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Kajak: VKV Offshore, Fischer Edition. ”Saiwaharjaz” 

Paddel: Epic Small Midwing 

Paddlare: Nils Svensson 

 

Sträcka: Svinesund till Stockholm 

Tid: 27 maj till 25 juni 2018. 30 använda dagar. 

Paddlad sträcka: 1273 km. Medelvärde 42 km per paddeldag.1 

 

                                                           
1 GPS loggen visade totalt 1607 km. Det inkluderar några sträckor på land i bil och en tur i motorbåt. Dras dessa ifrån 
hamnar trippmätaren på 1273 km. GPS:en loggade oftast var 10:e minut, vilket gör mätningen mindre exakt än om 
loggningen skett med tätare intervaller. Den exakta sträckan var således något längre än 1273 km. 
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19 maj, 2018. En vecka kvar…  
 

Ja, det närmar sig… förra sommaren bestämde jag mig för att vara tjänstledig några veckor för att göra en 

riktig långpaddling längs hela Sveriges kust. Det så kallade blå bandet. Från Svinesund till Haparanda. 

Vansinnigt? Kanske. Svårt att förklara varför man gör nåt sånt här helt frivilligt… men tankarna har funnits 

ända sen jag började paddla för några år sen. Och om en vecka lägger jag i kajaken vid svinesundsbron och 

börjar resan runt kusten.  

Provpackade lite ute på Djurgården idag. Mest för att kolla att grejerna får plats och sen körde jag ett varv för 

att känna på kajaken fullastad. Har bara paddlat den tom hittills. Det mesta känns fint. Men inte helt nöjd med 

sittställningen än. Åker till plastverkstaden på måndag kväll för lite sista fixande… 

Jag har fått till anständigt många mil i år, trots att isen låg länge… Dock har jag framförallt paddlat maskin och 

mina andra kajaker. Med facit i hand kanske det hade varit smartare att fokusera ännu mer på att paddla 

havskajaken istället. 

Jaja, jag kommer ju paddla den mycket nu istället… 

 

           

My weapon of choice. VKV offshore. Här kommer jag sitta några timmar i sommar… notera solcellsladdaren i 

fronten. Fint ska det va! 

 

http://multisportbloggen.se/2018/05/en-vecka-kvar/
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Mycket prylar att knöka ner. Svanen som byggt bo vid kajakklubben var lika intresserad som vanligt… 

22 maj. Måndagens och tisdagens aktiviteter  
 

Förutom kontorsaktiviteter (aka det som finansierar paddlingen) så hann jag med att hämta torrfodret, lite 

smått och gott samt inte minst det dubbla lyxliggunderlaget på Naturkompaniet. Sladdade in 10 minuter innan 

de stängde för dagen. Fick snabb och proffsig service som alltid! Jag tänker att den lilla återhämtning jag får 

sker mestadels på natten i tältet så viktigt att ligga skönt. Oftast halkar jag av liggunderlag med standardbredd 

så nu blir det ett dubbelt som fyller typ hela tältgolvet. Mysigt va?! Personalen sa att det blev det längsta 

kvittot på ett tag. Många påsar med frystorkat… Butikschefen Luis, som också är entusiastisk paddlare och 

klubbkamrat i Stockholms kajakklubb, ser glad ut! 

 

Åkte sen till Patrik på plastrek i Knivsta. Han ska hjälpa mig att få till sitsen på ett bättre sätt med mer 

avlastning för kroppen. Dvs minimera träsmak där bak. Lustigt nog kommer vi från samma lilla ort i Småland. 

Och det, kan jag avslöja, är en kvalitetsstämpel av högsta valör! Patrik jobbar med små speciallösningar i plast 

inklusive kajakreparationer. Vi började skissa på problemlösningar vid halv nio och jag åkte därifrån strax efter 

tio. Hos landets alla hårt arbetande entreprenörer lyser flitens lampa för jämnan… 

http://multisportbloggen.se/2018/05/mandagens-och-tisdagens-aktiviteter/
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Prototyp till komplettering av sitsen i papp. Ska bli spännande att se slutresultatet! 

Kajakförflyttaren (bilen alltså) har idag lämnats på service. Vore ju snöpligt om jag blir sen till Svinesund pga 

motorhaveri eller annat oförutsett. 

 

Saab. De sägs göra bra flygplan. 

Ja… hej och hå, det är mycket med det jordiska. 
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26 maj. Strömstad, dan före dopparedan.  
 

I fredags fixade Christian Poignant (Pongen) med målning av kajakens nya namn. Saiwaharjaz. Fast skrivet i 

äldre runskrift. Det betyder ungefär ”sjökrigare” på fornnordiska. Kändes som ett passande namn! 

Pongen är stabil med såväl pensel som paddel! Fick också några bra expeditions- och nutritionstips baserat på 

hans erfarenheter av att paddla Stockholm-Västervik, vilket han gjort 5 ggr. Tack!! 

    

  

 

http://multisportbloggen.se/2018/05/stromstad-dan-fore-dopparedan/
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Lämnade Stockholm på förmiddagen idag (lördag) och tillbringade en stor del av den fantastiskt fina dagen i 

bilen. Vilket var rätt så trist, men ändå skönt på något sätt att vara på väg. 

Vårt avlånga land är ganska långt även på tvären. Ännu längre än vad bilden visar till och med… 

 

 

Något säger mig att jag kommer fundera ännu mer på hur långt vårt land är de närmaste veckorna… Framme i 

Strömstad mötte jag upp min mor som tagit tåg och buss från Småland för att hjälpa mig med den sista 

logistiken samt så småningom köra hem bilen till Småland. Fint med föräldrar som ställer upp och hjälper till 

att rodda sina barns märkliga projekt! Och imorgon är det mors dag!ikväll har jag fixat lite till med olika 

varianter att packa och tror jag fått till det bra. Imorgon börjar det! Skönt att slippa planering och inköp och 

äntligen börja paddla. Och lite nervöst, såklart  
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27 maj. Första dagen…  
 

Sov ut hyfsat länge och käkade en stadig frulle för att så småningom tuffa iväg mot Svinesundsbron. Bredvid 

parkeringen fanns en liten sandstrand och brygga som lämpade sig väl för lastning. 

         

 

Väl i vattnet kändes det först lite märkligt att verkligen vara på väg. Men kul såklart! Tungt med helt fullastad 

kajak. Skönt att det var medströms till att börja med. Det blåste en del under dagen men det var faktiskt 

ganska skönt eftersom det var ordentligt varmt.  

 

http://multisportbloggen.se/2018/05/forsta-dagen/
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Vy från cockpit.  

 

Det lilla hålet till höger såg ut att vara en okej passage på kartan. Går det att ta sig igenom? 

Lite tight, men jodå det gick fint.Tog lång paus för både lunch och middag samt passade på att bada vid 

middagsrasten. Skönt! Fantastiskt vacker skärgård och en härlig första dag! 

 

Lite bortanför rådjuret slog jag upp tältet där jag nu ligger och ska strax knoppa in. Siktar på en hyfsat tidig 

start imorgon, men tänker inte ställa klockan… :-) 
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Andra dagen…  
 

Rätt så blåsigt, frånlandsvind så inga större vågor hann byggas upp. Men bitvis blev det ganska tung paddling. 

När jag gick med vinden fick jag till lite surf och skrämde upp kajaken i 13 km/h. Såg en säl. Sen kom regnet. 

