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Eiliv Hägg från Forsa är redo att genomföra sitt drömprojekt tillsammans med flickvännen Emilie Edvinsson. 
 FoTo: Mikaela Jansson

Jorden runt i båten Anna
Forsa
Eiliv Hägg, alias Cap-
tain Ninetoe, ska inom 
en snar framtid uppleva 
sitt livs äventyr. Under 
två år ska han segla jor-
den runt. 

Han har satt plugget på 
”pause”, sagt upp sig från 
jobbet, sagt upp lägenhe-
ten och nästan redan läm-
nat sitt vanliga svenssonliv. 

– Det är väldigt spän-
nande, säger 25-årige Eiliv 
Hägg.

Eiliv Hägg, och flickvän-
nen Emilie Edvinsson, har 
varit hemma i Forsa under 
helgen för att fira påsk och 
träffa familjen innan den 
stora resan tar vid. Den 10 
juli planerar nämligen be-
sättningen att lossa båten 
Anna från hamnen i Kristi-
nehamn, för att sedan åter-
vända till Sverige och Hu-
diksvall i augusti 2013. 

Båten Anna ska hela vä-
gen runt jorden. Många hav 
ska korsas, och många plat-
ser ska besökas. 

– Känslan när man korsat 
Atlanten och ser land för 
första gången på en månad, 
den kommer nog vara häf-
tig och speciell, säger Eiliv 
Hägg. 

 ■ Två år, det är lång tid, hur 
känns det?

– I början kändes det 
långt, men nu känns det 
nästan för kort. Vi har kom-
mit till den punkten där det 
inte går att återvända. Vi 
har ju planerat våra liv efter 
det här i ett år nu och pra-
tat om det i tre, säger Eiliv 
Hägg. 

Ja, det började för tre år 
sedan. 

Eiliv Hägg har alltid seg-
lat och varit ute på havet en 
hel del med sin familj. När 
han lärde känna en kille 
som seglat jorden runt, et-
sade sig tanken fast. Dröm-
projektet. 

– Det är det ultimata 
äventyret. Och man äger sin 
egen tid. Det spelar liksom 
ingen roll vilken dag det är 
eller vad man gör. 

Med på det äventyret kom-
mer även flickvännen Emi-
lie Edvinsson och kompi-
sen Gustaf Hardell. Jorden 
runt-rutten är inte bestämd 

i detalj, men en viss plane-
ring finns.

– Vi har sagt att var och 
en ska få välja tre specifi-
ka platser vi ska besöka, så 
det kommer i alla fall att bli 
Bora Bora och Galápagos, 
säger Emilie Edvinsson och 
lyser ikapp med Eiliv av ex-
altering. 

Eftersom Eiliv Hägg 
är den med mest erfaren-
het, är han självutnämnd 
kapten ombord. Och själv 
kallar han sig för Captain 
Nine toe. 

– Det var på premiärtu-
ren med båten. För att göra 
en lång historia kort, vi 
krockade med bryggan och 
på något sätt klämdes min 
fot mellan bryggan och bå-
ten, säger han.

Händelsen kostade Eiliv 
Hägg högra stortån, men 
gav honom å andra sidan 
ett alias. 

– Jag kan garantera att 
man klarar sig utan ena 
stortån, säger han och 
skrattar. 

Planeringen inför resan 
har tagit tid. Förra somma-
ren köpte trion båten Anna 
och sedan har all tid gått åt 
till att rusta och göra Anna 
sjöduglig. Rätt utrustning, 
säkerhetsåtgärder, intyg, 
försäkringar, elförsörjning, 
pass, fixa gasol, fixa toalett 
och, inte mindre viktigt, att 
få båten Anna att kännas 
som ett hem. 

Dagar och nätter, varje le-
dig minut. 

– Det är svårt att säga att 
man har offrat något, sä-
ger Emilie Edvinsson. Men  
ibland kan jag bli ledsen 
över att vi inte har något so-
cialt liv längre, mer än bå-
ten, säger hon och menar 
att vänner, krogliv och be-
sök har fått prioriteras bort. 

Men det är värt det. 
– Det är frihet, spänning 

och glädje, säger Eiliv om 
sitt drömprojekt och flick-
vännen Emilie Edvinsson 
fyller i:

– Frihet, avslappning... 
och sjösjuka!
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Här är gänget som ger sig iväg på långturen.  FoTo: privaT

Påsk firar paret hemma hos Eilivs mam-
ma i Sörviksta, Forsa. 

Båten Anna är av modellen Fortissimo.   FoTo: privaT

FakTa

Har du funde-
ringar på att göra 
en liknande resa 
som Eiliv Hägg 
och hans besätt-
ning kan det vara 
bra att läsa de här 
tipsen:

 ■ Köp en båt 

som redan har en 
bra utrustning.

 ■ Se till att ha en 
taggad besätt-
ning.

 ■ Tänk på att allt 
kostar.

 ■ Segla någon 
längre sträcka 

innan avresan.
 ■ Bestäm dig 

först, anpassa se-
gelrutten sen. 

 ■ Är segla jorden 
runt din dröm? 
Gör det!

Vill du också segla jorden runt?


