
  

 

www.betongen.no 
Besøk oss på nettet! 

Sommersesongen er over og 
de fleste har fått båten på 
land. Noen velger også å ha 
båten liggende ute vinteren 
over, med håp om å kunne 
benytte den i noen fine vinter-
dager. Kanskje en selvfisket 
juletorsk er planen? 
Så langt har vi fått opp det 
ønskede antall båter på land, 

det er helt fullt, samtidig så har de som ønsker å 
ligge ute mulighet til å ligge ved bobleanlegget. 
Vi har fortsatt dialog med Moss kommunale ei-
endomsselskap, med håp om å få utvidet kapasi-
teten på land. Vi ønsker å få ett tilleggs areal som 
de eier nord for oss i dag, det ser ut til å gå i or-
den. 
Rosnes hadde planer om å regulere området sitt 
inneværende år, men dette har tatt lengre tid en 
først tenkt, sammen med ett tregt marked, ønsker 
de nå å bygge ut trinnvis. 
Selv om båten ligger på land, ta en tur i havna og 
se etter at båt og utstyr klarer seg gjennom høst 
og vinterstormer. 
Aktiviteten i de forkjellige komiteer har som all-
tid vært bra, de prosjekter som skulle gjennomfø-
res i løpet av året har gått etter planen. Det er 
mange som bidrar for at vi skal ha en veldreven 
havn, disse ønsker styre i Moss Motorbåtfore-
ning å takke for innsatsen. 

Ønsker samtidig alle en god jul og ett godt nytt 
år. 
Hilsen Øyvind W. Bakke 

Lederen har ordet 

Øyvind W. Bakke 

God Jul og Godt Nyttår 

BÅTFØRERKURS 

Vi starter opp med båtførerkurs på nyåret i 
MM`s lokaler. Vi har forhandlet oss frem til en 
svært gunstig pris, kr. 1200.- og med alt kursma-
teriell inklusivt. I tillegg kommer eksamensge-
byr til staten med kr. 525.- 
 
Nytt av året er at vi også starter et repetisjons-
kurs for de av dere som har båtførerkurset  fra 
tidligere, men ønsker å friske litt opp på kunn-
skapene. Kurset er uten eksamen og kurspris er 
kr. 1000.- alt kursmateriell inklusivt. 
 
Begge kursene går parallelt og avvikles på 5 
kvelder for hovedkurset, og 4 kvelder for rep. 
kurset. I tillegg en fellessamling for begge kurs 
den første kvelden. 
Kursene går på onsdager og starter opp den 
14.1.09 kl. 1800 med fellessamling. Deretter de 
5 påfølgende onsdager for hovedkurset, og de 4 
påfølgende onsdager (etter 14.1.) for rep. kurset. 
Kurstid kl. 1800-2100 alle dager. 
Påmelding til Bengt innen 5. januar 2009 på 
tlf. 98469901 
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Det er igjen bare å erkjenne at vinterens kalde og klamme hånd har lagt 
seg over båtlivets varme gleder. De aller, aller fleste har tatt båtene sine på 
land, pakket de inn og konservert etter alle gode råd. Mange av oss står i 
fellesopplag i egen havn, noen har båten sin på egen opplagshenger og 
enkelte velger å ta båten sin med seg hjem eller til annet opplag. 
 
I den forbindelse er det noen som benytter tilhengere for å frakte båten 
videre på offentlig veg, gjerne bak en traktor. De har en uregistrert henger 
og kaller det "opplagshenger". 
SLIKE HENGERE ER IKKE TILLATT BRUKT PÅ OFFENTLIG 
VEG. 
Opplagshengeren er å anse som vanlig tilhenger med de krav til registre-
ring og bl.a. lys det medfører, jfr. juridisk seniorrådgiver i Vegdirektoratet, 

Harald Gjelsvik. Det betyr at hengeren skal være registrert, dimensjonert og ha full lyssetting. 
 
Opplagshengere kan kun benyttes på parkeringsplass/opplagsplass eller annet avgrenset område, og slik til-
hengerredskap kan kun KRYSSE offentlig veg. (Definisjon på tilhengerredskap finnes i kjøretøyforskr. § 2-5 
nr. 9.) 
DETTE ER HVA LOVEN SIER OM BÅTTRANSPORT MED HENGER SOM TREKKES AV TRAK-
TOR O.L. 

 

Opplag - transport på egen henger 
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Miljøbodene er 
som kjent et godt 
tilbud til oss båtei-
ere i havnen for å 
bli kvitt miljøav-
fall på en enkel 
måte, men det 
krever av oss at vi 
sorterer og plasse-

rer avfallet slik oppslaget inne i bodene tilsier. De 
fleste gjør det slik oppslaget tilsier, men det er en-
kelte av oss som ikke klarer å gjøre det riktig. Dette 
medfører at vi blir belastet med så store ekstrautgif-
ter ved levering av containerne at vi vurderer å av-
slutte hele ordningen. 
Derfor ber vi instendig om at dette gjøres slik det 
skal og tilbudet vil da fortsatt bestå. 

