
VF • Måndag 8 november 201032

En plötslig längtan att
segla jorden runt infann
sig för Gustaf  Hardell en
natt när han jobbade. Han
surfade runt på olika fo-
rum på internet och hit-
tade ett inlägg från två
personer som skulle
genomföra just detta
äventyr och sökte rese-
kompisar. Dessutom bod-
de de i Umeå.

– Det kändes för bra för
att vara sant. Vi träffades
dagen efter och det kän-
des bara rätt. Jag bestäm-
de mig där och då. 

Fyra i sällskapet
Gustaf  Hardell träffade pa-
ret Emelie Edvinsson och
Eiliv Hägg, båda Umeå-
studenter. Eftersom de var
två kände Gustaf  att han
ville ta med sig någon han
kände.

– Jag ville ha med en
lättsam kompis och jag
tänkte på Tommy Näs-
lund som jag känt hela li-
vet. Det var ett stort pro-
jekt att få med honom, jag
fick kämpa för att överta-
la honom.

Emelie Edvinsson och
Eiliv Hägg hade redan
planerat resan i ett år, och
nu var de alltså fyra per-
soner i sällskapet, alla
mellan 24 och 25 år gamla.
Detta var i mars i år. Se-
dan dess har de köpt en
båt som de nu håller på
att utrusta för att den ska
fungera som bas. 

De planerar att lämna
Kristinehamn i slutet av
juni 2011 och vara borta i
två år.

– Det är en Fortissimo
33. En tio meter lång och
tre meter bred segelbåt.
Jag vet inte om den är tes-
tad jorden runt, men den

passar för sådana resor,
säger Gustaf.

Klämde av tån
Den enda som har riktig
sjövana är Eiliv Hägg som
seglat i stort sett hela sitt
liv. De andra har fått lära
sig av honom, och det gör
de fortfarande. Båten,
som heter Anna, gjorde
sin jungfruresa med de fy-
ra resenärerna ombord i
somras.

– Motorn slutade funge-
ra och vi skulle lägga till
vid en hamn men kom in
för snabbt mot bryggan.
Eiliv skulle ta emot med
foten och klämde stortån.
Nu har han bara en tre-
djedel av tån kvar, berät-
tar Gustaf.

Men är det någon av er

som är teknisk och duktig

på motorer?

– Näe. Men vi har ju
med oss en handbok.

Hans pappa tycker att
han är ansvarslös som
ska göra resan utan erfa-
renheter av segling och
tyckte att Gustaf  skulle
ha börjat med att segla i
Medelhavet.

– Men det känns ju all-
deles för litet nu när vi är
inställda på den här re-
san, säger Gustaf.

Att spendera så lång tid
på en sådan liten yta kan
innebära konflikter, men
Gustaf  oroar sig inte så
mycket.

– Det kommer att bli
många irritationer men
det är sådant man får leva
med. Vi kommer ju att va-
ra i land rätt mycket. Vi
seglar kanske hälften av
tiden.

Känns overkligt
Just nu håller de fyra

äventyrarna på att förbe-
reda sig inför resan –
mentalt, ekonomiskt och
materiellt.

– Det är mycket som ska
göras, och alla bor inte i
Kristinehamn där båten

finns. Allt känns rätt
overkligt. Jag lever på
normalt, men när vi väl
sätter oss i båten och seg-
lar iväg då kommer det att
kännas speciellt, säger
Gustaf.

Han tror att han kom-
mer att komma tillbaka
från resan med många lö-
sa trådar hopknutna.

– Jag tror att jag kom-
mer att vara ödmjuk för
det jag har. Och så hoppas

jag att jag vet vad jag ska
göra med livet, men det
tror jag kanske inte.

En världsomseglande   

• Vi kommer att segla
bort från Kristine-
hamn (prick nummer

1 på kartan till höger) i slutet av
juni 2011. 

