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UMEÅ. Thomas Karlsson dri-
ver företaget TK ledarguide i 
Umeå. Han coachar ledare och 
ledningsgrupper och hjälper 
sina kunder att sätta ännu bätt-
re mål.

– Jag lever mina värdering-
ar. Om jag ska lyckas motive-
ra ledare att bli bättre måste 
jag vara mer motiverad än de 
jag träffar, säger han och det 

får tjäna som en förklaring till 
jorden runt-seglingen han har 
iscensatt.

Enklare mål kan man ha.
Thomas Karlsson lärde sig 

segla när han och hans sambo 
Kerstin Adamsson fl yttade till 
Umeå från Storuman. Det var 
i början av 2000-talet och de 
undrade vad de skulle göra när 
de inte hade fjällen i närheten. 

En äventyrare som inte  
Salsa är en 17 meter lång segel-
båt (Dufour Prestige 54) med stor 
luftig salong. Förutom en skep-
parhytt erbjuder hon fyra gäst-
hytter, alla med egen toalett och 
dusch. Totala antalet gästkojer är 
tio (2+2+3+3). Salsa har dubbla 
försegel. 

Tekniska data
Längd: 16,7 meter.
Bredd: 4,95 meter.
Deplacement: 17 ton.
Djupgående: 2 meter.
Motor: Volvo diesel 100 hk
Segelyta: 160 kvadratmeter + 160 
kvadratmeter spinnaker.

 ■ Salsa

I september påbörjades jorden runt-seglingen som enligt planen ska 
pågå i tre år. Den första sträckan gick genom Medelhavet och Atlanten till 
Las Palmas.   FOTO: PRIVAT 

JORDEN RUNT MED SALSA. Endast fantasin sätter gränser 
för vad vi vill och kan göra, konstaterar Thomas Karlsson, 55.
Till skillnad från många andra så fantiserar han inte bara. Han 
gör också verklighet av det. Som att segla jorden runt. 
– Ett roligt äventyr.
Upplevelsen delar han med många fl er.

Thomas Karlsson och Kerstin Adamsson ut-
gör besättning på olika etapper under jorden 
runt-seglingen. När äventyret är över kom-
mer båten att säljas.  FOTO: ABEBE ASRES

Målet att lära sig segla uppfyll-
des och när Thomas fyllde 50 år 
2010 seglade han från Umeå till 
Grekland. Där fi rade han födel-
sedagen med många tillresan-
de vänner. Så småningom föd-
des idén om den långa seglingen 
som nu startat.

Karlsson lärde sig inte bara att 
segla. Han gillar det skarpt och 

ser likheter med ett annat av 
sina intressen. 

– Kommer man så långt ut på 
vattnet att man inte ser land är 
det som att vara på fjället, tyck-
er han.

Tillsammans med vänner 
och vänners vänner ska han nu 
segla jorden runt med S/Y Sal-
sa på 1 000 dagar. Start i Grek-
land i september i år och mål i 

Vilken jävla 
mesrutt!

Äventyraren Ola Skin-
narmo till sin vän 
Thomas Karlsson när 
han fi ck höra talas 
om planerna. 
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  tvivlar på sin förmåga 
Karibien andra halvåret 2018 ef-
ter att ha rundat Godahoppsud-
den. 

– Det har varit gruvsamt och 
mycket att ordna med innan 
starten och ett stort frågeteck-
en om det är möjligt?

Hittills är det inget som talar 
för att det inte är det. 

Totalt är det 60 personer som 
deltar i äventyret, varav en tred-
jedel kommer från länet. 

– De som deltar har köpt ande-
lar för 30 000 kronor styck som 
täckte kostnaden för att köpa se-
gelbåten. Det krävdes minimum 
45 personer för att det skulle bli 
av. Vi blev 60 stycken.

