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nyheter

Peder ska ro över Atlanten
l Bele-spelaren kan bli förste svensk att ensam korsa Atlanten i en roddbåt

Peder Åström tar ett sabbatsår 
från hockeyn och ger sig ut på 
långrodd.

Båten ser ungefär lika liten ut i 
varvet på Gåshaga Marina på Li-
dingö som den kommer att göra 
ensam på Atlanten. Egentligen 
nyss sjösatt men med några arbe-
ten som skulle göras blev det upp 
på varvet igen.

Allt stArtAde med en arbetsplats-
olycka för fem år sedan där Peder 
Åström bland annat skadade ryg-
gen. Som van idrottare behövde 
han ha ett mål att sträva mot med 
rehabiliteringen. 

–  Då kom jag ihåg en  
dokumentär jag sett om två killar 
som rodde över Atlanten. Det ville 

jag kunna göra, säger han.

sedAn dess hAr hAn, som till var-
dags arbetar som elektriker, pla-
nerat och förberett sig för sitt sto-
ra äventyr.

Som en del i förberedelserna 

ingick en segling över Atlanten i 
vintras.

– Det var en bra erfarenhet att få 
lite koll på hur det är där ute, sä-
ger han. 

För att tillföra något till 
äventyret tog Peder Åström kon-

takt med Naturskyddsföreningen. 
De samarbetar nu för att synlig-
göra problemet med bottentrål-
ning.

–  Det känns kul att kun-
na hjälpa dem och bidra till  
deras miljöarbete, och samtidigt 
får jag uppmärksamhet till mitt 
projekt, säger han.

roddbåten är speciAlgjord  för än-
damålet och har rotts över Atlan-
ten en gång tidigare, men då av 
två personer.

Det finns ingen motor i reserv 
om orken tryter, och ingen följe-
båt finns med.

–  Det är bara jag och årorna. 
Det gäller att ha koll på strömmar 
och ha tur med vädret. Det finns 
båtar i närheten, även om man 
inte ser dem – alla som ska över  
Atlanten tar den rutten. Båten är 
byggd för att klara flera dagar av 
storm och jag har all tänkbar nöd-
utrustning, säger han.

Att vara ensam i en båt på Atlan-
ten i två månader ser han inte som 
något problem.

– Det är klart att det kommer att 
bli ensamt, men det är en del av 
utmaningen. Vissa stunder blir det 
nog tufft, framförallt sömnbris-
ten, medan andra kommer att bli 
helt underbara. Den bästa känslan 

blir nog när jag kommer fram. Då 
står nog vila och en dusch högt i 
kurs, säger han.

Avresan från Spanien är be-
räknad till början av december. 
Under tiden jobbar han på båten, 
håller kroppen i bra form och tar 
reda på så mycket fakta som möj-
ligt.  

– Jag vet inte riktigt vad som 
väntar, men det kommer att bli ett 
äventyr, säger han.

l Helena GoHde
helena.gohde@mitti.se
08 - 550 550 00

Båten är i vattnet igen och på helgerna är det långrodd som gäller för 
Peder Åström, som nu tar ett sabbatsår från hockeyn i Bele.
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en underlig liten roddbåt 
ligger förtöjd vid bryg
gan, men ska snart ut på 
stort äventyr. 

det är Beles hockey
spelare Peder Åström 
som ska ta den special
byggda båten på en rodd 
över atlanten.

Resan från Teneriffa 
till Barbados beräknas ta 
nästan tre månader.

80 dagar på 
öppet hav
w Peder Åström är förste 
svensk att ensam försöka 
korsa Atlanten helt för egen 
maskin.
w Båten är specialbyggd med 
plats för proviant, nödutrust-
ning och sovutrymme.
w Rodden är på ungefär 4 667 
kilometer och beräknas ta runt 
80 dagar från Kanarieöarna till 
Karibien.
w Målet är att slå den svenska 
rekordtiden på 95 dagar.

Boka nu de bästa 
platserna går först!

Tältet rymmer 2 000 personer, 

tyrolerband och kall Oktoberfest öl.

Bayerska korvar  och Sauerkraut m.m.
Tältet rymmer 2 000 personer, 

Njut av sommaren fullt ut!
Men lägg först in Vårdguiden i mobilen.

Vårdguiden hjälper dig dygnet runt i sommar. Här får du råd 
och information om sjukdomar och skador. Och om vart du 
ska vända dig när du behöver vård. Lägg gärna in Vårdguidens 
telefonnummer, 08-320 100, i mobilen. När det är mindre 
bråttom använd Vårdguiden.se. Här kan du enkelt söka 
information om vanliga sjukdomar och skador samt hitta 
uppgifter om vårdmottagningar.
 
PS. Är du svårt sjuk eller allvarligt skadad, ring 112.

Vårdguiden.se
08-320 100