• Vi beger oss direkt ner mot
Tyskland och Kielkanalen (2).
Inga problem så här långt. När
vi närmar oss Engelska kana-
len och Biscayabukten kom-
mer det att bli hårdare segling.
Lågtryck från Atlanten kan gö-
ra Biscaya riktigt tufft med hö-
ga branta vågor och hårda vin-
dar.

• Därefter kommer vi att segla
längs Portugals kust ner mot
Kanarieöarna (3). Där kommer
vi att förbereda oss för resans
första oceansegling – Atlanten.
Det sägs att den som har seg-
lat över Atlanten har rätten att

bära röda byxor. Den rätten
ska vi ta till oss, speciellt när vi
kommer tillbaka till Sverige.

• Västindien (4). Efter Atlanten
får man vila och njuta lite tyck-
er vi. Så här ska vi bara ö-luffa
och försöka njuta så mycket
som möjligt.
Lokal rom och öl kommer att
undersökas. Här är det även en
perfekt plats för vågsurfning
och det ska vi definitivt prova. 
Efter en-två månader tar vi oss
sedan ner mot Panama och
Panamakanalen (5). Det kan
vara upp till ett par veckors
väntan på att få ta sig igenom,
så här är tålamod en dygd.

• Stilla Havet. Vi lär ta oss ner
till Equador först. Vi vill ju be-
söka Sydamerika också. Där-
ifrån är det högst en veckas

segling till Galapagos (6). Här
ska vi gå på utflykter och leka
med keliga sälar. Ett bra liv.

• Efter Galapagos glider vi iväg
mot Franska Polynesien (7) i
Söderhavet. Detta sägs vara en
riktig höjdpunkt på resan. Här
kommer vi att fira vårt ettårs-
jubileum och att halva resan är
utförd. Jag och Tommy, som är
otroligt fotbollsintresserade,
kommer att springa omkring
som tokiga till olika barer och
hoppas att de visar EM-slut-
spelet. 

• Hoppas det är så idylliskt
som det sägs och bilderna vi-
sar. Ö-luffning mellan olika
små öar och atoller. Snorkling
och lek. Därefter seglar vi mot
Fiji för vågsurfning och däref-
ter det orörda Milne Bay (8) i

Indonesien. Milne Bay är rela-
tivt oåtkomligt och därför har
västvärlden inte satt så djupa
spår. Men med segelbåt går
det bra.

• Australien (9). Tillbaka till
västvärlden och detta kommer
säkert bli riktigt speciellt. Bara
enkla nöjen som att äta på
McDonalds, gå på bio och kan-
ske besöka någon klubb. Hop-
pas någon är intresserad av en
härjad sjöman med fjunigt
skägg. Bara att kunna kalla sig
sjöman är ju fantastiskt.

• Upp mot Indonesien. Här har
vi inte planerat så mycket. Vi
kommer förmodligen att gå på
känsla och segla till ställen
som andra seglare har rekom-
menderat. Kontakten mellan
andra seglare tror jag nästan

kommer att vara det roligaste
på resan. Vi är i samma situa-
tion och vi har alla kämpat för
det.

• Nästa anhalt blir Indien (10).
Bara tanken på folkmängden
gör mig lite skraj. Efter att ha
suttit fyra stycken på en båt
mitt i Indiska oceanen så kom-
mer folkmassan i Indien bli in-
tressant. 

• Detta är kanske resans mest
osäkra och luddiga parti. Vi har
att välja mellan att segla runt
Afrika eller att segla förbi pira-
terna i Somalia och Adenviken
(11). Vi hoppas såklart på det
bästa och genar genom Aden-
viken till Röda havet. Vilken pi-
rat skulle vilja kidnappa fyra
fattiga svenskar med en liten
båt?

