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FAMILJERI
Lag i Dolomiterna
Vandring utan matsack, aj-aj!

"

Skada, en bjorn!
Vildmarken i blickfanget

Isigt Istanbul
Tusen glassar senare

Mot smabarrls^milj
som kastar llss*

KORS
TOMAS LEDIN:
|"388053"804909
3 vETURVECKAv31

"Min pappastjal
alltid showen"

30 000 sjomil och 300 dygns
segling under 3 ar. Minst.
Det ar vad som va'ntar
familjen Hammarberg na'r de
i augusti kastar loss for att
segla jorden runt.
BUDGET:
17 kr i timmen.
400 kr om dygnet.
12 500 kr i manaden.
150 000 kr om aret.
Inklusive allt. For hela familjen.
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PA KURS MOT AVENTYRET

L

ovis ar redan i full fart med att kasta ner alia kud'
darna pa golvet. Jag kampar fortfarande med Ottos
overall. Han ar otalig, fbrsoker komma loss. Han vill
ocksa leka. Jag ser hur han vinglar ivag mot kuddhavet, i samma ogonblick som nasta vindby far baten att
kranga ner. Han trillar, det gick nog bra. Eller? Jag haller andan. Det
blir tyst, i en sekund eller tva. Sedan brister Lovis ut i skratt. Och
Otto ar inte sen att hanga pa. Snart ligger bada barnen och rullar
runt bland kuddarna.
Vi bennner oss pa Nordsjon, pa vag mot Skottland. Fjarde dygnet
till havs, tva tredjedelar ligger bakom oss. Vinden har aterigen vridit till var nackdel och samtidigt passat pa att oka i styrka. Natten
har varit tuff. Barnen har visserligen sovit som stockar, men det har
varit varre for Ludvig och mig. Ojamn vindriktning, ojamn vindstyrka, gropig sjo. Stokigt och svart att sova for frivakten. Det ar tur
att vi ar hardade smabarnsforaldrar. Vana att klara oss pa lite somn.
Vi har som regel att kolla av horisonten minst var tionde minut,
dygnet runt. Avstandet till horisonten ar vid normal sikt ungefar tre
sjomil (drygt 5 km). Med en snittfart pa sex knop (drygt 10 km/h)
befinner vi oss 30 minuter fran horisonten. Tanker man sig att ett
motande fartyg haller samma snitthastighet riskerar vi att kollidera
efter 15 minuter om vi befinner oss pa kollisionskurs. Vara hav ar
sallan tattrafikerade men man vill inte garna chansa.
Jag far in en norsk vaderrapport pa VHF'radion. Vinden ska lagga sig
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"Okej, vi gor det. Vi k[
en bat och ger oss u\ Men da
ha en san har."

till kvallen och borja blasa fran nordost imorgon. Hq
tacksam for att barnen verkar ta allt med ro sa har lad
det pa att de aldrig har lart sig att ovader ar nagot attl
Igar kvall sag vi delfiner for fbrsta gangen pa rJ
sades med att kalla dem hajar. Hon och Otto har 1
pa Mary af Rovarhamn sedan den dagen de kom \a vid att deras hem d
gangen som vi lamnar den trygga kusten och vag
med barnen. For att se hur realistisk var drom ar: |
riktigt, att ge oss ut i varlden.
Att latta ankar. Smaka pa orden. Det later sa e
inget spontanprojekt. Tio ar har passerat sedan t
for forsta gangen, da Ludvig och jag gick hand i t
Pasito Blanco, en liten hamn pa Gran Canarias sij

800 sjizlmil och,26
slussar senare ar Lovis
I framme vid remans mal:
I Hebriderna -600 vilda
vaokra oar pa Skott- /
lands Atlantkust. Vagen
i mt har tagit henne over
Wordsjon och genom
i /det skotska hoglandet
/ via Kaledonienkanalen