Det vil igjen bli innført oblater for bruk på båtene. Dette for at 
det  skal være lettere å kontrollere at de ”riktige” båtene lig-
ger på riktig plass. Oblatet vil opplyse om båtplassnummer og 
årstall. Når disse mottas, klistre de fast på båten på et sted 
som er synlig fra bryggen. Har du spørsmål, ta kontakt med 
styret. 

Havnekomiteen innskjer-
per nok en gang at plas-
tikkledninger, (vanligvis 
de røde), ikke skal brukes 
mellom båt og stolpe. Dis-
se ledningene kan lett for-
årsake overslag på el. net-
tet i havna, og derved går 
det også ut over ”alle and-
re”.  Dette gjelder ikke 
bare for båter som ligger 
ute, men også for de bå-
tene som ligger i opplag i 
havna. Rett før ”Snekka” 
gikk i trykken hadde vi el. 
tilsyn i havna, og her fikk 
vi pålegg om å fjerne alle 

plastledningene mellom båt og stolpe. Gjør det og 
bruk gummiert kabel med minst 2,5 kvadrat, da er vi 
trygge på at strømtilførselen vil fungere for alle. 
En annen viktig ting er at hvis det brukes kabeltrom-
mel  - dra all kabelen ut av trommelen. I motsatt fall 
kan det bli varmgang inne i kabelkveilen, som igjen 
kan føre til brann. Det har vi dessverre hatt eksempel 
på i havna tidligere. 
Det vil straks over jul bli kontrollert at plastkabler er 
en ”saga blott” i havna. I motsatt fall vil strømmen 
bli frakoplet båten uten ytterligere varsel. 

Etter en del barnesykdommer 
med den nye digitale vakt-
pennen, har systemet fungert 
bra denne sesongen. Ved 
gjennomgang av rapportene 
viser det seg at vaktrundene 
stort sett har blitt utført etter 
instruksen, men enkelte har 
fortsatt ikke utført vaktene 
som beskrevet. Styret for-
langer imidlertid ikke at vakt-
mannskapene skal sette livet 
på spill, ved å gå ut på bryg-
gene, hvis det blåser storm 

eller det er isete på bryggene. Skriv da i vaktrapporten  
hvorfor rundene ikke er utført. Fra neste sesong vil 
også de gule vaktvestene bli byttet ut med gule opp-
blåsbare redningsvester. 
Det er også en økende tendens til at vaktbytter, ”kjøp 
og salg” blir inngått direkte mellom medlemmene. 
Dette skal ikke forekomme. Vaktbytter skal gå gjen-
nom vaktkomiteen, slik at man har oversikt over 
hvem som har vakt, når. Blir det oppdaget at slike 
bytter foretas, vil den som opprinnelig skulle hatt vak-
ten, bli fakturert som om vakten ikke er utført. Mer 
om dette i vaktbrevet som blir sendt ut før neste båtse-
song. 

Vakt Miljøbodene 

Landstrøm 

Vinterstille havn i november 2008 Foto: Svein Thorvaldsen 

”VIKTIG  
MELDING” 

Oblater blir gjeninnført 
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20. mai 2006 reiste mossingen Terje 
Skåre ut fra Søly båthavn på en 3 
års jorden rundt seilas  i sin 44 fot 

seilbåt “VILLVIND”.  Jeg har vært med Terje 
på to “strekk” - i september mnd. 2006 fra Lis-
boa til Madeira og derfra til Kanariøyene, og i 
sommer var jeg med fra New Zealand til stille-
havsøyene Vanuatu og derfra til Australia. Den 
siste seilasen var på ca. 3000 nm.  I lesende 
stund har Terje kommet til Cape Town i Sy-
dafrika hvor han skal feire jul sammen med sin 
kone, Berit, før han tar fatt på siste del av seila-
sen hjem til Norge og Søly båthavn, hvor han 
vil ankomme 5. August 2009 kl. 1700.  Da har 
Villvind tilbakelagt ca. 30 000 nm.  
 
Å være med Terje på tur er noe av det sikreste 
man kan foreta seg. Her er alt forberedt og 
gjennomtenkt ned til minste detalj. Oppstod det 
allikevel uventede situasjoner, noe det nødven-
digvis må gjøre på en slik seilas, ble dette løst 
med kløkt og praktisk sans. Etter et langt liv i 
seilbåt med bla. 25 krysninger av Nordsjøen til 
bla. Svalbard, Shetland og Orknøyene, må man 
nødvendigvis bli en god sjømann. Med denne 
turen kan man vel si at Terje har nådd toppen 
av sin “seilerkarriere”.  
 
Etter en flott tur i september 2006 til Kanariøy-
ene, fikk jeg pånytt forespørsel fra Terje om jeg 
ville være med på en lengre seilas, denne gang i 
den sørvestre del av Stillehavet, som egentlig 
heter Korallhavet. Dette er havområdet nord for 
New Zealand og øst for Australia. Øygruppene 
som ligger i dette området tilhører Melanesia. 
 
