
 

Rapporter Märsta - Sigtuna 

Säsongen 2005-2006 

  

Datum Område Antal pers Åksträcka Övrigt 

18/12 Garnsviken 6  11  6 cm lös snö som kom under natten på fin is. Sol.  

6/1 Ekoln 25  34, 41, 44  Fina nyisar, 5-6 cm. Mulet.  

8/1 Bro- och Näsfjärden 34  25, 28, 38  Fina nyisar, 5-7 cm. Mulet.  

15/1 Sigtuna - Uppsala  43  42, 50, 62  Hårda, fina isar. Mulet.  

29/1 Norra Björkfjärden  24  29,33  Hårda isar, mycket vindbrunnar och råkar. Fin miljö. Sol, lite regn och sedan sol igen.  

4/2 Sigtunafjärden  11  
 

Pröva-på samt livlinekastning  

5/2 Uppsala - Sigtuna  32  43, 50, 51  Hårda, mestadels fina isar, en del sprickor. 5-10 grader minus. Sol.  

19/2 Vikingarännet  
  

Mestadels hård is. Lite vatten på slutet. Mulet, någon minsugrad.  



12/3 Yttre Hållsfjärden  24  25,29  Till stor del hård, lätt snötäckt, is. En del mjukare partier. Mest sol, någon minusgrad.  

26/3 Norrpada  18  41,43  
Till stor del ganska hård, lätt snötäckt, is. En del mjukare partier. Strålande sol, svag vind och 

någon plusgrad.  

     

Inledning 

 Varm inledning. En del isar, lite längre bort, fanns i början/mitten på december. 

  

Garnsviken 18/12 

Nattens snöfall skrämde bort många. Det gick dock bättre än väntat att åka skridskor, och åtminstone för 

åkare i medelgruppen var det njutbart. Det var dock inget läge för nybörjare, vilket var synd när isen var så 

bra. 6 stycken befor Garnsviken, som under ett 6 centimeter snötäcke hade perfekt is, ca. 6 cm tjock. Snön 

var lös och hindrade inte så mycket, och speciellt i medvind gick det väldigt bra. Man fick också njuta av 

ett vackert vinterlandskap och soligt väder och avverkade ett varv på ca. 11 kilometer. (6) 

 Snöfall, som gör befintliga isar oåkbara. På juldagen var det fin is på Garnsviken och mellan 

Sigtuna och Erikssund, och Sigtunafjärden var nästan bärig. Sedan kom snö. 

 Måndagen den 2:e går Ekoln, Bro- och Näsfjärden öppna. I kylan börjar de lägga sig, och växer till 

ca. 2 cm per dygn. På torsdagen provar vi Ekolns is, och lägger trettondagens tur där. Tyvärr avtar 

kylan, men räcker till att få bra is på Bro- och Näsfjärden. Görväln är i tunnaste laget. 

Ekoln 6/1 

Idag har vi åkt på veckans fina nyisar, ca. 5-7 cm, på Ekoln, lätt rimfrostpudrade liksom alla träd längs 

stränderna. Ett mycket vackert landskap. Vi var 25 stycken som i 3 grupper befor Ekoln och ner i Gorran 

och njöt av den fina isen. Åksträckorna blev 34, 41 resp. 44 km. Ekoln har en del icke bäriga partier, 

framförallt i sydvästra delen.  (25) 



Bro- och Näsfjärden  8/1 

Idag var vi glädjande nog 34 deltagare på vår tur på Bro- och Näsfjärdarna på Mälaren. Isarna var 

mestadels mycket fina nyisar på 5-6 cm och det var en njutning att sträcka ut och snirkla runt på dem. 

Även tunnare, och en del icke bäriga partier fanns, vilka vi undvek, bortsett från snabba gruppen som vid 

ett besök nere i Långtarmen råkade stanna till och en ledare föll igenom på tunn, utmattad is. Snabba 

gruppen rundade även Dävensö. Observera att god isvana, utrustning och sällskap krävs för dessa isar. 

