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PIRATES BAY PÅ TOBAG: Fra venstre: Else Hval (mor til Elisabeth), Ingrid Aandal Hval , Heidi Aandal Hval, Synøve Aandal Hval ,Per Mandt, Amalie Aandal Hval
og Elisabeth Hval.
Foto: Espen Hval

Klar for det store blå
Per Mandt og sam
boeren Elisabeth Hval
seiler snart ut på det
enorme Stillehavet.

PANAMAKANALEN: I dag seiler
de trolig gjennom Panamaka
nalen som sparer de båtfarende
for den lange turen rundt hele
Sør-Amerika.

Opplevd mye
De to holeværingene kan for
telle om mange flotte opplevel
ser og spennende historier etter
at de la ut med seilbåten «Oda»
i fjor vår.
Nå gleder de seg veldig til å

legge ut på verdens desidert
største hav, Stillehavet. Der ven
ter først Galápagosøyene med
det kjente og særegne dyrelivet.
Med seg på denne turen får de
Alf Næstvold, lege i Hole og Kat
rine Næstvold. Overfarten er
ventet å ta cirka åtte dager, men
dette kommer an på vær og
vind.
Det var på en tur til Galápagos
ideen til hele turen startet.

Marquesasøyene
Etter Galapagos går turen etter
all sannsynlighet til Marquesas
øyene i Fransk Polynesia. Det er
en tur på minst tre uker, kanskje
mer. Avstanden tilsvarer Oslo-

BØLJAN BLÅ: «Oda» legger ut fra Kapp Verde-øyene i
røff sjø, men turen gikk strålende.
Leserfoto

Kongo. Det var på en av disse
øyene, Fatu Hiva, Thor Heyer
dahl bodde med sin kone Liv,
og hvor hans teori om at det var
indianerne fra Sør Amerika som
befolket Polynesia tok form.
Mandt og Hval gleder seg,
men er også litt spent når de
skal legge ut på ferden over Stil
lehavet. De må være ute av Stil
lehavet før november/desem
ber når monsunsesongen star
ter.
– Det betyr kanskje å gå til
New Zealand med heavy sailing
hvor vi vil møte dårlig vær – el
ler grave båten ned på Fiji og
demontere masten, skriver
Mandt i en e-post.

På turen så langt har de hatt
mange flotte opplevelser både
i forhold til folk de har møtt og
naturopplevelser både i land og
til vanns.
I Panama for eksempel hadde
de mange brølaper som nær
meste naboer til båten, og de,
ja nettopp de brøler høyt.

Regnskogen
Brasil har vært en av de store
opplevelsene på turen, og paret
har blant annet tatt en tur inn
over verdens største regnskog
Amazonas.
Det har også blitt en tur innom
den karibiske øystaten Trinidad
og Tobago hvor de fikk besøk av

KOMPISER: Per Mandt fikk både en kamerat og liv
vakt da han besøkte Port of Spain. 
Leserfoto

familien (se bildet over). Mens
Trinidad ble opplevd som litt
skremmende på grunn av en
svært høy drapsrate ble Tobago
et fantastisk opphold for hole
væringene med turens til nå
hyggeligste befolkning.
De aller fleste opplevelsene fra
turen har vært fantastiske, men
de to skriver at møtet med hav
nebyråkrater og at ting ofte kan
ta forferdelig lang tid kan være
en skikkelig prøvelse. Du kan
følge turen deres på nettsiden:
sy-oda.blogspot.com.


Espen Ødegård
espen.odegard@ringblad.no – 32179512

KOS: Per Mandt og samboeren Elisabeth Hval hygger
seg med champagne om bord på «Oda.» 
Leserfoto
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I dag seiler de trolig
gjennom Panamakanalen som sparer
de båtfarende for den
lange turen rundt hele
Sør-Amerika.

JORDEN RUNDT: Per Mandt og kona Elisabeth Hval seiler jorden rundt i denne 40 fot lange seilbåten. Her fra rett før de dro ut fra Asker. 

Foto: Frode Johansen