Hva annet enn ja, kan man svare på en slik fore-
spørsel, når man er pensjonist og har en forstå-
elsesfull kone. Terje og jeg skulle seile meste-
parten av turen alene. I Cairns i Australia skulle 
våre koner komme om bord, hvorfra vi seilte 
videre nordover langs Australias østkyst, innen-
for barriererevet, og så langt nordover det var 
veiforbindelse. Derfra mønstret Tone og jeg av 
og med leiebil kjørte vi ca. 3000 km tilbake til 

Brisbane hvor Australia oppholdet endte.  
 
NEW ZEALAND 
3. mai reiste jeg fra Gardermoen, og via Lon-
don, Bangkok, og Sydney kom jeg til Auckland 
på NZ etter ca. 36 timers reise. Pga. tidsforskjel-
len hadde det da blitt den 5. mai. Det er sikkert 
mye som må klaffe for at alt skal gå som forut-
satt på en såpass lang tur, ja egentlig kommer 
man ikke lenger før man begynner å reise hjem-
over igjen. Det endte da også opp med at jeg 
stod på flyplassen i Auckland uten bagasje - den 
var sendt til New York. Litt upassende kan man 
si, da jeg ennå ikke var fremme, jeg hadde fort-
satt ca. 200 km igjen til byen Whangerei hvor 
båten lå. Dermed mistet jeg den siste bussen for 
dagen, men leiebil er et godt og billig alternativ 
på NZ, så Villvind fikk jeg i sikte i “The Town 
Bassin Marina” rett før mørket falt på, etter et 
flott biltur i nesten “norsk” naturlandskap. Etter 
2 dager kom bagasjen til rette, og ble fraktet til 
Whangerei i et småfly, og levert om bord i båten 
av en lokal taxi.  
Dagene frem til avreise, om ca. 1 uke, ble godt 
benyttet til klargjøring av båten, samt innkjøp av 
nødvendig proviant. Selv om første etappe var 
beregnet til ca. 10 døgn i sjøen, hadde vi provi-
ant for minst den dobbelte reisetiden. Da vi alli-
kevel hadde leiebil tilgjengelig avla vi en annen 
norsk båt et besøk før avreise. Ca. 50 km lenger 
nord i havnen i Opua lå den norske båten Xana-
du  med Finn og Tove fra Bodø om bord. Disse 
kom vi til å møte flere ganger i løpet av vår sei-
las, da de hadde det samme ruteopplegget som 
oss.  

EN REISE PÅ SYDLIGE 
BREDDEGRADER 

Reisebrev fra Svein Thorvaldsen 

Korallfisk 

”VillVind” 
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Vel, tiden for avseiling nærmet seg og i følge 
værkartene var et kraftig høytrykksområde un-
der oppbygging nord for NZ, nettopp i det om-
rådet vi hadde vår kurs. Riktignok var det noe 
vind, (15-20 m/sek.) i forkant av dette høytryk-
ket, men det ville vi benytte oss av for å komme 
klar av kysten.   
 
FRISKE VINDER…. 
Lørdag 10. Mai kl. 1030 forlot vi Whangerei og 
NZ.  
Det er uvant for oss nordboere når nordavinden 
er god og varm og sønnavinden er kald, når 
Karlsvogna på himmelen står “på hodet” og 
misvisningen på kompasset er opp til 30 grader 
øst.  
 
Som forventet fikk vi friske vinder og grov sjø 
de første par døgnene, men med utseilt distanse 
på ca. 170 nm pr. døgn hadde vi snart seilt ut av 
det subtropiske område og inn i tropisk farvann, 
hvor høytrykket og sydostpassaten overtok med 
god norsk sommertemperatur og med en vind-
styrke på 12-15 m/sek “Silkeseilasen”  kunne 
begynne.  
 
Dagene avløste hverandre med å stå til rors, 
lage mat og lese bøker. Hver dag hadde vi en 
konkurranse om hvor mange nm vi hadde seil 
fra kl. 1200 den ene dagen og til neste dag kl. 

1200. Dette fikk vi godt tak på etter hvert, og vi 
bommet sjelden med mer en 10 nm. Vinneren 
fikk en gin/tonic før middagen om kvelden. 
Trøstepremien til den som tapte var en gin/tonic 
før middagen.  
 
Etter vel 7 døgn fikk vi land i sikte. Det var 
Anatom, den sydligste øya av Vanuatus ca. 80 
øyer.  I og med at det nå var blitt 17. mai, be-
stemte vi oss for å ankre opp i lagunen her og 
spise middag i rolige omgivelser og kanskje skå-
le for Konge og Fedreland, familie og venner og 
hva ellers det er verd å skåle for. Kl. 2100 send-
te vi noen ekstra tanker over havet og til Norge. 
Da var kl. 1100 hjemme og barnetogene var i 
ferd med å starte.  
 
Seilasens første etappe var ikke nådd riktig 
ennå.  Vi hadde ca. 50 nm igjen til øya Tanna, 
hvor vi hadde planlagt en stopp på ca. 1 uke. 
Neste morgen kl. 0600 lettet vi anker fra Ana-
tom for å ta fatt på de siste milene frem til Tan-
na, og for å komme frem mens det ennå var lyst. 
På disse breddegrader er det lyst fra kl. 06 til 18 
og mørkt fra kl. 18 til 06.  
 
