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-Vi har grublet ut en del
løsninger, litt sånn som
MacGyver, ler Ingrid.
Frem til tirsdag formiddag er en
tur til Bodø familiens lengste sei-
las. Ingrid og Jon Petter Li Slun-
gaard Myklebust forklarer at
turen den gang var mest for å
teste deres snart tre år gamle
datter Karen Marie. 

- Hun blir sjøsyk. Hos de fleste
går det over om du er lenge nok
på sjøen, men det er jo noen som
aldri blir bra. Hun kastet opp
hele veien til Stokkøya, men så
var hun ferdig. Det var en stor
lettelse, sier Ingrid.

Hun forklarer at de har funnet
opp et plagg de ikke har fått tes-
tet ut – foreløpig.

- Etter at vi hadde spydd oss ut
til Stokkøya, oppdaget vi at

voksne bare kan lene seg over ri-
pa. Om Karen Marie blir sjøsyk
holder vi rundt henne, og så sit-
ter vi oppi det alle sammen. Så vi
skal teste ut konseptet spy-
poncho.

- Vi blir alle sjøsyke, jeg blir og-
så det, sier ektemannen Jon
Petter.

Båtboere i to år
Den 50 fot store seilbåten med
navnet Vilja har hatt hjemme-
havn på Grilstad småbåthavn i
Trondheim i to år. Fra dag én har
Jon Petter, Ingrid og lille Karen
Marie hatt sitt hjem her.

- Det hele startet med at jeg
foreslo at sønnen min skulle
skaffe seg en båt å bo imens han
studerte, forteller Jon Petter. Pa-
ret som nå har vært gift i fem år,
har to sønner hver som er i
tyveårsalderen. 

- Vi kom over en båt, og skulle
jeg hatt en båt og reist langt, ville

» Skal seile til La Coruna for å kjøpe skinke

Nå skal de seile over Atlanteren med deres snart
tre år gamle datter i ett år.

Ingrid og Jon
Petter solgte
huset og flyttet
inn i seilbåt

»Trondheim

Båtboere på tur

I nabolaget: Ingrid, Jon Petter og Karen Marie er ikke alene om å bo i
båt på Grilstad Marina. - Vi trodde det var veldig uvanlig, men det er
mange som bor her, forteller Ingrid.

Velutstyrt: Båten er fullt utstyrt med hvitevarer, unntatt oppvask-
maskin. Julefeiring med mange gjester har ikke vært noe problem.

Sjømann: Jon Petter forteller at venner og familie ikke ble direkte
overrasket over at han selv og familien flyttet inn i seilbåten Vilja.


