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Inledning 

 Efter ännu en varm sommar, så blev det kallt i slutet på oktober, då det gick att åka på en del sjöar i 

Stockholmstrakten. Sedan kom värmen, och först framåt jul blev det återigen åkbara isar några 

dagar, innan det kom snö och värme. Lagom till nyår slog kylan till och gav en hel del åkbar nyis. 



En del äldre is söderut, där det kommit mindre snö, var också åkbar. 

  

Nackasjöar 31/12 

En fin premiärtur på Nackareservatets sjöar, från Ältasjön, via kanalen till Söderbysjön och 

Dammtorpssjön och åter, totalt 14 km. Bortsett från en del besvärliga bropassager så var det en mycket fin 

tur i omväxlande terräng. Isen var knottrig men väl åkbar. (10) 

Tunnistur på Sigtunafjärden 1/1 

På bäriga fina isar hade 12 nyårspigga deltagare idag premiärtur på Sigtunafjärden och Skarven. Vi åkte 

från Sigtuna söderut i lugn takt t o r till Rosersbergsviken och avnjöt alla vikar på vägen dit. På en del 

ställen var isen kanske i tunnaste laget, men med god åkdisciplin gick det bra. Svaga vindar från ost och en 

åksträcka på 28 km fullbordade en lyckad tur. Turen var avsedd som en lärotur och gick på isar på mellan 

4-6 cm. (12) 

Sigtuna - Väsby 3/1 

En fin tur på mycket fina isar, från Sigtuna, via Flottvik, Steninge, Rosersberg och Runsa till Kairo och 

tillbaka. Totalt mellan 34 till 40 kilometer för de 3 grupperna och vi var ute mellan klockan tio och två. 

Isen var som sagt mycket fin, med en del snöfläckar som nyper lite grann närmare Väsby. Det finns 

fortfarande några ej bäriga vindbrunnar kvar på Skarven. (32) 

Sigtuna - Kungsängen 4/1 

Återigen en fin tur, på fina isar från Sigtuna till Kungsängen och tillbaka, drygt 4 mil. Svagt vid 

Roparudden vid Väsby. (12)  



Sigtuna - Pilholmen - Väsby 6/1 

Två turer på fina isar med ca. 3 cm icke hindrande snöpuder. En kort eftermiddagstur, med 14 deltagare, i 

långsam takt från Sigtuna till Pilholmen och tillbaka, totalt 12 kilometer. En snabbare tur med 11 deltagare, 

med sol på förmiddagen, från Sigtuna via slotten vid Steninge, Rosersberg och Runsa till Kairo och 

tillbaka med mycket kulturkunskap. (25) 

 Snö som smälter ner till slask på fredagen, åtminstone söder om Kungsängen och bildar en lätt 

knottrig yta när det sedan fryser på. Närmare Sigtuna är det mindre njutbart, med grövre knotter 

och snö. 

Mälaröarna 11/1 

Veckans snö smälte runt Mälaröarna. Vi startade vid Lovön, där de bästa isarna fanns. Den långsammare 

gruppen njöt av Mörbyfjärden, Lambarfjärden, Lövstafjärden samt södra delen av Långtarmen, en sträcka 

på 35 kilometer. Den snabbare gruppen åkte Långtarmen upp, via de svaga sunden med promenad, och 

rundade Färingsö via bl.a. Näsfjärden, som var lite strävare, totalt 47 kilometer. Mulet och omväxlande 

medvind och motvind, som dock inte var så besvärande. (29) 

Vettershagaskärgården 18/1 

En sådan fantastisk dag vi fick i skärgården. I strålande sol for vi 29 deltagare runt i Vettershagaskärgården 

och njöt, med kaffe på Ängsö och lunch på en härlig klippa med gassande sol. Isarna var hårda, men lite 

buliga och skrovliga, men det var väl åkbart. Vi åkte mellan Solö, Ängsö, Hemmarö och Högmarsö och två 

grupper for även upp till Spillersboda. En hel del svaga partier finns, bl.a. i Ängsötrakten. Åksträcka för de 

3 grupperna blev 29, 35 resp. 39 km. (29) 

 Snö faller i början på veckan och täcker alla isar. Kyla gör att de stora, öppna, Mälarfjärdarna 

lägger sig på torsdagen, lagom inför helgen. 

