
Kajakgrenens fjällresa v 36 2021 

Under vintern 2020/2021 påbörjades planering för en kombinerad fjällresa med paddling, 

fiske, vandring och kultur. Då det råder pandemirestriktioner och vi inte ville spekulera i hur 

det skulle se ut i början av september så ordnades inte med matlag och gemensamma 

transporter. Vi planerade för enskilt boende i Iggesundsbyn Hamra. 

Deltagare blev Pelle, Lena, Lennart, Hans, Knut, Ragnar, Margareta, Mats, Marianne, Eva, 

Per, Hanne och Folke samt hunden Onja. 

Vi samlades söndag kväll 5 september i kvällsolen mellan stugorna för att planera 

måndagens mål. Diskussionen blev om vi kunde åka till Sylsjön via Norge med rådande 

pandemirestriktioner. Med de uppgifter vi hade tills hands var det mycket tveksamt då 

Gävleborg räknades som rött område och krävde karantän. 

Efter ytterligare informationsinhämtning blev beslutet på måndag morgon att sju st skulle 

försöka ta sig till Sylsjön via Norge. Övrigas mål var Svansjön. 

Vi sju begav oss mot Norska gränsen med viss spänning och covidbevis i beredskap. 

Gränsstationen var bemannad med militär som ville se våra covidbevis. Efter snabb kontroll 

önskade de oss en trevlig dag och släppte in oss. Efter ca 10 mils bilfärd och 2 timmar senare 

var vi framme vid Sylsjön. En fantastisk bilfärd i vacker fjällnatur med inslag av ”hytter” och 

renar. Mestadels svag vind och sol gav oss en fantastisk naturupplevelse med Sylmassivet, 

Helags och Predikstolen i bakgrunden. Ca 13 km paddling. Dagen avslutades med bastu. 

Svansjön ligger på kalfjället nära Iggesundsbyn. Vägen upp är smal och har kraftig lutning, vi 

uppmanades att inte växla. Vi hyrde kajaker och kanadensare eftersom stigen ner till sjön är 

både lång och oländig för kanotlyft. Vi gjorde en kort tur på vacker fjällsjö i ranka kajaker och 

en kanadensare, de flesta höll sig torra och någon plurrade. Efter paddelturen besteg några 

av oss Svansjökläppen. Vackra vyer men inga myskoxar inom synhåll. 

Tisdagsförmiddagen bjöd på duggregn varför vi avvaktade med aktiviteter till efter lunch. 

En del åkte sedan iväg för att fiska under Pelles ledning. Efter att ha skaffat fiskekort gav vi 

oss iväg till några tjärnar norr om Funäsdalen för att kasta och fiska med mask. Vi fick många 

goda råd av Pelle och lånade även drag m.m. av honom. Trots detta blev vi inte några 

storfiskare. Hanne fick dock en öring på ca 8 hg. 

Övriga tog bilen upp till fjällparkeringen och gick stigen upp mot Andersborgsstugan.  

Därefter västerut och stigen upp mellan Småhamrarna och Hamrafjället. Vidunderlig utsikt 

över hela Tänn- och Funäsdalen från toppen av Hamrafjället.  

Onsdagen blev det paddling på Ljusnan, från Flon ner mot Funäsdalen ca 12 km. Samtliga 

deltog i den här aktiviteten. I början lite strömt men därefter en lugn paddling i det 

fantastiska landskapet. Flera fina rastplatser längs den meandrande (slingrande) älven.  



På hemresan stannade vi vid Tänndalens bygdegård och fick ett föredrag om fjällnatur av 

Ingemar Lind och därefter fick vi se en fantastisk naturfilm. 

Dagen avslutades med ett gemensamt restaurangbesök. 

Torsdagen bokade vi för ett besök i Rogens naturreservat. Efter cirka 5 mils bilresa söderut, 

vilket delvis gick efter smala grusvägar, kom vi fram till Käringsjön där gruppen delades. 

Några vandrade guldstigen upp mot Handskinnvålen och väl uppe fick man som belöning en 

milsvid utsikt över hela Rogenområdet upp mot den norska gränsen.  Rikligt med ovanliga 

lavar, bl.a. gult lysande varglav på torra tallstubbar och talltorrakor i nordostsluttningen. 

Övriga satt sig i kajakerna. Efter paddling i en lång kanal, som mest liknade ett dike, var vi ute 

på sjön. Vi fortsatte till två ytterligare sjöar. Vi fick lyfta och bära mellan sjöarna och insåg att 

det fick räcka med fyra lyft under dagen. 

Fredagen bjöd på varierande väder varför flera gjorde besök i Funäsdalen och bland annat 

besökte deras fina Fjällmuseum. 

Några besökte Anderssjöåfallet under förmiddagen. Efter 309 trappsteg var vi vid toppen av 

det mäktiga fallet. Pelle ledde en lite ”luppexkursion” vid fallet och visade på naturens stora 

skönhet i mikroformat. Ytterligare några gjorde en vandring till fallet under eftermiddagen. 

På lördag förmiddag tackade flertalet för sig och gjorde egna aktiviteter, (t ex besök hos 

lokala konstnärer som ingick i en konstrunda och till knivmakare) för att därefter bege sig 

hemåt. 



 



 



 



 

 



 



 



 



 


