
 

Rapporter Märsta - Sigtuna 

Säsongen 2002-2003 

 

Riddarfjärden 18/1 
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Inledning 



 Efter en rekordvarm eftersommar (22 grader i havsvattnet 1:a september) och höst kom stark kyla i 

oktober. Man kunde åka på några sjöar i Stockholmstrakten den 20 oktober. Kylan kom och gick 

och den 12 november provade några ledare Garnsviken och den 16 november Valloxen och 

Trehörningen. I samtliga fall ca. 4-7 cm is, med en del svaga partier. Det dåliga vädret, med regn 

och utebliven nattkyla som försvagar isarna, ihop med inte alltför bra isyta gjorde dock att vi avstod 

från tur. 

 Efter detta har det i huvudsak varit mildväder, med lite snö och slask, och ibland några köldgrader, 

vilket gjort att det inte funnits åkbara isar. Mot slutet av november blev det lite kallare, med 

temperaturer ibland under noll. 

 I december kommer sedan turerna igång enligt nedan 

  

Vällen 1/12 

3 stycken tappra fick på förmiddagen njuta av fina isar, medvind, glögg och lussebulle på sjön Vällen. Isen 

var omväxlande slät och apelsinsskalsknottrig, och det var en njutning att åka den drygt 1 mil långa sjön i 

medvind. Även motvindsåkningen gick bra, delvis i lä av skogen. Total åksträcka 26 kilometer. (3) 

Vällen 8/12 

19 deltagare trotsade det gråmulna vädret och fick en fin dag på Vällens is. Isen var mestadels slät, med 1-

2 cm snö på sig, som inte hindrade nämnvärt. Vi besökte även Rövargrottan, vid Vällens nordöstra strand, 

och gjorde en liten tur in på Kolarmoraån. Åksträcka 27 respektive 36 kilometer för de 2 grupperna. (19)  

Sigtuna - Skokloster 15/12 

En fin dag på fantastiska isar. Vi startade i Sigtuna, for söderut ner till Flottviken och tillbaka för att njuta 

lite mer av Sigtunafjärden och fortsatte sedan på lite knottrigare is till Eriksund. Därefter vidtog 

Skofjärdens salsgolv, förbi Skokloster och några provade även sydöstra Ekolns svagare is. Vi återvände 

sedan till Pilsbo, där buss hämtade oss. Total åksträcka 38, 46 respektive 56 kilometer för de 3 grupperna, 



där alla verkade nöjda med dagens is. (31) 

 Snö i veckan gör att de fina isarna får ett snötäcke, med drevad eller skarad snö. 

Görväln 22/12 

21 deltagare tog ledigt från julstöket och njöt av sol och kalasisar på förmiddagen. Vi åkte på Görvälns 

norra och västra delar på helt slät, snöfri is, som lagt sig under veckan, och vi njöt. Total åksträcka 20, 22 

resp. 26 kilometer för de 3 grupperna. 

Turen var pedagogisk med ett stort antal, ej bäriga, vindbrunnar och partier med nattgammal is. Det gäller 

att se dessa, ibland är de tydliga men ibland måste man ge akt på skiftningar. Efter ytterligare en natts kyla 

blir det ännu svårare att upptäcka de nylagda, ännu ej bäriga, partierna God iskunskap, samt rätt utrustning 

och sällskap, krävs för att ge sig ut på Görväln, annars kan det sluta illa. Vi såg 5 plurrningar bland andra 

åkare, och hörde talas om flera. (21) 

Görväln, Näs- och Brofjärdarna 26/12 

Annandagens tur, med 20 deltagare, gick på fantastiska isar på Görväln, Näs- och Brofjärdarna, där även 

Dävensö rundades. Man njöt av den fina isen och avverkade utan problem mellan 41 till 52 kilometer i de 

3 grupperna. (20) 

Observera att det finns vissa svaga partier, där folk har badat idag, och några råkar, bl.a på södra Görväln.  

Kungsängen - Bålsta 28/12 

Dagens långfärdsskridskotur, med endast 13 deltagare, gick i hård medvind från Kungsängen till Bålsta, 

via Görväln, Näs- och Brofjärdarna samt Norra Björkfjärden, på fantastiska isar. Vi klarade oss även från 

snö, men dagen var annars ganska mörk. Åksträcka 36 resp. 45 kilometer för de 2 grupperna. (13) 

 1 dm snö faller på natten till söndagen. Ligger tjock på de flesta sjöar, men på Norra Björkfjärden 

blir det i den hårda blåsten renblåsta partier i lä bakom sprickor med slask. Sprickorna samlar upp 



snön, och snön bakom sprickan blåser bort. 

