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44 TONNS HJEM: Den 25 meter lange «Wind Horse» bruker nesten ikke diesel og kan kantre til 140 grader og komme tilbake
på rett kjøl.

EVENTYRERE: Linda og Steve Dashew har
seilt sammen i 43 år. Nå er eventyrerne på vei
for å se Lofoten.

LEKKERT: Her er hovedsalongen.

SOV GODT: Ikke noe å si på soveromskomforten.

Eventyrerektepar i

SUPER-
YACHT

Av HARALD VIKØYR og HALLGEIR VÅGENES (foto)

BERGEN (VG) Ved første øyekast ser den ut som en litt tvilsom vietnamesisk
kanonbåt. Men bak det beskjedne ytre skjuler det seg en luksusyacht full-
spekket av smart design og teknikk.
Den amerikanske seilbåtkonstruktø-
ren Steve Dashew (67) ville lage en
«ikke-seilbåt» som han og kona kun-
ne operere i på sine gamle dager. Her
er resultatet. 

Båten er så lett i drift at eventyrer-
ekteparet kan legge bak seg strek-
ningen Bergen-Falklandsøyene uten
å fylle diesel. Den er omtalt som en
ny tidsregning innen privat havkrys-
sing.

Vedlikeholdsfri
Utvendig ser den ut som en blanding
av lystyacht, marinefartøy og seil-
båt. Den er hele 25 meter lang, men
bare halvannen meter dyp og om lag
4 meter bred. Den ubehandlede alu-
miniumen hele båten består av, gir
den et respektinngytende anstrøk av
hurtiggående kanonbåt.

– Det gjør ingenting i visse farvann
at enkelte tror dette er et slags mili-
tærfartøy. Dessuten er aluminiumen
vedlikeholdsfri. Og jeg trenger ikke
være så forsiktig når jeg legger til
kai, slår kaptein Steve fast.

Innvendig er den en luksuriøs dag-
ligstue/bysse/cockpit og med pano-
ramavinduer i uknuselig 19-millime-
ter glass hele veien rundt. 

– Vi har utsikt hele veien rundt all-
tid. Vi ser stadig hvaler komme opp
på siden eller bak, sier Steve.

Her er en enorm bysse, en sjenerøs
salong og en lite prangende, men des-
to mer høyteknologisk styreposisjon.
Rattet, eller rorkulten, er en vriknott
ikke større enn den du har på ste-
reoforsterkeren hjemme.

Billigere enn seilbåt
Hvis de ligger ved kai i by, kan elek-
triske rullegardiner enkelt senkes og
sørge for privatliv i stua.

I motorrommet står det to for-
holdsvis moderate motorer på 150
hester hver. Fra John Deere – den
store amerikanske traktorprodusen-
ten.

– Dette er aggregatmotorer, de
brukes mest til å produsere strøm, og
da er de god for 30 000 timer. Men
poenget er at vi ikke har spesielt stor

motorkraft. Marsjfart er 11 knop,
toppfart er 14, om lag som en seilbåt.
Men i marsjfart bruker vi bare 22 li-
ter i timen, som er svært lite. 

– Dette er 30–40 prosent billigere
enn kostnadene ved seilbåt. Årsaken
er at seil er fryktelig dyrt. Det ville
også vært tungt etter hvert å hans-
kes med for oss i vår alder i midten
av 60-årene. 

Sett nok fjorder
Steve og Linda kan bunkre 14 000 li-
ter diesel, og dermed oppnår båten
en vekt på ca. 40 tonn.

– Vi liker oss gjerne best utenom de
store byene. Grønland. Labrador, av-
sidesliggende laguner, steder hvor
det ikke er folk. Vi kom til Norge fra
London, og det var på Espevær (øy-
gruppe ved Bømlo) vi traff en kar
som sa vi møtte legge ruten innom
Bergen. Veldig fin liten by. Mariakir-
ken var nydelig. Men fjorder har vi
sett mye av. Nå tenker vi oss en tur
til Lofoten, sier Steve.

E-post: harald.vikoyr@vg.no

Seilt sammen i 43 år
BERGEN (VG) Ekteparet Steve og Linda
Dashew er fra Arizona, og sammenligner
gjerne landskapet hjemme i USA-ørkenen
med havet. «Wind Horse» er 25 meter lang,
veier 44 tonn fullt lastet.

Bygget på Aukland, New Zealand i 2005,
og har siden seilt om lag 70 000 km.

Fire mindre båter av samme type er nå
under bygging, de er 20 meter lange. Prisan-
tydning 2,2 – 2,3 mill. USD.

Han og kona Linda har seilt sammen siden
de giftet seg for 43 år siden. De har bodd i
stadig nye Steve-designede seilbåter, og seilt
jorden rundt gang på gang.

– En gang vi dro ut med døtrene, de var 4
og 7 år gamle, planla vi for ni måneder til sjøs.
Barneskole-opplæringen bla tatt om bord. Vi
kom først hjem igjen seks år senere, da jente-
ne var 10 og 13 år gamle, og klar for disko og
rock & roll, sier Steve.


