
Varierande stadspaddling i

Stockholm

24

St
oc

kh
ol

m

St
oc

kh
ol

m

Du måste inte nödvändigtvis åka långt ut i havsbandet för att paddla, det finns utmärkta turer 

att göra på närmare håll. En varierande tur börjar i Sickla Sjö och går via Skurusundet,

 Fjäderholmarna och genom Djurgårdskanalen, för att avslutas med en runda i Stockholms City.

25

Det här är en väldigt varierande 
runda på ungefär 25 kilome-
ter, lite beroende på vägval 
och hur mycket man snirklar 

utmed land. Det krävs ingen seriösare 
navigering för att hitta rätt, du har nästa 
alltid landmärken att följa. Det du bör ge 
akt på däremot är att det är väldigt trafi-
kerade vatten, speciellt mot slutet av turen 
där reguljär båttrafik som djurgårdsfärjor 
och finlandsbåtar trafikerar farlederna. 

Till det kommer alla fritidsbåtar som ofta 
rör sig lite mer oförutsägbart.
 En lämplig startplats är västra änden av 
Sickla Sjö vid foten av Hammarbybacken, 
här finns kajaker att hyra och även parke-
ringsmöjligheter.
Den kanallika början med näckrosor och 
tranor öppnar sedan upp sig något när du 
lämnar Sickla Sjö och går in i Järlasjön. 
Startar du tidigt och har en smula tur kan 
du se bäver i området. Vid slutet av sjön 

går du in i tunneln under motorvägen och 
in i den lilla Kolbottensjön, det finns en 
brygga här man kan använda för att gå 
iland. Nu kommer en kajakvagn till pass, 
det är ungefär 500 m till sjösättningen vid 
båtklubben i Duvnäsviken. 

Saltsjön
Även här finns en brygga att sjösätta ifrån, 
och nu får du saltsjövatten under skrovet. 
Färden fortsätter österut en liten bit men 

Januaripaddling 

vid Skeppsbron 
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vid Duvnäs gård viker du av norrut, håll 
dig gärna nära land då farleden bitvis är 
smal och vid möten kan det bli trångt. En 
knapp kilometer efter Skurubron ligger en 
båtmack om glassuget skulle vara påträng-
ande, annars är det inte så långt kvar till en 
lämplig lunchplats om ni packat matsäck: 
Sveriges holme precis vid utloppet av sun-
det. Den är obebodd och går bra att gå iland 
på, men tänk på att båttrafiken kan göra en 
hel del svallvågor.
 Nästa riktmärke är Fjäderholmarna och 
har ni inte packat med lunch kan ni göra ett 
lunchstopp här, det finns flera restauranger 
att välja mellan. Farleden här är hårt trafi-
kerad på sommarhalvåret, gå gärna över så 
rakt som möjligt vid Stora Nyckelviken och 
håll god uppsikt.

Djurgården
Från Fjäderholmarna tar du sikte på små-
båtshamnen på Djurgården västerut och 
strax söder om den hittar du infarten till 
Djurgårdskanalen, precis vid gamla anri-
ka FKI, Föreningen för Kanotidrott på 
Måsholmen. Kanalen erbjuder skyddat vat-
ten men även här kan det bli trångt om du 
skulle möta en sightseeingbåt, så håll till 
sidan. Du paddlar nu mitt emellan Prins 
Bertils Väg och Prins Carls Väg och här du 

kan möta flanörer, joggare, cyklister och till 
och med ryttare till häst. Strax efter bron vid 
Djurgårdsbrunn passerar du Stockholms 
Roddförening och Sjöhistoriska museet på 
höger sida och sedan Skansens höjder till 
vänster. Du närmar dig nu city.

City
Efter Djurgårdsbron är det stadspaddling 
med den intensiva båttrafik det innebär, 
men en rolig och annorlunda vinkel att se 
staden ifrån. Till höger Strandvägen och 
rakt fram har du Nybroviken och Dramaten, 
ta gärna en lov in till Nybrokajen till turis-
ternas glädje.

 Gå under Skeppsholmsbron och du 
har då Nationalmuseum på höger sida 
och vandrarhemmet af Chapman liggan-
des förtöjd vid Skeppsholmen till vänster. 
Stockholms slott och Gamla Stan rakt 
fram. Om du går till höger mot Strömbron 
kan vattnet vara turbulent nära bron om 
slussportarna är öppna, gå annars direkt till 
vänster och förbi af Chapman. Är det låg-
vatten kan du vid Kastellholmen se vraket 
efter det danska örlogsfartyget Grå Ulven 
från 1600-talet. 
 Följer du sedan land vid Gröna Lund 
kan du gå under bron till Beckholmen, 
där ligger ofta en del fina träskutor. Nu 

ska farleden korsas igen, rakt söderut, och se 
upp för Finlandsbåtar som lägger ut eller är 
på ingång. Mynningen in till Hammarby kanal 
ligger precis till höger om Saltsjöqvarn, numera 
ett hotell. 

Hammarby Sjöstad
Hammarby kanal med Hammarby Sjöstad 
till vänster och Södermalm till höger, under 
Danvikstullsbron och in i Hammarby Sjö. 
Håll uppsikt över färjetrafiken som trafike-
rar oavbrutet mellan Barnängsbryggan, 
Henriksdalsbryggan och Lumabryggan. Vid 
Lumabryggan tar du till vänster och går in i 
Sickla kanal, och precis under den andra bron 
finns en bred stentrappa på högersidan som 
fungerar bra att gå iland på. Du är nu i mål.
 Nu får du användning av en kajakvagn igen 
för det är några hundra meter tillbaka till par-
keringen, och med två och en halv mil avver-
kade brukar man vara ganska mör. Kanske en 
after paddle på restaurang Göteborg? ll

 Kartor: http://kartor.eniro.se/m/I8AyE  Kajakhyra Sjöstaden Kajak: http://www.sjostadenkajak.se   
 Fjäderholmarna: http://www.fjaderholmarna.se    Restaurang Göteborg: http://restauranggoteborg.se ll

Höst i Djurgårdskanalen

Isen ligger i Hammarby Sjö

Vandrarhemmet af Chapman 

ligger förtöjt vid Skeppsholmen

Strandvägen och Djurgårdsbron