Norra Björkfjärden 31/12 

6 deltagare fick idag en mycket fin tur på Norra Björkfjärden, även om det ibland var i kallaste laget med 

ca minus 15 grader. Vi åkte 20 kilometer, varav ca 16 gick på hård, renblåst kärnis i långa, breda stråk 

tvärs över hela Norra Björken från Smidö bort mot Portugals udd. Resten var lös snö, drevad snö eller 

fruset slask. En härlig naturupplevelse och även i huvudsak fin skridskoåkning. (6) 

 Sträng kyla, 10-22 minusgrader fram till åtminstone trettondagen, samt en del snö. Kylan på 

trettondagsaftonsmorgonen, -22 grader samt förvarnad blåst vid kusten, gör att vi på morgonen 

ställer in den planerade turen i Trosas skärgård. För övrigt ligger stora delar av skärgården mot 

Svartlöga och Möja med mer eller mindre sträv is, ofta väl åkbar men ibland skravel, ibland 

fastfrusen snö samt ett snölager ovanpå detta. Dessutom finns mycket vindbrunnar och ej bäriga 

partier. Närmast kusten är det tjock, drevad snö. 

 På Norra Björkfjärden finns fortfarande partier med åtkomlig kärnis, även om de nu blivit täckta 

med några centimeter snö, som bromsar en del, och även gör det svårare att hitta de fina stråken. 

Trosa-skärgården 6/1 

Vi fick en fantastiskt fin dag i Trosa-skärgården mellan Stensund, Askö och Fifång. Isarna var lätt 

snötäckta, lite sträva, ibland lite knaggliga och ibland väldigt lättåkta, speciellt på nylagda partierna. 

Kylan, ca 15 minusgrader, besvärade inte mycket. Det var ett sagolikt landskap med skärgård, öppet hav 

och rimfrost på träd och is och solen sken hela dagen. Lagom när vi avslutade turen vid tretiden gick solen 

ned över fjärden. Åksträcka 23 respektive 31 kilometer för de 2 grupperna. (8) 

Sigtunafjärden 11-12/1 

Pröva-på-tur på lördagen, i hård mot- och medvind och snöfall, på den fina, plogade banan på 

Sigtunafjärden. Sällskapstur, med korvgrillning, på söndagen i det fina vädret på den plogade, renblåsta, 

banan på Sigtunafjärden samt upp till Eriksund. (16) 



Ordinarie ledare på ledarutbildning denna helg.  

 Mildväder och hård blåst, med kuling- och stormvindar, i veckan smälter ner all snö. Mycket vatten 

på isarna, som blir till mycket besvärlig överis på fredagen. Denna är sedan borta till lördagen, och 

förutsättningarna blir väldigt fina för Vikingarännet. Isarna lätt vattentäckta och hårda, trots 6 

plusgrader. 

Kungsängen/Hässelby - Riddarfjärden 18/1 

Tur i Vikingarännets tecken från Kungsängen resp. Hässelby in till Stockholm och Tegelbacken. De som 

startade i Kungsängen hade besvärlig motvind till Hässelby, men därefter var det fantastiskt fint med 

medvind och fina isar. Det är härligt att komma in till centrala Stockholm och passera Tranebergsbron, 

under Essingebron och Västerbron in till Riddarfjärden. Där åkte vi runt en del på blanka, stenhårda isar, 

med lunch på Långholmen, och sedan in i Pålsundet, längs Söder Mälarstrand in till Kornhamns torg och 

upp längs Riddarholmen till Tegelbacken och Stadshuset. Längs Norr Mälarstrand var isen svag. Turen 

underlättades av att rännorna var igenfrusna (passagerarbåten Angantyr hade motorhaveri och man var 

vänlig att inte bryta rännor in i Ulvsundasjön). Turens längd var 21 resp. 34 kilometer, där åtminstone den 

långsamma gruppen tog det riktigt lugnt. (10) 

Vikingarännet 19/1 

Vikingarännet blev en stor succé med fin is, och till stor del medvind, från Uppsala till Rålambshovparken 

i Stockholm. I Sigtuna vimlade det av ca. 4000 åkare mellan nio och halv två. Vår lokalavdelning skötte 

banan mellan Eriksund och Västerängsudd. Köldgraderna under natten gjorde att det fanns en del överis, 

som dock kördes sönder av plogfordonen på morgonen. 