Usch. Men får väl vänja mig, ty det är väl inte sista gången det regnar på mig… lång paus i Hamburgsund 

inklusive besök till lokala kebaberiet. Landade så småningom i Smögen. Lite oplanerat men hittade ingen bra 

plats där jag tänkt stanna och kände att det var dags att stanna… Inga bilder idag, bjuder på en från igår. 

 

Keps med solskydd för nacke och kinder är bra. Men idag behövdes den inte… 

Tredje dagen…  
 

Somnade fint i mitt lilla tält men vaknade av ett hejdundrande åskväder som höll på en timme. Men ändå lite 

mysigt att vara i tältet när det regnar… dagen har bjudit på varierande väder, men njutbart alltihopa. Middag i 

mollesund var höjdpunkten! Slog upp tältet ca 1 mil norr om Marstrand och ska strax knoppa… 

Morgonrutin i tältet. 

http://multisportbloggen.se/2018/05/andra-dagen/
http://multisportbloggen.se/2018/05/tredje-dagen/
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Parkerat för lunch nånstans i närheten av Lysekil.     Gullholmen? Fint var det iaf! 

     

Navigation. Man ska ha land på vänster sida.             Mollösund, hur fint som helst 

Sen löser sig resten förr eller senare. 

 

 

Lunch. Spartanskt men ack så gott! Utsikten, vädret och läget var inte heller fel… 
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Fjärde dagen…  
 

Lite kortare paddling idag. Stannade till hemma hos Håkan och Julia (och Frej och Edda) på Hälsö. Riktigt skön 

eftermiddag och härligt att hänga med kompisar en stund. Blev väl drygt 3 mil paddlat. Inte så mycket. Men 

desto större insättning på det sociala kontot! 

          

Julia på altanen.                Håkan pysslar med sina krukor. 

 

Fantastisk fin utsikt från toppen på Hälsö! 

Imorgon drar jag vidare söderut och passerar Göteborg. De kommande dagarna blir det inte så mycket 

skärgård utan mer öppet och oskyddat. Så hoppas att vindstyrkorna fortsätter hålla sig på anständiga nivåer. 

Det får gärna puffa på i rätt riktning oavsett styrka… för övrigt känner jag mig lite rosslig i halsen. Hoppas inte 

att det blir något förkylningsaktigt av det. 

  

http://multisportbloggen.se/2018/05/fjarde-dagen/
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Femte dagen…  
 

Ojoj. Vilken dag! Började med stadig frukost på Hälsö. Stort tack för kost, logi och sällskap Julia och Håkan! 

Hela gänget hjälpte till att få kajaken i vattnet. Jag tutade lite i mistluren sen bar det iväg. 

 

Skulle passera inloppet till Göteborg och var lite stressad över att eventuellt hamna i ett chicken race med en 

mega stor stena line båt. Allt gick dock bra. Men jag vred på huvudet typ var 30e sekund. De är både stora och 

snabba de där rackarna. Sen mötte jag upp Petter, en kursare från handels och käkade finlunch i hovås. Det är 

19 (!!) år sen vi började plugga. Efter att ha snackat en stund och käkat en lång härlig lunch så åkte vi ut med 

Petters motorbåt till Valö och några andra fina ställen i Göteborgs skärgård. Badade lite, käkade glass, hade 

det allmänt väldigt trevligt! Tack för det Petter! 

       

 

http://multisportbloggen.se/2018/05/femte-dagen/
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Det var 30 grader och helt molnfritt idag. Underbart! Men nästan för varmt för att paddla.. körde en liten 

stund på kvällen och har slagit upp tältet på ett väldigt obekvämt berg. Men utsikten är fin!! 

 

 

Sjätte dagen  
 

Sov bra men vaknade tidigt i min klippskreva. Åt en ostfralla som Håkan skickat med från Hälsö. Fint! 

 

Syns sälarna? Svårt att fota snabbt från kajaken. Här låg de och värmde sig i morgonsolen iaf. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/forsta-halvan-sjatte-dagen/
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Paddlade typ 90 minuter och stannade sen för frukost #2 vid en rymdmätningscentral eller ngt liknande. 

Många stora paraboler men fin utsikt mot havet och det bodde folk bredvid så det borde inte vara hälsofarligt 

att vara där. Spännande ställe, kanske. Drog vidare och sneddade över Kungsbackafjorden mot Ringhals. Långt 

och varmt. Hittade en fin liten vik där de släpper ut vatten från Ringhals. Varmt och skönt så stannade såklart 

för lunch och ett litet dopp. 

 

Nu ska jag lata mig en stund i solen sen fortsätter resan söderut. Inte så mycket öar/skär etc framöver utan 

mer öppet. Varför köpte jag egentligen karta för sträckan Varberg-Åhus? Det är ju bara att paddla på… (famous 

last words…) to be continued.  

På eftermiddagen blåste det upp och gungade på rätt friskt på slutet. Hade jag paddlat surfskin så hade det 

varit en riktig rolig sträcka. Men med ca 60 kg ekipage så är det tungt att accelerera upp med vågorna och 

surfa. Körde på surf några gånger vilket var kul men det tog ordentligt på krafterna. 

 

Kom så småningom in mot apelviken där det kan bli hyfsad storlek på vågorna, blev översköljd några gånger 

men inget dramatiskt. 
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Handlade lite och fyllde på med vätska och vitaminer. 

Slog sen en signal till Erik som bor med Stina och deras tre barn i Träslövsläge som ligger i viken bredvid 

apelviken. De var hemma och redo att ta emot en paddlingsbesökare. Kul! Det blev lite snack, provsmak av 

nykokta havskräftor och sen fick jag sova i gästsängen, mycket skönare än klippskrevan dagen innan!! 

Sjunde dagen 
 

Efter en lugn start och frukost så var det dags att tuta lite i mistluren och kasta loss igen. Jag tycker det är kul 

att blåsa i den där luren. Undrar vad barnen tycker? 

 

Tack Stina och Erik! 

På den sjunde dagen vilade han? Nej, så blev det inte. Paddlade på mest hela dagen men försöker alltid ta 

hyfsat bra med raster; stretchar, käkar lite, går en liten sväng för att röra på benen också, käkar lite till, paddlar 

vidare. Det lite rossliga i halsen är i princip borta och jag har en bra känsla i kroppen. Bättre nu än när jag 

började faktiskt… 

 

http://multisportbloggen.se/2018/06/andra-halvan-sjatte-dagen-samt-morgon-sjunde/
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Inte helt fel rastplats… 

Imorgon har jag varit i gång en vecka. En femtedel. Egentligen ligger jag nog lite efter distansmässigt om man 

ser till Haparanda som mål. Men eftersom jag framförallt ser resan i sig som målet så känner jag mig lugn. 

Oavsett om resan slutar i Haparanda eller Gävle eller Stockholm så är det superfina upplevelser varje dag! 

Åttonde dagen…  
 

Pep iväg från strax utanför Tylösand vid åtta tiden för att ta mig över laholmsbukten. Var lugnt och fint till att 

börja med men en del motvind på slutet. Bukten är hyfsat lång att gå över så det sved lite på slutet. 

 

Möte på havet. Tripp, trapp, trull i storlek. Lugnt och fint så långt. Vinden ökade på senare. 

Väl över i Torekov blev jag uppmött av min morbror Jan som visade in mig till lämplig upptagsplats för kajaken. 

Vi åt en god och energirik lunch (väldigt väl anpassad för paddlare) och uppdaterade varandra på vad som 

händer och sker med jobb och familj. Mycket trevligt, tusen tack! 

http://multisportbloggen.se/2018/06/attonde-dagen/
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Morbror Jan och moster Birgitta. 

