
Han släppte allt för att segla i 16 år
OXELÖSUND

Han lämnade Sörmland för 
en seglats på nittiotalet, en 
 seglats som blev 16 år lång. 
När Sören Christensen är på 
besök i Oxelösund kommer 
frågorna. – Många drömmer 
om att göra samma sak, men 
de tar sig inte iväg, säger han.

Segelbåten Amanda, med röd 
masttopp och träpanel på insi
dan, guppar i fiskehamnen. Sö
ren Christensen och sambon 
Joy Arat dricker kaffe och äter 
”hembakt” från ett café. De bor 
i Västervik, men hamnen i Oxe
lösund är hemtam, som en extra 
hemmahamn.

Det var här allt började, den 
där dagen efter midsommar
dagen för tjugo år sedan. Året 
var 1991. Solen sken, vännerna 
vinkade, avskedsfesten var över 
och allt hade sålts, såväl hus 
som företag. Nu skulle familjen 
Christensen segla Amanda på 
de stora haven.

– Det var ju spännande så in 
i Norden! Vädret var fint men 
när vi kom ner till Kalmarsund 
blåste det plötsligt 30 sekund
meter, husvagnarna tippade på 
bron. Men vi hade medvind och 
flög fram!

Och så gjorde tiden. Efter 
tre år ville familjen hem, men  
Sören Christensen fortsatte. I 
16 år. 

Äktenskapet bröts, ett annat 
inleddes och tog slut. Barnen 
fick en bror. Ibland kom Sö
ren till Sverige, men bara för 
att vända. Sydamerika, även
tyren, världen, alla osedda plat
ser drog. Välskötta sparpengar 
täckte utgifterna.

– Jag ville inte tillbaka till verk
ligheten. Jag tror att alla män
niskor kan behöva ett break då 
och då, på ett år eller två. För att 
komma tillbaka med nya kraf
ter, säger Sören Christensen.

Ständigt träffar han männis
kor som vill göra samma sak. De 
frågar, hur gjorde du, gång på 
gång. År efter år efter år. Men 
de kommer aldrig iväg.

Sören Christensen och Aman
da har korsat Atlanten två gång

er. En gång var han 
ensam, 21 dygn med 
storm i tre dagar. 
När han sov var ra
darn kopplad till ett 
larm, alla sa att han 
var galen men det gick.

Han har lärt sig 
flytande spanska, 
träffat bushfolk, 
levt på konserver, 
haft besök av indi
aner och sett svarta 

gigantiska valar dyka upp som 

ubåtar ur det mörka, djupa 
 havet. 

Han drog upp färsk fisk ända 
tills något stort bet av en rejält 
tjock stålvajer. Då vågade han 
inte fortsätta.

Nu bor Sören och Joy i Väster
vik på heltid. På somrarna seglar 
de, men bara i Östersjön. Näs
ta år lockar Ryssland, även om 
 Sören gillar hemmalivet nu.

– Det skrämmer mig lite. Det 
kanske är åren.

Amanda betyder ”någon att 
älska”. Sören har byggt henne 
själv.
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Sören Christensen ombord på sin båt Amanda. Han berättar att namnet betyder ”någon att älska”. Foto: Jens Alvin

Så mycket kostar det

200 000 kronor om året har 
sören Christensen lagt på sitt 
resande. i det ingår rese- och 
båtförsäkring på 40 000 kro-
nor och kostnad för båtupp-
läggning, runt 10 000 kronor.

en segelbåt med utrustning 
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för långsegling kostar minst en 
miljon.

”Jag ville inte

tillbaka till

verkligheten”


