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Skipper i Karibia om vinteren

Bonde i Norge 

JOMFRUØYENE/
HELGØYA(VG) Når
linerlen drar, drar
Hans Jørgen også.
Mannen med fami-
lienavnet Stabo-
Eeg er som trekk-
fuglene. Når høst-
mørket senker seg
over Mjøstraktene,
styrer han mot sol
og varme.

Hans Jørgen hører med
blant de som bokstavelig talt
pløyer seg gjennom livet. Om
vinteren pløyer han Karibias
azurblå flater om bord i s/s
«Atolla». Akkurat nå sitter
han på traktoren og pløyer 600
mål av Helgøya i Mjøsa.

Hans Jørgen (58) er lang-
pendler de luxe, og mange vil
vel legge til: i luksusklassen.

Fra jobb til jobb pendler
han over 10 000 kilometer. Når
innhøstingen er unnagjort,
pakker Hans Jørgen skipssek-
ken, skaffer seg billigbillett til
De britiske jomfruøyer, og
vips er bonden fra Mjøsa blitt
skipper i Karibia.

Egentlig er ikke strekket
over land og hav mer enn 7433
km, eller 4014 nautiske mil,
om du kunne styre kurs 266
grader. Men fra Mjøsa er det
som kjent bare fuglene som
kan det.

Midt i våronna
Vi sitter i kjøkkenet på Avlan-
grud gård på Helgøya. De ka-
ribiske Jomfruøyene er bare
minner fra en 11 dager seilas i
fryd og gammen. Nå er det
våronn. Likevel ligger øyene
der mellom oss og blinker og
glittrer. Samtalen jumper
fram og tilbake over Atlante-
ren.

Våningshuset er nybygd i
høst, etter at det gamle brant
ned til grunnen. Kona, Bjørg
Kari – KB blant venner – har
gjort seg travel på gjestenes
vegne. I døråpningen ligger
Anton, to og et halvt år, med
kjaken på terskelen og holder
øye med far. Det er best slik,
man vet aldri med den karen.

TOPPGAST: Hans Jørgen Stabo-Eeg er en fikser. Ikke noe er for høyt, og ikke noe for dypt. Her henger han i masta ved «The Indians» på De
britiske Jomfruøyene.
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Rimelig seilerferie
JOMFRUØYENE (VG) Karibia er
et paradis for seilere. En drøm
mange tror er uoppnåelig og så
dyr at det bare er «de andre» som
kan ha råd til det. Slik er det ikke.

En tur-returbillett kan man få for
fra ca. 7000 kroner og oppover, av-
hengig av tidspunktet for reisen og
avstanden i tid fra bestillingstids-
punktet.

Selve båten med skipper leide vi
for 4500 kroner for 11 dager. I til-
legg kommer maten om bord, drik-

ke underveis og restaurantbesøk.
Det betyr at du i stor grad har kon-
troll over om dette skal bli en dyr
ferie, eller om du vil benytte sjan-
sen til å leve på turmanér og spise
selvlaget om bord. Mer informa-
sjon kan du finne på www.caribbe-
ansailingclub.com, for eksempel.

Det finnes også mange andre
utleiere i området, siden dette er
et av verdens største områder for
fremleie av seilbåter med og uten
mannskap.

om sommeren

LLaannggppeennddlleerr

Han kan være vekk før du har
snudd deg.

Anton er en svart, glatthåret
retriver. Han liker at lekekame-
raten er hjemme igjen. Det gjør
KB også. – Fire og en halv må-
ned i året synes jeg er i meste
laget, sier hun 

Hans Jørgen har nå vært bor-
te i over tre måneder. Det er
mer enn ti seilturer. De fleste
syvdagers og to 11 dagers. – Det
blir for kort tid mellom gjester
som kommer og gjester som
går, sukker Hans Jørgen.

Britisk
Vi traff ham første gang på kai-
en i Road Town, «hovedstaden»
på Tortola, den største av de
britiske øybesittelsene som ligger
kloss opp i de amerikanske og mer
kjente St John, St Thomas og St Croix

– en gang de øyene som utgjor-
de Dansk Vestindien.

Klimaet innbyr til seiling
året rundt. Den stabile passat-
vinden, lite strøm, lite tide-
vannsforskjell og hundrevis av
ankringsmuligheter gjør seilin-
gen svært behagelig. Farvan-
net er godt beskyttet av de 60
øyene rundt. – Ideelt for seilere
uten mye erfaring og for den
som blir lett sjøsyk! meldte re-
deren, Morten Wickstrøm, før
avreise i Oslo. Han eier og dri-
ver Caribbean Sailing Club.
Flåten består av fire båter;
«Atolla», «Amaina» og «Arca-
dia», som seiles med norske
skippere, og en Hunter som
fremleies som «bareboat». Den
ene av skipperne er rederen

sjøl, Morten Wickstrøm, og den andre
er Hans Jørgen, som seiler på «Atol-
la», en 50 fots Dufour, spesialbygd for

gjestetraffikk. Mer enn en tredjedel av
alle som besøker British Virgin Is-
lands (BVI), kommer for å seile.