/ och Loch Ness. /

seglat dit tillsammans med en kompis. Jag hade tagit flyget for att
halsa pa nagra veckor under jullovet. Vi pratade om framtiden. Han
var biten av langseglarlivet, ville kopa storre bat och flytta ombord.
Segla jorden runt. Upptacka varlden for egen kol. Det var svart att
forestalla sig for den landkrabba jag var. Nagra soliga dagsturer i
skargarden var allt som fanns i bagaget. Men ja, varfor inte? Jag var
sallan sen att tacka nej till ett aventyr. Jag minns hur jag stannade
till vid en tvamastad skonhet och sa: "Okej, vi gor det. Vi koper en
bat och ger oss ut i varlden. Men da vill jag ha en sin har." Och en
san fick det bli.
"Mamma mamma, jag vill baka". Lovis har trottnat pa att simma
i kuddhavet. Jag ser framfor mig hur byttan aker ner pa golvet, hur
smeten gor hela baten till en kladdig skridskobana. Jag foreslar att
vi hanger upp hangmattan istallet (inne i baten) och laser en bok.
Barnen nappar direkt och Lovis ar redan i full fart med att valja bok.
Mardrommen for de fiesta seglingstokiga foraldrar ar att barnen
inte ska tycka om att segla. Vi utgor inget undantag, och har alltid
vatit noga med att anstranga oss for att vara smagastar ska ha det
saioligt som det bara ar mojligt ombord pa segelbat. Men det kravs
inget extraordinart. Det som verkar uppskattas mest ar sma saker
som att lasa bocker, spela spel och pussla tillsammans. Att umgas
helt enkelt. Och att baka kakor och fika. Sadant som allt som oftast
prioriteras bort nar tiden inte racker till i vardagens hektiska till-

OM BESATTNINGEN
Ludvig: Sjalvutnamnd kapten ombord pa Mary af Rovarhamn, och
pappa till Lovis och Otto. Startade seglarlivet redan som barn,
pa seglarlager utanfor Ljungskile. Vid 23 ars alder seglade han
till Kanarieoarna tur och retur i egen bat, en Havsfidra pa stolta
sex meter. Runt 25 000 sjomil har det blivit sa har langt, vilket
faktiskt motsvarar ett drygt varv runt jorden.
Linda: Mamma till smagastarna. Chockstartade sin seglingskarria'r som gast pa Ludvigs Havsfidra nar den rullande baljan (utan
bade toalett och kylskap) skulle seglas hem fran Madeira till
Sverige. Har sedan dess seglat ytterligare 15 000 sjomil som
navigator och strateg ombord pa Mary af Rovarhamn. Langtar
bort fran vardagsstressen.
Lovis: Har bott ombord aret runt i fyra ar och ror sig smidigare pa
baten an nagon annan, i alia vader. Alskar att segla och ar stolt
som en tupp over sin bat. Har skrapat ihop 7 000 sjomil sa har
langt, bland annat till Lofoten, Hebriderna och Haparanda. Nu ser
hon fram emot att segla till Soderhavet, som Pippi.
Otto: Kung i forpiken pa Mary af Rovarhamn sedan den dagen
han lamnade BB for tva och ett halvt ar sedan. Har seglat na'stan
lika langt som storasyster om man ra'knar med tiden i mammas
mage. Gillar fisk och ar nojd med livet sa lange han fa leka med
sina bilar. Om det ar pa land eller ute till havs verkar kvitta.
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OM BATEN

"•• >"?
Mary af Rovarhamn: En 40 fots stalket
av typen Joshua, en klassisk langfardsb,
konstruerad for att segla sakert och bekvamt i
" alia vader. Byggd 1976 pa ett va'lrenommerat varv
utarifor franska Lyon. Rustad och inredd ay en ytterst
noggrann schweizare'som lade varje ledig stund och
* varje schweizeffranc' pa baten under nib a r< Anda tills frun
trot^ade och'dtorhmen rann'ut i'sandefi. Ett sorgligt ode,
1 ,|ansK|#anligt, ar jag ra'dd.

UTRUSTNING

,

I

i

• Vindroder och autopilot som haller baten pa kurs.
• Rullsegel ocfi smarta bomkapeM toV att fbrenkla segelhanteringen.
""•^yMF-radio och AlS-radar hjafpe^bss halla koll pa andra batar.
Satellittelefon och Navtex for att slippa bverraskas av busvader.
•s|n hel hog GPS:er och ma'ngder aj/'sjokort for att navigera sakert.
; •iLivflotte och nbdsandare om det sonrinte far handa hafider, ;
• Och en valdig massa mer. ';.:•.'

Nybakat varje dag ar tradition
ombord pa Mary af Rovarhamn.

