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Bli med inn i
farkosten til familien
Gudem på Hvasser
Forrige båttur vi skrev om i
Øyene, var på 2.230
nautiske mil. Den var fra
Sandøsund til Lofoten
– med retur. Denne gang
skal det dreie seg om en
husbåt og en båtsommer
der den lengste turen var
fra Sandøsund rundt
Bustein og tilbake.
Sven Otto Rømcke
red@oyene.no

Ø

yene har, ved hjelp av Google
Maps, beregnet at det dreier
seg om en tur på rundt fire
nautiske mil.
Det er svært mange forskjeller mellom
ekspedisjonen til ekteparet Heramb Bell
(Øyene 23. september) og familien Gudems mange enkeltturer ut fra Sandøsund. Ikke minst at farkosten Dixie Lilly
har en marsjfart på ti knop, mens den
nybygde husbåten Gudem Seacation,
har en toppfart på tre knop. Derfor tok
turen rundt Bustein tre timer.
Én ting har sjøfarerne likevel felles:
Begeistringen!

Ulike utfordringer
Lofot-farerne Heramb Bell gledet seg
over grunnstøtinger og behov for Redningsselskapet på åpent hav.
Ragnar Gudem Veili slet på sin side
med styringen av husbåten på jomfruturen i havnebassenget i Sandøsund.
Det er nemlig ikke så enkelt å manøvrere en fritidsbåt på 36 kvadratmeter når
man for første gang skal kombinere en
litt for svak påhengsmotor og en baugtruster på 4 hestekrefter. Dermed ble
det noen dult i kaianlegget.
– I startfasen burde vi hatt en stor, rød
L på båten. Det var jo øvelseskjøring.
Men vi tok noen turer, og så kunne vi
det. Ja, etter hvert mestret vi det riktig
så bra, sier Ragnar Gudem Veili. Han har
stått for det meste av det praktiske arbeidet med båten.
Han har arbeidet med litt av hvert her i
livet og har erfaring som bilmekaniker,
sveiser og hobbysnekker. Dessuten har
han arbeidet 23 år som plastbåtbygger og
-reparatør. Og så er han grafisk trykker og
rammemaker for sin kone. De to har samarbeidet tett om interiøret om bord.
Alt snekkerarbeid er designet av Marianne og bygget av Ragnar. Det bør fremgå av bildene at det samarbeidet har
vært svært så vellykket.
Baugen på Gudem Seacation lå litt
lavt ved sjøsettingen. Båten måtte taues
til Mågerø. Der ble det ordnet med litt
isopor som ga oppdrift, og det holdt hele
sommeren. Neste sommer er det permanent oppdrift på plass.

TIL SJØS: Gudem Seacation ser mektig ut der den farer over sjøen med en hastighet på tre knop i timen. Legg merke til
blomsterkrukkene på øvre dekk. 

Stor interesse
Da Seacation kom tilbake for egen maskin og med høyreist baug, vakte det stor
begeistring i Sandøsund. Seacation er
selvsagt en samskriving av sea og vacation.
– Det var masse folk på bryggene, vi
ble hilst velkommen med flagg, og det
ble filmet og fotografert. Noe av den
samme interessen og begeistringen fortsatte ut sommeren, men da uten flagg,
forteller billedkunstner Marianne Gudem, som har utviklet båten sammen
med ektemann Ragnar Gudem Veili og
arkitekt Rune Breili.

Har tatt mange former
– Det hender at folk legger til med kajakk og ber om å få komme om bord. Eller de kommer bryggelangs og ber om
det samme. Det er bare hyggelig, sier
Gudem. Hun er ikke like begeistret for
folk som kommer uspurt om bord, tar
seg langs dollbordet og kikker inn. Litt
privatliv må man få ha, selv om båten
har store vinduer.

Farger hentet fra himmel og hav
Noen har vært særlig velkommen om
bord.
– Vi har hatt med venner og familie i
små grupper. Inntil nylig har det jo vært
restriksjoner.
På turene har vi ankret opp ved Sandø,
og der har det vært mye bading. Og så
fikk vi en stor seier: Moren til Ragnar liker seg ikke i båt og har ikke vært på sjøen på 40 år. Men om bord i Seacation
likte 85-åringen seg, forteller damen
som ikke bare har designet interiøret.
Hun har også valgt fargene.
– Vi har nordiske farger utvendig og
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innvendig. Farger hentet fra himmel og
hav, røff natur, bølgenes skumtopper,
jordfarger og strandstrå. Dessuten er det
treverk av forskjellig slag og fargetoner.
På bad og kjøkken er det marmor og granitt. Der det har passet, har jeg valgt innslag av skandinavisk design.
Øyene synes det meste av interiøret
smaker av design. Lugaren om bord er
mer et lekkert soveværelse, selv om
dobbeltsengen dekker hele gulvet. Når
man har sett helheten, lyder det litt rart
å snakke om dørk.