Norra Björkfjärden 25/1 



Vi njöt av nyisarna på Norra Björkfjärden, med start från Smidö. Stora delar av Norra Björken lade sig i 

torsdags och bjöd idag på omväxlande helt släta, nybonade salsgolv varierat med lite knottrigare, men 

jämn is samt några vrakispartier. Lunch intogs på bergen ovanför Ytterholmens fyr. Åksträcka för de 2 

grupperna blev 33 resp. 43 kilometer. (24) 

 Mycket snö faller i veckan och gör isarna oåkbara. På Sigtunafjärden finns en plogad bana som 

används mycket. På lördagen är det snöblask och hård vind, men på söndagen är det njutbart. Vi 

ordnade en tur för ovana på söndagen, dock med klent intresse, skridskoåkning känns nog 

främmande dessa dagar. 

Vikingarännet 8/2 

Dagens Vikingaränn kunde genomföras på ett bra sätt. Veckan har varit en utmaning med mycket snö i 

början av veckan, som försvann i mildvädret, för att återkomma mot helgen. Tursamt nog blev det kallt 

igår eftermiddag och natt. Vi får tacka kommunen, som entusiastiskt och föredömligt skött plogning och 

andra arbeten, t.ex. vid Erikssund. Samt ett stort tack till våra ansvariga inom föreningen för både bana och 

åkarstation, samt till alla funktionärer som ställer upp. Utan dessa insatser skulle det inte gå att genomföra 

Vikingarännet. Även ett stort tack till båtklubben, som upplåter Hamnpaviljongen till oss. 

Banan var förhållandevis bra, mycket bra för att vara plogad, även om en del sämre partier fanns. Det 

fanns även en del blötare partier, t.ex. vid Erikssund och Stavsund. Vädret var trist och grått, med snöfall 

och bjöd på både med- och motvind, även om medvinden övervägde. Cirka 8 personer av dem, som brukar 

deltaga på våra turer, åkte loppet och dem vi pratat med var nöjda. 

 Snöfall i veckan. Alla insjöar snötäckta. Snön stöper på några skärgårdsisar. 

Skärgården utanför Öregrund 15/2 

Tur på skärgårdisarna sydost om Öregrund, norr och öster om Raggarön. Efter att den första skräcken lagt 

sig när vi gick ut på den snöfrasiga isen längst in i viken vid Raggarön, så åkte vi på förvånansvärt bra och 

hårda isar. Ibland var de lite buliga, ibland fanns en del mjuka snöfläckar kvar men ofta var det härliga 

salsgolv. Dock var vinden betydligt hårdare än utlovat, så vi spenderade mycket tid och kraft på jobbiga 



motvindspartier. I medvind fick vi åka i zick-zack för att inte få för hög fart. Vid lunchtid kom solen fram 

vid vår fina lunchplats, där havsörnarna paraderade framför oss. Totalt blev det 21 resp. 30 km för de två 

grupperna. (14) 

 Fortfarande snötäckta isar på insjöarna, även om det börjar stöpa på vissa delar av Mälaren.. En 

del skärgårdsisar blir bättre och bättre. Kuling på lördagen, och hotande snöfall på söndagen, som 

dock uteblir (kommer på söndag natt). 

Gräsö 22/2 

En fantastisk dag i skärgården på isarna utanför Gräsö. På oändliga salsgolv, och bland kobbar och skär, 

åkte vi omkring och njöt. Solen lyste och gårdagens vind (kuling 16m/s) var som bortblåst. Vi besåg bådor 

såsom Malbådan, Vitbådorna, Stor-Lågbådan och Gåsbådan och hade långa kaffe- och lunchpauser i sol 

och värme. En havsörn beskådade oss. Åksträckan blev mellan 40 och 43 kilometer för de tre grupperna. 

(28) 

 Snö som ställer till bekymmer. 

Gräsö 7/3 

Dagens Gräsösatsning, med start i gryningen, blev en fullträff. 16 deltagare fick njuta av Gräsös fantastiska 

skärgårdslandskap i strålande sol större delen av dagen. Isarna innehöll allt från renblåst, slät is, is med lätt 

snö på, lite knaggligare och mjukare is, en del vrakispartier men framförallt stora, fantastiska, härliga 

nyispartier som blivit bäriga tills idag. Vi njöt av dessa, som för det mesta var väl bäriga, även om en del 

var tunnare och krävde större försiktighet. Vi snirklade runt bland kobbar och skär, kom ut till Stor-

Lågbådan och Söder Gåsgrund, och hade 3 härliga kaffe- och lunchpauser i solen. De omväxlande 

istyperna bidrog också till det vackra landskapet. En dag att minnas, det är sällan man får uppleva ett 

skärgårdslandskap som detta. Åksträckan blev 27 resp. 37 km för de 2 grupperna. (16) 

