y
K
lans
varma vänner

Mikael Söderström pustar ut.

I en vak i Skellefte älv hålls internationellt
mästerskap i vintersim. Såväl regerande
världsmästare som lokala badare gör upp.
Text: josefin olevik

foto: Linus Meyer

Amerikanska maratonsimmaren Jaimie Monahan
tävlar i de flesta individuella sträckorna och i flera
stafettlag under helgen.
22

turist nr 6 2016

turist nr 6 2016

23

D

et är mörk kväll ,

Lördagen är härligt blåsig

i februari och Melankoliaden
pågår i Skellefteå. En hyllning till mörkret och kylan, där
vintersimning står i centrum just den här helgen. På Skellefte
älv, mitt i stadens centrum, ligger en nysågad 25 meter lång
vak där det ska bedrivas skandinaviskt
mästerskap och världscuptävlingar på
upp till 200 meter långa lopp, varav hälften i motströms. Många av deltagarna
har rest långt för att kliva ner i den här
vaken.
Lasse Westerlund hämtar lite mat i
kommunens matsal, det var länge sedan
han fick i sig något. Det är mycket nu. Med stöd av vännerna i föreningen Mörkrets och kylans glada vänner är han
spindeln i nätet för hela evenemanget.
–Vi har stora visioner med vår verksamhet. Vi vill ta våra
långa vintrar och göra dem till något gott. Vi vill visa hur de
är en kreativ kraft.
Lasse verkar obotligt lugn och har en imponerande kapacitet. Han har även arrangerat issimning i Uganda, genom
att fylla en pool med femtio ton is beställd från en isfabrik
några mil bort. Senare följdes arrangemanget upp genom
att vinnaren fick resa till Skellefteå för att prova att simma i
riktig isvak.
–Då hade vi vårt enda tillbud hittills. Det följde med en
journalist från Uganda, för att dokumentera händelsen.
Han fick också lust att prova vaken och höll på att drunkna,
innan vi plockade upp honom. Han kunde inte simma.
Annars har det inte varit några olyckor.
En brokig skara besökare anländer i en ojämn ström.
Omkring 300 personer från 16 nationer och ett indianreservat
ska byta om i stadshusets personalrum och det droppar in
sista-minutenanmälningar till stafettloppet.
Lasse fyller på kaffekoppen, lägger två kronor i kommunens kaffekassa och förklarar att Melankoliaden ska vara
som en lyckad fest.
–Man kommer som gäst och lämnar som vän.
Det visar sig snart att många redan känner varandra.
Här finns tysken Christof Wandratsch, regerande världs-

Hela dagen samlas folk på älvbrinken för att titta och heja.
Arrangörerna tror att det finns ett publikvärde i att se ”galna
människor hoppa ner i en isvak”. När loppet är över fortsätter underhållningen med musik. Ett finskt punkband
med gigantisk balalajka spelar en Macarena-cover och folk

Det är en fredagskväll

I älvens 0,1-gradiga vatten simmar deltagarna medströms
åt ena hållet och får kämpa motströms åt det andra.

Köldyoga med instruktören
Jim Nyberg (till höger).
Hans Brettschneider (mitten)
är en av eldsjälarna
bakom vintersimhelgen.

24

turist nr 6 2016

mästare på flera av vintersimsträckorna. Liksom marathonsimmaren Jaimie Monahan från New York, som aldrig
kliver i vattnet utan läppstift och är anmäld till flest lopp
av alla. Multihandikappade Jossan Steenari från Göteborg
som drömmer om att få isbada. Amerikanen Mark Johnston
som sa upp sig från sitt jobb, flyttade till reservatet Flathead
nation för att lära barn hos ursprungsbefolkningen att simma,
och som tävlar under deras flagg. Brasilianskan Maria Luisa
Lozano Letelier som hela livet varit rädd för vatten, men
började vinterbada för att behandla sin blodsjukdom. Hon
har nu blivit helt medicinfri och är på plats tillsammans med
sina två små barn. Därtill kommer alla lokala entusiaster.
Gruppen spretar, den är svår att sammanfatta. Men den
hålls samman av ett tjockt lager underhudsfett, toner av
väckelse och en stark fascination för kyla.
Parallellt med simningen pågår en tävling i huvudbonad;
den som har roligast hatt på huvudet i vattnet vinner. Det
förstärker känslan av nördforum.

två minusgrader och snön
slår som småspik mot huden. Vi sitter halvnakna intill fontänen mitt i Stadsparken i
Skellefteå. Över oss cirkulerar flygplan som
inte får landa för att snön drevar för snabbt,
men det vet vi inget om för sikten är usel. Vi håller andan
och tänker på värme. Jag tänker på elementet som fanns i
farmor och farfars sommarstuga. Det var grått och fläckigt,
det stod ”ei saa peittää” på det och det var stekhett.
Vi ägnar oss åt vinteryoga och målet är att hålla värmen
trots naturens angrepp. Metoden innebär en kombination
av visualisering och andning; i princip håller man andan
och byter bara luft när man måste.
Iskornen smälter mot huden och rinner över ryggen, efter
hand blir förnimmelsen oklar. Bränner eller kyler snön?
Skulle jag känna skillnad?
Vi sitter där i tio minuter, skakningarna i kroppen avtar,
ögonblick av ett behagligt lugn infinner sig. Det funkar!
Lasse Westerlund är nöjd med snöstormen:
–Det ska vara kärvt. Annars blir det ju ingen känsla.