SYDHAVSPARADISET 
Idet vi var i ferd med å “fin-navigere” oss inn 
mellom revene til “Port of Resolusjon” på øya 
Tanna, ble vi overrasket av et voldsomt regn-

Båthavna i Whangerei NZ 
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skyll. Sikten ble redusert til maksimum 10 m og 
sjøen ble pisket opp helt hvit, så vi hadde ver-
ken sikt framover eller ned i vannet. Da var 
eneste mulighet å navigere seg inn etter ekko-
loddet. Inn i lagunen kom vi uten en ripe i skro-
get, fikk kastet anker, og da skinte solen igjen 
fra en skyfri himmel.  
 
Vil man oppleve den unike sydhavsidyll skal 
man reise til Tanna. Denne øya (ca. 50 x 70 
km) har verken hoteller eller organisert turisttil-
strømning. De eneste besøkende her, er seilere. 
Selv om det er en del båter som er innom her i 
løpet av året, har øya og dets innbyggere be-
holdt sitt opprinnelige levesett og væremåte. 
Rett ved lagunen lå en landsby med 615 inn-
byggere. Disse skulle vi bli bedre kjent med 
etter hvert.  
 
Øygruppen Vanuatu (Vanuatu:“Vårt land”) lig-
ger 600 nm. vest av Fiji, 1200 nm. nord av  
New Zealand og 1300 nm øst av Australia. 
De aller første menneskene kom til øyene ca. 
1500 år f.k. Disse kom fra Salomonøyene som 
ligger ca. 500 nm unna. Deres kunnskaper om å 
ta seg frem over havet gjør nærmest moderne 
navigasjon til skamme. Disse klarte seg med 
sol- måne- og stjerneobservasjoner, samt vind- 
og bølgeretninger.  
  
Hollenderne oppdaget øygruppen i 1606, men 
gjorde ikke noe mer ut av det. I 1774 gjenopp-
daget kpt. Cook øyene. Han ga øygruppen nav-
net Ny-Hebridene, da han syntes disse lignet, på 
avstand riktig nok, på de “hjemlige” Hebridene 
på Skottlands vestkyst. Dette navnet beholdt 
øygruppen frem til de ble selvstendige i 1980, 
og tok da navnet Vanuatu. 
Øygruppen hadde da vært styrt av Frankrike og 
England i fellesskap fra 1887. 
 

I 1839  bestemte engelskmennene at befolkning-
en skulle “kristnes”. Det var jo ikke i god britisk 
ånd at mennesker spiste hverandre opp. Så de 
sendte en hvit misjonær, John Williams, til øye-
ne for å lære befolkningen opp i “den gode tro”. 
Det gikk ikke bedre med misjonæren enn at han 
havnet på grillen, så fort han gikk i land. Da ut-
dannet engelskmennene melanesiere fra andre 
øygrupper til å misjonere, men mange av disse 
fikk heller ikke fremlagt sitt budskap før de lå 
på middagsbordet hos øybefolkningen de også.  
I dag lever vanuatuerne i fred og fordragelighet 
med sine gjester, selv om de var de siste i stille-
havsområdet som var kannibaler 
 
Straks vi hadde kastet ankeret inne i lagunen i 
“Port of Resolution” ble det satt en uteriggerka-
no på vannet inne på stranden. Om det var “venn 
eller fiende” visste vi ikke, men her var det bare 
å leve i håpet. 
Heldigvis viste det seg at vi var velkomne. De 
var nysgjerrige og spørrelystne som barn. Det 
første vi fikk var en stokk med bananer. Da vi 
spurte hva de skulle ha for bananene, bare trakk 
de på skuldrene. I vår vestlige, såkalte sivilisa-
sjon, er vi vant med å gjøre opp for oss med 
penger. Det var ikke et tema her. Men et lomme-
lyktbatteri var av større verdi. Dermed var han-
delen gjort og begge parter fornøyde. En liten 
gutt hadde aldri smakt Coca-Cola, så for han å 
få en cola-boks var nok årets høydepunkt.  
 
Etter et par døgn kom det to norske båter til inn i 
lagunen. Det var “Xanadu” fra Bodø med Tove 
og Finn, og “Vagabond Virgin” fra Stavanger 
med Sverre Erik og Petter. Petter var pensjonist 
og hadde tidligere seilt som kaptein om bord på 
gasstankere bygd på Moss Verft & Dokk.  
 
Vel, nå var vi 6 norske på en avsidesliggende 
stillehavsøy. Så at nordmenn fortsatt er et sjøfa-

Hyggelige aborginere med Tone Thorvaldsen 

Høvdingen med eldste sønn og sønnesønn 
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rende folk er det ingen tvil om.  
Etter hvert fikk vi kontakt med høvdingens nest 
eldste sønn, Stanley. Det var han som skulle 
overta høvdingrollen når hans ca. 80-år gamle 
far gikk bort. Hvorfor nest eldste sønn?  Jo, noe 
hadde de lært av bibelhistorien og misjonering-
en, nemlig historien om brødrene Esau og Ja-
cob, hvor eldstebroren Esau “solgte” eldste-
sønnrettighetene sine til Jacob for et måltid mat. 
Om noe var blitt kjøpt eller solgt i dette tilfellet, 
vites ikke, men dette var også Stanley`s eldre 
bror inneforstått med.  
 
