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Under åren 2010-2013 var Tjäröfestivalen en av de 
stora och mest populära kajakfestivalerna i landet 
med mängder av deltagare, spännande aktiviteter 
och namnkunniga instruktörer. Sista året plane-

rades festivalen om i sista minuten och förlades på fastlandet 
innanför Tjärö, i Järnavik, och 2014 ställdes den in helt. Det var 
tidningarna Paddling och Outside som låg bakom, och även om 
festivalerna var lyckade arrangemang så höll det uppenbarligen 
inte i längden.

Ny regi
I ny regi hölls nu Järnavikfestivalen i september förra året och 
då alltså på samma plats som festivalen 2013, campingplatsen i 
Järnavik. Inför detta fick vi ett samtal med en av arrangörerna 
bakom 2015 års festival, Leif Davidsson, som till vardags driver 
kajakföretaget Aterra i Helsingborg.

Tjäröfestivalen var väldigt populär, kommer Järn-
avikfestivalen skilja sig något?

– Det mesta kommer att vara rätt likt med upplägget, aktivi-

teter och instruktörer, det som är nytt är att vi kommer ha fors-
kajak på programmet med busstransport till Mörrumsån. Sen 
kommer vi även ha med fiskekajaker, det är också nytt.

Vilka är ni som ligger bakom festivalarrangemanget?
– Jag gör detta tillsammans med Karolina Silfverberg som jag 

driver Surfski & Kayak Camps med sen tidigare, sedan är även 
Järnavik Camping med som arrangör. Bakom som sponsor står 
Aterra.

På tal om Aterra, kommer det finnas andra utställa-
re än de varumärken som Aterra säljer?

– Möjligtvis något enstaka varumärke men inte mer, vi repre-
senterar ju så många olika märken att det räcker nog.

Freya Hoffmeister är redan bokad, har du några 
fler instruktörer som är klara?

Ja, även Nicolai Ilcus kommer att komma och fler namn kom-
mer att komma efter hand. Vi kommer ha ett tiotal instruktörer 
är det planerat.

Hur kommer balansen mellan olika kajakgrenar se 
ut vad det gäller aktiviteter och utställare?

– Det centrala är ju havskajak, det är ju den största disciplinen, 
men vi vill ha bredd så det kommer vara forspaddling, surfski, SUP, 
fiskekajak och annat också.

Freya Hoffmeister
Festivalens stora dragplåster var utan tvekan Freya Hoffmeister. 
Denna atletiska tyska stålkvinna, mångsysslare och äventyrerska 
har en gedigen kajak-CV: hon paddlade runt Island 2007 med Greg 
Stamer, runt Nya Zealands sydö ensam 2008, och  solo-
paddlade runt hela Australien 2009 för att nämna några av hennes 
turer.  Under förra året avslutade hon sitt senaste projekt, att i 
etapper runda Sydamerika. 

Freya kom mer eller mindre direkt från sin Sydamerikatur och 
höll en kvällsföreläsning om detta projekt, rollkurser samt ledde en 
fullsatt kajaktur ”Paddla med Freya”.

Fastland bättre än ö
Festivalen kom alltså att ligga på fastlandet och inte ute på Tjärö 
och på frågan om det var självvalt eller illa tvunget menar Leif 
Davidsson att det är en bättre plats för både besökare, utställare och 
instruktörer, mer praktiskt än att vara ute på en ö. Forspaddlingen 
hade exempelvis inte gått att ordna på ett bra sätt.

Drygt 80 deltagare kom från framförallt södra Sverige och 
Mälardalen, men även från Danmark. Till nästa gång vill Leif gärna 
se fler barn och ungdomar så lite anpassat upplägg kan vi nog vänta 
till nästa gång, som planeras till 2-4 september.

Man kan välja om man vill bo i campingstuga eller tälta, och allt 
är inkluderat i festivalbiljetten, såsom kurser, föreläsningar, mat 
och underhållning.

Besök jarnavikfestivalen.se för information och bokning. ll

   Man kan välja att tälta eller bo i campingstuga

Den populära Tjäröfestivalen i Blekinge skärgård återuppstod under förra året under 

nytt namn och i ny regi efter ett års frånvaro. Ur askan reste sig nu Järnavikfestivalen, 

med kajakdrottningen Freya Hoffmeister som dragplåster.

Kajakfestival i Blekinge
 har återuppstått

   Järnaviksfjorden

 Rusningstrafik utanför Järnavik

 Måns Langert försöker göra en kullerbytta ner i sittbrunnen.    
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n  Fotnot: Bilderna är från tidigare års Tjäröfestivaler.