och de tävlandes färggranna
badrockar flaxar i de nordliga vindarna. De mer erfarna bär
foppatofflor eller breda stövlar. Amatörerna som försöker
trycka ner fötterna i skor efter sitt varv i det nollgradiga
vattnet har stora svårigheter.
En brittisk kvinna simmar med en haj på huvudet, en ryska
har olympiadlook och Marita Sundh
från stan har pärlhalsband, pälsmössa,
nagellack och stora örhängen.
–När det händer något i Skellefteå
tycker jag nästan att man har en skyldighet att ställa upp. Det här är en rolig
grej, och jag vill göra mig fin, säger hon
efter att ha klarat 25 meter utan besvär.
Alla deltagare är påtagligt glada och trevliga mot varandra,
tävlingsmomentet verkar inte skapa någon sammanbiten
konkurrens. Eller nåväl, världsmästaren Anna-Carin Nordin,
som nyligen simmade över engelska kanalen, är plötsligt
tvärarg. De Skelleftebarn som springer med simmarnas saker
från ena sidan av vaken till den andra, missar hennes påse.
Hon tar vrålande sin Clas Ohlson-kasse över axeln och
knuffar sig förbi dykarna längs poolkanten, för att hämta
upp överdragskläderna vid start. En tävling behöver sina
tävlingsnerver.
Världscuploppet är 200 meter långt och utgör själva finalen på dagen. Där deltar bara ett tjugotal. Banan är tuff. Det
blir åtta vändor ute på Skellefteälven, hälften av dem med
kraftig motström. Vissa simmare står i stort sett stilla och
det kan ta många minuter att fullfölja tävlingen. En del ser
ut som om de frusit ihop när de klättrar upp på stegen, som
om kroppen liksom fastnat och måste knäckas ut för att få
tillbaka sina vanliga ledrörelser.
Flera bryter redan tidigt, bara män. De deltagande kvinnorna fullföljer. Den här sporten följer inte gängse regler
om styrka, här sitter väldigt mycket i huvudet.

”Så fort jag tänker
på isbad så börjar
blodet spruta
ut i händerna och
jag blir varm”
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Maria Luisa Lozano har
rest ända från Brasilien

Alex Wickman håller
huvudet varmt.

Peter Ljungberg odlar
vikingamyten.
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Ingrid Färm är
sjuksköterska
till vardags.

Vinterbad ger:

• Mer energi
• Bättre humör
• Smärtlindrig
• Ökad stresstålighet
• Höjt immunförsvar
• Allmänt välbefinnande
(Enligt forskning från
bland annat finska
Oulu universitet)

Turists Josefin Olevik vågar
doppet, övervakad och instruerad av Hans Brettschneider.

Inga stora arenabyggen behövs.
En 25-metersvak ute på
Skellefte älv räcker gott.
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börjar svänga på höfterna i snön. Plötsligt, under ett trumsolo, drar balalajkaspelaren av sig kläderna, hoppar i vaken
och simmar 25 meter innan han återupptar konserten.
Publiken jublar.
Jim Nyberg och Svante Eriksson applåderar. De två vännerna från Hedemora utgör sällskapet Addicted 2 cold och
arrangerade vinteryogan i Stadsparken. De började med
isbad för ett par år sedan i syfte att må bättre. Jim har en
gård med djur- och vedhantering och han frös hela vinterhalvåret. Svante var en deprimerad småbarnspappa.
Jim läste på om köldreducering och hur man kan acklimatisera sig till kyla, om fiskare ute till havs som kunde
arbeta flera timmar utan handskar, och om sherpas i Tibet
som besteg berg i öppna sandaler.
Inte minst läste han om den store inspiratören Wim Hof
som ständigt satte nya tidsrekord i isbadande. (Holländaren
Wim Hof försökte ta livet av sig genom att sitta i en isvak,
men fick i stället en lyckoupplevelse och predikar numera
kallbadets helande kraft med hjälp av en
stor mängd sponsorer.)
Jim fick med sig barndomskompisen
Svante och tillsammans började de någon
kväll i veckan åka ut till en närbelägen sjö.
De hackar upp ett hål, kliver i och med
hjälp av andningsövningar har de inga
problem att sitta kvar i fem minuter.
Svantes depression gav snabbt med sig, han upplevde att
endorfinkicken som badet utlöste stannade kvar i honom
och rensade bort de negativa tankarna.
–I dag kan det hjälpa att jag tänker på vinterbad om en
ångestattack är på väg. Jag känner mig trygg i det, för jag
vet att jag har ett verktyg, säger han.
Jim pratar om det primala med kyla, hur han tycker att
han väckt något till liv inom sig, något som legat och sovit.
–Så fort jag tänker på isbad så börjar blodet spruta ut i
händerna och jag blir varm. Det är enkelt och billigt och ett
starkt rus, säger han.

