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Eskader?
Eller möten i mer eller mindre organiserad form under ett par 
sommarveckor.

I juli 2020 sågs vi på F- bryggan. Tre båtar med olika semesterplaner. 
Det är fascinerande hur många olika vägar en semestersegelbåt 
kan ta från Långholmen. Johanna Lindberg med M22 Pepita och 
skeppshunden Donna skulle söderut via ”Baggen, Kustkryssaren Sea 
Hawk med Fredrik Sahlberg och Karin Grelz skulle mot Gotland 
via Södertälje och jag med min kustkryssare Ballerina skulle ut via 
Waxholm för att äta födelsedagsmiddag på Ljusterö ett par dagar 
senare. Plötslig vart det bestämt att vi alla tre skulle sikta på att gå ut 
via ”Baggen” tillsammans mot Saltis där Pepita och Ballerina kunde 
släppa av dagens gastar. Detta blir starten på något. Under två veckor 
kommer vi mötas i skärgården. Tack vare Messenger. 
Under de första dagarna hade vi fortfarande egna planer, men med 
daglig kontakt. Det blev två härliga veckor, för egen del oftast 
ensamseglande men med fyra dagar 
med gast ombord. Och med många 
dagar tillsammans med Sea Hawk och 
Pepita. Lärorikt, roligt, utmanande 
och tryggt att segla ihop.  Snart 
fann vi en rutin med Sea Hawk som 
”moderskepp” för ”singelseglarna” 
Ballerina och Pepita att docka 
mot. Skeppshunden Donna krävde 
landstigningsplatser i ”lagom höjd” 
och var ofta mycket nöjd med att 
göra myteri till det något rymligare 
däcket på Sea Hawk. Måltider med 
en mix ur båtarnas ”skafferier” nya 
kompositioner av mat och dryck 
samt vinprovningar då Pepitas 
skeppare Johanna fixade upphämtning 
av vin på bland annat Dalarö. 
Segling i mestadels mycket vind, 
morgondopp, kvällsdopp, bastubad, 
olika morgonrutiner, viljan att ligga 
”ensam” på en klippa mot viljan att 
ligga tryggt, läsning, P1, korsord, 
motormeck och segelmeck, sol och 

Jocke i Ballerina, saxar!ärden
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vind, planer och omplanering. Fantastiska dagar tillsammans under 
Götas standert. Totalt var det en härlig kompromiss av det mesta som 
finns med när fyra personer och en hund ska samlas och samsas.
Recept för en lyckad sällskapssegling. Ha inte så mycket planer, starta 
en Messengergrupp, ha mycket mat, nötter, kakor och litteratur 
ombord. Ställ upp för varandra, var lyhörd för rädslor, viljor, 
kompetens och erfarenhet, skratta mycket och njut av att ha sällskap, 
men också ”fri tid” med den egna besättningen. Segla själv? Ja det går 
väldigt bra, men det är roligt och skönt att ha någon att angöra med 
efter en tuff  dag på sjön. Någon som både har scoutat ut natthamn, tar 
emot linor och bjuder på landgångswhiskey.
 
Efter sju dagar på sjön hade jag hunnit äta middag med Sea Hawk en 
kväll och med Pepita två, landat två gånger på Ljusterö för besök hos 
kusiner och hämta och lämna min man som var med på en tre-dagars 
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tur. Lillasyster gastade första dygnet ombord och blev avputtad i 
Björkvik. 
Den åttonde dagen och framåt skulle jag vara ensam ombord. Kollade 
i vår Messengergrupp och fick följande positioner från diverse 
Götamedlemmar. 
Mats Hillborg Lauterhorn, Pepita Kymmendö, Moana med Matts 
Beckman från bryggan på Långholmen, Hans Lennart Ohlsson från 
någon pojkbåt i Roslagen, Sea Hawk Rånö. Efter lite velande så möttes 
Ballerina och Sea Hawk till kvällen på Norra Storö, norr om Harö. 
Jag hade tänkt hinna mycket längre, men vinden mojnade strax efter 
Grinda. Jag njöt av stillsam bikinisegling ”sommar i P1”, ”Stil i P1” 
och gott kaffe. Det var nog en av de få dagarna då navigera, segla, 

äta och lyssna på Radio gick 
strålande samtidigt, sen vart det 
snärjigare. 
Efter en snabb överläggning tog 
sig Ballerina och Sea Hawk mot 
Bullerö. Nu blev det äventyr på 
riktigt. Jag var ivrig. Och jag 
missbedömde både navigering 
och vind. Jag tappade bort mig 
ett tag och hann bli ordentligt 
stressad innan jag fick ihop 
korten med verkligheten, Sea 
Hawk försvann strax ur sikte 
bortemot Hästskären. Det blev 
en nervös och rolig segling mot 
Bullerö. Jag hade utgått från att 
vi skull in nånstans i lä på norra 
Bullerö, det blåste SSV. Sea Hawk 
hade andra planer och jag lite för 
dålig koll, så det vara bara att 
först gissa vart de tagit vägen, 
sen läsa på Messenger och förstå 
att de kryssat mellan Bullerö 
och Mickelskär. Jaha! Det var väl 
bara att ta sikte då. Ska väl inte 
vara så svårt. När jag tittade i 
sjökortet kändes det ok. Mitt i 
sundet zoomade jag in på Eniro 
appen och undrade vad fan jag 
höll på med. Och funderade på 

