bergbo{2irden, f6rbi
Liikatin och ut till de vackra
Tistronskiiren. Jag ler it fina minnen frin
i somras di jag besiikte dessa skiir i en
K2:.a.

Havet ar lugnt och vid horisonten
lockar snokliidda ytterskiir. Jag ilverv2i-
ger att paddla ut till Bjorkskiir och sova
dar, men di jag inte h6rt morgondagens
viiderprognos motstir jag frestelsen och
paddlar istillet in mot Skiirgirds-
stiftelsens 6ppna stuga i Bockcisundet.
Efter att noggrant ha ldst spjall-
instruktionerna tender jag en eld i den
tippna spisen, mindre dn tvi minuter se-
nare blir jag tvungen att evakuera den
helt rdkfyllda stugan. Andra fdrsiiket
lyckas biittre. Di jag ar osiiker pi hur
minga dagar jag kommer att paddla ran-
sonerar j^g dricksvattnet, varfdr
couscousen tillagas med smdlt sn6. Efter-
som det iir nyirsmiddag lyxar jag till mil-
tiden ordentligt genom att aven blanda i
majs och vita bdnor. Ute iir det bide
vindstilla och kallt, det finns en viss risk
ftir att isen liigger sig under natten. Om
detta hZinder iir min plan att dra kajaken
genom skogen till vistsidan av ijn och
diirifrin pi nigot satt ta mig 6ver till Berg
pa Mdja, ddrifrin finns fdrjefdrbindelse
till Vaxholm.

Kullngvarning

Nyfiken pi vad irets fdrsta dag har att
erbjuda i form av upplevelser kliver jag

Vtirrtler/itteke

ur sovsdcken och tillagar innu en spiin-
nande couscousritt, bland annat med
mandarinklyftor som ingrediens. Under
en kortare inspektionsrunda noterar jag
lattad att havet fortfarande iir farbart med
kajak. Pi radion utflirdar SMHI kuling-
varning, den planerade dagsturen till
ytterskiirgirden stiills derftir in. De
tringa passagerna sijderut iir siikerligen
frusna, jag planerar istiillet att paddla
norrut genom Bock6sundet och darifrAn
vidare hemmit. I vantan pi dagsljus
mjukarjag upp kroppen genom att hugga
ved till niista giist.

Efter att ha stiidat stugan och lagt en
slant i bossan ger jag mig av. Till min for-
vining striter jag i Bockbsundet pi ett
drygt hundra meter brett band med is
som lagt sig under natten. Med full fart
nirjag iskanten. Hela kajaken glider upp,
men isen ger vika och sjunker samman
under kajakens tyngd. Under 6verinse-
ende av en kretsande rovfigel bdrjar jag
hacka mig fram, tror figeln att jag skall
fastna? Fbr att ta mig framit slir jag blad-
spetsen mycket hirt mot isen en eller ett
par ginger, niir jag fir ftiste kan jag dra
mig fram ett par decimeter. Bladet pi min
reservpaddel dr mycket tjockt, det kravs
diirfdr avsevdrd kraft fdr att sli det ige-
nom isen. Ibland vinglar kajaken till be-
tiinkligt. Anstringd nir jag iter 6ppet
vatten, men efter bara ett par hundra me-
ter hindras min framfart iter av is, hdr
ligger isen si lingt ogat nir. Jag viinder
tillbaka. Di jag iter passerar genom
isbeltet hOr jag en bit bakom mig, en fis-
kebit bryter upp isen. Di den passerat
v2inder jag tillbaka och glider med latthet
genom den nygjorda rdnnan. Vdl ute ur
Bock6sundet blirjag varse en envis mot-
vind, det hade varit lattare att surfa till
utskdren.

Indlngd

Di issituationen antas friranleda vissa
framkomlighetsproblem, siiker jag mig
till farleden. Ett enormt lastfartyg passe-

forts. niista sida.
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VirA,fierittelse
forts. fr. f)reg. sida

rar, i dess svallvlgor nyttjar jag med
barnslig fOrtjusning nin ksjaks yppsl-
liga surfegenskaper. Vid Galtholmen ren-
sar fartyget upp bland de allt tatare f6re-
kom-ande isflaken. Utan att t:inka mig
fiir paddlarjag glatt vidare, rinnan efter
fartyget iir mycket bred. Si smeningom
ftirsvinner fartyget bakom en krtik och
jag iir iter ensam. Plotsligt sHr det mig att
rennan blir.snalar.e och smalere, tillslut
,ir rannan framfiir mig fiirsvunnen, till-
sluten. Baklt ir den fortfarande dppen.
Ett tag riverviger jag att fortsatta min
framfart i oforindrad ri[tning, men jag
inser att det ?ir l6nl6st. Thnna isflak
knicks under kajakens tyngd, men dessa
isflak iir 10-15 centimeter tjocka. I tat
drivis av denna tjocklek gir det mycket
sakta att ta sig fram. Eftersom
man inte kan ta sats och fl upp
niigon fart glider endast ftirst-
aven upp pri isflaken. Antingen
fastnar ftirstiven pi flaket eller
si glider kajaken sakta tillbaka
ned i vattnet. Om kajaken fast-
nar med fdrsteven pi flaket kan
det vara Iite problematiskt att
komrna loss, flaket kan knuffas
undan med paddeln, men
farkostens stabilitet i denna po-
sition utesluter alltfctr kraftiga
mandvrer. Det hander ocksA att
mindre isflak kantrar i sidled, inte heller
en helt trygg situation. F6r egen del fin-
ner jag det lettast att bdka mig fram mel-
lan flaken.