 Snö i början av veckan, följt av regn och mildväder. 

Varpsund - Skokloster - Sigtuna 26/1 

26 deltagare tog i småregnet vår buss till Varpsund vid Övergran och fick en fantastiskt fin dag på perfekta 

isar och medvind. Visst regnade det lite på förmiddagen, men vad gör det i medvind. På eftermiddagen 



klarnade det upp. Isarna var täckta med någon centimeter vatten, ibland lite djupare, och några slukhål 

fanns, som man måste se upp med. Isarna var så hårda att det var svårt att få fäste. Turen gick från 

Varpsund, förbi Biskops-Arnö, upp till Ekoln, där den snabba gruppen gjorde en avstickare till Viks slott i 

Lårstaviken, sedan ner till Skokloster, där vi lunchade och sedan efter en liten motvindssträcka igen härlig 

medvind till Sigtuna. Turens längd var 41 resp. 51 kilometer för de 2 grupperna., och vi njöt av nästan 

varje kilometer. (26) 

 Mildväder i början av veckan, följt av stark kyla. 

Ekerö - Krägga 2/2 

En fantastisk fin medvindstur från Ekerö (Rastaholm), via Hovgårdsfjärden förbi Björkö via Norra 

Björkfjärden och Ytterholmens fyr samt grundet Sparin för att avsluta vid Krägga inne i Ekolsundsviken. 

Vi hade buss till och från isen, och kunde utnyttja detta för kraftig medvind hela vägen, och vi fick kryssa 

lite i medvinden för att få arbeta med benen, hålla värmen och hålla nere farten. Fin, hård, i huvudsak 

renblåst is, och allt från kort snöfall, snödrev, sol och fint ljus, väldigt stämningsfullt. Himlen förgylldes av 

3 havsörnar på nära håll. En del råkar fanns. Total åksträcka för de 3 grupperna var 48, 49 respektive 58 

kilometer. (26) 

 Snön lägger sig tjockt på alla isar inför helgen. Ligger kvar även nästa helg, på några 

skärgårdspartier har den stöpt ner. 

Yttre Hållsfjärden - Gupafjärden 16/2 

En fantastisk fin dag i Sörmlandsskärgården, på Yttre Hållsfjärden och Gupafjärden mellan Uttervik och 

Källvik. Havet visade sig idag från sin snälla sida och gårdagens dramatik (då isen i de yttre delarna 

splittrades i mängder av flak p.g.a. dyningen) var som bortblåst, likaså en del av isen längst ut och upp mot 

Askö. På hårda, mestadels fina, ibland lite knottriga, isar åkte vi omkring i lugn takt och njöt av naturen, 

öppet hav, svanar, inklusive sångsvan, samt havsörn och det var strålande sol. En del nyfrusna, ej bäriga, 

partier fanns. Vi var 27 stycken som även fick njuta av abonnerad buss. Åksträcka 29 resp. 35 km för de 2 

grupperna. (27) 



Nämdöfjärden - Norrfjärden - Fjärdlång 23/2 

En härlig skridskodag i Stockholms ytterskärgård, i lite gråmulet väder. Isarna var mycket fina, ibland lite 

småknottriga, ibland helt sammetssläta. Några skravelpartier fanns också, bl.a. när vi passerade den 

igenfrusna rännan mellan Dalarö och Stavsnäs. Reservplan fanns för Vaxholmsbåt från Nämdö eller 

Runmarö om ett icke annonserat fartyg skulle bryta rännan. Vi åkte, från Björkvik, på Nämdöfjärden och 

Norrfjärden ner mot Villinge och Fjärdlång, med lunch på den fina ön Stora Trollhättan. Total åksträcka 

43, 55 resp. 57 kilometer för de 3 grupperna. (33)  

Fredlarna - Ängskär - Norrpada - Rödlöga 2/3 

Heldag från tidig morgon till sen kväll i det unika, islagda ytterskärgårdslandskapet utanför Blidö. Förutom 

snö och skravel närmast land, så var det mestadels fantastiska salsgolv, varvat med några vrakispartier. En 

fantastisk miljö bland alla kobbar, t.ex. vid Fredlarna. Den långsamma gruppen åkte via Rödlöga och 

Ängskär till In-Fredel, där vi snirklade runt bland kobbarna medan de 2 snabbare grupperna även besåg Ut-

