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KAPP VERDE-BRA SIL: Jor da rundt-sei-
ler ne vil tro lig fei re jula i Bra sil. Det kom-
mer an på hvor lang tid over far ten tar.

Den sis te ti den har de til brakt på de 
idyl lis ke Kapp Verde-øye ne som lig ger 
cir ka 500 ki lo me ter vest for det af ri kan-
ske fast lan det og et godt styk ke sør for 
Ka na ri øye ne. 

Over At lan te ren
I dis se da ger set ter de kur sen mot Bra-

sil og sat ser på å fei re jul et sted langs 
Bra sils kyst. Først er det litt far ting mel-
lom Kapp Verde-øye ne og de får hjelp 
av nytt mann skap før de set ter kur sen 
over At lan ter ha vet. 

Sam bo er pa ret har hatt en vel dig bra 
tur så langt og ser na tur lig nok fram til 
fle re spen nen de opp le vel ser. 

Det å fei re jul langt hjem me fra blir 
hyg ge lig, men også spe si elt.

– Vi sav ner de fi ni tivt ikke vin te ren 
ennå, men det blir ikke or dent lig jul uten 
fa mi lie, barn og bar ne barn. Det blir den 
al ler stør ste for skjel len og det stør ste 
sav net, skri ver de i en e-post til Ringe-
rikes Blad. 

De even tyr lyst ne ho le væ rin ge ne har 
li ke vel fått for be redt seg litt til jul.

Mens de ennå var i fastlandseuropa 
had de de be søk av fa mi lie som sør get 
for å ha med seg ju le mar si pan, rak fisk 
og ake vitt. 

Aqua vit er jo ob li ga to risk å ha når en 
krys ser Ek va tor. Og er også noe de skal 
kose seg med i jula. 

Dess uten har både Mandt og Hval et 
håp om at på mønst ret mat ros har med 
seg pin ne kjøtt. 

– Vi er eni ge om at den bes te ju le ga ven 
er hver and re og tu ren. Seil bå ten «Oda» 
har al le re de fått ju le ga ven mens skip per 
Mandt hå per på å få en skik ke lig tun fisk 
på det han be teg ner som det ny inn kjøp-
te og over di men sjo ner te fis ke ut sty ret 
han har med. 

Ord net med ga ver
Ga ver til fa mi lie og kjen te i Nor ge har 

gode hjel pe re på Hø ne foss ord net med 
noe som helt sik kert vil gle de barn og 
bar ne barn.

Den sis te ti den har pa ret kost seg på 
øya Boa Vista i øy grup pen Kapp Verde. 
Der er det lite som min ner om ju le tid. 
I bu tikk vin du ene er det ikke ak ku rat ju-
le pynt å fin ne, men helt and re ting.

Inn tryk ket av øye ne og fol ket som bor 
der er po si tivt.

Mandt og Hval går i shorts døg net 

rundt og mer ker ikke noe til høst og vin-
ter, noe de hel ler ikke di rek te sav ner. 

Folk er vel dig hjelp som me og det å 
kom me seg rundt på øya er ikke noe 
pro blem. Det er bare å hop pe opp på 
las te pla net til de sto re SUV-er og Land-
ro ve re som su ser rundt på øya. 

De har lig get ank ret opp i en vak ker 
bukt med kritt hvi te stren der in nen for 
og i den lil le byen Sal Rei i nær he ten har 
de fått tak i det al ler mest nød ven di ge. 
Man ge av inn byg ger ne på Kapp Verde-
øye ne er fis ke re, men nå har også tu ris-
men tatt seg opp. 

Ru ten vi de re
I dis se da ger går tu ren vi de re over Sør-

At lan te ren til Bra sil. Si den seil bå ten na-
tur lig nok er av hen gig av hav strøm mer, 
vind og vær er det noe usik kert når 
«Oda» og mann skap kom mer til å være 
fram me i Bra sil. 

Det er mu lig at de vil til brin ge jul af ten 
i na tur re ser va tet Fer nan do so Norohna, 
en øy uten for den bra si li an ske kys ten. 

De vur de rer også hvor de skal gjø re 
land fall i Bra sil. En mu lig het er Na tal 
el ler For ta le za som lig ger nord i Bra sil. 
El ler de kan vel ge Re ci fe, len ger sør, med 
mu lig he ter for vi de re ut fluk ter til Sal va-
dor og Rio de Ja nei ro. 

Hva de vel ger i Bra sil blir også styrt av 
hva de vel ger som vei en vi de re.

I ut gangs punk tet har de drømt om å 
krys se sør spis sen av Sør-Ame ri ka. Her 
er na tu ren svært vak ker, men sam ti dig 
vil det både på grunn av av stand og seil-
sesonger ta vel dig lang tid.

Far van net her går også for å være det 
van ske lig ste å sei le i i hele ver den. 

En mer sann syn lig rute har nå blitt å 
rei se nord over fra Bra sil. Da vil i så fall 
rei sen kom me inn om ek so tis ke ste der 
som Fransk Guya na, Su ri nam, Guya na, 
Gre na da, Curacao (de to sist nevn te i 
Ka ri bia) og vi de re til Ve ne zue la, Co lom-
bia, Pa na ma og gjen nom ka na len og til 
de na tur skjøn ne Ga lá pa gos øye ne.

Der vil det være klart for et nytt vei valg 
der tu ren en ten går vest over til Fransk 
Po ly ne sia el ler sør over til Pås ke øya. 

Mandt og Hval vet at de har man ge 
spen nen de opp le vel ser for an seg.

Du kan selv føl ge tu ren på nett si den: 
http://sy-oda.blogspot.com/
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Per Mandt og Eli sa beth Hval fra Hole er ute på drøm me tu ren.

Jul på 

JOR DEN RUNDT: Per Mandt og sam bo er Eli sa beth Hval, her fra rett før de la ut på tur. 
I dis se da ger krys ser de At lan te ren mel lom Kapp Verde og Bra sil. Foto: Frode Johansen

JOR DA RUNDT SEI LER NE: Eli sa beth Hval og Per Mandt, her på vei til Kapp Ver-
de.  Foto: Pri vat

jord om sei ling


