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Danske langturssejlere hjælper Caribien efter orkanen Irma 
Hvordan føles det at runde Kap Horn i en sejlbåd? Kan man sejle over Atlanten med sine 
børn? Kan grise svømme? Og skal man have en sabel med ombord? En lang række kendte 
langturssejlere hjælper ofrene efter orkanerne i Caribien med en ny bog. 
 
“Hvis du nogensinde har mødt en jordomsejler ved du hvor mange oplevelser de har, og 
hvor mange gode historier de kan fortælle,” forklarer Thomas Veber, initiativtager til bogen. 
 
I Mod en ny horisont åbner en række danske forfattere og langturssejlere for skattekisten 
af spændende, inspirerende og fascinerende historier fra de syv have. 
 
“Det er mindre end et halvt år siden jeg selv lå opankret ved Barbudas hvide palmestrande,” 
fortæller Thomas Veber. “Både jeg og mange andre har nydt godt af den caribiske 
befolknings gæstfrihed. Nu kan vi vise vores taknemmelighed ved at give hele overskuddet 
fra bogen til de lokale.” 
 
Det er en erfaren række af langtursejlere som bidrager med salte historier til bogen: 

● Christian Liebergreen – har sejlet jorden rundt solo og nonstop. 
● Martin Engelhardt – kaptajnløjtnant i Søværnet og chef for sejlkutteren Svanen. 
● Signe Dorothea Storr – 20.000 sømil ombord på sejlbåden Capibara. 
● Benedicte Riis (Tante Andante) – sejlede fra Sydafrika via Brasilien ud i Stillehavet. 
● Malene Wilken – to år i Middelhavet med familien. 
● Thomas Veber – til Caribien med familien i en 30 fods sejlbåd. 
● Margareta Veber – har sejlet over Atlanten tre gange. 
● Cille Rosentoft – på langtur med mand og tre børn. 
● Lars Bo Kirk – sejlede sammen med familien til Australien. 
● Mia Karlsson – har sejlet over Atlanten flere gange og har sejlet mange sæsoner i 

Caribien. 
 
Allerede nu kan bogen forbestilles på www.oceandream.dk  
 
Mod en ny horisont udkommer på forlaget Ocean Dream d. 28. november. 
ISBN: 978-91-982870-5-9 
Pris: 249,- kr. 
 
Mere info: 
www.oceandream.dk/modhorisonten  -  www.oceandream.dk/presse (billeder mm.) 
 
Thomas Veber: post@thomasveber.dk - Tlf. +46 76 162 18 37 
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