När jag så småningom kom ut i kajaken igen så smög jag en bit in i skälderviken med förhoppningen att hamna 

lite i lä och slippa paddla för långt idag. Gick iland och åt lite till och drog sen iväg över viken mot Arild. Det var 

bra gropigt vid passagen och den lilla vågbrytaren i fören fick jobba hårt. Ibland undrade jag nästan om jag 

skulle haft njurbälte… men värre var att när en lite större våg smällde mot och över baksidan av kajaken så 

brakade det till ordentligt. Misstänkte att något inte så bra hade hänt, trodde att jag ev. tappat reservpaddeln 

som sitter där bak. Det visade sig vara en gummicord till räddningspontonerna som gick av vilket innebär att 

dessa inte går att använda på samma sätt… eventuellt inte alls? Har med mig lite extra cord men det är oklart 

hur jag ska fixa lagningen. Mer om detta imorgon, tack och gonatt! 

Nionde dagen…  
 

Ägnade delar av fm åt att fixa till pontonerna. För den oinvigde så är det ett system som breddar kajaken om 

man druttat i vattnet och behöver mer stabilitet för att ta sig upp. Man kan då fälla ut denna lilla anordning 

som hålls samman på mitten av en gummicord som löper i ett rör i kajaken. Det var denna cord som gick av 

igår och då sitter helt enkelt inte pontonerna ihop och fast i kajaken om de skulle behövas… 

      

Utfällda pontoner. Trasig cord. Tyvärr underkänt betyg till cord-leverantören, köpte den helt ny. 

 

http://multisportbloggen.se/2018/06/nionde-dagen-fm-ligger-stilla/
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Extra cord, lite silvertejp, delar av ett buntband och en lila leatherman räckte för att fixa ihop det igen. 

#macgyver 

Stack sen ut och konstaterade att det blåser lite för mycket för att jag vill gå runt Kullen för tillfället. Således 

tillbaka i Arild och hänger här en stund. Förhoppningsvis mojnar det om ett tag… 

Efter lunch (och en liten tupplur bakom en fiskebod) i Arild såg det ut att mojna lite så jag stack ut igen men 

herre jösses vad det guppade och gungade. Jag ska inte ge mig på att gissa våghöjd, men man fick lyfta blicken 

för att se vågtopparna. Det var helt klart det största jag paddlat i. Fullt fokus hela tiden och när jag närmade 

mig udden såg det helt galet ut där ute. Så valde att gå in vid en stenstrand och vänta lite till och vila. Tar på 

krafterna att sitta helt fokuserad hela tiden. Kostade lite gelcoat att gå iland, men det var det värt. 

 

Ser lugnt och fint ut på bilden iaf… 

Stack ut igen efter en timme och nu var det mycket lugnare men fortfarande stort och stökigt. Rundade udden 

och när jag passerat Mölle var det som att paddla in i ett helt annat vattensystem. På några hundra meter blev 

det helt lugnt och fint. Konstigt, men skönt! Och nöjd att jag kom över skälderviken trots lite smått kärva 

förutsättningar. Tack Jens för bra peppning över telefon och Messenger! 

Paddlade på till en camping söder om Höganäs, fick låna en dusch och promenerade in till Höganäs. Skönt att 

röra lite på benen… imorgon ser det ut att blåsa en del, men på rätt håll iaf… 
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Tionde dagen…  
 

Jahapp. Då var man inblåst igen… men dagen började fint, vinden knuffade på i ryggen och jag lyckades smita 

mellan två av Helsingborg- Helsingör färjorna. Men lite läskigt är det allt när man kommer nära de där stora 

båtarna. Kände mig lite lunchsugen så tog första stranden direkt efter hamnen, låg i lä och såg fin ut. Ni som 

kan Helsingborg vet kanske vad som väntade mig? En jättestor nudiststrand. Men jag var hungrig så där blev 

det lunch iaf. Lite bakom stranden faktiskt. I skymundan. En väldigt trevlig och väldigt naken snubbe ville gärna 

visa mig de bästa ställena på stranden men jag nöjde mig med min plats lite i skymundan. Nakenbad är väl 

härligt, men att bada och umgås nakna i stor grupp känns lite främmande för mig. Men vi är alla olika och tur 

är väl det! 

 

Google Maps vet allt du gör… 

Nåväl. Lunchen åts och jag paddlade på en stund till. Vind och vågor ökade dock på tills det inte längre var 

funkis, dvs styrning blev svårt och jag blev översköljd av vågorna bakifrån. 

 

Uppåt 11 m/s är lite för mycket för att det ska funka bra att paddla i. Gick iland vid en surfklubb och de har 

verkligen lekstuga nu! 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tionde-dagen/


 

21 
 

         

Ser ut att mojna lite så strax drar jag nog iväg en liten bit till söderut… 

 

 

Eller så fortsätter jag med glass i solen… 
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Elfte dagen…  
 

Började med en liten promenad till Ica i Landskrona för proviantering. Det är fint med något mer än frystorkat 

dagarna i ända. Och bra att sträcka på benen. Köpte även en liten bakelse såhär nationaldagen till ära. 

 

Bakelsen får plats bland övrig proviant. 

Paddlade mot Barsebäck i motvinden men kände att det var för långt att paddla över bukten i ett svep med de 

förutsättningarna som var. 

Lugnt bakom ön gråen vid Landskrona men hyfsad fart på vindkraftverken… 

Sneddade lite in i bukten och tog lång lunchrast (igen) för att avvakta vinden lite. Det kostar mycket och 

smakar lite att slita i motvind. Fick lite känning i en armbåge och eftersom jag inte är 25 längre och är väldigt 

ointresserad av att dra på mig ngn skada som tar tid att läka så kändes det smartast att ta det lite lugnt. 

Så småningom lugnade sig vinden och jag körde på med sikte på Lomma men passerade en mysig liten 

båtklubb så drog upp på land där istället. Om inget blir knas så hoppas jag passera Malmö imorgon! 

 

Den syns lååångt bort, bron alltså. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/elfte-dagen/


 

23 
 

    

Bron på håll och inzoomad samt turning torso. 

Tolfte dagen…  
 

Började dagen i Vikhögs hamn, snackade en stund med två lite äldre medlemmar som träffat på två 

”svenskakustenpaddlare” under åren innan mig. Den ena hade det inte slutat alls bra för, han försvann 

någonstans längre norrut. Oklart vad som hände honom men helt klart att man ska ha stor respekt för havet 

och hela tiden ha med sig säkerhetsaspekter i sin ruttplanering. Jag fick med mig en (ett?) standar från Vikhögs 

båtklubb, kul! Tack för det och tack för tältplats mm. 

Tuggade på ner mot Malmö, gick in i viken för att minimera motvind och motvågor. Segt. Blåste på en del. 

Passerade malmös soptipp med en för mig ofördelaktig vindriktning. Luktade inte hallon. Passerade Malmö 

hamn med lite stresspåslag pga ett fraktfartyg som var på väg in. Dock koll på läget och goda marginaler. Kort 

löptur till en pizzeria nära stranden vid Ribbersborg och lunchen var fixad. Sen äntligen var det dags; bron 

skulle passeras! Lite av en milstolpe. 

