
s/y Oo Pandion
Loggbok

21-27 juni 1986
Under rubriken "Detta minns jag".

Segling i Stockholms skärgård.





Under 18 år tillbringade jag och min familj så gott som 
hela somrarna ombord i segelbåten Oo Pandion. Vår 
dotter är pollenallergiker och i kustbandet och till havs är 
det lite längre mellan varje  korn. Fina arbetstider 
möjliggjorde också detta extrema levnadssätt. 

Det här utdraget ur s/y Oo Pandions loggbok är från 
midsommar 1986 och vår artonårige son ligger i lumpen. 
Han har annars också seglat med oss under större delen av 
sin uppväxt.



Midsommaraftonen detta år tillbringade vi på en 
ö i Stockholms skärgård som heter Lådna. Därifrån letade vi oss
ut i ytterskärgården till Huvudskär och på återvägen besökte vi 
en arbetskamrat i hans stuga på utsidan av Utö.

Jag är Göran Lander, officiell kapten ombord.
Ulla min hustru är inofficiell kapten ombord.
Christina vår elvaåriga dotter, ej kapten ombord.



Utö
Huvudskär

Ornö

Mysingen



Fiska, titta på andra, läsa, promenera.
Lugna ned sig. Sommar i skärgården.



Jag skriver:
21 juni 1986 midsommardagen.
Lämnade Lådna kl 1100 och gick via Kanholms- och
Nämdöfjärdarna till Kyrkviken på Ornö.
Från början var vinden frisk, ca 10 m/s men mojnade senare
något. Läns hela dagen.
En ”grå panter” hjälpte oss inte när vi skulle gå iland.

Jag skriver:
22 juni söndag
Gick till Utö.



Ulla skriver:
23 juni måndag.
Lämnade Utö kl 1200.
Mycket trångt i hamnen. Stor dramatik men vi klarade det.
Till Huvudskär i yttersta havsbandet. Kryss hela vägen.
Göran skulle promt in till ett ”skyddat” ställe, men där låg
redan andra båtar och trångt som sjutton – och blåsigt.
Gjorde två försök innan vi gav upp när jag gjort illa mig i
händerna.
Vi lade oss på ett annat ställe. (Jag ville gå dit direkt vi 
kom.)
En kille från en annan båt hjälpte oss iland.



Christina skriver:
24 juni tisdag. 
Huvudskär hela dagen för det var så fint väder. Vi såg en 
huggorm, pappa råkade nästan trampa på den. 
Vi rodde över till den andra ön där det fanns en massa 
stugor. Där var en fyr också.
Slut!







Jag skriver:
25 juni onsdag.
Fortfarande fint väder. Lämnade Huvudskär kl 9, fantastisk
morgon, kav lugnt men sjöbrisen kom vid 10-tiden. Vi letade
oss fram mellan grynnorna idag också och kom som avtalat till 
Bosse på Utös östra sida kl 1400.
Bosse och hans sambo Ulla mötte oss ”till havs” i sin eka som
riktiga lotsar. Det var trångt, grunt och oprickat vatten. På
kvällen bjöds på grillat.
Väldigt trevligt och vilken utsikt från stugan! 
Christina fick väldigt fin kontakt med Ulla.



Jag skriver:
26 juni torsdag. 
Lämnade Bosses vik vid 10-tiden. Varmaste dagen hittills. Ingen 
egentlig sjöbris förrän vi kom upp till Järnhandlarsundet.
Till Utö gästhamn för dusch, tvätt och proviantering.

Christina skriver:
27 juni fredag. 
Köpte 4 böcker i Nynäshamn. Pappa fick ingen.
Jag köpte ”Fem reser till havet” och ”Fem gör ett fynd”.
Vi var på restaurang och åt. Mamma ville stanna tills dom började 
dansa, men det gjorde vi inte.





Sammanfattningsvis har vi många trevliga och förstås även några 
dramatiska minnen från tiden i segelbåten. Dimma, utdöende 
vind, läckage, stjärnklara nätter, trevliga människor och 
förhoppningen och förvissningen om att barnen lärt sig känna 
och känna av naturens krafter.

Först i slutfasen började mobiltelefonen bli vanlig och man kunde 
nå anhöriga i land med rapport om att allt var bra.

Vi saknar ibland sjölivet men jag inser att jag rent fysiskt inte 
längre klarar av en dags segling. Men några finvädersdagar har vi 
blivit utbjudna av goda vänner och det lever vi länge på.


