Konferens med

kanotäventyr

I ETT AV MELLANSVERIGES

BÄSTA PADDELVATTEN

VI BÖRJAR VÅRT KANOTÄVENTYR NEDANFÖR
KUMLA HERRGÅRD I TROLLBÄCKEN

SNIRKLAR OSS SEDAN VIDARE GENOM KANALEN
FÖRBI HOLLÄNDARTORP IN I FATBUREN,

Gruppvis kanotsafari/orientering från Kumla badet,
nedanför Herrgården. Vi paddlar till den lugnt strömmande Gudöån via Gudöviken. Vi rör oss ljudlöst, genom
en tunnel av grön växtlighet. Stävarna skär genom det stilla
vattnet, solen silar ner genom trädkronorna och trädens
grova rötter sträcker sina tentakler efter våra paddlar.

vid Fållbrinkströmmens inlopp. Dags att ta upp kanoterna
och rulla dem ca 150 m förbi den grunda och
forsiga sträckan och
sjösätter kanoterna i
den lugnare delen
den vackra lilla ån
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FÅLLBRINKSTRÖM

DET ÄR INTE EN BIFLOD TILL
AMAZONAS. DET ÄR GUDÖÅN,
på gränsen mellan Tyresö och Haninge bara ett par mil från
Stockholms centrum.
En smal, lummig och strömmande å mellan Drevviken och Långsjön.
Förr den livsnerv som försåg viktiga smedjor, kvarnar och sågar
med vattenkraft. Gamla bryggor och några vinda och trötta
torklador vittnar om att på 1800-talet var här liv och rörelse,
med åtskilliga tvättmadammer som höll till på “klappbryggorna”,
för att betjäna storstadsborna. Att sakta glida genom ån med sitt
gröna tak är en lisa för trötta armar och solsvedda axlar.
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som är en känd leklokal för
havsö- ring. Vi lämnar kanoterna
tillfälligt och vandrar upp till den vack3
2
ra nyrenoverade Prinsvillan med dess
härliga utsikt över Fållbrinksströmmen
Tyresö slott, slottsrädgård och Kalvfjärden.

PRINSVILLAN/NOTHOLMEN BLIR VÅR BOSTAD
UNDER DEN KOMMANDE NATTEN.
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Höga berg och djupa gröna dalar. Ett par hoppfulla fiskare försöker lura
någon inplanterad regnbåge. Annars helt folktomt. Storstaden känns
verkligen avlägsen. Vi paddlar vidare tvärs över sjön. Ovanför de höga
bergen på vår högra sida brukar ett fiskgjusepar ligga och sväva runt på
termiken. Nu har vi kommit in i inloppet till Nyfors.

NYFORS BRUSAR MÄKTIGT VID VÅR OCH HÖGVATTEN MEN ÄR VACKERT ÄVEN VID LÅGVATTEN.
Nu blir det till att bära eller rulla kanoterna på det medföljande hjulparet
förbi forsen, lite drygt 100 m.
Här brukar srömstarar stå och “niga” ute på stenarna. Nyfors är egentligen inte en fors, utan två. Mitt emellan forsarna ser vi ruinerna av en en
gammal hammarsmedja från 1500-talet. Smedjan vid Nyfors som då kallades Wättinge, lär ha tillverkat kanoner till Gustav Wasa, som här anlade
en krutbruk vilket var igång fram till 1640. En gammal kvarnsten minner
om att här har funnits även annan verksamhet.
Vi sätter i våra kanoter mitt emot den gamla bruksvillan som i
ensamt majestät vaktar över Nyforsviken och man kan se ut
mot den ganska stora Albysjön med sina öar.

HÄR I ALBYSJÖN HAR NATUREN FÅTT
ETT MERA SKÄRGÅRDSLIKT UTSEENDE,
släta hällar hällar här och där samt öar med små martallar på.
Vår färd går in i Rundmarsviken där den lilla charmiga gården
Rundemar med anor från 1300-talet ligger i ensamt majestät
med fantastisk utsikt. En fantastisk idyll alldeles för sig själv
mitt i vildmarken, långt i från allmän väg. Här har vi möjlighet
att få prova på att rida i härlig natur, eller
roliga ridtävlingar om du valt ett tävlingspro- 1. Drevviken
gram. Härliga Vildmarksluncher/middagar
2. Kumla
serverar vi här.
Herrgård

VI STÄVAR VIDARE…
mellan Fårholmen och
Gimmersta holme.
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Kumlabadet
Gudöviken
Gudöån
Långsjön
Gammelån

TYRES

NU ÄR VI UTE I TYRESÖ-FLATEN.