tade succéer. Men också jazzkonserter, rockabilly, irländsk
musik, kubanskt och afrikanskt. Vi jobbar på att få dit Deep
purple och Iron Maiden också, och det jamaicanska reggaebandet Inner circle vill komma.
Det är inga fria fantasier Lasse ägnar sig åt, han känner
folk och han har haft isvaksbesök av både FN-tjänstemän
och hårdrockare. Sedan vill de komma tillbaka till byn och
till kaféet, de trivs. Det lilla sammanhanget, de entusiastiska
åhörarna, tystnaden under stjärnorna. Lasse, Jarkko och
Hans känner värdet i bygden och är mycket stolta över det.
Lasse räknar upp kulturutövare från området: musikgrupperna This perfect day och Wannadies, författarna Sara
Lidman, PO Enquist och Stieg Larsson. Det finns något som
frodas i mörkret och kylan, det är Lasse övertygad om.
–Jag bodde ett tag i Stockholm och där konsumerade jag
en väldig massa kultur. Men efter hand insåg jag att jag inte
skapade något själv. Här finns tid att tänka och här krävs
det att man tar initiativ för att något ska ske.
Det är dags för de finska punkarna att
riva av sin repertoar igen, Macarena får
lika mycket uppskattning denna gång.
– De kyligaste platserna har de varmaste
människorna, så är det verkligen, säger
dagens kvinnliga vinnare Jaimie Monahan.

”De kyligaste
platserna har de
varmaste människorna, så är
det verkligen”

På kvällen är det fest i Stadshusets matsal. Lasse sitter
med Jarkko Enqvist och Hans Brettschneider, de tre organisatörerna är samlade. Hans Brettschneider är tidigare
Robinson-vinnare och har under dagen då och då fått ställa
upp på selfies med barn på stan. Han har också världens
största star wars lego-samling.
Spänningen börjar släppa och de har druckit ett par öl.
Varje år efter vintersimhelgen är de trötta på varandra och
hela spektaklet, men framåt juni bestämmer de sig för att
köra nästa år igen.
–Vi är egenföretagare allihopa och våra företag mår inte
så bra av det här, säger Jarkko innan han övergår till att
prata om hur roligt det är med alla besökare i stan. Hur
Skellefteå har tre timmar solnedgång och tre timmar soluppgång och hur man kan leva gott i det tillståndet.
Sedan berättar han hur Lasse brukar ordna renlyssningssafari där deltagarna får höra hur det klickar i benen på
en stor flock renar som rör sig som en levande flod över
fjällsidan.
Lasse berättar själv om byn Kusfors där han bor och kaféet
som byborna driver.
–Vi har haft fyra operaföreställningar vilket blivit ovän28
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Dagen efter , hotellfrukost med utsikt mot
Stadsparken och älven. Ett gäng letter kommer gående i
badbyxor och badmössor efter ett improviserat morgondopp.
De står och pratar en stund i snödrivorna och den outtröttliga blåsten innan de går vidare.
Det är söndag och nu är det min tur att bada. Inte i 25metersbassängen men i ett stort mörkbrunt hål, med stege.
Det finns en klubbstuga hundra meter bort där man kan
byta till badkläder, bastu är det inte ens tal om.
Hans Brettschneider instruerar mig och jag kliver ner till
knäna i vattnet, samlar ihop allt mod jag hittar och sänker
ner resten av kroppen. Inte huvudet, det har jag blivit tillsagd. Det kan påverka balansen.
Det är 0,1 grader och andan försvinner. Det tar en stund
att få fatt i den igen, då låter det som en uggla hoar någonstans men det är jag som andas. Jag känner inte riktigt igen
ljudet.
Så släpper jag fötterna och flyter ut. Blir viktlös. Tar ett
par simtag. Det bränner i axlarna, fötterna paddlar utan
känsel, men hjärtat slår och blodet pumpar. Det står en
påklädd grupp människor och tittar vid kanten, men jag ser
dem inte längre, jag plaskar i en bubbla av klarhet och koncentration. Det handlar inte om mer än en minut, men det
är en stark upplevelse.
Hans Brettschneider hukar intill vaken och följer hela
tiden mina rörelser och uppmuntrar till andning. Någon
lägger en jacka om mig när jag kommer upp, fast jag inte är
kall. Jag känner mig upplyst. Jag förstår att alla de hitresta
karaktärerna och nationaliteterna och ödena delar en upplevelse utöver det vanliga. Det kan vara därför det är så lätt
att komma som gäst, och lämna som vän. 

Fotnot: Den 11 februari 2017 genomförs nästa
vintersimmästerskap i Skellefteå.