• Nu är vi efter nästan ett och
ett halvt års seglande i Medel-
havet. Kommer att bli lite kyli-
gare på nätterna och man
kommer förmodligen att känna
sig lite hemma, nu är vi ju typ i
Europa. Vi kommer att se fot-
boll i Italien och besöka vingår-
dar i Frankrike. Här kommer vi
även att börja använda motorn
mer då vi ska åka genom kana-
lerna tillbaka till Sverige. Kom-
mer upp i Bottenviken och av-
slutar, efter besök i Karlstad
och Hudiksvall, i Umeå. Hop-
pas att masta av och köra med
motor ända upp till centrum.
Det skulle vara ett perfekt slut
på resan. ”

Återberättat av Gustaf Hardell
för VF:s Johanna Lindqvist

Panama, Fiji och Adenviken: så ser den tänkta resrutten ut

GENREP. I somras gjorde båten Anna sin jungfruresa. I juni nästa år ska de fyra vännerna att glida ut från Kristinehamn på en v
Hägg och Gustaf Hardell, med i båten är också Emelie Edvinsson och Tommy Näslund.

’’

Unga Umeåbor tänker ge sig ut på tvåårig jorden runt-resa   
UMEÅ Utan vare sig sjövana eller tekniskt kunnande
ger sig Gustaf Hardell, tillsammans med tre vänner,
iväg på en resa runt jorden som ska vara i två år.

– Att komma till ett nytt land via segelbåt kom-
mer att ge nya perspektiv, säger han.

JOHANNA LINDQVIST
johanna.lindqvist@folkbladet.nu 
090/17 00 00
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Umeå
Umeå Hissjön 22:1 har Letzén,
Anna Ulla-Britta sålt till Bur-
stedt, Nils Olof Gustaf och Bur-
stedt, Nils Tage Walter för 
1 750 000 kronor.
90355 Kungsgårdsvägen 42,
Umeå Ringblomman 7 har
Granberg, Gerd Elisabet sålt till
Andersson, Jennie Birgitta Ma-
ria och Ohlsson, Per Jonas för
2 590 000 kronor.
90642 Mårdvägen 13, Umeå
Björnklon 34 har Käck, Eva Gu-
nilla och Käck, Hans-Göran
Henrik sålt till Linder, Sandra
Maria och Andersson, Stefan
Jan-Erik Christer för 2 175 000
kronor.
90742 Slipmästargränd 3,
Umeå Slipmästaren 2 har Cen-
terlind, Magnus och Center-
lind, Roger och Centerlind,
Berth sålt till Göransson, Pär
Magnus och Dsinnejs, Ann-
Christine Elisabeth för 
2 650 000 kronor.
Umeå Sofiehem 10:29 har
Jansson, Per Olov sålt till Sta-
ten Trafikverket för 1 600 000
kronor.
Umeå Sofiehem 10:30 har
Larsson, Roger Sigvard sålt till
Staten Trafikverket för 
1 820 000 kronor.
90752 Vegagatan 19, Umeå
Vega 10 har Umeå Kommun
sålt till Snellman, Carine Ma-
rie-Louise och Snellman, Fre-
drik Nils Christian för 403 000
kronor.

Vilhelmina
91294 Bomsjön 20, Vilhelmina
Latikberg 3:91 har Gustafsson,
Stig Olov Verner ärvt (eller
överlåtits till på annat sätt) av
Gustafsson, Verner Amandus
91292 Lövliden 121, Vilhelmina
Lövliden 1:67 har Strömberg,
Sven Bertil och Hedsell, Edit
Birgitta och Hedsell, Hans Mar-
tin och Hedsell, Ruth Agneta
Viola och Hedsell, Bo Kennet
och Pettersson, Monica Elisa-
beth sålt till Nyberg, Klas Mat-
tias och Våhlström, Linda Vega
Viktoria för 350 000 kronor.