Fredel och Norrpada. Det blev 50, 65 resp. 67 kilometer för de 3 grupperna. Vädret var ganska grått, men 

det var fint ändå. Transporten och parkeringsbekymren vid Bromskär löstes med abonnerad buss. (36) 

Ängskär - Norrpada - Rödlöga 9/3 

Vi fick en fin och omväxlande tur, där isarna dock fått lite snö på sig under natten vilket gav ett något 

strävt före på vissa delar. Längre ut hade snön smält och isarna var kalasfina. På eftermiddagen mjuknade 

isen en del. Vi åkte från Bromskär på Blidö i tät dimma, med 100-200 meters sikt på förmiddagen. GPS 

underlättade navigeringen mycket. Långsamma gruppen for till Norrpada, där vi åkte runt ögruppen och 

njöt av alla fina, runda, höga klippor som plötsligt kom fram när det blev klart vid tolvtiden. Vi åkte 

tillbaka via Rödlögas sydsida, och njöt av solen som kom fram. Den lite snabbare gruppen for i stället i 

dimman till Ängskär, där det blev fint väder, och tillbaka via Rödlöga Storskär och sydsidan av Rödlöga. 

Total åksträcka 41 resp. 54 kilometer för de 2 grupperna. (21) 

 10-gradig värme hela veckan, bortsett från kalla nätter, gör att det tjocka snötäcket försvinner på 

någon dag och alla gamla isar kommer fram. Det mesta av den is vi åkte på i söndags i 



ytterskärgården försvann. 

Norra Björkfjärden 16/3 

En fin långfärdsskridskotur på Norra Björkfjärden, där vi njöt av vårsol, 10-gradig värme, hårda, släta isar, 

fin natur och långa raster på öarna. Turen gick från Smidö och vi besåg bl.a. Ytterholmens fyr, grundet 

Sparin, Härjarö gård och en del såg även silon i Ön. Vi såg även en havsörn och hörde måsarnas skrik, en 

försmak av våren. Isarna höll sig som sagt hårda hela dagen, bortsett från en del smärre snöpartier. Turen 

avslutades 14:30, och de 3 grupperna åkte 38, 45 resp. 58 kilometer. (22) 

 Även varmt hela veckan, men någotsånär kalla nätter. 

Stora Värtan - Österskär 23/3 

En värdig och fantastisk avslutning på långfärdsskridskosäsongen. 18 morgonpigga deltagare åkte, i 

medvind, på mestadels mycket fina, hårda isar, som hölls hårda av det vattenlager som smält överst. Några 

partier var lite mjukare, men besvärade inget alls. Efter den nollgradiga natten, så steg temperaturen snabbt 

och i härlig vårvärme och vårsol åkte vi på Stora Värtan, från Hägernäs, förbi Näsbyparks och Djursholms 

villor och sedan över Stora Värtan för att gå över till Kyrkfjärden, för en tidig förmiddagsfika på en fin 

klippa i solen. Vi besåg även Rydboholms slott och Östra Ryds kyrka från isen. Sedan gick vi över till 

Säbyviken, efter att ha åkt på det lilla Säby träsk, och fortsatte genom Resare ström upp till Trälhavet och 

Österskär. En lunch vid tolvtiden utanför Österskär avslutade dagen och vi tog sedan Roslagsbanan tillbaka 

till Hägernäs. I njutningstakt blev det drygt 2.5 resp 3 mil för de 2 grupperna. (18) 

 Vårvärme hela veckan, 10-15 grader och sol på dagarna. Dock någon minusgrad på nätterna, som 

gör att det funnits en del åkbara isar, framförallt på saltsidan, t.ex. på Stora Värtan och Erstaviken. 

Dock stor försämring de sista dagarna. Troligen skulle det gått att haft en tidig morgontur även den 

30/3, men vi avstod, bl.a. p.g.a ledarbrist. 

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



  

Vällen (1/12). Vällen (8/12) 



 

 

 
Rövargrottan vid Vällen (8/12) 



  

Vindbrunn på Görväln  (22/12) Nyfruset på Görväln (22/12). 

