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ISM
AGI PÅ 

RÖ
SSVATTNET

När Rössvatt
net, Norges näst största sjö, fryser till tjock 

skridskois för första gången på en m
ansålder får du helt 

enkelt styra om
 i kalendern, ifall du inte vill höra dina vän-

ner säga: ”du borde varit här”.

TEXT: H
Å

K
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 STEN

LU
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E LIN
D

G
REN
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D
et sägs att det aldrig hänt förr. 
O

ch när jag frågar en bonde 
på en gård i H

attfjelldal, efter 
vägen till Sæ

terstad, så säger 
han också att det bestäm

t ald-
rig skett under de 76 år som

 han levt. V
ad alla 

pratar om
 är att isen på R

össvattnet, N
orges näst 

största sjö, har frusit blank som
 ett salsgolv, utan 

att det kom
m

it någon snö på den. O
ch att det 

varit så i flera veckor. 76 år är i alla fall en m
ans-

ålder och under den tid som
 R

össvattnet varit 
reglerad, sedan 1957, så har sjön alltså inte varit 
m

öjlig att åka skridskor på så här. Ja, åtm
instone 

inte hela sjön, och inte under flera veckors tid. 
M

en m
ed vintern 2013 är det alltså en annan sak.

Skridskofantaster i H
em

avan-T
ärnaby har lagt 

ut den ena Instagram
- och/eller Facebookupp-

dateringen efter den andra. D
et har varit om

öj-
ligt att stå em

ot. O
ch när det till slut verkar som

 
om

 det blir ett hål i vardagens alm
anacka bokar 

jag in m
ig på gården Sæ

terstad vid R
össvattnets 

strand. G
ården är en oas bortom

 allfarvägen. N
i 

som
 kanske sett det norska program

m
et ”D

är 
ingen skulle tro att någon kunde bo” (”D

er ingen 
skulle tru at nokon kunne bu”) har haft chansen 

att se lite av gårdens vardagsliv. N
u tar jag in i där 

och beställer rakfisk till m
iddag. D

en går visst 
inte av för hackor. 

GENOM
SKINLIGT

V
i är egentligen inte helt ovana m

ed bra isar i 
norra Sveriges inland och fjällvärld. Torneträsk 
är en klassiker. För två år sedan frös U

m
eälven 

kring T
ärnaby helt underbart solitt. Storvindeln 

i Sorsele och H
ornavan i A

rjeplog är också stora 
vatten att dröm

m
a om

 när de fryser. 
D

et är den där nästintill sjuka känslan av att 
åka skridskor under 1900 m

eter höga berg. Eller 
att åka rakt ut över svindlande svarta bråddjup. 
Fjällsjöns is, som

 trots att den säkert är m
eter-

tjock, är overkligt genom
skinlig. D

en reflekte-
rar de om

givande höga bergen och glaciärerna. 
D

et är också det som
 är problem

et - berg gene-
rerar m

er nederbörd och för att ett stort vatten 
som

 H
ornavan - och R

össvattnet - ska frysa till, 
krävs verkligt lång tid av stilla kyla för att det ska 
hinna bli så här. O

ch detta händer alltså hösten 
2013. N

ågon kör bil längs vägen genom
 H

attf-
jelldal, någon som

 ser och tänker: ” är det verk-
ligen is?” D

enne någon stannar bilen och kollar 

de närm
aste vikarna. B

estäm
m

er sig sedan för att 
fråga en kom

pis om
 de inte ska åka tillbaka i m

or-
gon och kolla hur långt det går att åka. O

ch snart 
sprider sig nyheten som

 en löpeld: ”hela sjön är 
frusen”. O

ch en m
orgon, när dåvarande V

D
n för 

H
em

avan-T
ärnaby, Stefan Jonsson, flyger hem

 
från ett m

öte i Stockholm
, är flyget till H

em
avan 

m
er fullt av skridskoåkare än av skidåkare. 
– N

ej, det hör väl inte till vanligheterna att 
vi har fler skridskoåkare än skidåkare på planet 
i novem

ber, säger han och skrattar när vi äter 
lunch någon dag senare.

– M
en m

an förstår ju att folk vill åka. Snacka 
om

 speciell m
iljö. V

ita fjäll och stora isar - en 
gång på en m

ansålder. 

