
 

Rapporter Märsta - Sigtuna 

Säsongen 2000-2001 

 

mer bilder på slutet  

 

14/1 | 21/1 | 28/1 | 4/2  | 11/2| 18/2 | 25/2  | 4/3 | 7/3 | 11/3 | 18/3 | 25/3  | (bilder på slutet) 

Inledning 

 Efter en mycket mild inledning på vintern, med bedrövligt trist väder, 

så blev det några kalla dagar i mellandagarna, som under 4 dagar 

möjliggjorde skridskoåkning på en del sjöar. Tyvärr kom det sedan ett 

tjockt snölager innan nyår, som smälte ned till en oåkbar sörja i det 

kommande mildvädret. Det blev därför tyvärr inga organiserade turer 

förrän i mitten av januari, då temperaturen igen började krypa under 

nollstrecket. 

Valloxen 14/1 

Idag fick 29 stycken en fin tur på Valloxens mestadels fina is, i bra väder och 

vindstilla. En lämplig premiärtur, ca 20 kilometer för långsamma gruppen, 

lite längre för de snabbare. (29) 

Ängsö 21/1 

En strålande skridskodag på Mälaren, där vi åkte Ängsö runt med en del 



utvikningar, från 3 mil och uppåt för de olika grupperna. Isen var till största 

delen mycket bra, på vissa fjärdar fantastisk, och hade enbart någon 

millimeter snö på sig. Även en del vrakispartier förekom, samt en hel del ej 

bäriga vindbrunnar. 41 deltagare, i åldrarna 12 t.o.m 75 år tog chansen, ett 

roligt rekord. (41)  

Dalälven (Hedesundafjärden) 28/1 

En härlig dag på Dalälven, på Hedesundafjärden med angränsande fjärdar i 

trakten av Gysinge och Hedesunda. Isen, som hade fått 1 cm snö på sig i natt, 

var mestadels mycket bra, även om det fanns en del partier med lite 

halvfrusen sörja. Ett härligt landskap omkring oss, dimman lättade när vi kom 

dit och sedan hade vi en ganska mulen dag med vissa lättnader i molntäcket. 

Åksträcka mellan 35 och 45 kilometer för de tre grupperna. (22)  

Görväln, Näs- och Brofjärdarna 4/2 

Skridskoisar är färskvara, och efter diverse omplaneringar på grund av snö så 

styrde vi om vår abonnerade buss, med 18 deltagare, till de fina, nyfrusna 

Mälarfjärdarna mellan Kungsängen och Bro. Bortsett från ca 5 km lite 

knagglig is med lätt drevad snö närmast Kungsängen, så fick vi nästan 3 mil 

på suveräna, nylagda, lätt rimfrostbelagda isar. Brofjärden låg som ett 

salsgolv, med rimfrost och stora iskristaller ovanpå, och solen sken och 

värmde på oss hela dagen (trots 10-15 grader kallt) och på alla fina öar och 

klippor. 

Efter att i de två grupperna ha avverkat knappt, resp. drygt 3.5 mil på de fina 

isarna var det dags för varm buss tillbaks till Märsta. (18)  

Medvindstur Stenhamra - Sigtuna 11/2 

32 långfärdsskridskodeltagare fick en härlig, och intressant dag, som inleddes 

med abonnerad buss till Stenhamra på Färingsö. I rykande medvind (bortsett 

från ca 6 kilometer) åkte vi i 3 grupper via Långtarmen, Bro- och Näsfjärden 

samt Görväln till Kungsängen och fortsatte sedan till Sigtuna, totalt 50 

kilometer. Isarna var mestadels mycket bra, och med medvinden i ryggen var 

det ofta bara att stå och låta sig föras framåt med god fart. Inte någon 

utnyttjade möjligheten att ta pendeln hem från Kungsängen. 

Turen var även intressant, då man fick se naturens krafter när det gäller is och 

att is inte är att leka med. Gårdagens stabila isar i Skeppsbacka- och 

Norrsundet hade förbytts till råkar och ordentlig uttunning, så vi fick göra 

landpromenader. Även andra råkar hade vidgats. (32) 

Vikingarännet 18/2 

Efter en nervös stormig natt, som riskerade påverka de problematiska råkar 

som fanns, så blev äntligen Vikingarännet av. I strålande väder skötte vår 

lokalavdelning åkarstationen och vår del av banan, och det blev en riktig 



folkfest. Ett stort tack till alla funktionärer, som ställt upp både på åkarstation 

och bana och ett stort tack till kommunen, som gjort en stor insats. Mycket 

arbete ligger bakom denna aktivitet och väder och vind vakar hotfullt över det 

hela. 