Muligens til leie på Airbnb
Apropos senger, er det flere netter overnattet om bord. Klosettet virker, men
det gjenstår noe rørarbeid før det er
vann i dusjen og håndvasken på badet.
Neste år skal det overnattes mer, og
kanskje også med gjester. Det kan skje
både i den hyggelige havnen i Sandøsund
og på eksotiske reisemål som Sandø og
Bustein. Den planlagte turen rundt Tjøme kan dessuten bli så lang at det blir
nødvendig med overnatting underveis.
I den mest hektiske tiden om sommeren kan det være opptil 500 besøkende i
galleriet om dagen. Selv om det bare ligger 20 meter fra Seacations akterfortøyning, kan det bli lite tid til å bruke båten.
Der ser praktikerne i familien Gudem en
mulighet. De har tenkt å legge ut båten
på Airbnb, som er en nettbasert markedsplass for overnattingssteder over
hele verden.
Med det blir ved kai i Sandøsund, for
leietakerne får ikke nøkkel til motoren.
De får derimot en hyggelig, liten leilighet som ligger ved bryggen, og med bekvemmeligheter som på et hotell. Skulle
det være ønske om en tur ut i sjøen med

hotellrommet, må det skje med Ragnar
Gudem Veili ved roret.
Så spørs det da, hvor mye tid eierne av
Seacation klarer å være uten båten.
– Jeg er egentlig ikke så glad i båtlivet,
og visste ikke at det skulle bli så bra og så
fint å være utpå, sier Marianne Gudem
etter en times sammenhengende lovprising av livet om bord i Gudem Seacation.
Da hjelper det sikkert at det er et stødig skip. Det må båtkonstruktørene ha
forutsett. For glasshyllen i byssedelen
har ikke de vanlige hindrene for at glassene glir av hyllen og går i gulvet. Båten
har riktig nok ikke vært ute i mer enn en
halv meter sjø og seks sekundmeter,
men da var det ikke ett glass som klinket
borti det neste. Med mindre noen skålte, da.

Helårsbåt, også på land
En toppfart på tre knop kan virke litt beskjedent. Men fordeler er det også.
– I og med at båten går så sakte, snakker vi med mange og kan hjelpe folk
med motorstopp, forteller Ragnar Gudem Veili. Men det er ikke bare farten
som bidrar til det. Veili har reparert
nokså mange motorer hittil i livet. Men
det at 25 hester akterut bare gir tre
knop, kan ikke repareres. Derfor blir
det en 50-hester neste år. Og så skal
skipet få hekktruster. 36 kvadratmeter
er fortsatt mye å håndtere i et havnebasseng.
Når dette leses, er Gudem Seacation
heist på land. Rett innenfor båtplassen
og i samme avstand fra galleriet. Når
strømmen er koblet til, kan familien
fortsatt drikke kaffe, eller spise middag
om bord. Se på solnedgangen. Ja, til og
med overnatte.
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LUGAR: Dobbeltsengen tar hele

gulvplassen i lugaren. Og veggen mot
korridoren er et forheng. På dagtid er det
fratrukket, og dermed blir ikke passasjen så
trang som den ellers ville virke. Utgangen
foto: Marianne Gudem
er til fordekket. 

BYSSE: Holderne for bestikk og
kjøkkenting er kjøpt i en designbutikk.
Resten er tegnet av Marianne og utført av
Ragnar. Båten ligger så støtt i sjøen at det
ikke er nødvendig å beskytte glassene mot
å gli eller falle ned. foto: Marianne Gudem

Jeg er egentlig
ikke så glad i
båtlivet, og
visste ikke at det
skulle bli så bra
og så fint å være
utpå

SALONG: Båtens hovedrom fremstår som romslig og praktisk. Rundt spisebordet er det ganske sikkert plass til de ti personene båten er
sertifisert for. Og så er det god nok plass til at fruen om bord kan ta frem tegneblokk og blyanter, som hun alltid har med seg. Vinduene er
foto: Marianne Gudem
så store at de gir utsyn over nesten hele havnen. 

Marianne Gudem

I HAVN: Slik ser Gudem Seacation ut der hun ligger trygt fortøyd innerst i havnen i Sandøsund. Bryggeplassen, sammen med tomten der

galleriet ligger, er overtatt av Marianne og Ragnar, samt Ragnars søster, Hilde. Foto: Sven Otto Rømcke

BADEROM: Vi aner klosettet til høyre.

Marmorvasken står på et møbel som er
designet av Marianne Gudem og bygget av
ektemannen. Dusjen til venstre var det ikke
mulig å få med på bildet.

SALONG: Her er det
mulig å sitte lunt hele året.
I sommer ble det litt for
varmt på grunn av de store
vindusflatene. Da ble det
satt inn en airconditioner
som fungerte helt ok.
Men før vinteren, kommer
det varmepumpe, og da
blir det mulig å holde 20
grader hele året.
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BYSSE ELLER KJØKKEN?:
Det er ikke lett å si. Men her er
oppvaskkum, oppvaskmaskin,
koketopp og kjøleskap.
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