Åksträckorna blev 25, 28 och 38 km för de tre grupperna. (34) 

 Värme i veckan smälter bort snön, som bl.a. fanns mellan Sigtuna - Skokloster. 

Sigtuna - Uppsala  15/1 

I tre grupper tog 43 deltagare tillfället i akt att avverka det klassiska stråket Sigtuna – Uppsala med lite 

utvikningar. Isarna var hårda och fina, lite buliga och knaggliga på en del ställen, men superba på andra. 

Turen gick via Håtunaholm – Erikssund – Skokloster – Arnö huvud - Skarholmen och två grupper gjorde 

även avstickare in till Wiks slott i Lårstaviken och en ner i Oxen och Gorran. Stora delar gick i medvind, 

framförallt den sista biten. Vid Skarholmen väntade vår varma buss. Åksträckorna blev 42, 50 och 62 km 

för de tre grupperna. (43) 

 Snö kommer lagom till helgen. De flesta ledare borta, bl.a. på israpportörskonferens, och pröva-på-

tillfället ställs in. Efter helgen fryser nyisar till, bl.a. på Riddarfjärden, på Norra Björkfjärden och 

vissa skärgårdspartier. På onsdagen kommer en del snö, får se vad det innebär. 

 Helgen den 21-22/1 var flera ledare på israpportörskonferens. Det kom även en hel del snö, som 

gjorde att vi ställde in pröva-på-tillfället.  

 Under veckan fryser nya delar av Mälaren, bl.a. Norra Björkfjärden och Prästfjärden. 

 Lördagen den 28/1 inträffar den tragiska olyckan, då en ungdomsgrupp från SSSK går igenom isen 

vid Ridö på östra Mälaren. Isen brast under 3-4 åkare och i samband med räddning gick 13 av de 

15 deltagarna igenom isen. Andra grupper, bl.a. från Friluftsfrämjandet, deltog i räddningen 

tillsammans med räddningstjänst och helikopter. 2 ungdomar omkommer och en person är allvarligt 

skadad. Själva var vi och rekade någon mil därifrån, och såg räddningshelikoptrarna passera. 

Olyckan skapar förstämning i hela skridsko-Sverige, och vi känner med dem som drabbats, både 



anhöriga, ledare och andra deltagare.  

Norra Björkfjärden  29/1 

Med gårdagens isolycka i våra tankar hade vi vår skridskotur, med 24 deltagare, på Norra Björkfjärden, 

som vi rekade igår. Turen gick från Bålsta, via Härjarö och lite kors och tvärs på Norra Björken med 

avslutning i Sjöängen på Munsö. Vi hade buss i båda riktningarna. Turen bjöd på det mesta i form av 

väder, natur och is. Morgonens sol avlöstes av mulet och regn, för att sedan återkomma lagom till lunchen 

och förfölja oss resten av dagen. Isarna var snötäckta, och lite trögåkta, i början, men det minskade ju 

längre söderut vi kom där det var mer eller mindre renblåst. 

En hel del mer sprickor och råkar hade bildats, och det var en del trixande för att hitta väg, och det fanns 

även en hel del vindbrunnar och öppna partier. Sista 1.5 milen gick i medvind på mestadels fin is. Förutom 

det spännande islandskapet bjöds på fin natur, fina isformationer längs stränderna, inklusive den fina 

istronen vid Härjarö udd, och långa fika- och lunchpauser. Så är det ofta på Norra Björken. Åksträckan 

blev 29 resp. 33 km för de 2 grupperna.  (24) 

 Snö kommer i veckan. Inga isar finns, bortsett från plogade banor. 

