Att segla ensam med barn 2 - dags att kasta loss
Alla förberedelser är gjorda. Det är
dags att kasta loss. Vart ska jag nu
åka? Vilka hamnar lämpar sig bäst
för tilläggning? Några mälarhamnar
och skärgårdshamnar som kan passa.
Jungfruholmarna hamnar givetvis
högt upp på listan över barnvänliga
hamnar. Det är gott om plats för
tilläggningen och alltid folk som vill
hjälpa till. Väl på plats är det gott om
plana springytor och befriat från hala
klippor. Här finns så gott som alltid
lekkamrater. Vid nordvästliga vindar
bör man dock välja något annat.
Idskär är en annan trevlig klubbholme
med gott om plats. Hårda västliga
vindar kan bli problem. Slandö

är jättefint, men trångt i den inre
hamnen med risk för ankarproblem.
Bojplatser finns, men utsatt för
västliga vindar. Birka bör bara
användas för dagstopp. Risk för
kraftiga svall nattetid. Mariefred
är en riktig pärla med slottet och
ångtågsturer. Bojförtöjning och
gott om manöverutrymme. Och för
svajankring finns otaliga platser.
Om man vill ge sig ut i skärgården
infinner sig genast ett första problem.
Kan man slussa själv? Jag har själv en
fyra ton tung segelbåt. För detta hade
jag riktig ångest. Skulle man bidra
till ett fullständigt kaos i slussen. Jag
prövade själv första gången med min
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dotters mamma. Jag bad henne bara
att vara med och ingripa om det höll
på att gå överstyr. Det gjorde det inte.
Jag står i mitten på min 31 fotare
och håller fören och aktern på plats i
slussens egna tampar. Det går alldeles
utmärkt. Visst det är lite tungt, men
inte så tungt som man tror. Jag har
sett ensamseglare slussa 52 fotare själv.
Då har man bara hållit i förtampen
och låtit strömmen göra jobbet.
Väl ute i skärgården finns fler
gästhamnar och svajvikar att välja
på. Jag undviker helt att lägga till mot
klippor ensam. Det blir för många
moment med kilar, hala klippor
efter regn och annat som kan ske.
Jag brukar ligga två till tre dagar
ute på svaj och sedan ge mig in i
civilisationen till någon gästhamn.
Saltsjöbaden är otroligt bra.
Personalen är vaken här och hjälper
alltid till. Badet är ju också fantastiskt.
Dalarö bör man passa sig för. Trångt
och sällan personal på plats. Utö
är bra i den yttre hamnen innan
ångbåtsbryggan. Längre in blir det
trångt och lika med ankarproblem.
Sandhamn är trots alla båtar riktigt
bra. Alltid vaksam och hjälpsam
hamnpersonal. Lökholmen är ett bra
alternativ om man vill göra det lite
enklare för sig.
Bullandö är toppen när man kommer
ensam. Ring innan så får du en plats
och be dem möta dig. Det har de
alltid gjort för mig. Möja är tveksamt
begränsat med platser och utsatt för
sydväst som det ofta blåser. Passa dig
för att ge dig in längt in i hamnen. Där
är det trångt. Finnhamn är bra även
för svaj. Men branta klippor. Blidö

är också ett bra alternativ. Furusund
och Gräddö har både bojar och
bommar. Österhamn på Arholma är
en pärla. Här ligger man skyddad för
alla vindar. Det finns bryggplatser,
men svajankringen är att föredra.
Vaxholm, har mooringankring, men
slö personal. Bra för shopping och
annat, men skumpigt. Grinda har
både boj och mooring. Här kan man
också ligga på svaj. Men pass upp för
kraftiga svall och västliga vindar.
Sedan finns ju otroligt många fina
vikar att ligga på svaj. Lådnafladen,
Bockö-Storö, Säck, Jolpan i
mellanskärgården. Östermarsfladen
på Nåttarö är ju otroligt fin med
badmöjligheter. Man bör väl passa
sig lite för ytterskärgården där man är
mer utsatt för vind.
Som alltid gäller när man är ensam.
Chansa inte! Välj den enklaste
lösningen. Gå inte in någonstans där
du känner att det kan bli problem.
Segla med vinden. Använd motor om
du måste gå emot. För barn spelar
det mindre roll vilket ställe du väljer.
De hittar alltid något att göra. Och
allt blir så mycket roligare om de får
segla med en förälder som inte är
orolig, som inte måste fram till varje
pris utan bara kan vara närvarande i
ögonblicket. Ha en härlig segling med
dina barn!
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