 

Vinden fyller kepsen… 

Efter att ha haft bron i sikte i en mindre evighet så kunde den äntligen passeras. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tolfte-dagen/
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Från bron till klagshamn var det rätt så fina förhållanden men när jag gick runt spetsen vid klagshamn så ökade 

vinden på ytterligare. Dessutom var jag lite hungrig så istället för att gå mot falsterbokanalen så bestämde jag 

mig för rast. 

       

7 m/s åt fel håll är inte superhärligt. 

Träffade Ulla och Benny på väg in i hamnen och de undrade vart jag kom från och vart jag var på väg. Vi 

började prata på deras altan och det blev en väldigt trevlig kväll! De erbjöd mig också sovplats i sin ”hodda”, 

som var en fint inredd ”fiskebod”. Ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till! Förhållandevis tidig sänggång 

med riktigt tak över huvudet kändes fint! Stort tack för gästfriheten Ulla och Benny! 

 

       

Fin utsikt från Hoddan.                    Klagshamn 

Drygt en tredjedel av tiden har gått nu, men har inte paddlat en tredjedel av sträckan. Ska kolla lite närmre på 

distanser och se vad som blir ett sannolikt slutmål om jag kör på ungefär som hittills. Som jag skrivit tidigare så 

är det inte så att jag måste till Haparanda, utan jag kommer så långt jag gör och försöker ha det kul och njuta 

av resan längs vår fina kust! 
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Trettonde dagen…  
Lite motvind men inget som direkt störde när jag gick mot falsterbokanalen långt bort i fjärran. Lite seg 

paddling men ändå skönt att bli klar med hela västkusten. 

            

Långt där borta är den. Kanalen som avslutar västkusten. Väl där visade det sig att ngn slags hinder med en 

decimeter hög skarp kant låg i kanalen så fick vänta och äta lite glass i solen, men det var väl ok… 

 

På väg igenom kanalen, hej då västkusten. 

Fortsatte tämligen odramatiskt förbi Trelleborg, man får som alltid tajma sin paddling så man smiter mellan 

båtar som kommer och går. Svag motvind hela dagen. Stannade så småningom i Gislövs läge där min bror Ola 

hämtade upp mig och så åkte vi till Lund där han bor med sin familj. 

 

Ola, Estrid, Jon och Catarina.  

Blev dessutom en till natt i riktig säng, skönt! 

http://multisportbloggen.se/2018/06/trettonde-dagen/
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Fjortonde dagen…  
 

 

Smygehuk 

Idag, den fjortonde dagen, har det blivit en del vila, mest i preventivt syfte och ge framförallt armbågarna lite 

vila. Har värkt lite de senaste dagarna. Inget alarmerande, men kanske smart att vila lite innan det blir jobbigt 

på riktigt. 

Två veckor i kajaken och som sagt i princip en hel vilodag idag. Tog det väldigt lugnt, käkade frukost hos Ola 

och Catarina, luktade på blommorna med Jon, begravde en humla, vattnade jordgubbarna, hängde en stund 

på stranden på eftermiddagen och kollade på stenar mm. Ja, ganska soft helt enkelt. Vid halv sju paddlade jag 

iväg en dryg mil eftersom jag ville runda Smygehuk och börja norrut imorgon. Också lite av en milstolpe..! 

Femtonde dagen…  
 

Skånska sydkusten är fin, men jag måste erkänna att jag tycker att västkusten är ännu finare! Började dagen 

med en lite längre sittning till Abbekås där det blev lunchrast och påföljande vila i skuggan. Hamnen i Abbekås 

var dekorerad med en del gäss. Är abbekåsa-gåsen Joakim något som Edvard Persson hittade på? Eller finns 

det någon annan koppling till Abbekås och gäss? Den som vet eller vill spekulera får gärna sms:a mig på 

0733701520. Nåväl, somnade till lite fint på en bänk i hamnen i Abbekås och när jag vaknade så såg jag en 

annan kajak paddla förbi utanför hamnen. Kul med kajakkompisar tänkte jag och satte fart igen. Precis som jag 

misstänkte så var det Nenia som paddlat förbi, en dansk tjej som ska paddla svenska kusten och som började 

sin resa dagen efter mig. Så logiskt att hon kommit ikapp nu då jag tog det lugnt igår. Kom ikapp henne ute på 

öppet hav och ikväll har vi utbytt erfarenheter och haft det allmänt trevligt! Roligt med paddelsällskap ett tag! 

Blir tidig start imorgon då det ska blåsa upp ordentligt senare under morgondagen samt att försvarsmakten 

har ngn skjutning på ett område som ska passeras. Kan ju vara bra att passera innan skjutningen börjar… ser 

eventuellt ut som att jag får göra halt eller halvhalt längre fram då det verkar pågå en ”non-stop töm alla 

magasin skjut upp allt vi har” övning på ett annat skjutfält som är avlyst 00-24 i fem dygn… det får undersökas 

närmre om det verkligen ska skjutas dygnet runt eller om det kanske finns en lucka för en kajak att smita 

igenom vid ngt tillfälle. To be continued… 

http://multisportbloggen.se/2018/06/fjortonde-dagen/
http://multisportbloggen.se/2018/06/femtonde-dagen/
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Nenia och hennes kajak Mille. Nenia är för övrigt en av blott tre kvinnor som paddlat runt Danmark och den 

enda som gjort det utan sällskap. 

Sextonde dagen…  
 

Väckte tuppen i Ystad och kom iväg tidigt ty det skulle blåsa på ordentligt från väster så skönt att vara förbi 

sandhammaren och gå i lä innan vinden ökade. Det är ju inga exakta tider, så viss marginal är en klar 

rekommendation. 

 

13 -17 m/s är inte paddlingsväder… men härligt med solsken! 

På ”rätt” sida sandhammaren var det lugnt och riktigt fint! Fram till sandhammaren hade jag sällskap med 

Nenia, kul att ha paddelsällskap en bit! Körde sen på till Brantevik där jag käkade lunch och tog en liten tupplur 

på en bänk. Gillar det här med att sova lite efter lunch.. så skulle jag kunna tänka mig att göra även hemma i  

Stockholm  

http://multisportbloggen.se/2018/06/sextonde-dagen/
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Dagens lunch; taco gryta förstärkt med korv och en halv påse gott och blandat. Glammigt! 

 

Finaste sträckan hittills; mellan Brantevik och Stens huvud. Som en skandinavisk variant av en Söderhavsö. 

Vindstilla bakom de höga strandkanterna också… 

Nu är det nattläger i ett sömnigt Kivik där allt stängde redan kl 20:00… 

Och imorgon ska jag passera bl.a. ravlunda där marinen håller på med någon landstigningsövning. Pratade med 

ledningen på skjutfältet och de trodde inte det skulle vara några problem att passera. Skönt. 

Sjuttonde dagen…  
 

Oj. Redan 17 dagar i kajaken… time flies… tänkte dela med mig lite om fart och distanser; Rätt så tidigt stod det 

klart för mig att jag inte skulle hinna hela vägen till Haparanda på 35 dagar med en rimlig ansträngning. 

