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"Kalakpaddling dr den
bel ta re habi I ite ri nge n "
Rullstolsburne lasse Nystriim har paddlat sig till ett bittre liv

Sedan en bilolycka l95B sitter
Lasse Nystrom i rullstol och
han har sedan dess fort en
stdndig kamp for att bli bdttre,
Och for tre ir sedan kom en
vdndning i hans liv Han fick se
ett tv-program om paddling
och blev sugen pA att prova
sjiilv, Sedan dess har trdnings-
maskinerna inomhus ersatts
av kajakpaddling,

D"t dr en morgon i borjan av okto-
Yber. Dimman ligger tiit over Djur-
gArdsbrunnsviken och det duggar lite,
men luften iir frisk, hostfargerna borjar
komma och vattnet Zir spegelblankt.

Lasse Nystrdm tar med sig kom-
pisen Anders Andersson frin hem-
staden Kristinehamn till Stockholm for
att paddla ihop med iventyraren och
kajakinstruktdren Magnus Fischer.

De bida kajakentusiasterna traffa-
des pd Vildmarksm2issan i Sollentuna.
Magnus Fischer holl ett friredrag och
Lasse satt i publiken. Efterdt stannade
han kvar fOr att vZixla ndgra ord om de-

ras gemensamma intresse. Sedan dess
har de h6llit kontakten och i dag ska de
paddla tillsammans for fdrsta gAngen.
De trZiffas vid Magnus Fischers sjobod i
nlirheten av Sjohistoriska museet.

FrAn det att isen gdr upp pd viren
till dess den lligger sig pA hosten ar
Lasse Nystrdm ute och paddlar i stort
sett varje dag tillsammans med kompi-
sen Lennart Johansson.

- Att paddla kajak ar den biista re-
habiliteringen som finns. Trots att det
gitt sA minga 6r sedan jag blev skadad
blir jag lika glad nir jag gdr ett litet
framsteg i dag som dA.
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Lasse har alltid varit en naturmdn-
niska. Tidigare var sportfiske hans sto-
ra hobby. I borjan av 90-talet beldnades
han med Hallmanpriset for sina insat-
ser fdr handikappfisket. Nu fdr fisket
stA tillbaka fcir kajakpaddlingen.

- Naturen tir den basta vzirktablett
som finns. Till stor del har jag paddlat
bort vzirken, sAger han pi sin breda
varmlzindska.

Det var nlr Lasse Nystrdm sdg ett
naturprogram pi tv som han fick iden
att bdrja paddla.

- Det sdg sd gemytligt och roin-
givande ut att jag ville prova sjalv.

Och pi den v5gen 2r det. F6rst pro-
vade han en vanlig kajak, men den var i
vingligaste laget, si nu har Lasse en
stadigare havskajak.

Under det senaste 6ret har han dock
haft tvd hjartinfarkter. Efter dem fick
Lasse till en borjan hjalp med att tejpa
fast paddeln i handerna for att han
skulle komma ut pd vattnet igen. For
att han skulle paddla igen, var 68-Arige
Lasse fast besluten om.

Tiots sitt genuina intresse har Lasse
stdtt pi skeptiker nAr han vill ut<iva sin
favorithobby hemma i Vzirmland.

- Folk drar oronen dt sig nAr de h6r
att jag zir handikappad. Jag kontaktade
en forening om att fi trana balans in-
omhus ibassAng vintertid, men de har
inte hrlrt av sig. Kanske ir de riidda for
att nAgot ska hzinda. Men man miste
vAl ha rAtt att drunkna dven om man dr
handikappad, sdger han och smdler.

Erfaren paddlare

Fdr Magnus Fischer:ir paddlingen ock-
sA en stor del av tillvaron. Han jobbar
som kajakinstruktor. Kurserna innehdl-
ler bland annat moment i sjoszikerhet
och hur man paddlar riitt ergonomiskt.

Under 2001 paddlade han runt Sve-
rige, Danmark, Norge och Finland med
kajak, nigot som ingen gjort tidigare.
Strackan ar 6 820 kilometer, vilket mot-
svarar avstdndet mellan Stockholm och
New York. Expeditionen tog204 dagar
och pigick mellan den 7 april och 27
oktober. Tidigare har han gjort kortare
expeditioner, bland annat langs hela

PRo.PENSIoNAREN 3.2005

svenska fastlandskusten. Precis som
fdr Lasse Nystrdm 2r det siittet att fdr-
flytta sig pi som fascinerar honom.

- Jag gillar att forflytta mig fysiskt,
ljudlost och ndra naturen, siiger han.

Innan han gav sig iviig pi expeditio-
nen var det minga som tvivlade pA att
han skulle lyckas.

Magnus Fischers tips till dig som
funderar pi att biirja paddla:
Jag ldrde mig paddla sjilv och tyckte allting
gick vdldigt bra, sedan triiffade och paddlade
jag med folk som gjort likadant sjilva. Efter
ett ir trdffade jag en kille som verkligen kun-
de paddla. Di fick jag lira om nistan alla
"hemsnickrade kunskaper", vilket tog betyd-
ligt liingre tid in om jag llirt mig rdtt frin
borjan. Dessutom silde lag min gamla kajak,
paddel med mera och kopte nytt som var
mycket bittre.Jag hade sparat massa tid och
pengar om jag sokt upp genuin kunskap di-
rekt i stdllet for att lyssna pi forsdljare och
andra besserwissrar som snackar mer dn de
paddlar. Slutsats: Liir dig av nigon som kan!

Den hir utrustningen behiiver du:

Kajak, paddel, flytvdst och kapell samt utrust-
ning for att kunna paddla in till land efrer en
kapselsning utan att vilta igen, forslagsvis
pontoner som monteras pi varje sida av ka-
jaken.Alltsammans kosrar mellan l0 00G-
25 000 kronor. Utrustning kan ocksi hyras
el ler l inas om du ir medlem i en kalakklubb.

Assistans. Magnus Fischer
hjilper Lasse Nystriim att
komma i kajaken.

- "Det gir inte" och "hur ska du kla-
ra dig dzir och dar", var vanliga kom-
mentarer. Egentligen var det bara tv6
av mina nArmaste vdnner som trodde
pd mig. Den frZimsta anledningen till att
jag lyckades var att jag forsokte, och
den instiillningen bar jag med mig.

De bida herrarna tycks ivriga att
komma ivzig. Magnus hjalper Lasse att
komma i kajaken. Det gir ganska smi
digt och snart ar de pA vZig in mot City.

Kompisen Anders Andersson har
planerat in ett besdk p6 Sjdhistoriska
museet och pA Tekniska museet som
ocks6 ligger pi g6ngavstdnd.

- Jag vill ha en motor till hjalp n:ir
jag ska ut pi sjon. Jag har inte samma
energi som Lasse, han Ar seg till max,
ber2ttar Anders.

Efter fotosessionen vid bryggan Ar
det dags att ge sig ut. Duggregnet har
upphdrt och solen tittar fram mellan
molnen. Magnus och Lasse paddlar in
mot stan. De passerar under Djurgdrds-
bron och paddlar llings Strandvzigen.
Hcisten ir hiir och forutom de tvi kaja-
kerna dr det ingen trafik pA sjon.

Det iir upplagt for en bra dag for tvA
naturmdnniskor.
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