Ballerina, Seahawk, Pepita, innan 
avfård på Bullerö
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att gråta en skvätt, men lät bli. Nu var det dags för fokus. 
Det gick bra, svängde strax runt Bodkobben undvek att meja ner två 
kanotister, fick ned seglen, storen valde självklart att haka upp sig. 
Hann fundera på både neddragning till sittbrunn, Lazyjacks, kanoter, 
fyra ton båt och gud vet vad. Släppte i ankaret som sa typ klonk och 
satt fast, gav en tamp till Karin som undrade hur jag mådde, jag svarade 
att” just nu ska jag aldrig segla mer” 
En timme senare gav vi oss iväg igen, efter att ha konstaterat att japp, 
det sa klonk eftersom Ballerinas ankare lagt sig kloss med Sea Hawks, 
fullträff ! Vi rundade ön för att lägga oss på nordvästra sidan av Bullerö, 
helt i lä och invänta Pepita som kom ett dygn senare. 
  
Det är spännande med så olika 
båtar och förutsättningar. Har jag 
sagt att det blåste rätt mycket den 
här perioden? Det syns inte så bra 
på bild, eftersom jag bara klarade 
av att fota när det var relativt 
lugnt ombord. Från Bullerö gick 
vi söderut, det blåste SSO och allt 
gick fint, Sea Hawk och Ballerina 
med fulla ställ, Pepita med stor 
och en kinkig rullfock.  
Pepita, Sea Hawk och Ballerina vid 
Braka
I höjd med Orrön ökade såväl 
vind som vågor. Sea Hawk stack 
iväg i lä för att reva/ta ned storen, 
Ballerina tuffade på och Pepita tog 
ned seglen. Pepitas utombordare 
gav upp i vågorna. Sea Hawk 
rullade in försegel och tog Pepita 
på släp.
Ballerina scoutade läget i norra 
viken på Mörtö- Bunsön. Väl på 
plats blev det motormeck, troligen 
fuktiga tändstift. På kvällen 
dök Götamedlemmen Torvald 
Thedeén upp i sin trimaran. Det 
blev en härlig kväll med många 
skratt.
Vinden förde oss till Jungfruskär/

Pepita, Seahawk och Ballerina vid 
Braka
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Grönskär. Jag tog Fredrik till hjälp samt lånade ett par säkringar och 
meckade ihop elen till Ballerinas lanternor. Det är ett jobb som legat 
i skymundan sedan motorbytet 2017. Det blev lite flytt av sladdar för 
”onödiga” saker som lampor i båten, lite sandpapper i kontakterna på 
däck som hade ärgat och så vart det i alla fall funktionellt. 
På Jungfruskär började vi diskutera hur vi skulle göra med den 
fortsatta seglatsen, av olika skäl ville vi iväg, men vinden var något 
hård för Pepita, den skulle dessutom öka. Detta ledde tillslut till att 
Pepitas besättning förstärktes med Karin. Först lossade Sea Hawk 
förtöjningarna och slet med ankaret, jag insåg att jag återigen (3e 
gången på tio dagar?) lagt ankaret i kors och gick ut, vi fick fortfarande 
inte upp våra ankare. Insåg snart att en tredje båt var med i leken. En 
båt vars besättning inte var ombord. Efter lite knixande fick Karin 
grepp om situationen, släppte lite på denna ”främmande” båts ankarlina 
och så var vi loss, tre ankare är faktiskt tungt. Från Jungfruskär 
sträckte vi ut mot södra Kymendö, utifrån prognosen hård NV ville vi 
ta vägen först SV och sen NV för att leta ”relativt lä” Pepita gick för 
stor, Ballerina revade storen och Sea Hawk för fock. Vi höll jämn fart 
 
Efter Kymendö hade det mojnat lite och vi sträckte ut både oss själva 
och självförtroendet på väg mot Napoleonviken, Pepita rullade ut rullen 
och Sea Hawk satte storen, jag dristade mig att slå ur revet på Ballerina. 

Pepita med Johanna, SeaHawk med Fredrik och Karin, Ballerina, 
Torvald i sin triumaran och i förgrunden skeppshunden Donna
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Pepita på väg mot Kymmendö, i 
”det relativa lä” vid Alkläppen

Det blev ”kappsegling” Sea Hawk försvann men Pepita och Ballerina 
kämpade på, Ballerinas skeppare relativt ovetande om denna ”kamp”. 
Jag tyckte det mest var roligt att hela tiden ha ”sällskap”. 
Sent på kvällen dockade vi in på Sea Hawk i inloppet på 
Napoleonviken. 
Mot hemmahamn, efter två veckor i skärgården. Sea Hawk stannade 
i Skurusundet, Ballerina och Pepita puttrade på i den ljumma stilla 
sommarnatten. Ballerinas lanternor fungerade fint och vi låtsades 
sidobogsera vid möte med bland annat kustbevakningen.  

Lotta Herzberg
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