En dag er det plutselig mengder av klart, deilig Atlanterhav under dørkene. Det går kaldt nedover
ryggen ved bevisstheten om en ny og farligere lekkasje. Hvor? I en fart får vi det meste av seilene ned
og legger oss på været. Nå gjelder det flyte eller ikke flyte. En mann sitter trutt ved pumpen mens to
mann bryter opp dørker for å spore kilden. Et skott forut må ned. Her gjelder ingen sentimentale
hensyn. Panel og lister splintres brutalt med kubein og slegge og hives til side. Bare speilet på
doskottet fjernes noenlunde varsomt og helt. Hvem vil vel skaffe seg syv års ulykke på en slik dag? En
ny bite dørk brekkes opp. Skottet er fullt av krystallklart vann. Jeg føler ned omkring med hånden –
og kjenner det sterke trykket av en vannsøyle ut mellom to planker. Vidunderlig! Dette er bedre enn
jeg kunne håpe. I løpet av fem minutter er saken fikset. Vidunderlig! Enda et døgn er du flytende,
gamle jente!
Under slike tilstander ser det ikke så helt yachtmessig ut her om bord. I tillegg er gutta begynt å klage
over stanken. Det er grønnsakene som er begynt å råtne litt. Vel, vi kan ikke vente å få både i pose og
sekk. Vi flyr nakne omkring mens vintergrønnsakene svetter. Vi skuffer svineriet på sjøen. Bare
potetene og løken holder stand som ventet.
Endelig har tordenbygene gitt opp forfølgelsen – og en frisk, tildels meget frisk sørvest bris jager oss
østover. Endelig føler jeg at vi er kommet ut av landskyggen av det vestlige kontinent. I dag, tretten
døgn etter avseilas, passerer vi 50˚ vest lengde og vi har lagt bak oss de første tusen milene. Vi har en
flaske Barbados-rum som vi skal åpne når vi passerer Azorene – ellers en flaske vin for passeringen av
de store gradene 45˚, 30˚ og 15˚ vest – etter hvert som teller timene ned mot Greenwich.

Hver syvende dag starter Steve opp den rustne Perkins-klumpen og lar den klapre et par timers tid
for å holde liv i batteriene. Vi har bestemt oss for strandhugg i Falmouth i inngangen av kanalen – for
å gi livstegn fra oss snarest mulig. Litt også for å strekke på bena og smake på Cornwall-cideren.
Dessuten kjenner vi en gammel jente der, med intet dårligere navn enn miss Norway. Kjenner vi
henne rett har hun is i kjølen og Scotch i skapet. Hennes far var Nevil Shute. Vi ser fram til en aften fri
fra ”Sandefjord” - uten slinger og svalkende bunnvann – til en prat om mangt og intet, om forgangne
dager i Afrika-land og varmere hav. Ja, hun og og landgangsbiffen er virkelig blitt milpæler i våre sinn.
Skipskatten Erik den Raude lever merkelig nok ennå – tross sine daglige balanseøvelser langs ytre
bordgang. En flygefisk kom om bord i går natt og ble under knurr og annen vellåt fortært som beste
kattefrokost hittil. Stakkars Erik, det er verre for ham å leve som vegetarianer enn det er for oss. Vi
har rett og slett glemt å kjøpe kattemat i boks. Vår eneste animalske føde for øvrig er noen dusin
bokser sardiner og noe sparsomt som ser ut som kjøtt i den amerikanske lapskausen. Men en dag,
Erik, skal vi nok få en fisk på kroken igjen. Og da skal vi alle feste og fråtse!
Verre er det t vi glemte igjen kattekassen med sand på kaien i Mystic. Nå improviserer vi, bruker
peanutskall, ris og litt jerngrus og godgodt fra kjølsvinet i kassen hans. Så nå propper vi i oss
peanøtter av rene sanitærhensyn.
Trass i at skuta er litt maroder og smålekk her og der, er stemningen om bord nå meget optimistisk
her vi stryker øst over solhavet for en laber, varm sørvester. Kan vi greie dette havet på 35 døgn, skal
vi ikke klage. Verre er det at vi bare har kaffe for nok en uke.Vi er blitt litt late av forsiktighet. Et par
netter har vi strøket storseilet og latt skuta styre seg selv mot Kanalen med bare klyver, fokk, mesan
stagseil og mesan oppe. Helt fullhjertet blir søvnen likevel ikke. Svalkevannet under dørkene vekker
oss til pumping med ujevne mellomrom alt etter sjøene og hvor meget skuta krenger og arbeider.