Deltagarna är med och seglar en 
eller fl era etapper vardera och 
varje etapp är upp till sex veck-
or någonstans i världen. Delta-
garna utgör besättning och får 

göra alla förekommande sysslor 
i varierande förhållanden. Nå-
gon vilsam semester med stän-
dig sol och vindstilla är det inte 
frågan om. 

’’Oförglömligt och vi har fått 
vänner för livet’’, säger några av 
de som redan gjort sin etapp. 

Thomas var iväg på sin första 
etapp i oktober. Kerstin Adams-
son ingår i ett tjejgäng som ut-
gör besättningen på en etapp 
som tar sin början i januari.

Den första sträckan gick ge-
nom Medelhavet och Atlanten 
till Las Palmas på Kanarieöar-
na. Just nu är båten ute på At-
lanten efter två veckors service 
och underhåll på Kanarieöarna. 
Mellan vissa etapper ligger bå-
ten stilla under kortare eller nå-
got längre perioder. Som exem-
pelvis i Thailand. 

Varje andel kostar 30 000 kronor och för det får deltagarna totalt sex 
veckors segling, sammanhängande eller uppdelat. Det fi nns de som köpt 
mer än en andel. Tillkommer gör förbrukningskostnader. FOTO: PRIVAT

De länsbor som, förutom 
Thomas Karlsson och Kerstin 
Adamsson, deltar i äventyret 
nu eller senare är bland andra 
Gunnar Holmgren, Ulf  Sahl-
én, Inga-Lena Jonasson, Nisse 
Hörnfeldt, Bengt-Erik Hesse 
och Catharina Hörnfeldt. Även 
förre slalomstjärnan Bengt 
Fjällberg från Tärnaby, nume-
ra bosatt utanför Sundsvall, 
deltar. 

Kapten är Erik Johansson från 
Uppsala som i nio år kört 
båtcharter i Grekland med Sal-
sa. När jorden runt-seglingen är 
över kommer segelbåten att säl-
jas, men alla minnen fi nns för 
alltid kvar. 

Seglingen är inte det enda 
äventyret Thomas Karlsson har 
inom räckhåll. I april ska ha till-
sammans med några vänner ge 

sig iväg på en skotersafari som 
också saknar motstycke. De 
börjar med att köra skoter från 
Umeå till norska gränsen. Där 
lastar de skotrarna på en lång-
tradare som kör till Nesna där 
skotrarna med förare tar plats 
på Hurtigruten. Efter tre dygn 
är de framme i Kirkenes. 

– Därifrån kör vi skoter hem 
till Västerbotten. En sträcka på 
135 mil, säger Thomas Karls-
son.

En längre tripp än förra vin-
terns skotersafari som gick från 
Sälen till Åmliden. 

– Jag lever som jag lär.
Inför 60-årsdagen, fem år 

bort, har han satt upp ett mål.
– Jag ska utbilda mig till stug-

värd och vill vara värd i Syter-
stugan en månad året jag fyller 
60, säger Thomas Karlsson.

ROLAND EDLUND

Thomas 
Karlsson 
har även 
coachat 
Björn Ferry 
under hans 
aktiva tid. Som ett tack för 
det fi ck Karlsson en allde-
les särskild present när han 
fyllde 50 år. Ferry överläm-
nade sin startnummerväst 
från OS i Vancouver då han 
vann guld.
 

Coachade 
Ferry

y 

Som ett tack för

Ålder: 55
Bor: Umeå
Familj: Sambo med Kerstin Adamsson, 
två barn.
Uppväxt: Storuman och Tärnaby. Jakt, 
fi ske och idrott präglade uppväxten.
Fram till 23 år så var hans huvudsakliga 
sysselsättning, utförsåkning i 
IK Fjällvindens färger. Ett par år i Svenska 
landslaget, och ett år som proff s i USA. 
Initiativtagare till Tärnaby Skidhem. Dri-
vit företag i olika branscher. Är numera 
helt fokuserad på sin konsultverksamhet 
inom ledarskapsutveckling med mera.

 ■ Det här är Thomas Karlsson