Sigtunafjärden pröva-på/räddning  4/2 

Idag var vi 11 deltagare som dels prövade på turåkning och dels gick igenom utrustning, bl.a. 

räddningslinan. Vi praktiserade också linkastning. Banan var nyplogad av kommunen, och mycket fin. Vi 

åkte några varv vid Sigtuna, och fortsatte sedan ner till Näsudden där vi sammanstrålade med Hasses och 

Eriks Frilufsargrupp, som praktiserade isvaksbad. Mycket duktiga och entusiastiska ungdomar. Där 

provade vi linkastning med olika metoder. Därefter åkte de flesta tillbaka till Sigtuna, medan några 

fortsatte söderut. Banan är nu plogad hela vägen från Uppsala till Kungsängen. Bästa partierna är, enligt 

rapporter, Ekoln och sträckan Eriksund - Väsby - Kungsängen. Söder om Kungsängen mot Hässelby är det 

knaggligare och mer snö.  (11) 

Uppsala - Sigtuna  5/2 



Me abonnerad buss for vi till Uppsala för att därefter åka medvind hem till Sigtuna. Trots att termometern 

visade många minusgrader så var det en härlig dag, där solen verkligen värmde. Vi åkte till stora delar den 

plogade banan, som till största delen var mycket fin. En del knaggligare partier finns, och tyvärr också en 

hel del sprickor vilka förorsakade en del fall.    

Vi fikade i solgasset vid Skokloster, och lunchade i den fina ekbacken mitt emot Signhildsberg. Den 

snabba gruppen åkte även in i Lårstaviken. Mellangruppen åkte även en sväng söderut från Sigtuna och 

rundade Pilholmen medan delar av den långsamma gruppen åkte ner till Runsa och sedan åkte off-pist på 

lättåkt, snötäckt, men lite bulig is tillbaka till Steningebadet. Åksträckorna blev 29 resp 43 km för den 

långsamma gruppen, 50 km för mellangruppen och 51 för den snabba. Tyvärr fastnade Kalle i en snödriva 

vid Wiks slott och  ramlade och fick axeln ur led. Detta är nu åtgärdat på Ackis och han är nu hemma i 

Sigtuna. Vi hoppas skadan läker snabbt. (32) 

 Mer snö kommer i veckan. Inga isar finns, bortsett från plogade banor. Vi ordnar ingen tur. 

Vikingarännet  19/2 

Sedvanlig folkfest vid Sigtuna, när Vikingarännet gick av stapeln. Cirka 1800 deltog. Banan var på 

morgonen nyplogad och hård medan frampå dagen blev det en del issörja. Vi skötte åkarstationen vid 

Sigtuna, samt banan mellan Erikssund och Västerängsudd. Vi tackar alla funktionärer som ställde upp, 

Sigtuna kommun som har hållit banan igång under dessa veckor och Sigtuna båtklubb som upplät 

hamnpaviljongen som sambandscentral. Likaså deltog Sjöfartsverkets svävare i undsättning av några 

skadade, som fallit i sprickor. Vi gratulerar också de, som brukar följa med på våra organiserade turer, som 

deltog i och fullföljde loppet.  

 Kyligt väder, som leder till nyisar i skärgården, som direkt täcks av snö. Med viss möda gick det att 

åka utanför Blidö några dagar, men för övrigt totalt igensnöat. 

Yttre Hållsfjärden  12/3 

En härlig dag i skärgården söder om Trosa, på de inre delarna av Yttre Hållsfjärden. Solen sken för det 

mesta, vinden var inte besvärande, den lätt snötäckta isen var mestadels bra även om en del mjukare partier 



fanns. Vi njöt av den fina naturen, det fascinerande islandskapet och kontrasterna med det öppna vattnet 

och rasterna var långa. Viss liten svinga fanns och en del flak rörde på sig längst ut frampå eftermiddagen. 

Isen har minskat lite i omfattning de senaste dagarna, och med lite mer dyning kan nog stora delar av 

fjärden snabbt gå upp, så en varning är på sin plats.    

Åksträckan blev 25 resp. 29 kilometer för de 2 grupperna och rasterna var långa. (24) 

 Tyvärr ytmjuka, uppsaltade, isar i veckan, trots minusgrader. Mer snö kommer också. Turer görs 

bl.a. utanför Blidö, vi var bl.a. till Norrpada i veckan. Till helgen dock ännu mjukare samt hård 

blåst. 

