
Snedseglare i Öresund 

Det var inte bara i arbetslivet jag fick vara med om en otrolig 
utveckling. Inom båtsporten har jag också erfarit stora 
förändringar. Hur det sedan kom sig att jag som bondpojke 
blev intresserad av båtar och sjöliv får jag nog tillskriva 
slumpen och äventyrslusten. Båten jag spikade ihop av masonit 
och två bräder före tonåren kunde rimligtvis inte lämna stort 
avtryck, den läckte som ett såll vid seglatser på Kolbäcksån. 

Min första kontakt med riktiga båtar fick jag på 1940-talet som 
pråmslussare. På den tiden gick långa pråmsläp på 
Strömsholms kanal. Slussvaktaren vid Västerkvarnslussen, han 
var för övrigt också skomakare, fick hjälp av oss grabbar att 
öppna och stänga slussportarna. Hade vi riktig tur kunde vi få 
mönstra på en pråm och följa med en sträcka på några hundra 
meter till närliggande bro. 
Det var inte förrän jag flyttat till Landskrona som sjön lockade 
på allvar. Landskrona var en livlig hamnstad på 1950-talet. Där 
fanns fler dagliga båtförbindelser med Danmark och Ven. Det 
gamla fiskeläget Borstahusen med sin småbåtshamn var en 
obekant miljö som jag drogs till. Då fanns där flera aktiva 
yrkesfiskare som bland annat fiskade torsk och ål. 

Tillsammans med en arbetskollega köpte jag en mindre oruffad 
segelbåt av trä. Alla fritidsbåtar var på den tiden byggda av trä, 
oftast lärk eller ek. Seglen var gjorda av naturmaterial och 
måste hängas på tork efter varje segling för att inte skadas av 
jordslag/mögel. Med den gick vi under en semester till Ven, 
Helsingör och andra hamnar efter danska kusten. Jag gjorde 
också många turer med den lilla segelbåten för att pilka torsk 
och dörja makrill mellan Ven och Ålabodana. 

Bröderna Malmsten som hade en stor skärgårdskryssare i 
Borstahusen hade lärt mig seglingens konst. En sommar gick vi 
med ”Örn” till Kiel i Tyskland. Det var en spännande resa med 
fler svåra passager i Storströmmen. En skärgårdskryssare är 
inte den ideala båten i krabb sjö på öppet vatten och med 
endast segel att förlita sig på. Segelbåtar hade i bästa fall en 
liten aktersnurra undanstoppad men i vårt fall fungerade den 



inte. Man fick segla in till förtöjningsplatsen i alla vindar och hur 
trångt det än var. Den konsten är i dag eftersatt. 

Torsdagsseglingen var en återkommande segeltävling i 
Borstahusen, en prestigefylld kvällssegling. Där sattes 
sjömanskapet på prov. 

”Navigare necesse est” – Att segla är nödvändigt, instämmer 
jag i. Däremot är jag inte överens med dem som begagnar 
uttrycket åker/åkte båt. Jag håller fast vid att man går/gick 
med en båt som i Evert Taube vistext: ”Vi går till Utö för 
natten”. 
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