Vindeln
92291 Renfors 42, Vindeln
Renfors 1:50 har Edman, Sture
Eskil ärvt (eller överlåtits till på
annat sätt) av Lindqvist, Gunil-
la.
Vindeln Sävö 1:4 har av
Åström, Elmfred Verner Abel
överlåtits till Backman, Ulf Bo
Staffan.
Vindeln Degerfors 10:20 har
Mattsson, Karin Lillemor sålt

till Nilsson, Olov Benny för 
375 000 kronor.
92291 Gäddträsk , Vindeln Gla-
daberg 1:18 har Nilsson, Olov
Benny sålt till Backlund, Hans
Arne och Backlund, Maj-Britt
Desiré för 1 500 000 kronor.

Vännäs
91134 Kronvägen 5, Vännäs
Eken 4 har Häggkvist, Lennart
och Häggkvist, Mary sålt till
Borgemo, Sven Lukas och Bor-
gemo, Sara Emelie för 870 000
kronor.
91194 Penglund 11, Vännäs Ny-
by 8:59 har Wallberg, Carl Er-
land Daniel och Wallberg, Jen-
ny Maria sålt till Nygren, An-
ders Gunnar och Eriksson,
Margaretha Elisabeth för 
1 685 000 kronor.
91192 Västra Spöland 94, Vän-
näs Spöland 5:58 har Mo-
ström, Ingrid Monika och Mo-
ström, Lars Erik Valdemar sålt
till Jonsson, Stig Anders Harry
och Fredriksson, Claire Lilianne
Katharina för 2 095 000 kro-
nor.
91194 Östansjö 68, Vännäs
Östansjö 2:14 har Nordlund,
Lucia Anita och Nordlund, Per
Birger sålt till Sjögren, Lars Ro-
land för 765 000 kronor.

Åsele
91050 Klippen 210, Åsele Klip-
pen 2:9 har Persson, Karin In-
gegärd ärvt (eller överlåtits till
på annat sätt) av Persson, Lars
Ola.
91060 Svedjan 102, Åsele Ris-
sjön 1:38 har Selleskog, Nils
Roger och Selleskog, Kjell Arne
ärvt (eller överlåtits till på an-
nat sätt) av Selleskog, Arne.
91060 Södra Insjö 110, Åsele
Insjö 1:30 har av Edeholt, Bir-
gitta överlåtits till Edeholt, Ma-
lin Hanna Maria.
91050 Lövås 234, Åsele Nord-
anås 13:1 har av Crosbie, Sarah
Dolores och Crosbie, Robert
George överlåtits till O'Reilly,
James.
91060 Centralgatan 3, Åsele
Biet 2 har Luza, Audrius och
Luziene, Milena sålt till Löven-
mark, Simon Lars Håkan för
170 000 kronor.
91060 Sörnoretvägen 7D, Åse-
le Huset 4 har Persson, Lars
Egon Andreas sålt till Sörtöm-
me Olav för 10 000 kronor.
91060 Tegelträsk 707, Åsele
Tegelträsk 1:51 har Strömbergs
Dödsbo, Kjell Berthold sålt till
Harländer, Norbert och Harlän-
der, Margarete för 150 000
kronor.

FASTIGHETSAFFÄRER

kvartett

ärldsomsegling som är tänkt att ta två år. På bilden syns Eiliv
FOTO: PRIVAT

FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN. I texten till vänster beskriver Gustaf Hardell etapp för etapp hur de fyra seglarna har
tänkt sig att resrutten ska se ut. 

BÅTEN ANNA. Den tio meter långa segelbåten köptes
tidigare i år. I vinter kommer båten att utrustas för att
vara redo för den långa färden i juni 2011. 

LÅNG PLANERING. Emelie Edvinsson hade redan pla-
nerat båtresan tillsammans med Eiliv Hägg i ett år när
de andra två i besättningen anslöt i mars i år. 

GOD STÄMNING. Under den korta prov-
seglingen i somras hann inga konflikter
börja gro till sjöss. Gustaf Hardell är in-

ställd på att det blir en annan femma när
den riktiga seglatsen börjar: – Det kom-

mer att bli många irritationer men det är
sådant man får leva med.
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 med segelbåt


