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Svetlana 
ställer ut  
på Annexet
Svetlana Leuchuk från 
Sturkö ställer under 
april ut på galleri 
Annexet.

SÖLVESBORG. Hon må-
lar i akvarell och akryl, 
tecknar med blyerts 
och tusch. 

Motiven för målning-
arna kan vara en 
 abstrakt fantasi, men 
också människor, djur, 
natur eller arkitektur.

Svetlana Leuchuk, 
ursprungligen från 
 Vitryssland, har haft 
flera separat- och sam-
lingsutställningar. 

Hon flyttade till 
 Sverige och Sturkö 
2010 och hon är först ut 
i Annexets satsning på 
färgstarka kvinnliga 
konstnärer under res-
ten av 2016.

LaRS OhLSSOn

Tog de sju haven på fyra år

I fyra år levde familjen Hammarberg med sina två barn på de sju haven.
Ett av målen blev att besöka Kurrekurreduttön. 
– Vi hittade den, säger Linda Hammarberg från Sölvesborg. 

Familjen Hammarberg seglade jorden runt med sina två barn. Under de fyra åren resan tog hann familjen uppleva allt från motorhaveri, grundstötning, blixtned-
slag och helt sagolika äventyr.  Foto: Linda  Hammarberg

En jordenruntresa innebär växlande miljöer och väder, hav, stränder, berg och 
några av världens största städer. 

Den 40 fot stora stålbåten Mary af Rövarhamn tog familjen Hammarberg jor-
den runt.  Foto: erja  Ödmark

SÖLVESBORG

N är Linda, som är 
uppväxt på en 
bondgård i den 
lilla byn Kulla 

mellan Sölvesborg och 
Karlshamn, träffade sin 
man Ludvig Hammarberg 
möttes inte bara två för-
älskade människor, utan 
två drömmar. 

– Han ville segla jorden 
runt och jag ville resa 
 jorden runt. Vi enades om 
att båt kunde vara ett bra 
sätt, säger Linda Hammar-
berg. 

Och båt blev det, fast 
som bostad. Familjen 

 köpte sin Mary av Rövar-
hamn och lade den vid kaj 
i  Malmö. Här bodde paret 
för att spara pengar till det 
stora äventyret. 

– Åren gick och vi hann 
få två barn innan vi var 
redo för att ge oss iväg. 
Barnen var två och fyra år 
gamla och för dem var det 
en del av vardagen när vi 
satte segel, berättar Linda. 

Från första dagen, av det 
som blev en fyra år lång 
seglats, skrev familjen en 
blogg om livet ombord på 
Mary. Den har fått stor 
spridning och har utsetts 
som både Sveriges största 

och nu senast som Skandi-
naviens bästa reseblogg. 

– Jag har förstått att 
många tycker det är väl-
digt udda att resa på det 
sättet med sina barn. Men 
vi träffade flera barnfamil-
jer fast från andra länder 
och den här resan blev ju 
även barnens resa, säger 
Linda. 

Bland annat var det 
 dottern som tyckte att det 
kunde vara roligt att få se 
Pippi Långstrumps Kurre-
kurreduttön. Och så blev 
det. Familjen hittade ön 
vid Papua Nya Guinea. 

Flera av bilderna på 

bloggen visar barnens 
 vardag från soldränkta 
kuster i Karibien till karga 
berg på Island. 

– Just nu har vi en annan 
resa att hantera hemma i 
Bohuslän, att bo på land 
och leva stationärt, säger 
Linda Hammarberg som 
kommer till Karlshamn på 
måndag för att föreläsa 
om familjens resa.

QQLästips: www.symary,com
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”Vi har seglat  
världen runt, men  
att komma hem är  
också en resa.”

Linda hammaRBERG.
Världsomseglare från Sölvesborg. 

Birro håller 
föredrag  
i skolaulan
Förra besöket fick 
 ställas in på grund av 
sjukdom. 
Men på  lördags -
eftermiddagen ska 
debattören   
Marcus Birro framträda  
i Furulundsskolans aula.

SÖLVESBORG. Som ar-
rangör står Kristdemo-
kraterna i Sölvesborg. 
Gruppledare Christel 
Henningsson beskriver 
Birro som en intressant 
debattör som behövs i 
Sverige och som partiet 
verkligen vill ha till 
 Sölvesborg.

Föredraget har rubri-
ken ”Makt och tröst”. 
Det börjar klockan 16 
och det blir även lokal 
underhållning i form  
av bandet ”Elin och 
 folket”. Dessutom ska 
Birro sälja sina böcker.

– Det är öppet för 
 allmänheten och vi 
 bjuder på entrén, säger 
Christel Henningsson.  

Besöket i Blekinge 
omfattar även ett fram-
trädande i Fridlevstad 
på söndagen.

LaRS OhLSSOn

Marcus Birro föreläser i 
Furulundsskolan aula på 
lördagseftermiddagen.
 Foto: StaFFan Lindbom