TA NAT
URRES
VAT NA
ERTIONAL
PARK

Efter installationen på rummen (alt. jättekåtorna/Maria-Sofia på
Notholmen) så tar vi kanoterna och paddlar/vandrar vi vidare förbi det
MEN FÄRDEN HAR BARA BÖRJAT.
gamla vackra medeltidsslottet och över till Fiskarholmen, eller
Notholmen som den i bland kallas för.
EFTER GUDÖÅNS STILLHET VÄNTAR LÅNGSJÖN,
I anslutning till Fiskartorpet går vår trevliga grillfest av stapeln med
en vacker långsmal sjö kantad av sommarstugor i dess övre del, men
underhållning, tävlingar och naturligtvis pris och diplomutdelning.
dess orörda nedre del med inloppet till Gammelån ger mer känsla av
Alternativ: Grillfest på Fiskarholmen dag 1.
norrländsk vildmark. Om Gudöån är en djungelflod så är
Avslutningsmiddag med diplom och prisutdelning på slottet dag 2.
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Kultur: Möjlighet till guidad besök i Tyresö slott och den rikt utsGAMMELÅN, EN LITEN BRUSANDE ÄLV,
myckade kyrkan. Båda från 1600-talet. Prinsvillan var under
kantad av vacker trollskog. Här kan det strömma rätt rejält och på några
många år prins Eugen, "målarprinsens" sommarbostad.
ställen gäller det att hålla tungan rätt i mun. (Här kan vi få se både bäver
Uddby, sveriges äldsta fungerande kraftverk. Nyforsruinen, resoch utter). Från Gammelåns brusande kommer vi ut i
ter från en industriby med anor från medeltiden. Rundemars
LILLSJÖN, EN VACKER SKOGSTJÄRN.
gård med anor från 1300-talet som ensam ute i vildmarken.
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Mörk och kantad med näckrosor och gammal trollskog. Här går gränsen
Här har vi oftast våra luncher och en del av aktiviteterna
till Tyresta Nationalpark, europas största sammanhängande skogs- och
under paddlingen.
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vildmarksområde söder om Dalälven. Här finns stora bestånd av gammal
VI KAN ÄVEN VÄLJA EN LÄNGRE
urskog. Paddeltagens viskande för oss sakta under en vandringsleds
TILL HAVET! Vi paddlar då vidare över
träbro. Några fiskare drar upp abborrar från en sten vid strandkanten.
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Albysjön till Uddby.vattenkraftverk från 1895.
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Kort lyft till havet och Uddbyviken.
Vi paddlar genom den
långsmala Uddbyviken över
11
Storängsfladen genom sundet
mellan Kalvnäset och Luraholme.
Nu öppnar sig Kalvfjärdens vida vatten,
vi håller oss nära
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Bergholmslandet fram till
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17 Som i den ovan beskrivna
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vårt mål som är
Fiskarholmen.

kortare turen övernattar vi
i Prinsvillan eller Maria-Sofia.

Kanotorientering!
Roligaste blir äventyret
med karta, kompass och ett
antal kontroller efter sträckan
med spännande praktiska- och
teoretiska uppgifter att lösa!
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KONTAKTA OSS
på Berg & Dahl så kan vi
berätta mer hur vi kan lägga upp
22
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8. Lillsjön
9. Tyresö-Flaten
10. Hällberga
11. Nyforsviken
12. Rundemar
13. Albysjön
14. Holländarström

ett
program, anpassat efter just ert behov.
15. Fatburen
16. Bygdegård
17. Follbrinksström
18. L:a Tyresö
18. Tyresö Slott
19. Notholmen,
Fiskartorpet
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Uddby kraftverk
Uddbyviken
Kalvfjärden
Klövbergsgrottorna

www.berodahl.se