 

 

Görvälns salsgolv (22/12) Norra Björkfjärden i snödrev (28/12) 



 
 

Renblåsta stråk Norra Björken (31/12) .. snödrev (30/12) 

 

 

Trosa-skärgården (6/1) 
 



 
 

.. Landsort nästa (6/1) Lunch på södra Fifång (6/1) 



 

 

Rejält påpälsad, frostrosor på frusen vindbrunn. (6/1) Mot Stensund i solnedgången (6/1) 



 

 

Sigtunabanan mot Eriksund (12/1) 
 

 

 



Västerbron, porten till Riddarfjärden (18/1) 
 

 
 

Lunch på Långholmen (18/1) Riddarholmen (18/1) 

 
 

Söder Mälarstrand (18/1) Riddarholmen (18/1) 



 

 

Inne vid Kornhamns torg (18/1) Förbi Mälardrottningen på väg till Stadshuset (18/1) 

 

 

Vikingarännet, banan går förbi överis (19/1) Servering vid Sigtuna (19/1) 



 

 

Slukhål på Gorran, där vattnet forsar ner .. (26/1)  Eva vid Skokloster (26/1) 



 

 

På väg mot Ekoln från Oxen o Gorran ... (26/1) ... Skokloster passeras ... (26/1) 

 

 

... Eriksund passeras ... (26/1) ... mot Broholmen .. (26/1) 



 

 

... sista biten mot Sigtuna   /26/1). .. solnedgång över Afrika (26/1) 

 

 

Snödrev på Hovgårdsfjärden (2/2) Stark medvind och renblåst på Norra Björken (2/2) 



 

 

Ytterholmens fyr (2/2) Försök till passage av råk (2/2) 

 

 

Passage av den frusna rännan på Norra Björken (2/2) Utsikt mot Adelsö (2/2) 



 

 

Utsikt mot Persö från fikaställe (16/2) Svanar mot Persö (16/2) 

 

 



Blandad knottrig och slät is (16/2) "Stående vågor", nyfruset sedan i går (16/2) 

 

 

Vid iskanten norr om Trätbådan (16/2) Vid iskanten (16/2) 

 

 

Mot fin lunchplats, genom vrakis, vid Lacka (16/2) Vid Lacka (16/2) 



 

 

Norrfjärdens fina is (23/2) Stora Trollhättan (liknar en kopje på Afrikas savann) (23/2) 

  

Norrfjärden (23/2) Livllinekastning (23/2) 



 

 

Passage av rännan (23/2) "Dansar med svanar" (23/2) 

 

 

2 km promenad från Bromskär (2/3) Fin is, ofta salsgolv (2/3) 



 

 

Ut-Fredels stugor (2/3) Filips grupp (2/3) 



 

 

Filip vid Ut-Fredel. (2/3) Skymningen kommer (2/3) 



 

 

Gamla sving-sprickor (2/3) Åkning i mjölsäck, 100 m sikt (9/3) 

 

 



Sjömärke öster om Rödlöga (9/3) Norrpadas fina, höga klippor (9/3) 

 

 

Möte med Stockholms-Alliansen vid Ytterholmens fyr   (16/3) Rast i solig backe Norra Björken (16/3) 



  

Längs Stora Värtans stränder (23/3) Rast vid Kyrkfjärden i vårvärme (23/3) 

  

Rydboholms slott (23/3) Säsongsslut närmar sig, Ryds kyrka. (23/3) 

  
Bilder från rektur vid Yttre Hållsfjärden 

Rektur vid Askö och Yttre Hållsfjärden 15/2, då ett 50-tal personer från SSSK hamnade på flak, som bröts los i dyningen. Vi var 



och rekade i samma omgivningar, men begav oss ifrån det yttersta området när det började våga för mycket och man såg sprickor 

i isen, förorsakade av dyningen. Nedan lite bilder på hur sprickor bildas. Dagen efter hade vi tur i samma område, då det var 

stabilare förhållanden. 

 

 

Kaffe på Södra Stenskär, på sydsidan av Askö. Vi beslutar att 

inte gå längre österut. 

Vågor går under isen och spräcker isen vid land. Här dock 

fruset, men på många andra ställen öppet vid land. 

  



Svingsprickor p.g.a dyning. Saltvattenisen är seg och tillåter en 

del dyning under den, s.k. sving. När det blir för mycket bildas 

sprickor. När vatten pressas upp underifrån i sprickorna är det 

fara på färde. Flaken riskerar då att glida isär, vilket de började 

göra. 

En del isflak vid iskanten har gett sig iväg. 

 

 

Harry och Eva beskådar flaken som flyter iväg mot Persö. På flaken, som drivit iväg, finns skridskospår. Dags att retirera. 



 

 

Mer flak på väg ut mot Persö. 
Åkning till säkerhet, längs ett öppet parti. Därefter fortsatte vi att 

reka inför söndagens tur, vilken blev mycket lyckad. 

 