Jag vill ju hinna med att stanna upp lite ibland på turen och ha trevligt också. Jag har såklart paddlat en fullt 

lastad kajak innan, men inte så här fullt och tungt lastad. Tyngden sänker farten och ökar belastningen 

avsevärt. Mer än jag räknat med. Jag har med mig för mycket proviant, hade varit smartare att proviantera på 

Ica till 80% för att hålla nere vikten. Nu började jag med i princip allt käk för 35 dagar med mig. Summerat är 

det alltså ännu långsammare och tyngre än jag hade räknat med. Jag ligger nog ca 1,5 km/h lägre än jag 

trodde. Till saken hör också att min bakdel inte är helt kompatibel med sitsen, jag fixar mellan två och tre 

timmar sen behöver jag resa på mig och stretcha lite om inte nästa pass ska bli olidligt. Så det blir en del raster, 

vilket är nice, men drar ju ner på distanserna. Sitsen är klart bättre nu än helt original men fortfarande inte 

bra. Första 1,5 – 2 timmarna är bra, sen börjar smärtan komma. Lite klantigt av mig att inte göra mer gedigen 

http://multisportbloggen.se/2018/06/sjuttonde-dagen/
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långtest av sitsen men också lite anmärkningsvärt att en av marknadens dyraste och mest välrenommerade 

långfärdskajaker inte har bättre sits. Komfort är nog den viktigaste egenskapen i en långfärdskajak. Paddlade 

10 mil på tävling i Estland för någon månad sen, med endast kortare bensträckare där man var tvungen att 

lyfta kajaken. Den gången med en sliten sydafrikansk motionskajak med en sits som inte såg mycket ut för 

världen. Inga större problem med bakdelen trots drygt 9 timmars paddling. Nåväl. Jag har det bra trots den 

något lägre farten. Dagen började med proviantering i Kivik, ringde sen till Ravlunda skjutfält för att kolla att 

jag kunde paddla igenom utan att någon skjuter på mig och det gick bra! Skönt att inte behöva vänta längre än 

nödvändigt i Kivik. Gnuggade sen på förbi Åhus och så småningom kunde nattens bopåle slås ner i Tosteberga. 

 

Tosteberga, fint ställe! 

I morgon kommer jag att ha kommit en bit in i Blekinge… det tuffar på så sakteliga. Smhi har sagt att det ska 

regna imorgon. Verkar onödigt… hoppas de har fel! 

 

Blankt och fint på vattnet på kvällen, ser ut att bli lugnt imorgon så förhoppningsvis lite längre distans. 
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Artonde dagen  
 

Vaknade till ljudet av regn mot tältduken… Det var de första dropparna på ett bra tag. Men jag hade gärna 

sluppit. Enklare att tälta torrt… stack iväg med riktning mot Blekinge och två stora gamla radiomaster (?) i 

horisonten. Var rätt fin paddling på förmiddagen trots en hel del regn. 

       

Stora pinnar som syntes på långt håll.  På ett stäĺle var det ett metallstaket som var fast på 

ett grund. Undrar hur det hamnat där…  

När jag skulle korsa Pukaviksbukten och gå mot Karlshamn så var det mörka moln och åskmuller. Så bestämde 

mig för att vänta ut vädret. Åt en halv påse salt och blandat, satt perfekt. Träffade ett tyskt par i husbil som 

bjöd på te. Trevligt! Plus att jag fick damma av min tyska. De tyckte jag var duktig… Men jag är inte helt säker 

på att de var alldeles ärliga där… Men trevligt var det. Och jag blev sugen på att ha en husbil. Då blir man lite 

som skalman som har med sig allt. Smart! 

Så småningom sprack det upp och jag paddlade över bukten och en bit förbi Karlshamn. Spegelblank sjö på 

slutet. Fint. Tänkte på att kajaken går otroligt mycket lättare när det inte är några vågor som den stampar 

omkring i… 

Nittonde dagen  
Började strax utanför Karlshamn och körde på öster med målet att komma lite förbi Karlskrona. 

 

Fint ställe för lite rast och vila. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/artonde-dagen/
http://multisportbloggen.se/2018/06/nittonde-dagen/
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In mot Karlskrona var det bitvis lite kärv paddling med mycket sidsjö. Stannade till på Aspö för att fylla på med 

kakor och godis, käka samt eventuellt besöka muséet för rörligt kustartilleri. Back in the days så gjorde jag ju 

14 månader i Karlskrona, i just det rörliga kustartilleriet. Kompanichefen sa ”I händelse av ofred kommer det 

vara upp till kustartilleriet att hålla gränsen! Om striden når fram till armén har vi förlorat.” Och av detta blev 

det museum?! Som dessutom var stängt. Jag säger då det… 

Nåväl, Aspö var väldigt fint och så småningom gick resan vidare. 

      

Kustkorvetten är pytteliten jmft med stena line.     På ena sidan udden helt lugnt. Utanför stökigt. 

 

Båtkyrkogård. 

En bit efter Karlskrona bestämmer jag mig för att paddla på till sent på kvällen men då dyker det upp en annan 

kajak en bit bort så jag paddlar dit för att säga hej. Kanotisten i fråga heter Ola och det visar sig att han följer 

oss som paddlar kusten, via gps. Vi snackade lite och sen bjöd han hem mig till att övernatta i hans gäststuga. 

Vilket erbjudande! Det kunde jag inte tacka nej till. Jag har aldrig träffat Ola tidigare, men förmodligen har jag 

träffat hans nya kajak, på en fabrik i Estland i våras. En superfin Tahe (555?). Lustigt sammanträffande. Jag fick 

ta en dusch, vilket var väldigt skönt. Ola med hustrun Jenny bjöd också på vin och lite tidigt lördagsgodis. 
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Fantastiskt trevligt!! Ola har för övrigt cyklat väldigt mycket, bla genom Sverige på 11 dagar, bra trampat! Det 

blev en kul kväll och jag sov som en stock i deras gäststuga. Vilken fin gästvänlighet, stort stort tack!! 

   

Ola och Jenny. 

Härligt med livet på landet, de hade hund, häst, katt och några nykläckta kycklingar och kanske något mer? 

Tjugonde dagen…  
 

Idag hade Jenny ställt fram en termos med fantastiskt gott kaffe till mig. Jag verkligen njöt av detta på deras 

fina altan med utsikt ut mot havet. 

 

Har idag hunnit runda Torhamn och är nu på östra delen av landet… 

 

Torhamns udde. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tjugonde-dagen/
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Som jag skrev tidigare så rundade jag sydkusten på förmiddagen och nu kommer kompassen nästan bara peka 

norrut. Strax efter tolv, typ 7 mil söder om Kalmar, började jag scanna strandremsan efter lämpligt ställe att 

käka lunch på och såg efter en stund en liten lucka som såg ut att vara lämplig att ta upp kajaken vid. Blev 

positivt överraskad för bakom den lilla luckan fanns en stor och fin badplats med bänkar och nyklippt gräs. 

Fint! 

 

Bryggorna var dock inte i ännu och inte en själ i sikte. 

Under lunchen fick jag kontakt med Hanna och Elis som bor i Kalmar. Förutom att de är glada och härliga 

kamrater så är de också båda två mycket duktiga paddlare. När de bodde i Stockholm tränade vi ofta 

tillsammans i Stockholms kajakklubb. Vi hade sagt att vi skulle försöka ses när jag kom förbi Kalmar. De lastade 

upp ett par kajaker (surfskis) på sin bil och körde ner för att möta mig. Kul!! Eftersom de har lille August (6 

månader) så kan de inte paddla samtidigt så den ena av surfskisen på taket var för att låna ut till mig. Vilken 

dröm att paddla surfski några mil! Inga packluckor, ingen extra vikt, mycket bättre roder och sits… mmm! 

(Vet att det är ett regelbrott enligt HBB stadgar att byta kajak men det var det värt!) 

