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PI RA TES BAY PÅ TO BA G:  Fra venst re: Else Hval (mor til Eli sa beth), Ing rid Aan dal Hval , Hei di Aan dal Hval,  Sy nøve Aan dal Hval ,Per Mandt, Ama lie Aan dal Hval 
og Eli sa beth Hval.� Foto:�Es�pen�Hval

BØLJAN BLÅ: «Oda» leg ger ut fra Kapp Verde-øye ne i 
røff sjø, men tu ren gikk strå len de.� Leserfoto

KOM PI SER: Per Mandt fikk både en ka me rat og liv-
vakt da han be søk te Port of Spain. � Leserfoto

KOS: Per Mandt og sam boe ren Eli sa beth Hval hyg ger 
seg med cham pag ne om bord på «Oda.» � Leserfoto

Per Mandt og sam
boe ren Eli sa beth Hval 
sei ler snart ut på det 
enor me Stil le ha vet. 

PA NA MA KA NA LEN: I dag sei ler 
de tro lig gjen nom Pa na ma ka
na len som spa rer de båt fa ren de 
for den lan ge tu ren rundt hele 
SørAme ri ka. 

Opp levd mye
De to ho le væ rin ge ne kan for

tel le om man ge flot te opp le vel
ser og spen nen de his to ri er et ter 
at de la ut med seil bå ten «Oda» 
i fjor vår. 

Nå gle der de seg vel dig til å 

leg ge ut på ver dens de si dert 
stør ste hav, Stil le ha vet. Der ven
ter først Ga lá pa gos øye ne med 
det kjen te og sær eg ne dy re li vet. 

Med seg på den ne tu ren får de 
Alf Næst vold, lege i Hole og Kat
ri ne Næst vold. Over far ten er 
ven tet å ta cir ka åtte da ger, men 
det te kom mer an på vær og 
vind.

Det var på en tur til Ga lá pa gos 
ide en til hele tu ren star tet. 

Marquesasøyene
Et ter Galapagos går tu ren et ter 

all sann syn lig het til Marquesas
øyene i Fransk Po ly ne sia. Det er 
en tur på minst tre uker, kan skje 
mer. Av stan den til sva rer Oslo

Kon go. Det var på en av dis se 
øye ne, Fatu Hiva, Thor Heyer
dahl bod de med sin kone Liv, 
og hvor hans teo ri om at det var 
in dia ner ne fra Sør Ame ri ka som 
be fol ket Po ly ne sia tok form. 

Mandt og Hval gle der seg, 
men er også litt spent når de 
skal leg ge ut på fer den over Stil
le ha vet. De må være ute av Stil
le ha vet før no vem ber/de sem
ber når mon sun se son gen star
ter. 

– Det be tyr kan skje å gå til 
New Zea land med heavy sailing 
hvor vi vil møte dår lig vær – el
ler gra ve bå ten ned på Fiji og 
de mon te re mas ten, skri ver 
Mandt i en epost. 

På tu ren så langt har de hatt 
man ge flot te opp le vel ser både 
i for hold til folk de har møtt og 
na tur opp le vel ser både i land og 
til vanns. 

I Pa na ma for eks em pel had de 
de man ge brøl aper som nær
mes te na bo er til bå ten, og de, 
ja nett opp de brø ler høyt. 

Regn sko gen
Bra sil har vært en av de sto re 

opp le vel se ne på tu ren, og pa ret 
har blant an net tatt en tur inn
over ver dens stør ste regn skog 
Ama zo nas. 

Det har også blitt en tur inn om 
den ka ri bis ke øy sta ten Tri ni dad 
og To ba go hvor de fikk be søk av 

fa mi li en (se bil det over). Mens 
Tri ni dad ble opp levd som litt 
skrem men de på grunn av en 
svært høy drapsrate ble To ba go 
et fan tas tisk opp hold for ho le
væ rin ge ne med tu rens til nå 
hyg ge lig ste be folk ning. 

De al ler fles te opp le vel se ne fra 
tu ren har vært fan tas tis ke, men 
de to skri ver at mø tet med hav
nebyråkrater og at ting ofte kan 
ta for fer de lig lang tid kan være 
en skik ke lig prø vel se. Du kan 
føl ge tu ren de res på nett si den: 
syoda.blogspot.com.

�
Es�pen�Øde�gård
espen.odegard@ringblad.no – 32179512

Klar for det sto re blå
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JOR DEN RUNDT: Per Mandt og kona Eli sa beth Hval sei ler jor den rundt i den ne 40 fot lan ge seil bå ten. Her fra rett før de dro ut fra As ker. � Foto:�Fro�de�Jo�han�sen

I dag sei ler de tro lig 
gjen nom Pa na ma - 
ka na len som spa rer 
de båt fa ren de for den 
lan ge tu ren rundt hele 
Sør-Ame ri ka.