Det eneste de hadde av såkalt vestlig luksus, var 
en liten pick-up med lasteplan. Denne hadde 
landsbyen fått av myndighetene for å frakte 
båtturistene over til den andre siden av øya for 
at vi skulle få registrert båt og mannskap inn i 
landet. Selv om de hadde bil, var det dermed 
ikke sagt at det var veier å kjøre på. Et tørt elve-
leie var derfor løsningen for å komme seg de 
ca. 50 km tvers over øya og hvor lokale myn-
digheter hadde et kontor. Bak på lasteplanet 
klamret det seg da fast, så godt som mulig, 6 
nordmenn, 1 amerikaner, (eneseiler som kom 
dagen etter oss), 3 lokale innbyggere og ei bik-
kje. Etter forholdene lå nok hastigheten langt 
over det passasjerene satte pris på. Vi foreslo at 
sjåføren kunne kjøre noe saktere.  
“Mosquito-speed” fikk vi beskjed om (??). 
Joda, tanken var god. Bilen måtte gå fortere enn 
den hastigheten mosquitoene fløy med. I mot-
satt fall ville vi bli “spist opp” inne i den tette 
jungelen.  
 
VULKANSK AKTIVITET 
I det sørvestre hjørnet av Stillehavet er jord-
skorpen så tynn, at vulkanutbrudd, både i havet 
og på land er dagligdags. Området kalles derfor 
også “The ring of fire”. I sjøkartene for området 
er den vulkanske aktiviteten tegnet inn. Dette 
for at seilere skal unngå å seile rett over disse 
områdene. Selv om havdybden er på 5-8000 
meter, kan luften fra et vulkanutbrudd under 
båten gjøre sitt til at båten mister sin bæreevne, 
og dermed bli “suget ned” - nærmest i fritt fall.  
 
Tanna hadde også sin egen vulkan - “Mount 
Yasur”.  Denne lå ikke langt fra landsbyen og 
lagunen hvor vi lå ankret opp, så en tur til kra-
terkanten var vel nærmest obligatorisk. 
Grunnen ristet under føttene på oss, og et infer-
no av ild og lavamasse ble slynget 2-300 m til 
værs, hvorpå en støvsky avsluttet utbruddet. 

Dette gjentok seg ca. hvert 5. minutt. En gang 
hver halvtime kom et enda større og mer spekta-
kulært utbrudd. Dette gjentok seg dag etter dag, 
år etter år.  
Den stabile sydostlige vindretningen gjorde sitt 
til at lavaasken ikke falt ned over lagunen og 
over båtene, men ingen regel uten unntak. En 
natt hadde vinden dreid noen timer på vest og 

med den følge at alle båtene ble totalt nedsotet 
av lavaasken. Asken inneholdt bl.a. svovel, så vi 
hadde en full dags jobb med å kneskure båten 
før asken etset seg inn i malingen.  
KAVA 
Alle folkeslag i alle kulturer har til alle tider 
funnet frem til måter å ruse seg på. Så heller 
intet unntak for befolkningen på Tanna og Va-
nuatu. 
Her får de en mild rus av å tygge på røtter fra 
pepperrotbusken, kalt Kava. Rusen blir mer in-
tens hvis tygde røtter blandes ut i vann, og dette 
drikkes. Dette gjøres på den måten at unge gut-
ter, som ennå ikke har kommet i puberteten, har 
jobben med å tygge røttene opp i flate strimler. 
Deretter blander høvdingen dette ut i vann til 
den styrken han ønsker den skal være. Deretter 
går drikkeskålen rundt bålet til de mannlige inn-
byggerne. Dette er en prosess som ingen kvinner 
får delta i, ikke engang å grave opp røttene fra 
bakken. Rusen arter seg på den måten at man 
midlertidig mister følelsen på leppene og i mun-
nen, og at beina ikke lystrer når man prøver å 
reise seg opp. På den annen side har man ingen 
“hang-over” dagen etter. Ulempen ved å tygge 
eller drikke kava, er at det går sterkt utover ten-
nene. Allerede i 20-årene begynner tennene å 
vise tegn til forfall og for høvdingens alders-
gruppe var det nok svært lite igjen å tygge med.  
 
En annen ting som også er fjernt for oss er at 
alle gutter mellom 2 og 20 år blir omskåret. 

Vi fikk raskt besøk av utriggerkano ved andkomst. 
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(Jenter blir ikke omskåret). Omskjæringen skjer 
med “bambusskalpeller” - “kniver” som er laget 
av bambus. 
En omskjæring er en stor begivenhet i landsby-
en - dette medfører at foreldrene til den omskår-
ne er forpliktet til å holde en stor fest for hele 
landsbyen som varer i flere dager, og hvor mat 
og drikke og ikke minst kava, nærmest skal fly-
te fritt. En slik fest er selvfølgelig et stort “løft” 
for en familie, som kanskje må forberede dette i 
flere år. Dermed kan den som skal omskjæres 
nærme seg 20 år, før familien kan arrangere 
denne festen.  
 