Som vi. Og vi kommer altfor tidlig.
Hans Jørgen og hans avtroppende
mannskap har ikke mer enn fortøyd
før VG melder seg.

– Men i all verden, er dere her alt,
da! Dere skulle ikke kommet før klok-
ken fire, utbryter han bestyrtet.

Ikke brøling
Ingen fare. Vi trekker oss tilbake og
lar ham ta farvel med familiene som
er på vei hjem. Jammen blir han ikke
rørt, den gamle skipper, da fruene byr
på en aldri så liten klem og et stort
tusen takk for turen mens resten av
familiene står rundt og ser på. Kjem-
pedrømmetur, sier de til oss da de pas-
serer på brygga. – Dere kan glede de-
re.

– Det helt ideelle er tre familier med

barn eller en vennegjeng, sier Hans
Jørgen hjemme på Avlangrud. «Atol-
la» har seks tomannslugarer. 

Om bord på «Atolla» brøles ingen
kommandoer. – Trikset til sjøs er å
vende seg mot den man snakker med
eller til, sier han bare. 

På Jomfruøyene gjør korte avstan-
der det mulig å spise lunsj på én ank-
ringsplass, og overnatte på en annen.
Det fine med seiling blant disse øyene
er at man kan stanse når man ønsker,
og bli så lenge man vil. De fleste tilbyr
ulike muligheter for bevertning og un-
derholdende strandbarer. Men man
kan også gjøre det til en ren seilas i
nokså uberørt natur og perlehvite
strender. Valget er ditt.

Hans Jørgen er lommekjent i havne-
ne og vet hvilke bøyer som gir gratis is
og vann, og han blir aldri lei av å seile
mellom de vakre vulkanske øyene.
Som Anegada, som ligger lengst ute i
havet – en koralløy med et av verdens
virkelig store rev og et utall sunkne
skip utenfor.

Men det blir litt slik at når Hans Jør-
gen sitter på traktoren hjemme,
drømmer han om glitrende hav, sol,
seilbåt, snorkling, dykking og bading,
og når han er i seilerparadiset, så flyr
tankene hjem til Helgøya og de brede,
feite Mjøsbygdene. Seiling er og blir
en lidenskap. 

Klaes
Krog

Knut Erik
Knudsen
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VÅRONN:
Hans Jør-
gen går fra
å pløye
Karibia til å
pløye jor-
dene
hjemme
på Avlang-
rud på
Helgøya i
Mjøsa.

GODE VENNER:
Skipper’n og
Fransis, man-
nen som styrer
marinaen, trafik-
ken og vannkra-
na.

KARIBISKE
SKJØNNHETER
strømmet nys-
gjerrige til da det
var filminnspilling
i Soper’s Hole på
Tortola.

BITTER END
YACHT CLUB:
Normalt enden på
ankerkjettingen,
men her er det
navnet på en av
flere luksuriøse
klubber/havner.

KARIBISK PARADIS:
Slik kan man for
eksempel fordrive
tiden om man er på
øya Sandy Split,
som ble brukt un-
der innspilling av
«Pirates of the Ca-
ribbean».

MR. POTTER: På
øya Anegada lig-
ger restauranten
Potter’s by the
Sea, eksperter på
hummer og dre-
vet av eieren, mr.
Potter, som flyttet
hjem etter å ha
drevet restaurant i
New York i 20 år.

- store ferienytelser

Bestill idag! tlf.: 810 67 700
www.solia.no eller kontakt ditt reisebyrå:

VIA Ferieverden 815 59 100
Ticket  815 59 900
Travelnet  815 33 888
Bennett BTI  810 01 000

Se
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ot
ges Familiekupp til Mallorca

Totalpriser for familier til Alcudia i september

På Ses Fotges i Alcudía bor du i romslige leilgheter med direkte tilk-
nytning til stranden og Playa de Muros langrunne vann. Du bor i 2-
romsleilgheter med opptil 3 ekstrasenger. Den utsøkte beliggenheten, 
trivelige tmosfæren, har gjort Ses Fotges til en feriefavoritt på Mallorca 
som mange av våre gjester kommer tilbake til år etter år. Barn ligger i 
ekstraseng, halvpensjon mot tillegg.

+

2 voksne 2 voksne 2 voksne 
+ 1 barn + 2 barn + 3 barn

 1 uke fra 9.995,- 1 uke fra 11.995,- 1 uke fra 14.995,-
 2 uker fra 13.495,- 2 uke fra 16.495,- 2 uke fra 19.495,-

Gunstige totalpriser i hele september, priseks. gjelder avreise 3/9. Barn sover i ekstraseng.
Begrenset antall - må bestilles innen 13. mai.
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