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nyheter

De tar Aurora jorden runt
Snart kastar Huddingeparet loss för tre års segling på världshaven.

Det började med att en kompis till 
Huddingebon Sofie Naredi lade 
upp en förfrågan på Facebook om 
någon var sugen på att följa med 
på en jorden runt-segling. 

Sofie tackade ja, liksom hen-
nes man Jakob Naredi efter viss 
övertalning. Hennes kompis 
drog sig senare ur och kvar fanns 
Huddinge paret som själva lycka-
des få ihop en besättning på totalt 
fem personer från olika delar av 
Sverige.

I slutet av förra veckan återstod 
det fortfarande en del arbete med 
det tolv meter långa segelfartyget 
M/S Aurora. Båten köptes i vintras 
och kostade 650 000 kronor.

Hela besättningen har jobbat 
16 timmar om dagen med repara-
tioner och inredning för avfärden 
som ska ta dem runt jorden i näs-
tan tre år. Hittills har det kostat 
200 000 kronor.

Och ännu saknas det en del. Det 
första ”nödstoppet” efter avseg-
ling från Stockholm 
sker vid Västkusten.

– Planen är att vi 
åker runt Sverige 
och mot Varberg. 
Där finns tillgång 
till verkstadsloka-
ler där vi kan ordna 
med inredningsde-
taljer, till exempel 
har vi ingen toalett 
ännu, säger kapte-
nen Jakob Naredi 
från Huddinge.

Efter det börjar seglatsen mot 
varmare breddgrader, närmast 
Kanarieöarna. De första riskerna 
blir tidvattnet i Engelska kanalen, 

seglarna har hittills bara erfaren-
het av svenska vatten. Det behöver 
dock inte vara ett problem, menar 

Jakob Naredi.
– Att segla i den 

svenska skärgården 
sägs vara svårnavi-
gerat och där har jag 
övat mycket. Sedan 
har jag gått en kurs  
i oceansegling. Blir 
det dåliga vindar 
så stannar vi och så 
måste man planera 
för tidvattnet längs 
rutten.

M/S Auroura har 
utrustning för att klara av nödsi-
tuationer, bland annat finns det en 
livflotte och  satellittelefon. Pirater 
längs Afrikas östkust kan dock bli 

ett allvarligt problem.
– Vi kommer inte att segla 

 genom Adenviken eftersom pira-
terna där kan vara ett hot. Snitt-
summan som piraterna begär  
i lösen ligger runt 20 miljoner 
kronor, så det undviker vi gärna,  
säger Jakob Naredi.

Tanken är i stället att de åker 

söder om Afrika, något som tar 
längre tid. Och skulle pirater ändå 
dyka upp finns det begränsade 
möjligheter.

– Då är det bara att ta upp hän-
derna ovanför huvudet. Fast vi har 
också en nödknapp som skickar 
en signal till Sverige. Men vi följer 
piratutvecklingen ordentligt på 

nätet, säger Jakob Naredi.
Hur ska ni komma överens 

med varandra under tre år?
– Det känns som en jäkligt bra 

grupp, det gäller att vara positiv 
och prata om problem. Vi har redan 
levt tillsammans under tuffa förhål-
landen när vi jobbat med båten.

Hemlängtan kan dock vara lite 
kluven, särskilt återkomsten till 
ett normalt vardagsliv.

– Det kan bli svårt att komma 
hem igen, många andra som seg-
lat jorden runt längtar tillbaka ut, 
säger Jakob Naredi.

l Jani Pirttisalo
jani.pirttisalo@mitti.se
tel 550 554 15

Inte förrän 2015 kommer 
de tillbaka från världs-
omseglingen. Nu väntar 
risker och njutning av 
världens hav.

– Det kan bli svårt att 
komma hem igen, många 
längtar tillbaka ut, säger 
kaptenen Jakob Naredi, 
Huddinge.

Jakob Naredi och Sofie Naredi (längst fram i bild) här med Martin och Daniel Johansson ombord M/S Aurora vid Skeppsholmen i Stockholm. Foto: Isabel svensson

w   Följ M/S Aurora på nätet
w besättningen består av Jakob, 
26, och sofie naredi, 26, (Hud-
dinge), tvillingarna Martin och 
Daniel Johansson, 29 (Helsing-
borg) och Daniel ljunggren, 29 
(Göteborg).
w seglatsen kommer bland annat 

att ta dem via afrika, australien, 
syd- och nordamerika.
w Den som vill kan följa med 
ombord på vissa sträckor.
w Man kan följa besättningen på 
www.segla.nu, där finns bilder, 
kontaktuppgifter och filmklipp.

”Snittsumman 
som piraterna 
begär i lösen 
 ligger runt  
20 miljoner  
kronor.”

Jakob Naredi, kapteN

Marbodal Nacka
Winborgs väg 15, tel 08-716 22 00
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/nacka

Marbodal Bromma
Archimedesv 1-3, tel 08-515 114 10
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd och sön 11 - 15
www.marbodal.se/bromma

Marbodal Danderyd
Enebybergsvägen 8, tel 08-544 965 90
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/danderyd

Marbodal Stockholm
Birger Jarlsgatan 60, Tel 08- 611 50 50
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 15
www.marbodal.se/stockholm

Marbodal Kungens Kurva
Geometrivägen 1B, tel 08 - 556 460 20 
Öppet: Vard 10 - 18, Lörd 11 - 16 
marbodal.se/kungenskurva

Köper du kök för minst 60 000 kr så får du valfria vitvaror för 15 000 kr på köpet från vårt utvalda vitvarusortiment. Köper du kök för minst 150 000 kr 
så får du vitvaror för 25 000 kr. Kan ej kombineras med andra erbjudanden. Erbjudandet gäller under perioden 30/8 till 8/10 2012. marbodal.se

*

Just nu  får alla som köper ett Marbodalkök 
dessutom ett exklusivt matpaket till ett värde
 av 400 kr från Glenn Strömberg Collection.Valfria vitvaror

för minst

15 000 :-
på köpet! *
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