Norrpada  26/3 

En fantastisk fin dag i ytterskärgården. Vår tidiga start belönades med strålande sol hela dagen, svaga eller 

obefintliga vindar, tre långa härliga raster och möjligheten att komma till det natursköna Norrpada, med 

sina höga, runda, klippor. Både långsamma och medelgruppen kom dit, via Vidinge. Isarna, som mestadels 

var helt släta och lätt snötäckta, hade förbättrats de senaste dagarna och många mjuka partier hade 

försvunnit. De höll sig hårda hela dagen, bl.a. skyddade av det tunna snölagret. Det fanns dock mjukare 

partier, en del snöfras och även en del skravligare is närmare Norrpada. Tillsammans med den lite sträva 

snön blev det jobbigt på slutet för en del. Men jag tror alla njöt av den fina dagen och naturen, och de flesta 

även av isarna. Det är de bästa som går att uppdaga i Stockholm skärgård denna besvärliga vinter. 

Åksträckan blev 41 resp. 43 km för de 2 grupperna, och vi gjorde lite olika snirklingar inne i och norr om 

Norrpada, och beskådade bland annat de fina klipporna på utsidan. (18) 

 Värme och regn i veckan, som snabbt förstör skärgårdisarna. Snön på sötvattenisarna försvinner 

nästan och blir till slask. Mer snö kommer sedan till helgen. 

  

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



 

 

Vi vänder uppe i Garnsviken (18/12) Lössnöåkning (18/12) 



 

 

På väg hemåt i solen (18/12) Ett ensamt skridskospår följs (18/12) 



 

 

Sjö slott passeras vid Gorran (6/1) Längs Arnö huvud på rimfrosbelagd is (6/1) 

  

Rast vid Morga hage (6/1) Rast på Näsfjärdens fina is (8/1) 



  

Paus vid Skokloster (15/1) Utvikning till Wiks slott (15/1) 

  

Lårstavikens superba is, ut mot Ekoln (15/1) Passerar råk vid land (29/1) 



  

Den karakteristiska Flisa tall (29/1) Iskejsartronen vid Härjarö udd med Mats och Camilla (29/1) 

 

 

Utsikt från lunchen (29/1) Släppråk (29/1) 



  

Släppråk (29/1) Zick-zack bland vindbrunnar (29/1) 

  

Fin, renblåst, is hitom öppna partier (29/1) Paus innan sista biten mot Sjöängen (29/1) 



  

Vi är först på den fina, nyplogade, banan. (4/2) Snyggt kast av Bengt (4/2) 

  

Livlinekastning liggande med Bengt och Camilla (4/2) Nästan först på nyplogad bana på Ekoln (5/2) 



  

Uppställning vid Skokloster, efter härlig fikarast (5/2) Vi lämnar Skokloster (5/2) 

  

Lunchrast i ekbacken vid Signhildsberg (5/2) Åkarstationen vid Sigtuna (19/2) 



  

Den fina isytan blir mer sockerartad frampå dagen (19/2) 
Kort vattenpassage, dock bara ca 5 cm djup, norr om 

Pilholmen (19/2) 

  

Fotografen Mats vid iskanten, med Persö i bakgrunden (12/3) Vid iskanten. Fin is under snön. (12/3) 



  

Uppbrutet vid ön p.g.a dyningen som gått under isen 

därefter svingsprickor och utanför stabil is. (12/3) 
Kafferast (12/3) 

  

Solen värmer (12/3) Öppet vatten vid Örskär (12/3) 



  

Stret på mjuk is i motvind mot Oxelön (12/3) 
Här börjar flaken längst ut lossna frampå eftermiddagen. 

Måste alltid vara på vakt. (12/3) 

  

Avslappning på Barskär (26/3) Provar nyligen bärig vindbrunn på väg mot Norrpada (26/3) 



  

Lunch vid Norrpada (26/3) 
Lite sightseeing bland Norrpadas öar för dem som önskar 

(26/3) 

  

Klipporna på utsidan av Norrpada (26/3) Längs klipporna på utsidan av Norrpada (26/3) 



   

 

Mats med sina glada isprinsessor (26/3) 



  

Vi lämnar Norrpada på lite snöfrasig is (26/3) Sista milen på fin is och sol i ansiktet, mot våren (12/3) 

 


