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Rzeka Dalälven
Marek Czaczka

ojechaliœmy w 15-osobowej grupie,
przemieszczaj¹c siê dwoma samochodami osobowymi i jednym VW busem,
który przewozi³ sprzêt biwakowy. Wyprawê zorganizowaliœmy opieraj¹c siê ca³kowicie na w³asnych œrodkach finansowych przy
pomocy moich kolegów: Andrzeja Stubiñskiego (Milimetra) i Waldka Tomasiñskiego. Ze
wzglêdu na wysokie koszty utrzymania
w Szwecji ¿ywnoœæ przezornie wziêliœmy z Polski, na miejscu dokupuj¹c tylko rzeczy niezbêdne.

Fot. Andrzej Stubiñski

W maju 2001 r. doœæ przypadkowo wybraliœmy siê wraz
z grup¹ przyjació³ z Trójmiasta
i Szczecina na 10 dni do
Szwecji. By³a bardzo wczesna
wiosna (jak na szwedzkie warunki), wysoka woda, piêkne
krajobrazy i siedem dni sp³ywu
rzek¹ Dalälven. Zauroczeni
rzek¹, postanowiliœmy wróciæ
tu latem 2002 r.
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Prze³om rzeki Dalälven w okolicy Tyttbo.

Grupa
W czasie wyprawy ka¿dy z uczestników ma
swoje obowi¹zki: Kazio Przydatek filmuje i jednoczeœnie komentuje losy naszej wyprawy, Bronek Popakul, Waldek Tomasiñski i ja jesteœmy
kierowcami, Andrzej i Ula Stubiñscy to s³u¿ba
zdrowia, Grzesiu Jopek – nasz obozowy muzy-

kant i Jarek Mazurowski (Tygrysek) opiekuj¹ siê
nami na bia³ej wodzie, Edek Bartkowiak to cz³owiek od nawi¹zywania ciep³ych kontaktów
z mieszkañcami i mieszkankami mijanych sadyb, Joasia Bratko (£aciata) jest naszym t³umaczem jêzyka angielskiego, Mieciu Labuda reprezentuje nasz kraj i przemys³ stoczniowy
w prehistorycznym kajaku marki San.
Nale¿y tez pamiêtaæ o Gra¿ynce Jasiñskiej, Basi Kokot i Ani Tomasiñskiej, które to panie bardzo nas wspomagaj¹ w codziennej walce z ¿ywio³em i komarami.
Pozostaje jeszcze wspomnieæ o milcz¹cym Jurku Wilczku, który – p³yn¹c w jednej osadzie z naszym filmowcem – ma za zadanie utrzymywaæ
kajak w ruchu i stosownym kierunku, gdy Kazio ambitnie filmuje.

Ruszamy
Baza promowa w Gdañsku – z tego miejsca
odleg³oœæ nad Dunajec czy te¿ nad rzekê Dalälven
w Szwecji jest podobna. Koszty przejazdu, transportu kajaków i sprzêtu biwakowego identyczne. Dodatkow¹ atrakcj¹ jest przep³yniecie promem z Gdañska do Nynäshamn.
16 sierpnia 2002 r. to dzieñ, w którym uzbrojeni w pisemne rekomendacje, wystawione przez
wiceprezesa PZKaj Krzysia Ksi¹¿ka, wje¿d¿amy
trzema samochodami na prom. Odprawa celna
odbywa siê sprawnie i bez przeszkód.
DLACZEGO WARTO?
• Absolutnie czysta woda, dzika pierwotna przyroda.
• Mnogoœæ szlaków wodnych o ró¿nym stopniu
trudnoœci.
• Bardzo przychylne nastawienie mieszkañców.
• Pe³ne bezpieczeñstwo – samochód, kajaki, namioty mo¿na zostawiæ bez obawy w ka¿dym
miejscu.
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Próg skalny w Gysinge Bruk.