Vel, tiden på Tanna går mot slutten. Den nest 
siste dagen blir alle de norske seilerne bedt til et 
festmåltid i landsbyens forsamlingshytte, hvor 
vi fikk smake på det beste de kunne fremskaffe 
av lokale råvarer, og velsmakende var det så 
absolutt, med frukter og grønnsaker som ikke er 
dagligdags for oss. Kjøttrettene består av vill-
gris, storfugl som blir skutt med pil og bue, og 
av “frittgående” høns. 
Som nevnt var ikke penger det store temaet på 
denne øya. Derfor måtte vi alle endevende båte-
ne for gamle olabukser, t-trøyer, capser, penner, 
fargeblyanter, tegneark, cola-bokser, lightere, 
kjøkkenutstyr og sjokoladeplater og når skipper 
Terje kom med en tollerkniv med sølvbeslått 
slire til høvdingen, ville takknemligheten nesten 
ingen ende ta. Ja, den var så populær, at neste 
dag, da vi var i ferd med å lette anker, kom en 
kano fossroende ut til oss, med spørsmål fra 
høvdingen om vi hadde en maken kniv til.  
 
PORT VILA 
Etter et fantastisk opphold på Tanna i ca. 1 uke, 
ble kursen satt til hovedøya, Efate, og hovedsta-
den Port Vila. Vi var nå, etter ca 1 døgns seilas 
og 140 nm i nordlig retning, kommet tilbake til 
det man betegner som sivilisasjonen. Port Vila 

har ca. 40.000 innbyggere, og har de siste årene 
utviklet seg til å bli et ferie- og reisemål, både 
for New zealendere og for australiere. Store ho-
tellkompleks av høy standard var bygget flere 
steder på øya og vitnet om at turistnæringen var 
på full fart inn i lokalsamfunnet.  
Port Vila er et samlingspunkt for seilere i det 
vestre Stillehavet. En geskjeftig dame fra en 
hollandsk båt, (hun og mannen hadde vært ute i 
12 år), klarte å samle ca 30 seilere fra 8-9 nasjo-
ner til en felles middag på en lokal restaurant. 
Det var ikke mange som kjente hverandre fra 
før, men det la ingen demper på samtalene rundt 
bordet, som selvfølgelig i stor grad gikk på 
seilerfaringer og ruteopplegg. Alle var underveis 
på jordomseiling.  
 
Strikkhopp er vel alle kjent med hva er. Denne 
sporten har sin opprinnelse fra naboøya, Pente-
coste. For å vise sin manndom, hopper de inn-
fødte ut fra ca 10 m høye stativer, og kun med 

en liane festet rundt det ene beinet. Det er om å 
gjøre å komme så nær bakken som mulig, men 
uten å treffe. Som regel går dette bra, men ikke 
alltid.  
 
AUSTRALIA 
Etter en ukes tid i Port Vila, ble båten igjen klar-
gjort for ca. 10 døgns seilas til Cairns på Austra-
lias østkyst.  
Etter 9 døgn, med kurs på 280 grader, med Syd-
korset på nattehimmelen som en god rettesnor 
og 1300 nm kom vi til Marlin Marina i Cairns. 
Her ble vi møtt av et oppbud på 11 kvinner og 
menn fra customs, immigration og quaranteen, 
pluss en nark.hund. Ja, det var vel nærmest bare 
hornorkesteret som manglet da vi klappet til kai.  
Grunnen til oppbudet var at de påstod at de ikke 
hadde fått tilsendt innklareringspapirer som vi er 
pliktige til. Dette hadde skipper Terje 

Koala 

_Vulkanen YASUR 
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(selvfølgelig) gjort i god tid, og da han tok frem 
en papirkopi av mailen som var sendt, roet det 
hele seg. Men helt tomhendte gikk de ikke fra 
borde. 
 Det er forbudt å innføre fersk frukt eller grønn-
saker, så mesteparten av dette gikk over bord 
før vi kom til havn, men vi hadde glemt en liten 
skål med et par sitroner og tomater. For dette 
ble vi honorert med kr. 1200.- i bot. Men gin-
lageret vårt fant de ikke.  
 
Cairns er rett og slett en turistby, med seilere og 
“backpackere” fra hele verden. Et yrende liv 
dag som natt. Det første man la merke til var at 
alt var ryddig og rent. Parker var velstelte, søp-
pel i gater og på fortau fantes ikke, og tagging 

var også helt fraværende. Da er det lov å tenke; 
hva galt er det vi gjør her hjemme? 
 
Tiden for damebesøk nærmet seg. Men først 
måtte båten vaskes ned, utvendig og innvendig. 
Den salte sjøluften legger seg som en hvit hinne 
overalt.  
 
22. juni kl 0820 stod vi nydusjet og nybarberte 
på Cairns internasjonale flyplass og ventet på 
våre koner. De kom som bestilt og seilasen vide-
re nordover barriererevet kunne fortsette.  
 
