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S/Y Hilda har kommit 
hem efter nio år

För några veckor sedan kom S/Y Hilda hem efter nio år på de sju haven.
– Det var inte meningen att det skulle bli så länge. Ett år var det tänkt men 

vi sålde huset och så rullade allt på, förklarar Lasse Wennergren som seglat 
jorden runt tillsammans med sin livskamrat sedan mer än två decennier, 
Lisbeth Ekman.

Trots alla sjömil, trots alla år till sjöss har 
paret Wennergren/Ekman bara gott att 
berätta om sin långa resa. Människorna är 
den stora behållningen, påpekar de båda 
vid flera tillfällen under intervjun. För i 
stort sett har resan gått bra. De har inte 
varit tidspressade vilket har gjort att de har 
kunnat vänta ute oväder på säkra platser 
eller helt enkelt seglat runt lågtrycksområ-
den. Fast starten blev lite dramatisk.

– Vi skulle ha gått till Skottland men 
fick dåligt väder och fick vända om, 
förklarar Lasse.

Därefter valde de Engelska kanalen 
istället och följde Europas västkust till 
Lissabon.

– Därifrån åkte vi hem för ett bröllop. 
Vi tog en dag i taget och bestämde oss 
till slut för att korsa Atlanten, säger han 
vidare.

Från Cap Verde till ön Martinique i 
Västindien tog resan 18 dagar i det allra 
bästa väder. Paret stannade fem månader 
men Karibien var inte riktigt vad de tänkt 
sig, för mycket folk och dyrt så de lade 
båten där och åkte hem över orkansäsong-
en.

 
Till Alaska för en säsong
Två planer fanns för den vidare färden. 
Antingen upp genom USA och in i de stora 
sjöarna eller genom Panamakanalen för 
vidare gång upp mot Alaska.

– Vi har rest mycket som backpackers 
och alltid pratat om att resa dit så vi tog oss 
upp till Sitka och seglade där en säsong. 
Båten blev som en större ryggsäck – med 
säng, kök och så vidare, menar Lisbeth.

Turen gick via Hawaii som blev deras 
längsta etapp i ett svep, 51 dygn.

– Och vi är fortfarande vänner efter den 
turen, påpekar Lisbeth. Men efter så lång 

tid till sjöss ramlade vi när vi kom iland, 
balanssinnet spelade oss ett spratt.

Alaska var fantastiskt, det finaste djurliv 
och vildmark de sett.

Därefter besöktes Marquesasöarna i 
Franska Polynesien och på Tahiti väcktes 
tanken om att bese Påskön men de valde 
att flyga dit istället för att komma dit på 
egen köl. Orsaken därtill är svårigheterna 
med att ankra där eftersom vädersystemen 
gör att vinden hela tiden ändrar riktning 
där.

Kosan ställdes sedan mot Samoa- och 
Fidjiöarna.

– Många går till Tonga och Nya 
Zealand men vi hade varit där tidigare 
så vi beslöt oss för att gå till Australien, 
förklarar Lasse.

 
Trobrianderna – kärlekens öar
Efter Australien styrde de kosan till Trobri-
anderna i Papua Nya Guinea eftersom de 
läst den svenske etnografen Göran Buren-
hults bok Kärlekens öar, som handlar om 
just Trobrianderna. Det här kom att bli en 
av resans höjdpunkter.

– Det unika är att befolkningen där är 
väldigt friska och blir lika gamla i genom-
snitt som vi. De lider dessutom inte av 
några av våra så kallade välfärdssjukdomar, 
påpekar Lasse.

– Vi blev adopterade av två värdfamiljer 
och var med dem i såväl vardag som fest, 
förklarar Lisbeth.

Där fick de äta jams morgon, middag 
och kväll samt även mycket grönsaker och 
fisk. Vid festliga tillfällen bjöds det höns- 
och griskött.

Människorna på öarna tror på svart 
magi och lever ett primitivt men lyckligt 
liv. Ögruppen besöks dessutom sällan av 
vita.

– Flera gånger fick vi nypa oss i armar-
na och undra om vi är med om detta. Vi 
hade med oss Burenhults bok och den blev 
nog som en inträdesbiljett för oss, menar 
Lisbeth.

Hildas för ställdes sedan mot Bali och 
Borneo där de besökte ett orangutangre-
servat för att se på dessa hotade apor.

 
Sanaa i Jemen var en upplevelse
De försökte alltid att segla på säkerhet 
och kollade upp om piratangrepp hade 
förekommit i de vatten dit de skulle. Paret 
ankom Jemen och flög till huvudstaden 
Sanaa, där den äldsta delen med urgam-
la höghus finns. De blev intervjuade av 
landets press eftersom det är ovanligt att 
seglare stannar där. 

– Sanaa var fantastisk. Staden står på 
Unescos världsarvslista och har urgamla 
hus. Här fanns de första ”skyskraporna”. 
De är mellan sex och nio våningar höga, 
säger han.

Även i Sudan och Egypten imponerades 
seglarna av all gammal kultur.

– Röda havet var fantastiskt rent och 
med mycket fisk och vi simmade bland 
delfiner, berättar hon.

 
Resan hem
Seglarparet stannade ett år i Turkiet och 
ett år på Kreta, innan de beslöt sig för att 

äntligen vända hemåt. De valde en ovanlig 
rutt, nämligen att via Svarta havet gå upp 
i Donau. Där mötte de en spännande del 
av Europa som de inte tidigare besökt. 
Men de kom inte längre än till Wien för på 
grund av kraftiga regn hade överskottsvat-
ten släppts ut ur kraftverksdammarna så 
fortsatt färd bedömdes som omöjlig. Hilda 
lastades på långtradare till Travemünde.

Lasse och Lisbeth kom hem den 9 
september och fick ett grandiost motta-
gande av familj och vänner med kanon-
skott och raketer.     

Under de nio åren till havs har natur-
ligtvis mycket hänt där hemma. Paret har 
bland annat hunnit få fyra barnbarn.

– Men vi har varit hemma varje år för att 
hålla kontakt med släktingar och bekanta.

Nu har de fått en lägenhet inne i 
Göteborg men bor kvar i båten som en 
övergång tills allt iland är ordnat.
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S/Y Hilda har kommit hem och ligger i 
Björlanda kile med ett flaggspel bestående av 
50 flaggor, från de länder paret har besökt

Äntligen hemma. FOTO: LEIF ANDERSSON