Det er gått tre uker siden vi så Long Island forsvinne i tåken akter. I ti dager har en laber sørvest bris
ført oss stødig østover. Og som veloppdragen jente styrer ”Sandefjord” nå mest seg selv. Våre dager
og netter er makelige. Skal vi klage over noe må det være at det er blitt kjøligere – må trekke i skjorte
etter solnedgang. De gule dottene av sargassotang som alltid hang seg opp i dorgsnøret de første
fjorten dagene, forsvant nokså plutselig på 40˚ vest lengde. Delfinene kommer sjeldnere på besøk;
bare stormsvalene flagrer utrettelig med oss i hårfin klaring mellom bølgedalene, havets evigsultne
spurveflokk.
En tønnerund tunfisk på åtte-ni kilo velsignet menyen i går. Overfloden saltet vi ned til senere brukEllers har det gått meget i omeletter og pannekaker i disse dagene. Eggene begynner å lukte modne.
For å dra best mulig nytte av Golfstrømmen og nordvestlige vinder når vi nærmer oss Kanalen,
arbeider vi oss jevnt nordover og regner med å være på ca 46˚ nord når vi passerer Azorene om noen
dager.
Vi benytter en av de fineste, nesten vindstille dagene her til å kvitte oss med et par av de mest
plagsomme lekkasjene i vannlinjen. Snart har vi orden om bord igjen. Det er slutt med den evindelige
pumpingen. Dørkene blir lagt på plass. De revne seilene er lappet og vi er klar for neste dyst. Noe
småkuling må vi regne med før England.
Selv om det er fint å ligge naken på dekk og lese i nesten vindstille – så begynner vi nå å lengte etter
litt bevegelse. Vårt håp om å rekke Falmouth på en måned begynner å svinne. Forsmedelig er å tenke
på at de hurtigste båtene i solo-regattaen over Atlanteren – fra Plymouth til Newport – mot de
vestlige vindene og med en halv gang til så lang distanse å legge bak seg – bruker 26-27 dager på
kryssingen.
Nå vel, ”Sandefjord” er bygd for kulingseilaser. Hun har dårlige seil og er ille begrodd. Vi må ikke
glemme at vår viktigste oppgave er å holde henne flytende. Jeg får neppe en helt rolig natt før hun er
halt opp på en hjemlig slipp og drevet og beket skikkelig.
Vi begynner å føle oss litt ensomme nå etter at Sargassotangen og de daglige delfin-besøkene har
sviktet oss. Vi fanges en ettermiddag inn i blank vindstille nord for Flores i Azorene. Tre-fire hval
blåser noen kabellengder unna, da de tar ”Sandeford” inn på sonaren. Så er det også et navn med
dårlig klang hval imellom. Vi setter ut jollen og får for første gang se skuta under seil. En farende fant
vender hjem. Lappet og ruststripet ligger hun og ruller dovent i oljeblanke dønninger. Tjæret filt og
finerstriper er spikret i et skamløst fattigmannsmønster over hele fribordet. Skammen er min – at
hun ikke ser bedre ut når hun nå endelig kommer hjen etter nesten førti års utlendighet.
Men bak denne havets Askepott øyner jeg prinsessen som snart skal kaste fillehammen og speile seg
stolt i fjorden sammen med sine søstre. Og jeg er stolt av henne. Dette er syvende gang hun krysser
Atlanterhavet på langs eller tvers.
Vår treogtyvende dag fra Long Island! Rumflasken åpnes på akterdekk. En syltynn ny måne avslører
den siste rødmen av sol før horisonten viskes ut og stjernene overtar belysningen over vårt enkle
selskap.
Et skip passerer langt oppe i nord, en vag rekke lys som kryper langsomt vest inn i disen. Skip i natten
– du aner oss ikke der du blindt styrer din storsirkelkurs – lille mørklagte oss med rumflasken og
katter Erik den Raude trygt malende i armkroken. Eller er vi kanskje akkurat nå en uforståelig flekk på
din radarskive – to mil tvers av babord?
Så er vi igjen alene under stjernene. Den flygende hollender har tatt rumpause midt mellom de to
kontinenter. Skål for sørvesten, gutter. I morgen kommer den nok frisk på ny. I natt kan vi trygt krype
til køys og la drømmene seile. Vi misunner ingen.
(Forsettes neste uke)

