
 

 

Jorden runt 
 

Min familj ska segla jorden runt och vi har förberett oss under ett 
helt år innan vi lämnar hamnen i Helsingborg. Sommarlovet har precis 
börjat och vi ska vara borta i tre år. Därför har jag skolböcker med mig 
och mamma och pappa får bli mina lärare. 
Vi seglar längs den danska västkusten och följer Europas kust ner till Lissabon i 
Portugal där vi stannar för att fylla på matförrådet och tanka nytt färskvatten. 
Resan har varit ganska lugn, men det är skönt att känna fast mark under 
fötterna och koppla av innan vi tar sikte mot Kanarieöarna utanför Afrikas 
västkust. 
På väg dit får vi sällskap av några tumlare som simmar bredvid 
båten några timmar. Nu blir det varmare och varmare och det är 
viktigt att skydda sig mot solen. Vi stannar ett tag på 
Kanarieöarna och fyller förråden innan vi utnyttjar vindarna när 
vi ska korsa Atlanten för att nå vårt nästa mål som är Västindien. 
Väl framme efter en besvärlig seglats njuter vi av några månader värme och bad  
på olika västindiska paradisöar. Båten måste ses över så att vi klarar nästa 
sträcka genom Panamakanalen och ut till Galapagosöarna. Där ska vi förnya våra 
förråd och titta på alla speciella djur som lever på ön. 
Därefter gäller det att komma över Stilla Havet och segla runt bland alla vackra 
Söderhavsöar innan storm- och orkanvindarna gör det omöjligt att färdas över 
havet i en så liten båt som vår. 
Efter några månaders avkoppling med sol, bad och massor av upplevelser ger vi 
oss av med sikte på Nya Zeeland Båten har setts över och den är också redo att 
tampas med vindens makter igen. På väg mot Nya Zeeland passerar vi 
datumgränsen och nu har vi seglat halvvägs. Den kortaste 
delsträckan på vår långa färd är mellan Nya Zeeland och 
Australien. Vi vill naturligtvis se en del av denna spännande 
kontinent också. Därför tar vi oss sakta längs den australiska 
sydkusten och gör täta strandhugg. 
När vi lämnar Australien tar vi sikte mot Sumatra för att nå fram till Sri Lankas 
huvudstad Colombo. Efter några veckor siktar vi den indiska kusten och följer 
den upp mot Bombay. Resan fortsätter sedan till den Arabiska 
halvön och sen in i Röda havet. Vi stannar inte förrän vi är 
framme i Suez-kanalen. Vi har bestämt oss för att besöka 
pyramiderna utanför Kairo. 
Resan genom Medelhavet och upp längst den europeiska kusten 
känns som en skön transportsträcka till hemmahamnen i 
Helsingborg. Efter tre års seglats är vi hemma igen. En tuff, men upplevelserik 
resa är vi nu medlemmar av jordenrunt-sällskapet 