Fot. Andrzej Stubiñski

Celnicy patrz¹ na nas przychylnym wzrokiem
i ¿ycz¹ nam udanej wyprawy oraz ma³ej iloœci
komarów.
17 sierpnia, po 18 godzinach p³yniêcia promem po wzburzonym Ba³tyku, zawitaliœmy
w Nynäshamn. Do przejechania zosta³o nam
jeszcze 150 km na pierwszy biwak w Tyttbo, który znajduje siê na terenie Parku Narodowego
Färnebofjärden.
Nasz¹ przygodê z Dalälven rozpoczynamy
w jej œrodkowym biegu – do przep³yniêcia mamy ³¹cznie 147 km.
Park Narodowy Färnebofjärden za³o¿ono
w 1998 r. Obejmuje on obszar 10.100 ha. Jest to
biologiczna granica pomiêdzy Szwecj¹ pó³nocn¹ a reszt¹ kraju. Mokrad³a i lasy sosnowe, typowe dla pó³nocnej Szwecji, stykaj¹ siê tu z lasami liœciastymi po³udnia, gdzie roœnie d¹b i lipa
– daje to ogromne zró¿nicowanie fauny i flory.
Jest to raj dla wêdkarzy, gdy¿ wody obfituj¹
w dorodne okazy szczupaka, sandacza i okonia.
Dziêki naszym obozowym wêdkarzom – Andrzejowi, Edkowi, Bronkowi i Kaziowi – nasza dieta by³a codziennie uzupe³niana w³aœnie tymi rybami.
Rozleg³y p³askowy¿ na terenie parku oraz wokó³ niego sprawia, ¿e rzeka Dalälven ma tutaj
odmienny charakter w porównaniu do jej górnego biegu: wystêpuj¹ tutaj du¿e p³ytkie jeziora, poprzerywane krótkimi mierzejami.

Polska bandera na szwedzkim szlaku.
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Rzeka
W Tyttbo rozbijamy biwak na dwa dni, by nazajutrz samochodami przemieœciæ siê w górê
rzeki do miejscowoœci By.
Znad jeziora Bysjön rozpoczynamy nasz
sp³yw na odcinku By – Tyttbo. Rzeka momentami bardzo przyspiesza i wymaga od nas
wzmo¿onej uwagi, zw³aszcza ¿e dysponujemy
bardzo ró¿nymi kajakami – od sk³adaków po
polietyleny. Mamy szczêœcie, ¿e stan wody jest
doœæ niski, dziêki czemu nasze sk³adaki mog¹
przep³yn¹æ bardzo wartki odcinek rzeki tu¿
przed Tyttbo.
Nastêpny odcinek Tyttbo – Tegelbruket, p³yniemy po przepiêknych jeziorach otoczonych ze
wszystkich stron lasami. Krystalicznie czysta woda o brunatnym odcieniu sugeruje, ¿e znajduj¹ siê tu rudy ¿elaza.
Biwak rozstawiamy na terenie oœrodka baptystów, gdzie za niewielk¹ op³at¹ mo¿emy korzystaæ z ich pomieszczeñ socjalnych. Pogoda
jest dla nas bardzo ³askawa i tak bêdzie ju¿ do
koñca naszego pobytu, co o tej porze roku
w Szwecji jest ewenementem.
Nastêpny odcinek Tegelbruket – Asas pokonujemy nieœpiesznie rozkoszuj¹c siê s³oñcem.
Po drodze zatrzymujemy siê w Gysinge Bruk,
gdzie w XVII w. za³o¿ono zak³ady metalowe,
które obecnie s¹ du¿¹ atrakcj¹ turystyczn¹. Mo¿-