Plittsligt upptiicker jag att isflaken nu
blist in dven bakom 

-ig, 
jag dr instingd

mitt i farleden. Inte helt lugn tiinker jag
<iver olika alternativ. Lingt bortom
isflaken pi min hrigra sida ser jag Giilln6,
hitom 6n finns iippet vatten. Knappt
hundra meter bort pii min vinstra sida
ligger Vindd. Diirifrin skulle biltransport
till Vaxholm kunna ordnas, men di jag
anser att drastiska liisningar endast skall
nyttjas di det ir absolut nddviindigt,
fortsetter jag firden i sedvanligt god eko-
logisk stil. Med en stor kraftinsats lyckas
jag sA sminingom vrida kajaken frAn
viistlig till nordlig fiirdriktning, de tunga
isflaken ir inte helt medgiirliga. Under ti-
den somjag med hjalp av paddel och is-
pik drar och hackar mig fram mellan
flaken tittar jag oroligt i farledens bida
riktningar, jag har tur, inget fartyg korsar
min viig. Efter en knapp timme bland
isflaken nirjag, mycket liittad, 6ppet vat-
ten. Frusen stoppar jag lter henderna i
vingpaddelns vindskyddande handskar.
Efter en stunds letande finnerjag en isfri
passage ut mot Grinda, ett tag troddejag

attjag skulle tvingas avsluta firden med
fiirja frin Giilln6. Pi kvAllen drarjag latt
upp kajaken pi land, den glider fint pl
snOn. Med reservpaddeln skottar jag un-
dan det drygt decimetertjocka sndtacket
och sdtter upp tiiltet.

Pladlhgl markcl

Pl morgonen skjuter jag ut kajaken ge-
nom sprdd is, miirkligt nog ft)refaller inte
kajaken ta skada av den iterkommands
iskontakten. Vid mynningsn till Lindals-
sundet ligger spridda fliickar med tunn
nybildad is. Sydsidan av sundet ir fru-
sen, men norra delen iir lyckligtvis 6p-
pen. Dijag anlender till den vistliga pas-
sagen ur sundet visar det sig dock att den
iir fullstiindigt blockerad av issdrja, var-

fdr jag blir tvungen att vdnda tillbaka
och aven runda iiarna norr om sundet.
Det ar mycket kallt och vinden har
mojnat. Under ridande fiirhillanden fG
refaller det hdgst sannolikt att isen lagger
sig under natten, jag fortsatter darfdr
trots att det niistan dr mdrkt. Aven om
v?igen till fistingssundet iir framkomlig,
lir sjiilva sundet sannolikt fullt av isflak.
Det vore inte helt lyckat att fastna d?ir i
mdrkret, varf0r jag istiillet tar sikte pi
Resarti. Di jag pibdrjar riverfarten upp
tiicker jag att rodret inte fungerar.

Di mdrkret fallit ersiitts synintrycken
till stor del av hiirselintryck. Allt oftare
paddlarjag genom stora fldckar av tunn is
och ibland st6ter kajaken ihop med ett
ensamt isflak. Jag minskar trycket i
paddeltagen, att med stor kraft sitta ned
paddelbladet i ett isflak kan siikerligen
resultera i en kapsejsning. Vid Resard lig-
ger ett tunt isskikt, det ir med en viss
tritghet kajaken bryter den skdra
isskorpan. Till ett rytmiskt krasande ljud
s6ker jag en uppstigningsplats bland de
fiitt byggda villorna. Tillslut uppenbarar
sig Berglunds varv det fiirefaller vara en
l?implig plats.

Det iir mycket kallt, huttrande kdmpar
jag med isen pi luckorna ftir att fi fram

varma kl?ider. Jag noterar orsaken till att
rodret slutat fungera, den del av roder-
mekanismen som ar ovan ytan iir inneslu-
ten i flera centimeter tjock is. Isen utgdr
helt enkelt ett mekaniskt hinder f6r
roderrrirelser. Frin roderlinorna hdnger
istappar.

Med kajakvagnen monterad biirjar jag
den sex kilometer linga vandringen till
kanotklubben. En viinlig kvillsvandrare
avrlder mig frAn att ge mig ut och paddla,
han upplyser mig om aft ftistingsundet dr
fullt med isflak och att det tu drygt elva
minusgrader. Jag fdrsakrar honom om att
jag inte skall ge mig ut, tackar sA mycket
fiir upplysningarna och vandrar vidare.

Nigra minader senare paddlade jag
hela Sveriges kust, frin den Norska till

den Finska grdnsen. Under-
stundom piminde denna
fdrd mycket om nyirsftirden.
TilI och frin var det minus-
grader och de sista dagarna
liings norrlandskusten stotte
jag pri bide isflak och stora
hiigar med sn0. En plats pas-
seradejag tvi dagar efter det
att deD fasta isen sleppt. Di
jag anliinde till slutmilet,
Tornedlvens utlopp vid
Haparanda, llg stora isflak
flera meter upp pi land.

Ldngs strandlinjen lig l-2 meter hdga
drivor av isflak, en mycket miirklig syn
fdr en Stockholmare den l:a Juni.

aa
Bygg Din egen kanot av

trii/epon/glasfiber.
Byggsatser & fiirdiga bitar.

Kurser i kanotbygge.
O 5 7 O - 3 4 17 O,2 3 17 4 (bt all),

23 175(fax)
e-mail:

wermlandia@mail.bip.ne
thttp:/,/home.bip.net,/

wermlandia
Wermlandia Kanoter AB,

Siilboda Gard,67192
Arvika
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