Hemma igen från Medelhavet
Sommaren 2017 flyttade vi in på vår båt Libra, en 31 fots Hallberg Rassy Monsun, och
en 14 månader lång resa väntade. Ett par dagar efter skolavslutningen kastade vi loss
och kursen var satt mot Medelhavet via Kielkanalen, Engelska kanalen, Biscayabukten
och den europeiska atlantkusten. Mamma Sofia och pappa Peter arbetade med
webdesign, text och bild under resans gång och döttrarna Trine 17 år, Ida 11 år och
Trille 9 år blev hemskolade.

Från land til land
På 14 månader seglade vi mer än 10.000 sjömil. Vi seglade till Danmark, Tyskland,
Holland, England, Frankrike, Spanien, Portugal, Afrika/Marocko, Kanarieöarna och
Italien. I storm och stiltje tog vi oss fram sjömil efter sjömil, arbetade som planerat och
undervisade våra flickor. Det blev en resa som har gett oss minnen för livet. Vi har
också lärt oss otroligt mycket om oss själva, varandra och om andra. Tillsammans har vi
skrattat, gråtit och upplevt.

Medelhavet
Efter 14 månader på äventyr, varav 4 månader i Medelhavet, flög vi hem till vardagen
igen. Libra sattes på land i Portugal. Vi hade fått mersmak av de fantastiska
medelhavsländerna, alla små fina ankarplatser, lokala små hamnar och inte minst det
kristallklara vattnet, värmen och den blå himlen. Libra skulle inte hem i första taget och
2019 seglade Peter tillbaka till de spanska öarna Mallorca, Menorca och Ibiza. Resten
av familjen flög ner och kom ombord på Mallorca och tillsammans spenderade vi ännu
en säsong i Medelhavet. Det blev snabbt beslutat att hyra ut huset i Kivik igen för att
fortsätta till Grekland 2020.

2600 sjömil soloseglats
Coronakrisen satte stopp för våra planer om att fortsätta till Grekland, Libra skulle hem.
Vi bestämde att Sofia skulle ta hand om jobb, hus och barn och Peter skulle segla hem
båten. Den 1 juli 2020 kastade Peter loss från Cartagena i Spanien och efter 7 veckor
till havs var han och Libra äntligen hemma igen. Libra ligger nu tryggt i sin
hemmahamn.

Se den glada familjen någonstans på Medlehavet

