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Seglingspaus 

S 35°43′433″ E 174°19′617″ 

2017-01-11 Whangarei, Nya Zeeland  

Nu ligger Randivåg kvar i Nya Zeeland medan vi är i Sverige.  

Bilden visar ön Cape Brett som vi seglade förbi på väg från Opua till Whangarei i Nya Zeeland. Det 
är populärt att ta sig genom hålet i berget med liten båt eller kanot.  

Vi återkommer senare i vår med nya resebeskrivningar.  

 

 
 

 
 

Jobb och utflykter 

S 35°43′433″ E 174°19′617″ 

2017-04-03 Whangarei, Nya Zeeland  

Vi är tillbaka i Whangarei och har klarat av många punkter på vår "att göra lista". Ovan håller Lisa 

på att skrapa ren listen runt båten för senare lackning och denna vecka tar vi upp Randivåg på 
land för att måla botten. Vi förväntar oss en beväxt botten, dels hör vi hur några kalasar på botten 
och dels vet vi hur andra båtar sett ut när de kommit upp på land. Men de har en bra 
högtryckstvätt där vi tar upp båten! 

Vi har också gjort några (kortare och längre) turer runt Nya Zeeland, ovan sitter Sven-Gösta och 
tittar ut över havet vid Nya Zeelands nordligaste punkt, Cape Reinga.  

Lite jobb och några utflykter återstår innan vi seglar vidare i maj.  
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Flera utflykter och mer jobb 

S 35°43′433″ E 174°19′617″ 

2017-05-16 Whangarei, Nya Zeeland  

Vi har rest runt på Sydön i Nya Zeeland och bland annat vandrat en led vid det högsta berget - 
Mount Cook. Ovan har Sven-Gösta en rast vid sjön vid foten av berget. Vi har många fina minnen 
från denna resa.  

När vi var tillbaka i Whangarei blev det jobb på båten på land. Främst var det botten som målades 
men även sidorna fick sig en omgång vax.  

Nu ligger vi i startgroparna för att segla norr ut till Fiji. Men vädret måste stabilisera sig först, den 

sista tiden har den ena cyklonen efter den andra dykt upp. Men snart måste vattentemperaturen 
gått ner så cyklonerna inte kan fortsätta. Då är vi klara för vidare färder.  

  

 
 

 
 

Snart på väg igen 

S 35°50′283″ E 174°28′067″ 

2017-05-22 Marsden Cove Marina, Nya Zeeland  

Vi är snart på väg ut på havet igen, det är bara ett lågtryck som skall passera, sen blir det nog 

seglingsbart väder. Hoppas vi i varje fall. Vi har flyttat oss från Whangarei och ligger nu ute vid 
kusten, i en marina som heter Marsden Cove.  

Denna gång seglar vi mot Melanesien och Fiji. Kanske kan vi starta den 25 eller 26 maj. Det går att 

följa oss på YIT sida.  

Ovan är vi på Sydön, dukar upp för picknick till vänster och smakar på ett ostron från Bluff till 
höger. God picknick och gott ostron! 
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Ankomst till Suva, Fiji  

S 18°07′398″ E 178°25′308″ 

2017-06-08 Suva, Fiji  

Måndagen den 5 juni kl 13.00 ankrade vi i Suva hamn. Det var nio dygns segling så när som en 
halvtimme, vi lämnade Nya Zeeland kl 13.30. Seglingen har gått bra, lätta vindar mest hela tiden 
utom vid en frontpassage då vinden kom upp i ca 12 m/s. Vi var många båtar som lämnade Nya 
Zeeland den 27 maj, det var första gången med en bra väderprognos denna säsong. Flera båtar 

hade väntat sen i början av maj på att kunna segla norr ut. Vi hade livligt utbyte av information på 
kortvågsradio och VHF under seglingen! 

Vi kastade ut våra fiskelinor en dag och fick tre napp, två tappade drag och en mahi-mahi 
(guldmakrill) ombord. Den vägde 12 kg och mätte 1.30 meter. Den största fisk vi fångat! På natten 
kom en ung rödfotad sula och satte sig på våra solpaneler, precis ovanför där vi hängt stjärtfenan 
av fisken. Där satt sulan hela natten trots att vi föste den av panelerna gång efter gång. Sulan kom 
tillbaka för att lukta på fiskbiten! På morgonen städade vi solpanelerna från träck och medhavd 

mat, flera små bläckfiskar låg där uppe! 

 
 
 

 
 

Marknaden i Suva, Fiji  

S 18°07′398″ E 178°25′308″ 

2017-06-19 Suva, Fiji  

Suva har en av de största frukt- och grönsaksmarknaderna i stillahavsområdet. Marknaden är 
enorm och fylld med frukt, grönsaker och folk. Just nu säljs bland ananas, papaya, bananer och 
apelsiner till låga priser. Vad sägs om tre fina ananaser för 20 kronor? Här finns också många olika 

rötter som kassava och taro och inte minst kava. Kava mals fint och blandas med vatten och efter 
att det silats genom ett tygstycke, dricker man det. Kava har en mild lugnande effekt och man kan 
jämföra att dricka kava med att ta en öl i goda vänners sällskap.  

Kava skall vi seglare ha med oss, en bunt som är vackert hopbunden som på bilden till höger, och 
ge till hövdingen i byn där vi ankrar. Det är en tradition att lämna kava i en ceremoni som kallas 
"sevusevu" för att få byns tillåtelse att vistas på deras mark och i deras vatten. Här finns ingen 

allemansrätt, men en gåva gör att det är ok att vara där. Svårigheten för oss är att veta hur 
mycket kava vi skall ta med oss från Suva, då kava inte går att köpa på de små öarna vi kommer 
besöka! 
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Södra Lau group 

S 19°08′475″ W 178°33′037″ 

2017-06-27 Fulaga, Fiji 

Vi har nu varit i östra Fiji i mer än en månad, i området som kallas Lau Group. Lau består av 57 
öar som är sparsamt bebodda. Här lever befolkningen ungefär som man gjort i alla tider. Här finns 
få av det moderna samhällests bekvämligheter med en vardag som går ut på att fånga fisk, odla 
kassava och prata med varandra. Här har vi besökt sex av öarna och tagit del av deras vardag. 

Tillvaron här är naturligtvis inte utan problem, men det är fascinerande att se att det fortfarande 
går att leva på detta sätt i dagens mobiltelefontäta, internetnödvändiga tid.  

Vi har gjort "sevusevu", dvs besökt hövdingen i byn som äger vattnet vi har ankrat i, och 
överlämnat vår gåva i form av en rot av kava. Då priset på kava är väldigt högt just nu har vi haft 
med oss rätt små rötter. Några av hövdingarna har misslynt tittat på vår gåva, andra har förstått 
att värdet av gåvan har varit lika stort som tidigare. Några har trott att vi har blivit grundlurade 
när vi köpt kavan. "Så dyr kan kava helt enkelt inte vara." Vi har också noterat att hövdingarna i 

byarna har sett väldigt olika ut, både till utseende, sätt och rikedom. Men ingen har sett ut som 
teckningarna av Pippi Långstrumps pappa som var hövding på en ö här i närheten...  

Ovan är foton på en av de "svampliknande" öarna i Fulaga. Kalkstenen gröps ut av vågor och vind 

till en form som en svamp. Till höger får Lisa en lektion i hur man väver en traditionell matta av 
pandanusblad. Vår värd på Fulaga - Ma - visar hur man gör.  
 
 

 
  

 

http://randivag.se/randivagfem/loggbok.html