Barriererevet strekker seg ca. 2500 km i retning 
nord-syd langs Australias østkyst. Revsystemet 
er verdens største og inneholder mer enn 400 
typer koraller og 1500 fiskearter. Revet er nå 
beskyttet som havnasjonalpark Turisttilstrøm-
ningen til dette unike området er betydelig, både 
fra landsiden, men seilere utgjør også en stor del 
av de besøkende. Det er derfor strenge restrik-
sjoner for bruk og opphold ved revene, noe som 
er helt nødvendig hvis dette skal bevares for 
ettertiden.  
 
Etter en flott seilas innenfor revet, hvor både 
havskilpadder, hai og krokodiller var dagligdags 
syn, mønstret Tone og jeg av i Cooktown. Skip-

Nærkontakt av 2. grad 

Redningsskøyta 
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peren og hans kone fortsatte seilasen videre 
nordover gjennom Torresstredet og til Darwin.  
 
Cooktown kan vel sies å være den siste utpost i 
Australias nordøstre hjørne, før man virkelig 
kommer ut i den veiløse “bushen”.  
Stedet fikk sitt navn etter at kpt. James Cook 
(1728-1779) gikk på grunn med sitt skip i 1770 
på et av revene ikke langt fra dette stedet. Ski-
pet ble dratt av grunnen og reparert i elvemun-
ningen av Endeavour river der byen i dag lig-
ger. 
Man må kunne si at kpt. Cook var en ualminne-
lig god sjøfarer, som i sitt forholdsvis korte liv, 
kartla ikke bare Australias kyster, men også 
store deler av stillehavsøyene.  
 
Vel, for vår del var det nå å ta landeveien fatt. 
Ca. 3000 km tilbake til Brisbane. Med leiebil 
og ofte linjalrette veier bød ikke dette på prob-
lemer. Overalt hvor vi kom traff vi bare hygge-
lige og hjelpsomme mennesker, og når vi fortal-
te vi kom fra Norge, var det ofte ekstra stas. 
Noen kjente forbløffende godt til Norge, andre 
var ikke helt sikker på hvor på kartet det lå. 
 
Tilbake i Cairns ble Coast Guard Cairns avlagt 
et besøk og hvor Commander in Chief, Jim Bra-
mich, fortalte villig om hvordan redningsarbei-
det drives langs barriererevet.  
 
COLIN ARCHER 
Byen Rockhamton er grunnlagt, og i stor grad 

bygget opp av familien Archer. For oss er jo 
Colin Archer, ikke bare et kjent navn, men også 
et begrep. Joda, det var “vår” Colin Archer`s 
bror, Charles Archer, som grunnla byen. På by-
ens turistkontor fikk vi opplyst at nede ved Fitz-
roy-elven var det en statue av Charles Archer, 
som satt på sin hest, Sleipner, og skuet utover 
elven og så sin bror Colin, komme seilende i sin 
ketch “Elida”. Dette var 1. september 1855. 
Mannen på turistkontoret hadde aldri funnet ut 
hva hestens navn, Sleipner, betød. Da var det 
godt at gammel lærdom om norrøn mytologi 
ennå satt.  
Det var ingen tvil om at Archerfamilien var by-
ens grunnleggere. Avenyer, bygninger, parker 
og gatekryss bar Archernavnet i en eller annen 
form.  
 
Et par dagers avstikker fra kysten og inn i “the 
outback”, ga oss noen annerledes opplevelser. 
Milevis mellom bebyggelsen, men en hyggelig 
fredagskveld på den lokale puben blant moderne 
gullgravere i en liten gullgraverlandsby, var 
også et minne å ta med seg.  
 
AVSLUTNINGSVIS 
Hva man skal velge å få med seg på et slikt kon-
tinent med alle dets muligheter, er utfordringen 
man står ovenfor. Vi valgte noen “turistfeller”, 
men også steder hvor det knapt hadde vært turis-
ter og i hvert fall ikke nordmenn hva det ble for-
talt. Hensikten med dette var å få et lite gjen-
nomsnitt av Australia. Men landet er enormt 
stort, så her er det rom for flere feriereiser.  

Charles Archer på hesten Sleipner. Han var bror av vår kjente Colin Archer. 



11 

 

KNBF info. 
Strategiutvalget arbeider med forslag til ny orga-
nisasjonsplan for forbundet. Forslaget skal ut på 
høring til sommeren og legges fram på båttinget 
2010 i Trondheim. 
 
Knbf har arbeider for sikkerhet til sjøs, bl.a. med 
forslag om obligatorisk båtfører bevis. Nå har 
regjeringen fattet vedtak om dette. 
 
Knbf er tildelt 1 mill. kr. Fra Gjensidigefondet til 
utlegging av fortøyningsbøyer i uthavner langs 
kysten. Knbf ønsker et samarbeid med Kystver-
ket om utsetting og vedlikehold av bøyene, som 
skal være et tilbud om fri bruk for alle. Vi håper 
på en positiv tilbakemelding fra Kystverket. 
 
