
Södertörn delights

Kjell Helén och jag tog på lördagen 13 februari 1999 en ca 20 km lång skridskotur på 
Nynäsviken som är belägen syd-sydväst om själva staden Nynäshamn. Ett skyddat vatten, 
som en insjö, med oftast höga Södertörnsklippstränder. Sund mot Gårdsfjärden i öster och 
mot Dragsfjärden i väster genom den sprängda/grävda smala och korta Dragets kanal.

Ca 20 kilometer (nå kanske 25 km då, Kjell!) blev det på nästan alltid släta isar täckta med 3-
5 cm snö, endast undantagsvis bromsande. Viss mjukhet här och där genom uppsaltning. 
Omkring 10 cm tjock is. Inga problem med vindbrunnar även om man kunde se tecken på  
fläckvis senare isläggning.. Färska spår från tidigare åkares ger en viss trygghet när snön 
hindrar bedömningen.

Spår av isjakt, såg även denna mot slutet av färden som varade ca kl 12.05 - 16.20. Mötte 
skridsko- och skidåkare. Enstaka pimplare.

Gråmulet men ibland kunde solen anas även av mycket klentrogna. Lätt sydvästlig vind. 
Någon plusgrad, lätt blött ibland (uppsaltningen).

Start vid ”Sågen” (S Käringboda) efter bilfärd, första gången för mig i Kjells nya något 
begagnade Corolla. Stack söderut. No problemas, motvinden märktes knappt. Så småningom 
tog det stopp längst in i Sågviken efter ca 7 kilometer, lätt besvikna var vi. Ingen karta, dumt. 

Såg person att tala med som visade sig vara en lätt upphetsad och pratsugen smålänning som 
sett ca 6 st havsörnar när han varit på södra stranden av Järflottahalvön några minuters 
landpromenad bort genom skogen. Vi tittade då bakåt och kunde nu se Dragets Kanals 
öppning någon kilometer bort. 

Efter omkring 500 meter skogspromenad kom vi fram till södra stranden och träffade där en 
fågelälskare som vi samtalade med. Vi njöt av havsörnarnas mäktighet när vi blickade söderut
över Konabbsfjärden och dess stränder. Vi fick titta i fågelskådarens kikare men även sedda 
utan kikare var de mäktiga där de stod på isen även 500 meter bort. Även diverse sjöfågel 
samt svan (sångsvan) såg vi. Disigt och grått sydöver, vattnet var öppet med isflak skvalpande
närmast stranden. Om ett halvår kan man få lust att bada här men just nu kändes sommar och 
bad  MYCKET avlägsna.

Matrast. Återfärd med sväng mot Dragets Kanal där vi träffade en grupp skridskoåkare som 
hade haft fin is från Stora Vika.  Så tvärs över viken mot östra utloppet som man nog kunde 
ha kommit igenom utan att ta av sig skridskorna om man gått på ”landisen” (själva sundet var 
öppet som sund plägar, strömt). Hade varit av visst sentimentalt värde, på utsidan ligger en 
plats vi (m fl) ofta besökt sommartid men Kjell var mindre entusiastisk. 

Så en sväng in till Nickstabadet, ruvande med sitt mörka minne, för en kopp kaffe. Vidare in i 
Nynäsviken  innan vi vände tillbaka mot bilen.

Kaffe hos Kjell och Annette, sedan pendel hem. 


