
Isen vintern 2006-07 

Trekanten låg helt isfri ända fram 
till den 23 december. Då frös det till 
en antydan till ett islager i några 
småvikar vid Nynäs. Det blev också 
en del isbildningar kring kvistar, 
som stack ner i vattnet. Den här 
antydan låg kvar över julen men 
försvann sedan så att sjön blev helt 
isfri igen. 
 

 
 

Under stora delar av januari månad 
var det upp till 9 grader varmt och 
naturligtvis ingen is. Först på natten 
till den den 20 januari började det 
frysa på igen. Mitt på dagen låg isen 
på nästan hela sjön.  
 
Isen var naturligtvis spegelblank 
eftersom det inte snöade medan den 
lade sig. I vår ända av sjön stod det 
en flock sjöfågel på isen.  

 
Endast på några ställen utefter 
stränderna, fanns öppet vatten. Där 
låg en vigg och en sothöna. I bad-
viken, fanns det också lite öppet 
vatten. Där stod den kvarvarande 
svanungen innan han blev hämtad. 

 
 

Nu blev det rejält kallt och 
isen frös sig tjock. När snön 
kom dagen efter var isytan 
redan så hård att snön lade sig 
uppepå.  
 

 
 



 
Den 28 januari började folk våga sig 
ut på isen. Där fanns då såväl 
fiskare som skidåkare. Snölagret 
försvann sedan nästan helt varför 
även många skridskoåkare gav sig 
ut på isen veckan därpå. 
 

 
 

Den 10 februari låg det 
fortfarande ett snölager på 
isen men skridskobanan 
var nu plogad. Såvitt jag 
kunde så var det då den 
bästa skridskoisen jag sett 
på länge på sjön. 

 
 

Vid badviken pågick korvservering 
ute på isen. Den fanns där även 
veckan därpå. Samma idealiska 
isförhållanden rådde en bit in i 
mars. 

 
 

I början av mars kom värmen och 
snön försvann snabbt från isen. Den 
9 mars började isen här och var bli 
porös och släppa land. Nu fanns det 
inte längre några människor ute på 
isen. 
 

 
 



Den 16 mars började det bli sammanhängande isfria områden utefter stränderna 
kring badviken och Nynäs. Då återvände de första gräsänderna dit. Den 17 mars 
bestod iskanten vid svanboet bara av issörja. Änderna simmade in i sörjan som 
isbrytare. Den 18 mars hade stora råkar bildats här och var på sjön, främst i ett 
band från Nynäs och mot stranden mitt emot. Den 20 mars fanns en samman-
hängande råk från strand till strand utanför Nynäs och en råk ut mot vattenre-
ningsanläggningen. Det fanns då också ganska mycket fritt vatten nedanför ser-
vicehuset. 
 

 
 
På morgonen den 
21 mars fanns 
sammanhängan-
de fritt vatten 
ganska långt ut 
från stranden 
ända från bad-
viken till fiske-
vårdsföreningens 
hus. 

 



På morgonen den 22 mars var det 
öppet vatten mitt ute på sjön. Det 
låg ett stort issjok i Blommens-
bergsviken och ett från vatten-
reningsanläggningen upp emot 
viken mot Liljeholmen. Det syn-
tes tydligt att isen varit hårdare 
där isbanan legat. Spåren efter 
banan syntes tydligt på de sista 
isresterna. 
 

 
 

På morgonen den 23 mars fanns 
bara små issjok kvar på sjön på 
Nybohovssidan och längst inne i 
Blommensbergsviken. Den 24 
mars var det bara lite is och 
issörja i Blommensbergsviken. 
Den 25 mars hade isen minskat 
ytterligare. 
 

 
 

På natten till den 26 mars var det 
minusgrader. Ett tunt islager lade 
sig då på nytt på större delen av 
sjön. Från Badviken och en bra 
bit ut var det dock isfritt på 
morgonen. Under dagen, med 
temperaturer upp emot 15 grader 
försvann dock all is. Förhållan-
dena var desamma den 27 mars, 
men nu låg nyisen mest utefter 
stranden mot servicehuset. 

 
 

På eftermiddagen hade all is för-
svunnit, även den i Blommens-
bergsviken. På natten till den 28 
mars var det minusgrader igen 
men den här dagen frös det inte 
någon is. Vattnet hade väl dagen 
förut kommit några tiondels 
grader över noll. 
 

 
 