        

Jag och Elis på väg ut på vattnet. I jämförelse med den tungt lastade havskajaken var det som att paddla en 

formel 1 bil! Blixtsnabb i accelerationen och fantastiskt responsiv styrning. Härligt! Vikt på kajaken = Ca 14 kg 

istället för ca 55 kg. Fantastiskt kul att kunna surfa fram ordentligt igen. 
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Paus efter ca 15 km. Fina förhållanden, men många grund att hålla koll på… sen körde vi ett pass till, tyvärr lite 

svagare vind. Men fint ändå. Slutade i Bergkvara där Hanna och August mötte upp med två nyinköpta pizzor! 

Det blir inte bättre än så!! Sen hem till deras fina hus och jag får det lyxigt med ännu en natt i säng! Vilken dag, 

stort tack Hanna och Elis! Och imorgon kör vi en liten sväng till… 

Tjugoförsta dagen…  
 

Även idag var det surfski-paddling på schemat, fint med omväxling. Och som några säkert redan noterat så 

kommer jag alltså inte hinna till Haparanda under kalenderåret 2018. Jobb och familj mm gör att jag måste 

hålla mig till de 35 dagar jag har. Jag känner därför inte att jag behöver hålla mig till det formella regelverk som 

finns inom havspaddlarnasblaband.se. Där man t.ex. inte får byta kajak under resan. Jag paddlar på lite mera 

fritt. Och då är det kul med surfski i Kalmarsund! Idag knuffade vind och vågor på lite lagom fint för ändamålet. 

Ca 9 m/s i medelvind på eftermiddagen. Surfskin klarar mycket mer vind och vågor än en havskajak, bl.a. tack 

vare bättre roder. Vi paddlade rätt så lugnt men hade riktigt kul paddling med fin surf och toppfarter på 20 

km/h. Om (när?) jag ger mig på hela kusten igen så blir det i en surfski med packluckor. Lättare, snabbare, 

roligare och säkrare. Man blir förvisso blöt mest hela tiden men man kan ju ha torrdräkt… 

 

August hjälper till att inspektera utrustningen innan avfärd. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tjugoforsta-dagen/
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Första passet var lugnt men bjöd ändå på en del surfbara vågor. Paddlade förbi en stor sälkoloni uppmärkt 

med bojar som man inte får passera. 

Käkade lunch vid Ekenäs och tror faktiskt att det var den godaste konserven hittills. Outmeals Chicken Masala. 

Den käkade jag och Hanna. Fint som snus med expeditionsmat! Elis valde Chili con carne. Den är ett 

bottennapp. 

 

Bra med en Fantomen mössa när man ska ut och paddla! Det är tur för alla som paddlar att det inte är en 

mode-sport ty vi ser alla emellanåt lite lustiga ut. 

Under eftermiddagen skulle vi förbi Kalmar och nu hade det börjat blåsa lite mer. Elis och Hanna kan 

förhållandena i sundet bra och hade koll på riktmärken, grund, var vågorna blir bäst mm. 

Fick till några riktigt fina längre surfar där det gick undan ordentligt, kul!! Framme vid Kalmar dog vågorna ut 

och de sista kilometrarna var lugna. 

     

Ölandsbron passerades. Ännu en milstolpe!                     Elis och bron. 
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Upptag vid stranden med bron i bakgrunden. 

Var byter sillen namn till strömming? Visst är det i Kalmar? Eller? Isf är det två milstolpar på samma plats. Både 

bron och namnbytet av den fisk som är mest populär till snapsen. 

Dagen avslutades med grillning av burgare samt glass och jordgubbar. LYX!! Supertack igen Hanna och Elis! 

Imorgon är det havskajak som gäller, tror det är ca 50 mil kvar till Stockholm. Ligger runt hörnet, typ. 

Tjugoandra och tjugotredje dagen…  
 

Dag 22 började med att jag lämnade Kalmar och den fina tillvaron som gäst hos Hanna och Elis. Tillbaks till 

tillvaron med tält helt enkelt. Eftersom det var lite blåsigt i Kalmarsund så hade jag siktet inställt på att gå nära 

land och gå igenom ett par kanaler. 

 

Funktionskontroll av mistluren vid avfart från Kalmar. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tjugoandra-och-tjugotredje-dagen/


 

37 
 

    

Inte helt lätt att se ingången till kanalen, men den var där bakom ngn stans. 

Bro vid första kanalen, revsudden. Där strömmade lite så jag kunde äta ett par av Elis nybakta frallor och glida 

fram genom kanalen utan att paddla. Skönt. Och gott. 

    

Bro vid andra kanalen, Patamalm. När jag hittat och tagit mig igenom båda kanalerna var jag så nöjd med 

navigationen att jag firade med ett helt rör singoalla. Det var precis vad jag behövde. Nöjd kanalpaddlare. 

Suddig bild, annars hade det nog synts en del kaksmulor i skägget. 

Men det bästa med dagen var att ännu en kamrat från kajakklubben, Christian aka Pongen, med sommarhus 

nära min position, hörde av sig och undrade om jag ville ha sovplats hos dem och paddelsällskap under 

morgondagen. Det tackade jag såklart ja till! Blev upphämtad och fick en god middag, trevligt sällskap av 

Pongen med hustrun Gunilla och en fantastiskt bra natts sömn! De har ett riktigt häftigt sommarhus i en 

gammal stationsbyggnad. 

     

Stationsskylten är kvar, såklart. Två klassiska och härliga kajaker. En vkv 100 och en struer glider. 
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Skönheter!                     Finfrukost i stinsens kök. 

 

Coolt hus! (Och smart att ha två likadana bilar. Så man känner igen sig bland knappar och spakar och annat.) 

Dag 23 var det dags att paddla igen. Pongen hängde på med sin havskajak. Fint men lite blåsigt så vi gick rätt så 

nära land. 

    

Lunchrast.            Stannade till vid Oskarshamns kanotklubb. Superfint ställe!! 
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Fikamenyn. Och en skk t-shirt. Allt man behöver. 

      

På väg att kasta loss från Oskarshamns kanotklubb. Blev också attackerade av tärnor på vattnet. Aggressiva 

små rackare. Så här kan det se ut när man paddlar förbi en liten ö med många tärnor. 

En bit norr om Oskarshamn sa vi hej då. Stort tack Pongen och Gunilla för kost, logi och trevligt sällskap! Jag 

paddlade sen en liten bit till och har nu slagit upp tältet igen. Känns fint att vara i Småland och tälta i lite mer 

skogsmiljö. Men myggen hade jag klarat mig utan… 

Tjugofjärde dagen…  
 

Visste att det skulle blåsa bra under dagen så stack iväg hyfsat tidigt för att hinna en bit innan vinden ökade. 

Paddlade inomskärs så kunde ofta hitta lä och eftersom det var frånlandsvind så byggdes det inte upp några 

särskilt jobbiga vågor trots stark vind. Fram på eftermiddagen var dock medelvinden 12 m/s och 18 m/s i 

byarna. Vid ett tillfälle när jag gick upp mot vinden var det knappt att jag kom framåt. Kajaken blir också svår 

att styra när man knappt har ngn fart så jag bestämde mig för att gå i lä och avvakta. Det var nog klokt. I 

Västervik hade tydligen träd blåst omkull. Så det fläktade på rätt så friskt. Slog så småningom upp tältet och 

konstaterade att det finns värre öden än att vara inblåst och ligga i ett tält med en bok och en hel del choklad 

och annat snacks. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tjugofjarde-dagen/
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Misterhults skärgård. Fantastiskt fin! Stockholms skärgård är en blek kopia. Lite svårnavigerad med många små 

öar och trånga passager som är kluriga att hitta. Mellan öarna kändes knappt vinden. 