Østfoldbenken i Region øst bemannes av Martin Bjørkholt og Per Livar Engene fra M.M.        De 
har bl.a. behandlet et høringsforslag til naturreservat i indre del av Iddefjorden, og deltatt i: refe-
ransegrupper i forbindelse med opprettelse av Kosterhavets nasjonalpark, og ytre Hvaler nasjonal-
park. Disse skal åpnes 09.09-09. 
 
OF, Oslofjordens Friluftsråd feiret 75 års jubileum i Oslo Militære Samfunn 26/11. Helge Jodalen 
og Per Livar Engene, representerte hhv. MM. og  Knbf reg. øst. Bl.a. søker OF å ivareta frilufts- 
og naturverninteressene i forbindelse med ulike plansaker rundt Oslofjorden. Kystled og kyst stier 
er også satsingsområder. Se OF hjemmeside. 
 
Statssekretær Heidi Sørensen i Miljødepartementet var en av flere foredragsholdere. Jubileumsga-
ven var at OF får overta administrasjonen av Homlungen fyr på Hvaler. Her skal det bli en ledhyt-
te, slik som på Lauer. Neste prosjekt er Torbjørnskjær og Gullholmen. Det var en flott markering 
av en absolutt livskraftig og nødvendig organisasjon. 

En del medlemmer samlet i havna St. Hans. I følge påkledningen, var det nok ikke 
så varmt den dagen, men humøret skorter det som vanlig ikke på. 

Stolt ”Skipper” fører ”Elias” trygt i havn 
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Vekta er et problem, enten man er tykk eller tynn. Grautmosbraaten skal ikke legge under en stol at han 
sannsynligvis hører med til dem som godt kunne gå ned noen kilo.  
Verst er det når alle maser om at du nå må slanke deg. Hva pokker tror de at jeg gjør da? Tror de virkelig 
at jeg sitter å stapper i meg bare for å oppnå høyest mulig vekt på kroppen? 
 
Jeg gjør nemlig ikke det. Som alle andre ville nok også den gamle mannen være sånn slank og fin med 
sixpackmaga og struttende brystkasse. Etter en tid med slike drømmer har nok realiteten landet også i hodet 
til den ellers så optimistiske eldre herren. Eller er det bare selvtrøst? Ikke godt å vite. Saken er at spisebe-
gjær er nesten like ille som røykesug er for enkelte andre. Legger man til her at lysten på søt kjeks og mar-
sipan hele tiden er meget stor, kjempes det som man skjønner daglig store kamper. Men, bare så dere vet 
det. Jeg jobber med saken. 
 
Grautmosbraaten prøver å presse inn i sitt travle sosiale program en litt lang tur en gang i uka. Nå er det jo 
allmenn viten at det jo tar lenger tid før det vises på vekta når noe skal bort. Hvert fall vet Grautmosbraaten 
dette fra tidligere slankeaksjoner. Også er det jo innmari godt med en kjeks eller fem ved kaffepausene 
under jakta da. For ikke å snakke om noen pølser  når bålet blir tent.  
 
Apropos pølser. Pølser har i alle år vært en av Grautmosbraatens favoritter. Under beilertiden, da vi kjørte 
”Harry-runden” i skranglete gamle biler var han nedom ”Ferjekroa” minst en gang hver kveld. Da ble det 
to grill med rekesalat og ketsjup, samt den moteriktige cola’en. Enda han egentlig ikke likte den, og fortsatt 
ikke gjør det. Alternativ rute var foringstopp på isbaren hos ho Aagot Olsen. Der ble det langet inn to slap-
pe i vaffel. Gjerne den også med rekesalat og ketsjup. 
 
Som dere skjønner min venner så ble det utført mange bra økter med kroppsbygging på den tiden. Årene 
som har passert i ettertid er det utført et temmelig bra vedlikehold av den nevnte kroppen.  
Frua, som den gangen falt for den slanke atletiske kroppen, (det er hva hun sier da) har akseptert den gamle 
mannens sin kjærlighet til pølser, men langsomt har hun klart å pense ham over fra de kolestroløkende 
gode pølsene til de etter hvert fullt ut aksepterte kylling og kalkunpølsene. Eller som junior så treffende 
kaller dem: ”Hønepølser” 
 
Skjønner dere nå hva jeg mener? For at noe av maset om sunn og usunn, farlig og ikke farlig skal forstum-
me, så bytt om på noen små ting. Vektvokterne er glade for enhver seier, men som dem sier: Ute av syne, 
ute av sinn. I denne påtroppende julebordtiden er det ikke alltid at din personlige vektvokter er tilstede. 
Utnytt det og hiv innpå. Er du heldig og kroppen fungerer som den skal, så er du like sulten i morra igjen. 
Hu merker ingen ting. 
 
Lykke til mine venner. Bordet er dekket. Men, det er spioner overalt. Ta små porsjoner, hent ofte, men fra 
forskjellige retninger, pass på når det er trengsel ved koldtbordet og håp at du ikke blir lagt merke til mer 
en en –eller to ganger. De åtte andre forsvinner du glatt i mengden. 
Sett i gang, jeg sladrer i hvert fall ikke. 
Hilsen Oscar Grautmosbraaten.  

Matvenner, vekt  
og julebord 
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