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SKIP I OPPLAG: Dixie Lily mens hun venter på å få nordnorsk vann under kjølen. 
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De måtte korona-utsette en fire år lang båttur

Savner vann under kjølen

Cecilie Heramb og
Thomas Bell fra
Sandøsund skulle i
sommer kaste loss for
en fire års båttur i
Europa. Hele Europa.
Det ble det, av naturlige årsaker, ikke noe
av.
Sven otto rømcke
red@oyene.no

Men allerede under planleggingen leide de ut huset og flyttet
inn i Herambs 30 kvadratmeter
atelier i hagen. Der skulle de bo
frem til avreise.
Etter hvert ble det klart at det
ikke kunne bli noen Europa-tur
med den 40 fot lange Dixie Lily.
Det er en glassfiberbåt etter tegninger av C.G. Petterson. Og huset var leid bort for hele det
planlagte fraværet.
Det er nesten stygt å si heldigvis om at koronaen gjorde at
leieboerne måtte si fra seg leieavtalen, men etter rundt fire
måneder var Heramb og Bell
tilbake i hovedhuset.
Med pandemien gikk altså
planene om en årelang båttur i
vasken for de hyperaktive pensjonistene. Hun er tekstilkunstner og har alltid noe i arbeid eller under planlegging. Og han
er byggmester med utallige
oppgaver i hus og hage, når han
da ikke lar seg lokke til å ta ansvar for et særlig attraktivt byggeprosjekt.
De har dermed nok å gjøre,
men de ville på tur.

Lofoten god erstatning
Øyene har fått del i noen av Cecilie Herambs tanker om utsettelsen.
Prosjekt er nøkkelordet for
de to eventyrerne i Krukeveien

2. De har allerede bak seg to
omfattende båtturer i Europa.
Den tredje har de nå bestemt
seg for at skal gjennomføres
sommeren 2022. I mellomtiden
kan de ikke sitte med hendene i
fanget på Hvasser.
Så da blir det båttur innenfor
Norges grenser. Riktignok bare
til Lofoten og med fravær begrenset til bare tre, fire måneder. Under de rådende forhold
får det holde. Avreisen foregår
fra Krukehavn i slutten av mai.
Derfor blir det ikke mye tid til å
lage kunst akkurat nå.
– Turen vi skal ut på, er noe
nytt for oss. Vi har ikke vært så
langt mot nord noen gang. Så
det er mye som skal forberedes. Den båten er som babyen
vår, sier Cecilie Heramb og
legger til at den aldri blir ferdig. Det er bestandig noe å
gjøre på en 40 fots båt. Selv på
en glassfiberbåt ser en byggmester alltid noe som kan forbedres.

Jobb først, så inspirasjon
– Hva med kunsten på sjøreisene? Det er neppe plass til trykkpresse for tekstilkunst eller symaskin om bord i en 40-foter?
– I utgangspunktet er det ikke
kunstturer. Men det blir alltid
en tegnetur, ofte også en akvarelltur. Noen ganger mye, andre
ganger ikke noe. Men jeg lærte
av far (billedkunstneren Thore
Heramb) å bruke øynene. Av
ham lærte jeg også å jobbe frem
inspirasjon.
Det hadde jeg mye glede av
da jeg underviste i form og farge på Slottsfjellskolen. Enkelte
elever erklærte regelmessig at
de ikke hadde inspirasjon. Da
var jeg helt tydelig «Du kommer ingen vei før du begynner å
jobbe». Slik er det med meg
også. Bare jeg kommer i gang,
kommer inspirasjonen. Derfor

Cecilie Heramb – CV
■■ Frøken Elsters vevskole
■■ Oslo husflidskole
■■ Kunst- og håndverksskolen
■■ Master i spesialpedagogikk
■■ Båtførerprøve nr. 37 i Norge
■■ Fritidsskipper D5LA
■■ Hundekjører
■■ Lærer i form og farge på

KLOK TEKST: En kort japansk jakke som kalles hippo. Teksten
betyr «Fall sju ganger, reis deg åtte».
er det spennende hva som skjer
med meg når jeg kommer til Lofoten og ser høye fjell som står
rett opp av havet.

Lurt knep i havnene
Turen til Lofoten blir også en
treningstur for turen i Europa
de neste årene. Hun og mannen
skal blant annet filme og legge
ut film på nett. Så skal sønnen,
Jon Fredrik, sitte hjemme og
legge på musikk. Planen er også
at sønnen skal utstyre de to
langveisfarende med en drone,
slik at de kan filme seg selv og
båten på vei mot kjente og
ukjente havner.
En annen viktig forberedelse
minner de to reisende om at ingenting er så galt at det ikke er
godt for noe. En båttur på vannveiene i Øst-Europa kan kreve
mye av en skipper. Men det er
også en byråkratisk øvelse. Et
års utsettelse var ikke så galt,
med tanke på alle tillatelsene
som må innhentes på forhånd
fra havnemyndigheter underveis.
Om alt skulle skjære seg i en
noe fjerntliggende sluse eller
havn, har de to reisende et ess
i ermet. Da går Cecilie i møte
med de uniformerte byråkratene. Når det Øyene våger å
kalle den nette og nokså voks-

ne lille damen, legger på bordet et båtsertifikat på engelsk
og norsk med bilde, har de
plutselig ikke så mye å si. Noe
slikt har de ikke sett før. Og
det ender gjerne med den beste plassen i havna.

Vanskelig å være datter
Et intervju med Cecilie Heramb
veksler lett mellom båtliv og
kunstnerliv. Og egentlig er det
vel ikke noe skille der for den
allsidige damen. I løpet av samtalen kommer hun ofte tilbake
til faren, Thore Heramb (19162014).
– Jeg føler at jeg alltid har far
på skulderen. Men han var også
flink til å skryte av meg.
Jeg var en annerledes kunstner enn ham. «Det er sånn du
er», sa han begeistret. Men det
har alltid vært vanskelig å være
datteren til Thore Heramb.
– Hva slags kunstner er du
egentlig?
– Jeg beskriver meg som
kunsthåndverker og tekstilkunstner. Tegningene er mye et
resultat av hva som fungerer
om bord i en båt. Og jeg har alltid vært glad i tegning, sier hun
og kommer rett som det er tilbake til at for henne finnes det
ikke begrensninger, bare muligheter.

Slottsfjellskolen og Færder
videregående
■■ Et hav av utstillinger

Japanske ordtak
Cecilie Heramb snakker ofte
om å falle sju ganger og reise
seg åtte. Det er et japansk ordtak hun for sikkerhets skyld har
trykket i sort med japanske
tegn på gult stoff. Det har hun
også gjort med et annet japansk
ordtak «Kloke falker gjemmer
klørne». Kanskje det er det byråkratiske havneoffiserer har
vært utsatt for. Og begge ordtakene kan være greie veivisere
for en som har møtt litt for
mange humper i veien. Som
kreft og brukket rygg.
– Hva vil du med kunsten
din?
– Jeg har alltid villet lage ting
som folk ser eller kjøper fordi
de synes det er vakkert. Og så er
det noe jeg gjør fordi jeg liker å
jobbe med det. Svært hyggelig
når folk setter pris på ting jeg
har gjort. Jeg liker å lage pene
ting.
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