Tyvärr har solcellsladdaren klappat ihop så jag har snålat med batterierna… hoppas att batteripacket är helt så 

jag ladda det i gästhamnar och liknande. 

Tjugofemte dagen…  
 

Jag ligger ju lite efter med bloggandet pga lite teknikstrul, men här är dagens rapport iaf. Tältplatsen på ön där 

jag blev inblåst var perfa. Sov som en stock. Lugnare vindar idag, så har vispat på rätt så bra idag. Superfin 

skärgårdspaddling, inte spikrakt någonstans men vackert överallt! Hade ju dåligt med batteri så ville inte 

plocka fram mobilkameran, men var tvungen att göra det till slut ändå. På väg in mot Västervik seglade det in 

en örn inte alls långt från kajaken. Den gled in bakifrån och satte sig i ett träd en bit bort. Måsar och tärnor i 

närheten blev tossiga och gapade för fullt. Örnen såg inte ut att bry sig. 

 

Lite suddig bild, men det var en mäktig upplevelse! Väl värd att dokumentera med de sista batterierna i 

telefonen. En stund senare var det två tärnor i luftstrid mot en örn. Säkert samma örn. Tärnorna var klara 

segrare. 

Tog lite rast i Västervik, där för övrigt kajaken är byggd på vituddens kanotvarv (vkv). Förstklassigt hantverk! 

Laddade batterierna i gästhamnen också. 

Visste att det skulle regna, men tänkte att jag kör på tills det slutar och slår upp tältet då. Verkade vara en ok 

idé enligt SMHIs prognoser. 
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Blött utanför. Varmt och torrt i kajaken, lika bra att sitta kvar… Strax efter att regnet upphörde kom jag fram 

till den tänkta tältplatsen. Kungshamn, stod det på kartan. Kändes passande på något sätt…  

Tjugosjätte dagen…  
 

Började dagen med att upptäcka resans första fästing. Usch. Snabbt fram med fästingplockaren och sen 

alkogel på allt. Otäcka små rackare. Jag är nog mer orolig för borrelia/tbe än stora vågor etc. Nåväl… 

Större delen av dagen känns det som att jag har hållit samma kurs, men omgivningen har ju skiftat så det blev 

inte långtråkigt ändå. En del regn och ganska mycket kallare. Har haft både långbrallor och poogies (påsar på 

paddeln som skyddar mot vind och vatten). Men i kajaken är det varmt och mysigt. 

    

Vatten överallt. 

Paddlade förbi en ö med hundratals häckande skarvar. Ojoj vad de förstör där de befinner sig. Ser helt dött ut 

efter att de varit där ett tag. 

Alla klumparna i träden är fågelbon. Inte skönsång, särskilt inte när man vet hur det blir där de far fram.  

Vädergudarna (smhi) har sagt att det ska bli kallt inatt så jag är redo med förstärkningsplagg i sovsäcken… (Och 

kallt var det, men inte hos mig i tältet) 
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Tjugosjunde dagen…  
 

Som jag skrev tidigare så var det kallt i morse. Och regnigt. Och blåsigt. Typiskt midsommarväder, antar jag. Så 

det blev sovmorgon. Regnet försvann tillräckligt länge så att tältet hann torka hyfsat, vilket är skönt inför 

kvällen. Har varit bra tryck i byvindarna under dagen så det har varit zick-zack mellan öar för att hitta lä och 

kunna paddla lite mera skyddat. 

      

Midsommarlunch, fint det! 

Paddlade igenom ett midsommarintensivt Arkösund. Vet inte vad man kan säga om det jag såg och hörde. 

Men det kändes bra att paddla vidare… 

Från blåsigt hav till stilla kanal. Landade iaf strax norr om arkösund och utsikten är helt ok! 

 

Imorgon ser det lugnt ut, vilket passar bra då bråviken ska passeras och där kan det bli stökigt om det är 

mycket vind. 
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Tjugoåttonde dagen…  
 

”Hemåt det bär för varje minut, träldomens tid snart är förbi”… osv osv sjöng man de sista dagarna innan man 

åkte hem från insats i utlandsstyrkan på den gamla goda tiden… Ni som eventuellt varit i det sammanhanget 

vet precis vad jag menar. Ni andra får googla det…  

Men så känns det. Att hemmet närmar sig. Och det känns rätt så skönt. 

Det var småkyligt när jag vaknade i morse, 8 grader. Men så småningom när solen kommit lite högre så blev 

det anständig temperatur igen. Det är mycket kallare i vattnet också. Sitter fortfarande med långbrallor och 

poogies när jag paddlar utan att det blir för varmt. Nåväl. Styrde kajaken mot Oxelösund och kanotklubben 

som ligger där (OKK). Tänkte ladda lite batteri och promenera in och handla lite också. Tur som jag ju har så 

fanns det OKKare på plats som var vänliga nog att släppa in mig till duschen till och med. Det var skönt! Fint 

med gemenskapen även mellan olika kajakklubbar. Tusen tack OKK! 

 

En skulptur av ”guld gert” utanför klubbhuset. Men var inte Gert från Nyköping? 

 

Är det en kebabtallrik? Eller en kebabpizza? Både och!! 
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Så småningom kom jag i kajaken igen och vispade på tills jag plötsligt såg en STF skylt på en mysig liten ö. 

Svängde in och mycket riktigt så låg där ett fint vandrarhem. Sävö. Ingen där. Och ingen som svarar i telefon. 

Lite märkligt, men det är kanske så vandrarhemmen funkar nuförtiden? Slog iaf upp tältet här då det passar 

bra i tid. 

 

Imorgon bestämmer jag mig om det blir via Södertälje eller skärgården som jag tar mig hem. Ryktet (Pongen) 

säger att söderäljevägen är finare… 

Tjugonionde dagen…  
 

Började dagen med att promenera lite runt vandrarhemmet. Åt frukost i lugn och ro och lyssnade på fåglarna. 

Soft. Kikade in i det lilla lots-museet på ön också. Mysigt ställe det där Sävö. Paddlade iväg så småningom och 

initialt var det ingen vind alls, sen var det lite motvind. Men inget dramatiskt. Pausade och käkade lunch på en 

varm klippa i lä. Fint. Och fick en rolig överraskning när jag satt på min klipphäll och strax skulle ge mig iväg. 

Magnus som började tidigare än jag, men tagit en paus i paddlingen, visade sig ha varit mig precis hack i häl ett 

tag och nu kom han ikapp. Han hade kikat på min gps och visste var jag befann mig. Kul med sällskap! 

 

Ännu en glad kust-paddlare. 

Mycket snack om ställen, upplevelser och prylar. Kul! Magnus kommer köra med sikte på Haparanda så tyvärr 

blir det bara imorgon som vi paddlar ihop, jag viker ju av mot Stockholm. 

http://multisportbloggen.se/2018/06/tjugonionde-dagen/
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Lots-museet. Jag hade behövt lite lots-hjälp dagen innan ty jag brakade rakt upp på ett grund när jag försökte 

paddla och läsa karta samtidigt. Var är grundet? Bang! Här är grundet. Typ. Kajaken tål betydligt mer än så, så 

ingen fara. 

     

Fin kanal i närheten av Nynäs.                                            Magnus med sin fina Zegul Expedition. 

Missade tyvärr ett erbjudande från Anders, en gammal kollega som bor i Nynäs, om ”något gott”. Hoppas 

erbjudandet är kvar till någon annan gång jag paddlar förbi! 

