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Rekordsegling på Riddar!ärden
Det ena seglingsrekordet efter det andra slås numera varje år. Det är svårt 
att komma på något som inte redan är gjort. Jorden runt åt öster eller väster. 
Fram och tillbaka mellan Arktis och Antarktis. Amerika runt, ensam, nonstop 
i en Vega. Det är ingen hejd på det. För några år sedan tänkte en finländare 
segla ensam och nonstop under ett år kors och tvärs i Östersjön. Det blev det 
sedan väldigt tyst om. Men finnens idé inspirerar. Funderar på att segla ett 
år, singlehanded nonstop såklart, kors och tvärs på Riddarfjärden. Det kräver 
också mod och uthållighet. Svårast blir att hålla sig vaken för att hinna väja 
innan båten slår iland. Då gäller det att ha utvecklat en riktigt avancerad 
mikrosömn. Nästan ett decenniums statlig anställning har gett mig generösa 
tillfällen att finslipa den tekniken. Det handlar om att halvsova några minuter 
och sedan vakna och blixtsnabbt ändra kurs 90 grader eller mer. Radar- och 
GPS-larm kan hjälpa till att varna för hinder. 
 Vädret kan vara tufft också. Seglare från landsorten kan bli överraskande 
av hur grym sjögången kan bli nedanför Stadshuset. Fallbyarna från Söders 
höjder, tratteffekten från Kungsholms torg, den utgående strömmen från 
Mälaren som möter sommareftermiddagarnas sjöbris och den reflekterade 

Seglare från landsorten kan bli överraskande av hur grym sjögången kan bli 
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GX2134.indd   14GX2134.indd   14 2021-12-20   07:342021-12-20   07:34



15

sjön från Riddarholmens kajer gör att det kan bli bra skvalpigt.  
 Vid lugnt väder på sommaren kan man väl tänka sig att tillåta att några 
simmare kommer ut och bjuder på glass. 
Kul för dem att hälsa på den kända nonstop-seglaren som tidningarnas alla 
söndagsbilagor rapporterar om?  
 Med lite tur blir det en kall vinter så jag kan frysa fast i isen som Nansen 
och grabbarna brukade göra. Då är det bara att bädda ner sig under en 
björnskinnspäls, sätta hela metaboliken på sparlåga och invänta våren. 
Enstaka representanter från media och sommarens simmare kan beviljas nådig 
audiens vid kojkanten. Denna gång gärna medförande grillad korv med bröd. 
 Lyckligen ilandkommen, trots vad alla belackare sagt, dikterar jag sedan 
mina memoarer, blir rik som ett troll, köper en större båt och ankrar den 
utanför Rålambshovsparken där jag stillsamt uppgår i nirvana. 
I nästa liv blir jag sedan antingen en björn i Kanada eller en tjur i 
Östergötland. 
Om jag blir en björn i Kanada - ja då är saken klar. Då äter jag mig smällfet på 
lax varje höst och kryper sedan i ide under en lång och mysig vinter. 
Om jag blir en tjur i Östergötland ska jag ligga och idissla i skuggan under 
ett lärkträd och blicka ut över Göta Kanal. Sakkunnigt kommer jag att 
kommentera de olika båtarna och besättningarnas aktiviteter. Mina kor 
kommer att lyssna andäktigt och, vem vet, några av dem har kanske simmat i 
Riddarfjärden i sina tidigare liv.

Jonas Ekblad

Ett liv som båtkunnig idisslare vid Göta Kanal. Foto: Jonas
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