Åkarna hade även en fin dag i strålande sol på isen, även om nattens snöblask 

hade frusit fast till en knäckebrödsaktig skorpa, som inte var lättåkt, och 

ibland fanns det snöfläckar. De 2.6 milen från Kungsängen till Sigtuna var 

mycket jobbiga i hård motvind, och den efterlängtade medvindssträckan mot 

Väsby frestade på benen, eftersom den knottriga isytan styrde. Dock var det 

en härlig dag, med välbehövliga pauser vid åkarstationerna. Total längd blev 

knappt 75 km, efter att vissa delar, bl.a Steningeviken och Flottviken fått 

strykas p.g.a råkar, men delvis kompenserats med extra slingor på 

Sigtunafjärden.  

Mystur Sigtuna - Kairo 25/2 

15 skridskoåkare deltog i dagens mystur på isen mellan Sigtuna och 

Sättrabadet fram och tillbaka. Isen var delvis snötäckt men på långa sträckor 

gick det bra att åka helt obehindrat trots snöfläckar. Inte heller vinden störde 

nämnvärt. För ovanlighetens skull tog vi en lång lunchrast och grillade korv 

och hade det mysigt i solen. (15)  

Norra Björkfjärden 4/3 

24 deltagare fick idag en härlig dag på Norra Björkfjärdens fantastiskt fina is. 

Det blåste mer än utlovat, vilket gav en del jobbiga motvindssträckor, men 

det kompenseras ju av härlig medvind åt andra hållet, speciellt sista milen 

hem. Norra Björken var till stora delar renblåst, antingen på stora partier eller 

i stråk med snö emellan, som för det mesta var lättforcerad. Sprickor och 

råkar bildades under dagen. Vi njöt även av 3 kaffe- och lunchpauser i sol och 

lä, med lunch vid Ytterholmens fyr. Åksträcka mellan 37 till 45 kilometer för 

de 3 grupperna. (24) 

Månskens- och fackeltur på Sigtunafjärden 7/3 

Onsdagskvällen bjöd på en fin månskens- och fackeltur på Sigtunafjärden. Ca 

15 personer, i åldrarna 11 till 75 år, ställde upp och åkte med facklor längs 

stranden bort förbi hamnen och sedan tillbaka mot Munkholmen, där vi hade 

brasa och grillade korv, för att sedan återvända till stranden. Över oss lyste 

den nästan fulla månen, stjärnorna gnistrade och vinden höll sig stilla, en 

härlig stämning där man tack vare månljuset kunde se hur långt som helst.  

 Varmt i veckan. De flesta isar blir ytmjuka. Mest snösörja i 

skärgården. 

Norra Björkfjärden 11/3 

11 deltagare njöt idag av Norra Björkfjärden, som hade nästan perfekt, hård 



kärnis. Vi snirklade runt bland öarna, njöt av den fina stämningen i lätt 

dimma och beskådade havsörn på isen och i luften. Trots lugnt tempo och 

tidig hemkomst blev det i alla fall mellan 3 och 4 mil. (11)  

 Med den starka värmen får isarna våriskaraktär, och blir porösa och 

farliga. Norra Björken började få sådana tendenser. Kylan 

återkommer till helgen. 

Sigtuna - Lindö bro 18/3 

En fin långfärdsskridskotur i medvind och sol, efter en kall natt. Turen gick 

från Sigtuna, via Kungsängen, Görväln, Lövsta- och Mörbyfjärdarna till 

Lindöbro strax söder om Drottningholm, totalt ca 4.5 mil. Isen var 

småknottrig, men väl åkbar, och en hel del råkar fanns. (6)  

 Solig och kall vecka gör att isarna håller sig, även om 

våriskaraktären finns. 

Prästfjärden 25/3 

Glädjande nog ställde 17 deltagare upp i säsongens elfte timme och fick en 

fin dag i sol på mestadels fina, lita apelsinskalsknottriga isar, även om några 

knaggligare partier fanns. Man undgick även snöbyarna som förekom på 

många håll, så både vädret och isen var det bästa som gick att uppnå i våra 

trakter. En halvplurrning inträffade vid en råkövergång. Turen gick på 

Prästfjärden belägen norr om Mariefred. (17)  

Bilder från säsongens turer: 

  

Rekognoscering på Tämnarens frostnupna is Rekognoscering vid Ängsö (Oxfjärden) 



 

 

Vrakis väster om Ängsö Dalälven, öster om Ön 

 

 

Norra Björkfjärden, Fageröhäll Renblåsta partier på Norra Björkfjärden 

 

 

Renblåsta partier och drivad snö på Norra 

Björkfjärden 

Renblåst bakom råk (där snön samlats på 

andra sidan) 



 

 

Ytterholmens fyr Sparin (Norra Björkfjärden) 

 

 

Råkövergång Norra Björkfjärden Dimmigt på Norra Björkfjärden 

 