Imorgon är det ett mastodont-pass på schemat. Förhoppningen är att komma hela vägen till sthlm. Jag får se 

vad kroppen tycker om det… det finns risk att det blir sent… 
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25 juni, Trettionde och sista dagen…  
 

Sov som en stock bland myrorna norr om Nynäs. Riktigt nice med sällskap till frukosten. Magnus bjöd på kaffe, 

fint och lite lyxigt då jag själv inte haft med kaffe på turen. Paddlade förbi Muskö och Berga och Horsfjärden. 

Lustigt nog kändes fjärden pytteliten. Hur lyckades någon eventuellt gömma en ubåt där? Men det var tydligen 

svårare att gömma ubåt i Gåsefjärden (U137). Tyvärr föll det sig inte så att jag paddlade förbi det grundet i 

Karlskrona när jag var där. 

Dagen har i stort bestått av mycket paddling, men trevlig paddling med sällskap! Kan konstatera att det har sin 

tjusning att paddla själv, men jag gillar ännu bättre att paddla med sällskap. Tog paus vid Dalarö och Dalarö 

kajakuthyrnimg. Trevligt folk som lät oss låna bryggor och övriga faciliteter. Efter pausen paddlade jag vidare 

mot Stockholm och Djurgården med landets finaste kanotföreningslokal FKI. (Något subjektivt kanske). 

Klubbhuset lär vara byggt av material från läktarna till OS 1912. 

 

Fin flagga! 

Knäppte i mig både Alvedon och Voltaren i förhållandevis rikliga mängder för att orka med värken av att sitta 

så länge i kajaken. Tabletterna tillsammans med chokladkakor och vetskapen om att gamla härliga FKI skulle 

ligga inom synhåll några uddar bort gjorde att det ändå gick att stå ut. Kom fram till Lidingö lagom till 

solnedgången och stressade på lite extra på slutet eftersom det är hyfsat tät trafik med stora båtar i området. 

Nynnade på ”hemåt det bär” och kom till slut fram till den nybyggda bryggan på klubben. 

Mottagningskommitté på bryggan i form av Pontus som varit en av mina ”livlinor” om jag mot förmodan skulle 

behövt trycka på SOS knappen. Värmande dryck och bra snack i klubbhuset! Stort tack Pontus! 

Magnus som jag hade sällskap med fortsätter nu vidare mot Haparanda. Lycka till Magnus! 

Jag är väldigt färdigpaddlad men återkommer med en epilog när jag samlat intrycken. 
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10 juli, 2018. Epilog…  
 

Har nu varit hemma i ett par veckor och det riktiga livet är i gång igen. Jobb, tvättstuga, trängsel osv mm. 

Vardag helt enkelt. Jag hade ju 35 dagar tillgängligt för paddlingen och räknade med 6,5 mil om dagen i snitt, 

vilket ger ca 230 mil, vilket är hela kusten. Av de 30 dagarna jag var ute så blev det 29 paddlingsdagar. Sträckan 

blev närmre 130 mil, så i snitt 4,5 mil om dagen. Framförallt så handlade den lägre distansen per dag om att 

jag inte kunde sitta tillräckligt många timmar i kajaken per dag. Jag fick ont i baken och tog därför rätt så 

många och långa raster. Nu var ju vädret till 95% helt fantastiskt så det var helt ok att ta långa raster med 

promenader och stretching. Jag tror att jag haft ca 15 olika kajaker i min ägo och förmodligen testat ungefär 

lika många till. Och aldrig fått problem med sittställningen på det viset jag fick nu. VKV:n är en otroligt fin och 

välbyggd kajak. Den har en finish och robusthet som är oöverträffad. Men min bakdel är inte kompatibel med 

den sits som sitter i. Det är många som sitter väldigt bra i den, men inte jag. Två timmar funkar fint, sen börjar 

det göra ont. Har kikat på äldre sitsar till samma kajak och jag tror att de skulle funkat bättre för mig. Nåväl. 

För min del så var själva resan målet. Att komma till Haparanda såg jag som en möjlig bonus. Det är otroligt 

mycket som kan hända under tiden som ändrar planen och att sitta och lida mig igenom 35 dagar för att till 

varje pris lägga handen på riksröset i Haparanda var aldrig ett alternativ. Klart att det gör ont ibland, men det 

finns gränser för hur mycket som är lämpligt att utsätta kroppen för. Nu två veckor efter att jag avslutade 

paddlingen har jag bara lite värk kvar i bakdelen. När jag närmade mig Stockholm så bestämde jag mig för att 

avsluta några dagar tidigare eftersom det är enklare logistik att paddla direkt hem istället för att rodda med 

transport från någonstans norr om Stockholm. 

Det enda smolket i bägaren är de kommentarer på webben och mail som kommit från den informella 

organisationen bakom havspaddlarnas blå band. Det har varit både raljant och otrevligt. Nu föredrar ju jag att 

prata med folk istället för om folk, så jag ringde givetvis upp ett par personer inom den organisationen och 

frågade vad det handlade om. Lång historia kort så verkar det som att den informella organisationen behöver 

se över vem/vilka de har som talespersoner. Undrar hur många fler än jag som drabbats av de tråkiga 

kommentarerna och mailen men inte konfronterat vederbörande? Det har marginell påverkan på min 

upplevelse men känns onödigt att lägga tid och energi på att hantera den negativitet som kommit från det 

hållet. För mig handlar all paddling om glädje och kamratskap. Så är det tydligen inte för alla. 

Summerat har jag haft 30 helt fantastiska dagar utmed kusten och är supernöjd med resan! Det blev mycket 

mer socialt än jag trodde. Tusen tack till alla vänliga människor som mött upp under resans gång, det blev 

många både planerade och oplanerade möten! Till 99,9% så har jag blivit positivt bemött och folk jag träffat 

har verkligen visat gästfrihet och bjudit till för att stötta med allt från tak över huvudet till att få ladda 

elektronik. Tack!! Rätt så ofta pep det till i telefonen från folk som hejade på och undrade hur det gick för mig, 

den uppmuntran betydde också mycket, Tack! 
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De tre viktigaste sakerna jag tar med mig från resan är; 

1. Alla positiva människor och hjälpande händer utmed vägen! 

2. Det är fascinerande att man klarar sig med det man kan packa ner i två luckor på en kajak. Tillvaron är 

avskalad och man klarar sig med mycket mindre än man tror. Helt plötsligt är det lyx att få tak över huvudet 

eller att ha tillgång till rinnande vatten. 

3. När fokus ligger på väder, vind och navigation inträffar ett stort lugn. Jag har inte tänkt på alla utmaningar 

på jobbet eller annat som man emellanåt kan tänkas ligga sömnlös över. Att bara sitta på en klippa och titta på 

en nyckelpiga är balsam för själen. Det är en stressfri tillvaro i kajaken. 

 

 

 

Jag vill absolut paddla den återstående sträckan. Kanske uppdelat i fler delar för att inte behöva ta tjänstledigt 

(ty det svider i plånboken att inte ha någon insättning den 25:e), kanske i ett svep, kanske i en dubbelkajak? 

Kanske gör jag om hela sträckan från start? Men inte nästa sommar…  

Nu har jag stämplat ut från kontoret och det är semester med familjen på schemat. 

Tack igen alla som stöttat mig och engagerat er på olika sätt i mitt paddlingsäventyr! Det var grymt kul!! 

/Nils 


