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Hjónin Sabina og Dario Schwörer hafa haldið heldur 
óvenjulegt heimili undanfarin 16 ár. Þau hafa ferðast um 
öll heimsins höf ásamt börnunum sínum á 15 metra langri 
seglskútu. Neytendablaðið heimsótti fjölskylduna sem 
lifir svo sannarlega ævintýralegu lífi. 

Sigla yfir höfin sjö
Það liggur beinast við að spyrja hvað hafi eiginlega rekið þau 
út í þetta ævintýri. Dario, sem er loftslagsfræðingur og fjalla
leiðsögumaður, segist hafa orðið áþreifanlega var við áhrif 
loftslagsbreytinga í starfi sínu í svissnesku Ölpunum. Hann 
ákvað að gera eitthvað í málinu og úr varð að þau hjónin 
stofnuðu könnunarleiðangurinn TOPtoTOP. Í upphafi var 
áherslan á að sigla yfir höfin sjö og klífa hæstu tinda í hverri 
heimsálfu á sem sjálfbærastan hátt. Ferðamátinn er ýmist 
á seglbátnum Pachamama, hjólandi eða gangandi. Mark
miðið með þessu ævintýri er fyrst og fremst að vekja athygli 
á loftslagsmálum, safna upplýsingum um lausnir á vand
anum, deila þeim lausnum og síðast en ekki síst að fræða 
skólabörn en til þessa hefur fjölskyldan haldið fyrirlestra fyrir 
120.000 skólabörn út um allan heim. 

Fjögur ár orðin að 16
Upphaflega áætlunin var að eyða fjórum árum í verkefnið 
en árin eru nú orðin 16. Fjölskyldan hefur heimsótt yfir 100 

lönd og í sumum þeirra hafa þau dvalið í lengri tíma. Sjötta 
barn þeirra hjóna fæddist á Akureyri nú í ágúst en auk fjöl
skyldunnar dvelur kennari um borð sem jafnframt tekur þátt 
í leiðangrinum. 

Þröngt mega sáttir sitja
Eins og gefur að skilja er þröngt um borð þótt fjölskyldan 
ferðist aðeins með það allra nauðsynlegasta. Sabina, sem 
er hjúkrunarfræðingur að mennt, segir aðspurð að það geti 
tekið á að búa í svo litlu rými. Henni hafi tekist að halda 
skútunni nokkuð snyrtilegri lengi vel en eftir því sem bætist í 
hópinn sé það erfiðara. „Ég var að furða mig á því um daginn 
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af hverju það væru skór út um allt en þegar ég skoðaði málið 
eru þetta ekki nema tvö pör á mann og minna getur það varla 
verið. Það munar reyndar miklu þegar við dveljum á heitari 
slóðum. Þá erum við ekki svo mikið inni í bátnum og heimilið 
okkar teygir sig þá yfir í land.“ 

Gámur skemmdi bátinn
Þótt þau hjónin séu öllum hnútum kunnug og varfærin þá 
hafa þau lent í lífsháska. Á leið sinni frá Páskaeyjum til Chíle 
rakst báturinn á gám sem flaut í hafinu og skemmdi bátinn 
umtalsvert. Á hverju ári fer fjöldi gáma í sjóinn og sökkva 
flestir til botns. Dario og Sabina, sem þá var ólétt af fyrsta 
barni þeirra, gerðu við bátinn eftir því sem best var við 
komið og eftir þrjár vikur í þessum hremmingum komust 
þau loksins í land heilu og höldnu. 

Þegar þau eru spurð hvort þau sjái fyrir sér að taka upp 
hefðbundnari lífsstíl er ekki að heyra að slíkt sé í bígerð 
alveg á næstunni. Dario segir að auðvitað komi að því einn 
daginn en þá sé mikilvægt að einhver sé tilbúinn að taka við 
verkefninu, hvort sem það verði eitthvert barnanna eða aðrir 
sem komið hafa að leiðangrinum.

Sjá upplýsingar um leiðangurinn á toptotop.org

Sabina með Miu og soninn Vital sem fæddist í ágúst Alegra og Noé sinna náminu um borð. Börnin fá öll heimakennslu en 
ganga í hefðbundinn skóla ef  fjölskyldan dvelur lengi á sama stað.

Fjölskyldan dvaldi í Ástralíu um tveggja ára skeið.  
Hér sjást þau hjóla í nágrenni Canberra.

Klifrað í Arapiles-fjöllunum
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