'Vi har prioriterat e\ varje

::,i

\. Att vi ar langt fran land

Det ar inte viktigt. De lever har och nu.
Vi har prioriterat ett nytt aventyr varje sommar stl
baten. Atta langa harliga somrar med Mary af Rovarl
blivit. Det har varit nodvandigt for att paminna ossi
som ar viktigt ombord i form av utrustning och bekvai
ar lattinte
att bo
in sig och
verkar
barnen
i prioritera fel. Vi vet, det hand
Men framforallt har det varit nodvandigt for att intel
hjulet. En strategi for att halla motivationen uppe hell
Jag satter upp hangmattan. En riktig familjehangi
gar i hamn brukar vi hanga den mellan stormastenl
Jag tanker pa alia de dagar nar Lovis sovit middajl
Hon sov alltid ute som bebis. Ja, inte pa natten forsta-I
dagen, ofta i vagnen pa bryggan. Vi brukade lagga ia
vi horde nar hon vaknade aven om vi var inne i ball
ligen var det nagon tant som kom forbi, tittade bekjJ

Familjen ar val forberedd for sitt $ora
aventyr, bara sedan Lovis foddes
har de seglat 7 000 sjomil pa v
nordliga breddgrader, Det ar [ika langt
som fran Sverige till Argentin

synes overgivna barnet. Det ar manga som har ifragasatt vart satt
attleva. For vilka ansvarsfulla foraldrar kan lata sina barn vaxa upp
pa en segelbat? Barn behover ytor, egna rum, tradgard. Var ska de fa
plats? Barn behover leksaker, jattemanga. De kommer att bli avundsjuka pa andra barn. Kanna sig annorlunda, utanfor. For att inte tala
om hur sjosjuka de kan bli. Och tank om de trillar i sjon? Och nar
de blir tva, da springer de at varsitt hall pa bryggan. Ja, gud bevare.
Farhagorna fran var omgivning var under de forsta aren sa
manga att vi allvarligt oroade oss mer for att socialtjansten skulle
komma och halsa pa an for att barnen skulle trilla i sjon. For mot
valmenande tanter hjalper ingen flytvast. Men pa senare ar verkar
opmionen ha vant. Kanske for att vi har bevisat att det gar. Att det
finns mer an en vag i livet.
Faktum ar att olyckskorparna fick ratt i mycket. Det har varit
en utmaning att bo pa sa trang yta med tva sma barn, sarskilt pa
vintrarna. Men smabarnsaren ar tuffa for de fiesta heltidsarbetande
foraldrar. Den standiga kampen mot klockan. Att ge sig ivag till dagis och jobb tidig morgon och komma hem lagom till middag och
nattning - vecka efter vecka, ar efter ar. Men vi ser inte baten som
kalian till problemet, snarare nyckeln till losningen.
Jag lyckas gora plats till mig sja.lv i hangmattan och far snabbt ett
forvantansfullt barn pa vardera sidan. Bokvalet den har gangen foil
pa Pippi Langstrump pa Kurrekurredutton.

Nar jag har last en stund avbryter Lovis: "Mamma, jag vill ocksa
segla till Soderhavet. Som Pippi. Far jag det?" Hon tittar pa mig med
stora ogon, vantar pa ett bekraftande svar. Sa har langt har resan
over Nordsjon gatt over forvantan. Baten ar redo. Vi ar redo. Ett
ar till och vi borde ha en reskassa som skulle kunna ta oss runt
jorden, i alia fall med mycket vilja och en smula tur. Det borde vara
fullt mojligt. Visserligen extrem lagbudget, men fullt mojligt. Jag ser
pa min dotter och hor mig sjalv svara: "Ja, Lovis, vi ska segla till
Soderhavet." »a

PA KURS MOT SODERHAVET
I skrivande stund ar det brada dagar ombord pa Mary af Rovarhamn. I augusti ar det dags att latta ankar. Den har gangen for att
upptacka varlden. Exakt hur la'nge vi blir borta eller vart farden bar,
ja, det aterstar att se. Det beror pa hur langt pengarna racker, och
om barnen fortsatter att trivas med langseglarlivet. De rackarna
forandras ju hela tiden. Men det ar en del i aventyret, att ta det
som det kommer. Kanske seglar vi hela varvet runt. Eller sa slar vi
oss ner pa nagot trevligt stalle. Ja, da ar det inte heller sa dumt.
Folj det stora aventyret pa webben: symary.wordpress.com.
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