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Sol från en klarblå himmel och några få minusgrader. Förhållandena på Fryken var snudd på optimala för långfärdsskridskoåkning under 
söndagen. FOTO: KARINA JOHANSSON  

Långtur när Mellanfryken frös rekordtidigt 
SUNNE 

Under söndagen syntes flera gäng med långfärdsskridskoåkare ute på Mellanfryken. 
Anledningen är att isen precis lagt sig.  
– Den la sig redan natt mellan 29-30 december och enligt SMHI har inte det hänt sedan 1876, berättar 
långfärdsskridskoåkaren Jan Nilsson från Arvika. 

Många långfärdsskridskoåkare passade på att åka på Mellanfryken under söndagen. 

– Förutom några ställen på Vänern är sträckan mellan Västra Ämtervik och Sunne enda stället i Värmland där 

det går att åka. De andra sjöarna är snötäckta, berättar Anders Johansson. 

Att Mellanfryken fryser så tidigt är väldigt ovanligt.  

– Medeldatum för att isen lägger sig är den första februari, berättar Jan Nilsson.  

Anders Johansson var ledare för gruppen som tillhör Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Arvika-Sunne.  



Inte ett snökorn 

Den här dagen var de fyra stycken, Jan Nilsson, Sten Bergman, Lasse Solvik och Anders Johansson, alla från 

Arvika. 

Förhållandena med någon minusgrad och sol från en klarblå himmel var snudd på optima. Inte ett snökorn 

fanns på stora delar av isen mellan Sunne och Västra Ämtervik där gänget utgick från. Det tog dem knappt ett 

par timmar att åka den tretton kilometer långa sträckan till Kolsnäs, inklusive ett antal pauser. För när man 

beger sig ut på is är det förstås inte bara att åka.  

KUS 

Säkerhetstänket är högt och man stannar ofta för att kontrollera isen. 

– Vi åker hela tiden och tittar efter sprickor och skiftningar i isen, berättar Anders. 

Deras ledord är KUS vilket betyder kunskap, utrustning och sällskap. I utrustningen ingår isdubbar, ispik, 

livlina och ryggsäck innehållande torrt ombyte. Ryggsäcken fungerar också som flytväst. Följer man bara det här 

menar de att risken för att en allvarlig olycka ska inträffa minskar dramatiskt. 

Tog kort 

– Då är det inte så bråttom som man kan tro om man går genom isen. En gång ropade Anders att vi skulle ta 

kort på honom innan han tog sig upp, berättar Jan med ett leende. 

Hamnat i vattnet, det har allesammans gjort någon gång. 

– Förr gjorde det jag en gång om året. Nu händer det inte lika ofta längre. Jag har nog blivit lite försiktigare, 

berättar Sten Bergman. 

Frihetskänsla 

Vid Kolsnäs blev det en välförtjänst fikapaus. Där satt de och njöt i solskenet och konstaterade att livet är 

fantastiskt när man få bege sig ut på långfärdsskridskor. 

– Det är en otrolig frihetskänsla, konstaterar Lasse och Anders. 

– En spänning och utmaning, berättar Jan.  

– Man kan åka vart man vill. Det är inte som med längskidor där man måste följa ett spår, tillägger Sten.  
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