M
ÖTET FLYTTAS

M
arianne Lindgren, som

 till vardags jobbar m
ed 

m
arknadsfrågor på H

em
avan-T

ärnaby, bom
-

bar m
ig m

ed bilder. M
in kalender är lika full för 

det. M
en till slut bestäm

m
er jag m

ig. Ett m
öte 

som
 varit inplanerat en längre tid får helt enkelt 

flyttas. Enligt Y
R

.no varar inte det här isföret så 
m

ånga dagar till. O
ch om

 det inte hänt på 70 år 
så är det ju inte säkert det händer igen under →

Under den tid som
 Rössvatt

net varit reglerad, sedan 1957, så har sjön 
alltså inte varit m

öjlig att
 åka skridskor på så här
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m
in egen utm

ätta tid. Jag kör upp till Sæ
terstad 

gård. H
inner åka en tim

m
e i solnedgången, m

en 
m

åste erkänna att det känns lite obehagligt där 
i ensam

heten. T
rots att jag vet att isen är halv-

m
etertjock. T

rots att jag m
öter en bil på vägen 

ut - en bondpojk som
 bestäm

t sig för att sladda 
lite m

ed farfars gam
la M

assey Ferguson på sjön 
- känner jag m

ig olustig. Som
 ensam

 skridskoå-
kare på ett fruset och stilla ”m

are tenebrosum
”, 

bland vita fjälltoppar och en sol som
 försvinner 

under horisonten, kan jag inte låta bli att känna 
m

ig övergiven. D
et är en överväldigande upp-

levelse, där på m
örkrets sjö. Som

 om
 jag är den 

enda m
änniskan på jorden, trots att jag hör en 

brum
m

ande Ferguson slira uppför gårdsvägen. 
M

en jag är också trött och uppskattar verkli-
gen att åter se ljusen tändas på Sæ

terstad. N
är 

jag nu får chansen att bo där, ska jag m
insann 

ta den. För m
ig är det lätt fascinerande att en så 

avlägsen gård kan vara en sådan m
agnet. V

år syn 
på landsbygd och på den extrem

a glesbygdens 
m

öjligheter varierar. M
en det är klart, i världen 

runt om
krin

g oss söker folk äkta upplevelser 
av ”vildm

ark”. O
ch detta finns just på platser 

som
 Sæ

terstad. M
en om

 den byråkrat som
 m

yn-

tade begreppet ”extrem
 glesbygd” får fortsätta 

att utveckla sin rådande syn, finns inte m
ycket 

hopp. D
å m

åste m
an som

 Sæ
terstadsägarna 

K
nut och Siri våga ta saken i egna händer. O

ch 
m

an m
åste vara villig att arbeta hårt. 

SPECIELL DAG
D

agen efter har M
arianne och hennes vän-

ner Lollo W
edbring och Sven G

ustaf Svedesjö 
funnit hål i kalendern. V

i blir fyra personer på 
isen och det känns underbart. Jag är sällan säll-
skapssjuk när jag är ute. M

en på isen är det inte 
bara en skön känsla m

ed sällskap utan kanske 
rent av en nödvändighet. Ä

ven om
 det inte 

snöat så bildas varje m
orgon frostkristaller på 

isen och beroende på varifrån det blåser så lig-
ger sjöns alla vikar och sund olika blanka. N

är 
vinden slipat bort snökristallerna på en yta som

 
är 219 kvadratkilom

eter - som
 jäm

förelse är Sil-
jan 290 kvadratkilom

eter - förstår du att du har 
en del is att tugga i dig. Jag åker efter M

arianne, 
vi åker m

ot vinden. D
et yr snö som

 i en snö-
storm

. Isen blir bättre och bättre ju längre bort, 
m

ot vinden, vi åker. V
i åker län

gre och län
gre. 

Eftersom
 det är m

otvind vet vi att det kom
m

er 

att gå fort tillbaka, så det är ingen fara att stånga 
vidare i m

otvinden någon tim
m

e till. R
össvatt-

net är reglerat av vattenkraften. V
i försöker se 

var isen är bäst. Eftersom
 isen legat så länge har 

vattnet sjunkit undan, så det gäller att åka där 
isen inte har krackelerat. D

et går i ett behagligt 
tem

po. V
i pratar om

 ditt och datt. D
et är ett tag 

sedan som
 vi träffades och vi försöker förstås ta 

igen lite av det vanliga skvallret. D
et visar sig 

också snart att det inte bara är fiskare som
 säger: 

”du skulle ha varit här igår”. Ä
ven skridskoå-

kare älskar att prata om
 andra åk och bättre isar. 

M
arianne och Lollo berättar gån

g på gån
g om

 
några dagar förra veckan när de åkte längre in i 
R

össvattnet, vid N
eisvika, närm

are O
xtindar-

nas toppar. O
ch även om

 det kom
m

er ett och 
annat ”förra veckan …

”, ”igår när Sam
 var här 

…
” eller ”A

nna sa att det var riktig bra” och ”du 
skulle ha varit här …

” så kan jag inte annat än 
tänka att det är fantastiskt att jag faktiskt är här 
just nu! A

tt jag upplever något som
 inte hänt 

på 76 år. Så m
in chans kom

m
er också. D

en där 
dagen när jag kan kläm

m
a till m

ed: ”ni skulle ha 
varit m

ed på R
össvattnet 2013”. D

et var något 
verkligt speciellt.

Jag m
öter en bil på vägen ut – en bondpojk som

 bestäm
t sig för att

 
sladda lite m

ed farfars gam
la M

assey Ferguson på sjön.


