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De längtade efter mer tid för familjen. Tid för något
utöver jobb och skola, kvällar framför teven ... Att bara
få vara och se vad livet har att erbjuda. De bestämde
sig för att segla jorden runt tillsammans – att förverk-
liga livsdrömmen. 

I tre år var de ute med sin segelbåt Ariel IV, Birgitta
och Eric och deras tre pojkar. Det blev en långsegling
som gav dem nya perspektiv på tillvaron. Över världs-
haven, till Galápagos och Söderhavsöarna, till Australien

och Nya Zeeland, till Indonesien,  Sri Lanka och Egypten. 
Här berättar de om sitt familjeäventyr – i inre och yttre bemärkelse. Om fan-

tastiska upplevelser. Om nya vänner och gamla. Och hur det gick till när drömmen
blev verklighet.

»Aldrig någonsin har vi varit så stolta över oss
själva som när vi tog beslutet att våga ge oss
iväg. Att våga ta barnen ur skolan och från sina
kompisar. Att våga sälja huset och lämna jobben. 

Vi ville leva aktivt och själva bestämma livets
riktning. Vi ville pröva att överskrida våra egna
gränser och leva under andra villkor. Vi ville upp-
leva nya situationer och lära känna människor
med andra värderingar. Vi seglade för en spän-
nande utmaning, ett livsäventyr. För upplevelser
av natur, hav, dykning, bad, sol och värme. Vi
seglade för att hitta lugn och ro. För drömmars
skull och för nu eller aldrig. 

Den rädsla vi bar med oss hemifrån för hajar,
krokodiler, stormar, pirater och andra farligheter
har vi betvingat efter hand som vi fått kunskap
och lärt oss förstå hur man ska handskas med
olika situationer. Det känns som om vi har blivit
delaktiga i hela världen och har vänner överallt.«

Birgitta Boye-Freudenthal och Eric Boye

På världsomsegling med Ariel IV växte fram under
de tre årens seglats. Det började som en dagbok,
blev sedan resebrev och nu en frisk och rolig
skildring av familjens upplevelser på världshaven.

Idag är alla tillbaka i vardagslivet. Birgitta
arbetar som strategisk utvecklingsledare på kul-
turförvaltningen i Helsingborg. Eric är verksam
som läkare och »pendlar« till Lofoten i Norge.
Barnen Rasmus och Jens går på högstadiet och
Christian på gymnasiet – han nar nyligen köpt
en egen båt, en gammal folkbåt i trä.
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