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Maritime tips
til julenissen!
Det nærmer seg den tiden av
året igjen. Nå skal butikkene
tråles! Men som alltid er
det slik at den som har en
båt, også er en takknemlig
gavemottaker.
ann eller kvinne, ung eller gammel: Vi kan vel med sikkerhet si at
nesten alle båtfolk alltid har noen – eller
mange – ønsker som kan oppfylles.

Tradisjonen tro har Båtliv derfor samlet
et utvalg gaveideer i mange prisklasser i
dette førjulsnummeret.
I motsetning til tidligere år har vi ikke
satt nøyaktige priser, men nøyer oss med
å indikere prisklassene. Netthandel og
nettkampanjer med skiftende tilbud gjør
at det i stadig større grad er «dagsprisene» som gjelder, både her hjemme og i
utlandet.
Husk at bestillinger fra utlandet er
avgiftsfrie så lenge verdien av sendingen
ikke overskrider 350 kroner. Men beløpet
inkluderer frakt og eventuell forsikring,
og det koster prosentvis svært mye i

Bærbar bimini

Verdens beste portable dusj?

Sport-Brella Breeze XL er rett og slett et
lett tekstiltak som kan brukes på stranden, under en tilfeldig camping på land,
som vindskjerm – og sikkert også som en
improvisert bimini over akterdekket når
solen steker og vinden er rolig. Breeze
XL kan monteres på en rekke måter, og
med kompakte dimensjoner og en vekt
på små tre kilo får det hele lett plass om
bord. Monteringen tar kun et øyeblikk.
Vi har ikke funnet Sport-Brella Breeze
XL i norske butikker, men modellen
selges på eBay og Amazon.

En solsekk til noen få kroner gir en grei
dusj på akterdekket, men den som ønsker
litt mer luksus, kan ta en kikk på Big
Kahuna Portable Shower. Navnet lyver
ikke, dette er så til de grader et California-produkt, komplett med gallon-mål
og påstander om «verdens beste». Men
ideen er god: Et lett transportabelt, raust
reservoar med en kraftig, innebygget
pumpe, lang strømledning for 12 V-uttak
og en smart, spiralformet slange gir
mange muligheter for både kroppsvask,
renhold og spyling. Den minste modellen
rommer 4,7 US gallon (nesten 18 liter),
og utgangsprisen er slett ikke ille: 129
dollar fra produsentens nettbutikk.
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gebyrer og avgifter å bryte grensen med
noen kroner. Det er også lurt å sjekke
nøye om en nettbutikk som ser svært så
«norsk» ut, faktisk er basert her i landet.
Mange butikker som ved første blikk signaliserer lokal tilhørighet, kan befinne seg
langt unna. Da kan pakken fort bli stoppet i tollen og ilagt store ekstrakostnader.
I tillegg risikerer du seinere levering.
Videre trenger vi ikke å undervurdere
norske leverandører, prisnivået er slettes
ikke så verst her hjemme, utvalget er
godt, og ikke minst: Forbrukersikkerhet
og reklamasjonsrettigheter er i verdenstoppen.

Surr kosten rundt repet
Denne myke børsten brettes rundt
tauverk, liner, landstrømkabler og
slanger, og sørger for kjapp, effektiv
rengjøring. Enkelt, greit og billig. Rope
and Cord Brush produseres av Shurhold,
og varer fra dette firmaet leveres i Norge.
Men denne smarte børsten har vi ikke
sett i de lokale nettkatalogene. Prisen i
USA er vel 15 dollar.
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Mester Michelet gir seg
ikke. Heldigvis!
emte bind i den monumentale romanserien om «skogsmatrosen» Halvor
Skramstad og hans opplevelser som
krigsseiler har fått undertittelen «Brennende skip», og starter der forrige bind
sluttet: I Normandie, ved landgangsstranden Omaha Beach.
I årets bok drar vi fra de blodige
slagene som skulle avgjøre Europas
fremtid, og videre til Stillehavet og
kampen mot det japanske imperiet. Det
hele blir observert og dokumentert av
den nå 23 år gamle østerdølen, supplert
av både filosoferende og hardtlevende
skipskamerater, sitater fra fjern og nær
og ikke minst den konstante drømmen
om Muriel Shannon, langt der borte i
Liverpool.
Jon Michelets fargerike og svært
ordrike krigsseilerkrønike er en av
tidenes norske boksuksesser. Og det
er slett ikke uten grunn. Selv om det
innimellom nok har gått nokså fort i
svingene i skrivestuen på Larkollen, blir
verket stående som «den store norske
sjøromanen». At en fiktiv krigsseiler da
får hovedrollen, er bare naturlig. Under