SP£YW W PIGU£CE
Trasa
Rzeka Dalälven znajduje siê w okrêgach Dalärna
i Uppland oko³o 150 km na p³n.-zach. od Sztokholmu. D³ugoœæ rzeki 237 km, uchodzi do Ba³tyku
w okolicy Gävle.
Trudnoœæ
Rzeka Dalälven wg niemieckiego przewodnika
DKV jest rzek¹ turystyczn¹ o niewielkiej skali trudnoœci – WWI do WWII. Jest ona czêœciowo zabudowana zaporami tworz¹cymi jeziora zaporowe.
Etapy sp³ywu
D³ugoœæ trasy: 147 km
By – Tyttbo: 19 km
Tyttbo – Tegelbruket: 35 km
Tegelbruket – Asas: 22 km
Asas – Söderfors: 21 km
Söderfors – Marma: 24 km
Marma – Rullsand: 26 km
Kempingi
W sezonie (od 01 lipca do 15 sierpnia) wnosi siê
op³atê od namiotu i osoby.
Po sezonie (od 15 sierpnia) wnosi siê op³atê tylko
za postawione namioty (symboliczne kwoty).
Mo¿liwe jest biwakowanie poza miejscami do
tego wyznaczonymi.
Transport i przejazd
Koszty podró¿y promem (w dwie strony): ok. 300 z³
(zale¿ne od kursu SEK), w cenê wliczona jest kabina
i transport samochodu.
W Szwecji sprzêt i osoby przewoziliœmy w³asnymi
samochodami.
Uwagi
Dla u³atwienia kontaktów wskazane jest, by przynajmniej jedna osoba zna³a jêzyk angielski.
Kontakt z autorem:
marek_czaczka@knotes.kodak.com
na tam równie¿ odwiedziæ muzeum i sklepy
z wyrobami rêkodzielniczymi.
W Gysinge Bruk nasze umiejêtnoœci kajakarskie poddane s¹ powa¿nej próbie.
Pod mostem wzburzona woda przewala siê
po g³azach, robimy solidny rekonesans. Na potê¿nym bystrzu przy lewym brzegu widzimy kajakarzy, którzy æwicz¹ eskimoski. Decydujemy
siê przep³yn¹æ przy prawym brzegu.
Grzesiu Jopek i Jarek Mazurowski asekuruj¹
przep³ywaj¹ce osady. Po chwili wyp³ywamy na
spokojne wody jeziora Hedesundafjärden i w
promieniach s³oñca przy zupe³nie bezwietrznej
pogodzie p³yniemy w kierunku piêknie po³o¿onego kempingu Sandsnäsbad przy Ön k/Asas,
gdzie zostajemy przez dwa dni. Jeziora, po których p³yniemy, choæ ogromne, s¹ jednak doœæ
p³ytkie, co przy silnym wietrze grozi powstaniem bardzo niebezpiecznych fal.
Staramy siê p³yn¹æ wzd³u¿ brzegu – linia brzegowa jest bogato rozwiniêta i trudno jest utrzymaæ w³aœciwy kierunek na tak rozleg³ych akwenach. Niezbêdny jest kompas i mapy 1:50 000,
które mo¿na nabyæ w du¿ych ksiêgarniach (oko³o 75 SEK).
Podczas kolejnego etapu p³yniemy do Söderfors. Mijamy setki ma³ych wysepek, na których
stoj¹ niepozorne i wyludnione chaty wêdkarzy.
Dop³ywamy do trzygwiazdkowego kempingu
w tej w³aœnie miejscowoœci, gdzie w standardzie
mamy basen p³ywacki, saunê, pralniê z pralkami
i suszarni¹. W miasteczku zwiedzamy star¹ kuŸniê i ogl¹damy zabytkowe przedmioty s³u¿¹ce
do wytopu ¿elaza. Nastêpnego dnia w Söderfors
czeka nas du¿a przenoska – przydaj¹ siê wózki
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oddali siê szaleñstwu wêdkowania i konsumowania z³owionych ryb.

„Wenecja Pó³nocy”

Fot. Marek Czaczka

Dwa ostatnie dni naszego pobytu w Szwecji
poœwiêciliœmy na zwiedzanie Sztokholmu. Jak
na kajakarzy przysta³o, zwiedzamy to miasto
tak¿e od strony wody. Sztokholm – nazywany
w czêœci przewodników „Wenecj¹ Pó³nocy”
– jest bardzo przyjazny dla kajakarzy. Nie byliœmy traktowani tu jak intruzi, co tak czêsto zdarza siê w naszych polskich miastach. Od strony
wody mo¿na zwiedziæ stare miasto i czêœæ muzeów, np. Muzeum Narodowe, Muzeum Okrêtu Waza, Ratusz Miejski, Akwarium.
Niestety, skoñczy³ nam siê czas przewidziany
na wyprawê. Po 12 dniach wspania³ej w³óczêgi
przysz³a pora wracaæ do Polski.

do transportu kajaków. Od tej pory bêdziemy
z nich czêsto korzystaæ. Przewozimy kajaki nad
jezioro Untrafiärden i p³yniemy do Marmy, gdzie
planujemy kolejny biwak.
Po drodze pokonujemy dwie zapory i kolejne przenoski, lecz pogoda jest piêkna, wiêc nie
sprawiaj¹ nam one k³opotu. Dziêki zgodzie tutejszego wójta, w Marmie rozbijamy biwak na
terenie k¹pieliska. Wieczorem przy gitarze dzielnie integrujemy siê z mieszkañcami Marmy.
W ostatni dzieñ sp³ywu p³yniemy rzek¹ Dalälven z Marmy do Zatoki Botnickiej. Po drodze
mijamy ogromne jezioro Storfjärden – trzymamy
siê lewego brzegu, bo ³atwo zab³¹dziæ.
Zbli¿amy siê do Älvkarleby – historycznej miejscowoœci i mekki dla wêdkarzy. To tutaj znajduj¹ siê najlepsze w Europie ³owiska ³ososia i troci wêdrownej. Jeszcze jedna przenoska wokó³
potê¿nej zapory i rzek¹, która wyraŸnie nabiera rozpêdu, przep³ywamy 6 km dziel¹cych nas
od Zatoki Botnickiej. Po prawej stronie witaj¹
nas rozlegle piaszczyste pla¿e i camping nad samym morzem w Rullsand.
W dniu nastêpnym poprowadzi³em czêœæ grupy na 30-kilometrow¹ wycieczkê kajakow¹ do
majacz¹cej w oddali latarni morskiej, pozostali
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Centrum Sztokholmu.

Rzeka Dalälven s³ynie z dorodnych ryb.

