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JOR DEN RUNDT: Per Mandt og sam bo er Eli sa beth Hval gle der seg til å kom me ut på tur i sin 40 fots sto re seil båt. Må let er å kom me seg jor da rundt og være inn om 
både Ark tis og An tark tis.

REI SE BREV: Per Mandt og Eli sa beth Hval har fått 
Oda Brumm som mas kot fra bar na i Vik formings
barnahege

RA DAR: Eli sa beth Hval vi ser fram tek nisk ut styr som 
det er nød ven dig å ha med seg som skjerm og sa tel
littele fon

VANN: Per Mandt vi ser ma ski nen som gjør om salt
vann til drik ke vann slik at de all tid har drik ke vann 
til gjen ge lig.

Per Mandt og Eli sa
beth Hval fra Hole 
kas tet loss i går. Nå 
skal de sei le jor da 
rundt.

LEANGBUKTA, AS KER: Mandt 
har gått av med pen sjon mens 
sam bo er Eli sa beth Hval har inn
til to års per mi sjon fra job ben 
som ITle der i Hole kom mu ne.

Nå byt tes da ta ma ski ner og 
Hole Her reds hus ut med sjø
sprøyt og mer ek so tis ke ste der 
når de stev ner ut med Ba va ria 
Oceanseil bå ten «Oda». Seil bå
ten er 40 fot. Tu ren kan føl ges på 
nett si den: syoda.net.

Drøm me ne om spen nen de 
ste der er man ge, men rei se ru ten 
er ikke 100 pro sent spik ret.

– Først sei ler vi ned til Dan
mark før vi sei ler vi de re til Den 
en gel ske ka nal, og for bi Frank
ri ke og Por tu gal og så ned til Ka
na ri øye ne. Der må vi ta et valg 
og en ten sei le til Ka ri bia. Det gjør 
vi hvis vi bare skal være bor te et 
år, for kla rer Mandt. 

– El ler så tar vi full pak ke og 
sei ler ned til Bra sil og ned over 
SørAme ri ka kys ten, krys ser sør
si den av SørAme ri ka, sei ler over 
Stil le ha vet, gjen nom Asia, over 
Det in dis ke hav, sei ler sør for Af
ri ka, opp til Karibien og der kan 
vi ta litt for skjel li ge ru ter hjem, 
leg ger han til. Far van net rundt 

So ma lia må de bare hol de seg 
unna på grunn av ut strakt pi rat
virk som het. 

Sam bo er pa ret har en drøm om 
å kom me seg til ei øy som he ter 
De cep tion i An tark tisk sør for 
SørAme ri ka. Det te er en vul
kansk øy med flott na tur. Far van
net sør for SørAme ri ka er kjent 
for å være det van ske lig ste i 
hele ver den å sei le i.

– Å leg ge ut på en sånn tur 
hand ler mye om mest ring for 
oss, for kla rer Mandt.

De to har lagt vel dig vekt på 
sik ker he ten. Høyt i den 18 me ter 
høye mas ten har de en så kalt AIS 
som gjør at det re gist re res nøy
ak tig hvor bå ten er uan sett hvor 
den er i ver den. De har også sa

tel littele fon og VHFra dio slik at 
de kan få meldt fra hvis de får 
pro ble mer og de kan rin ge opp 
Ho ved red nings sen tra len i Nor ge 
fra hvor som helst i ver den.

– Det vers te som kan skje er at 
en av oss fal ler over bord. Det 
må vi for alt i ver den unn gå, sier 
Mandt al vor lig.

De har også en egen ma skin 
som gjør om salt vann til drik ke
vann og har drøs se vis av re ser
ve de ler samt ra dar for å unn gå 
kol li sjon. De er for be redt på 
man ge ut ford rin ger som kan 
opp stå. 

– Hva ser dere mest fram til 
med tu ren?

– Jeg gle der meg vel dig til alle 
ste de ne vi skal inn om, sier Hval.

– Jeg gle der meg først til å kom
me oss av går de og å være sam
men oss to. Se ne re gle der jeg 
meg til alle fol ke ne vi kom mer 
til å møte, sier Mandt. 

– Hva vil dere si til dem som 
går med drøm men om en slik 
tur?

– De må set te seg en dato for 
når de skal rei se og de tren ger 
ikke nød ven dig vis ven te til de 
blir pen sjo nis ter. Og så må man 
være litt prak tisk an lagt, sier 
Hval.
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Kla re for drøm me tur
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SKIP O HOI: Per Mandt og sam bo er Eli sa beth Hval kan ikke være redd for å klat re i mas ter. Den ne er 18 me ter høy.