begge verdenskrigene var norske sjøfolk
sentrale, med store tap og liten heder i
ettertid.
«Brennende skip» er trolig det siste
bindet i romanserien som domineres av
krig og våpenkamp. Avslutningen, som
kommer til neste år, skal ta for seg det
betente krigsseileroppgjøret. Den ellers
godmodige kommunisten fra Østfold
vil nok da sørge for fortjente ørefiker til
både redere, fagforeninger og politikere.
Merk: De første bøkene i «En sjøens
helt-serien» er kommet i pocket-utgaver, og serien finnes også som lydbøker.

En do! Til jul?
Nei, vi tøyser ikke. Å bli kvitt kranglete
septik, tette eller lekke jokerventiler og
illeluktende slanger kan være julegaven
som aldri blir glemt.
Stikkordet er komposttoaletter som
spesialbygges for marin bruk. Slike er
vanlige i USA og etterhvert i England. I
tillegg har begge de to ledende merkene,
Air Head og Natures Head, nå forhandlere i Sverige. Dette markedet er trolig
blitt kraftig styrket av de strenge, svenske
do-reglene. At komposttoaletter omtrent
ikke er mulig å kjøpe fra norske forhandlere, skyldes nok at vi ennå er temmelig
avslappet med å regulere utslipp i våre
mer åpne farvann.
Da er det komfort, færre skroggjennomføringer og lettere vedlikehold som
kan avgjøre. Båtliv er i ferd med å starte
opp en test av et komposttoalett, men den
som stoler på de strålende kundeomtalene, kan jo allerede nå vurdere å importere
en ny skipstrone fra Sverige. Prisene ligger
på rundt 12 000 kroner for et komplett,
maritimt komposttoalettsystem.

Praktverk om nasjonalbåten
Engangs vannalarm
Honeywell RWD14 er et pussig produkt:
En vannalarm for engangsbruk med begrenset levetid, vel to år. Hva er poenget?
Jo, prisen er utrolig lav på nettet, kun
noen tiere per alarmenhet – og den enkle
konstruksjonen bør sørge for en robust,
pålitelig alarm. Plasser en håndfull av
disse alarmene på strategiske steder i
båten for litt ekstra sikkerhet, både mot
problematiske lekkasjer i for eksempel
rørsystemer og som en advarsel mot mer
dramatiske lekkasjer. En billig forsikring.
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Tre kilo! Så mye veier høstens store
nyhet for de mange vennene av oselvaren, den norske nasjonalbåten. Kjell
Magnus Øklands storverk «Oselvar –
den levande båten» ble lansert med stort
festivitas i midten av oktober. I boken
drøftes inngående alle detaljer ved denne
utrolig allsidige, sjødyktige og ikke minst
vakre båten, som den dag i dag ennå
er manges favorittbåt. For oselvaren er
ingen ren museumsgjenstand, ennå er det
mange slike båter i daglig bruk. Også
hvorfor nettopp denne konstruksjonen
har overlevd så lenge som bruksbåt, er
blant emnene boken forklarer.

Kutt maten, ikke fingrene
Dette er ikke ekte sløyehansker, NoCry
Cut Resistant Gloves er ikke vanntette.
Men til sløying, kjøkkenarbeid i sjøgang,
østershåndtering og annet potensielt
kuttfarlig arbeid skal hanskene egne
seg godt. Stoffet er ifølge leverandørene
fire ganger sterkere enn lær, og skal
også være nyttig utenfor kokehjørnet,
for eksempel ved treskjæring og annet
snekkerarbeid. Slike hansker koster vel
hundrelappen for paret, igjen på nettet.
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