Trosaskärgården 14/3 

Morgonens väder skrämde bort många men fem stycken for iväg till Trosaskärgården och fick en fin dag 



på omväxlande is. Den gamla stöpisen var ganska mjuk, men för det mesta väl åkbar, även om nog inte 

alla skulle ha tyckt det. Nyisen var för det mesta hård och fin, och bjöd på härlig åkning mellan 

stöpispartierna. Tyvärr var det dimma hela dagen, med några hundra meters sikt, och då och då dök det 

upp öar ur dimman. Julaftons fyr passerades på väg till lunchrasten. Åksträcka 23 kilometer. (5) 

Brofjärden 21/3 

Tur på Brofjärden, Näsfjärden och Görväln. Brofjärden hade bäst is med stora släta partier med hård 

sammetsis och där höll långsamma gruppen mest till, även om buligare partier också befors. Näsfjärden 

och Görväln var buligare. Vi hade uppehållsväder och ibland blev det lite ljusare, till och med blå himmel 

ett tag. Åksträcka 21 resp. 40 km för de 2 grupperna. (13) 

Stora Värtan 28/3 

Tur på kanonisar på Stora Värtan och Kyrkfjärden. Vi åkte 28 km i strålande solsken och njöt i fulla drag. 

(5) 

Valloxen 4/4 

En kort morgontur på Valloxen, där vi njöt av sol, bofink, lärka, gäss och häger. Isen var hård och slät på 

vissa ställen och knottrig och mjukare på andra ställen och åksträckan blev 14 km innan isarna började 

mjukna. (5)  

Nedan lite bilder, för att ge en uppfattning om hur det är på våra turer. 



 

 

En av 4 broar längs kanalen från Ältasjön. En var riktigt besvärlig, 
med klättring i hal terräng.  (31/12)  

Kanalen mellan Ältasjön och Söderbysjön. (31/12) 

 
 

Lunchrast på solig klippa. (31/12) "Vildmark" nära Stockholm. (31/12 



  

Utanför Steninge slott. (3/1) På återväg från Väsby, Munkholmen i bakgrunden. (3/1) 

 

 



Tur mot Skarven i snö (6/1). Snö och sol på förmiddagen. (6/1) 

  

Avslutad kafferast på kobbe Lövstafjärden.(11/1) Lunchrast på fin klippa vid Mörbyfjärden (11/1) 

  

Under Lullehovsbron (11/1). Vettershagaskärgården, blandat före men väl åkbart (18/1) 



  

Skön lunchrast (18/1). Sundet mellan Stensholmarna (18/1). 

  

Åkning på landkallar mot Spillersboda (18/1). Vid Spillersboda (18/1). 



 

 

Nybonade salsgolv, bl.a. öster om Sparin (25/1) Sparin (25/1) 

  

Ytterholmens fyr (25/1) .. var populärt ställe idag (25/1) 



  

Utsikft från lunchplatsen vid fyren. (25/1) Plogade banan på Sigtunafjärden (1/2) 

  

Snöfraset smält till vatten på Raggaröfjärden(15/2) Krusningar i den hårda vinden (15/2) 



  

Rastplats (15/2) Lunchrast (15/2) 

  

Rekning Gräsö (21/2) Fikapaus med utsikt (21/2) 



 

 

Bland kobbar vid Vitbådan (22/2) 
 

  

Bara att åka och njuta i sol och vindstilla (22/2) Bengt på Gräsös salsgolv (22/2) 



 

 

Åkning över landtunga (22/2) Skön lunchrast (22/2) 



  

Ute på den fina nyisen (7/3) Absolut slätt (7/3) 

 

 

Nyisstråk (7/3) Över frusna vågor (7/3) 



  

Vår andra grupp i fjärran (7/3) Kan det bli bättre? (7/3) 

  

Möte med Uppsala vid Söder Gåsgrund (7/3) Upp till lunchrasten (7/3) 



  

Behaglig rast (7/3) Vår ålderman Bengt (7/3) 

  

Promenad till isen utanför Stensund  (14/3) Ute på nysien utanför Trosa  i dimman (14/3) 



  

Vid Julaftons fyr (14/3) Sammetsis med mosaikmönster på Brofjärden (21/3) 

  

Rast på hög ö med utsikt över Brofjärden (21/3) Vid Eggebyholms gård, Valloxen, med bofink och lärka. (4/4) 



 


