
Eskadersegling	i	skärgården	
Att bli ägare av en folkbåt var länge en dröm jag hade under min tid i 
Landskrona på 1950-talet. Men priset för en sådan var allt för högt för 
mig. Slumpen skulle hjälpa mig 20 år senare. I början på 1970-talet 
bodde jag med familj i Rönninge söder om Stockholm. Vi besökte ofta 
mitt föräldrahem i Säby och vid ett tillfälle också ett båtvaruhus i 
Kvicksund. 

Sam Sundman, grundare av Båt-Sam AB invigde sitt varuhus 1969. Han 
satsade på båtar i glasfiberarmerad plast som då hade slagit igenom. I 
båthallen stod en segelbåt Maxi 77. Båten var ritad av Pelle Pettersson, 
som också designat Volvo P1800. Det var hans kompanjon Stellan 
Westerdahl som var i Kvicksund vid tillfället för vårt besök för att 
introducera den nya båten. Både Pelle Pettersson och Stellan Westerdahl 
är kända kappseglare. 
Det är en viss risk att köpa en ny båttyp som man inte kunde provsegla. 
Det tog emellertid inte lång tid att övertyga familjen om att det var just 
en sådan här båttyp som skulle passa oss. Att priset sedan var 
överkomligt avgjorde saken. Vår båt blev den 94:e från varvets 
tillverkningsserie 1972. Maxi 77 blev en succé bland båtfolk. Fler än 3 
900 båtar levererades fram till 1983. Vi hade gjort ett klipp men det blev 
jag medveten om först senare. Vår nya Maxi 77 tilldrog sig många 
seglares intresse var helst vi lade till. 

En loge hemma i Vallby iordningställdes inför vinterförvaringen. Min 
bror Sören byggde en trailer och med traktorns hjälp kunde vi sjösätta 
och även dra upp båten vid Ridskolans hästbad i Borgåsund. Att snabbt 
finna en sommarplats i närheten av Rönninge visade sig omöjligt. Det var 
långa köer till båtplatserna. 

Min seglarkompis Bosse Malmsten från Borstahusen i Landskrona, nu 
boende på Dalarö, gav mig ett tips om att söka båtplats på OK:s nybyggda 
marina i Karlslund. Där hade jag också turen att få en sommarförtöjning. 
Det tog oss en timme att komma från hemmet i Rönninge till Karlslund 
med bil, men då var vi å andra sidan snabbt ute i Dalarö skärgård. 
Från Karlslund till upptagningsplatsen i Borgåsund var det två dagars 
segling, både vår och höst. Det blev en bra inledning och avslutning på 
seglingssäsongen. Då var min bror Sören ofta med som gast. Han hjälpte 



mig med upptagningen och att körde ekipaget till logen i Vallby. Snart 
hade han själv skaffat sig en segelbåt. 

Under fyra somrar tillbringade vi fritiden i skärgården, från Västervik till 
Mariehamn. Vi kom ofta att eskadersegla med tre andra familjer. På den 
tiden kunde man finna en naturhamn och förtöja vid någon klippa utan 
att bli störd av andra seglare. Så är det inte i dag har jag hört. I motsats 
till segling i Öresund måste man i skärgården ständigt hålla ett öga på 
sjökortet. I annat fall kunde man gå på grund, viket hände. 

Det blev en tid inte bara med segling utan även med god social samvaro 
för både barn och vuxna. Ofta hördes Evert Taubes visor sjungas, i alla 
röstlägen, i sommarnatten 

Kurt Larsson 
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