
Fire kamerater dro på seiltur til
Vestindia: – Opplevde knivdrama,
koste seg hos Mick Jagger og ble

banket opp av politiet
Det var bare noe av det Morten, Hauk, Erling og Arne opplevde på en særdeles

hendelsesrik tur med sandefjordsbåten Jeanette IV.
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 For abonnenter

En vill idé ble raskt en realitet, da de !re kameratene dro på sitt livs eventyr til
Vestindia.

De !kk leid en seilbåt i Sandefjord og den ble fraktet med en lastebåt fra
Fred. Olsen til Lisboa i Portugal. Om bord var ikke alt bare hyggelig, sier
Morten Stødle, som er oppvokst i Sandefjord.

– Det var mange gode gamle sjøfolk om bord, og i fylla havnet to av
mannskapet i en virkelig farlig hendelse. De trakk kniver og begynte å
slåss. To av kameratene mine, Hauk og Arne, gikk mellom de to
slåsskjempene og !kk hindret den farlige situasjonen. Dagen etter var
heldigvis alle vel forlikte og ingen ble skadet, sier han.

Banket opp av politiet

Vel fremme i Lisboa var det stemning for party og gutta dro på byen. Morten
husker ikke så mye av selve festen, men dette husker han godt:

– En kommissær satt i båthavna og fant meg om morgenen, godt plantet i
verdens "otteste rosebed med en livbøye over hodet. Da ble det ikke god
stemning i bua, sier han.

De tre andre partyløvene hadde dratt på et annet utested, og på veien hjem
skulle de ha en cola på en brusautomat ved jernbanestasjonen.

Den virket ikke, så de reiv og dro i maskinen. Politiet kom. De ble
hanket inn og kastet på glattcelle, hvor de skal ha blitt banket opp med
batonger.

De !kk mye juling, men !kk betalt seg ut av situasjonen, forteller
Morten.

Sjalu menn

– Vi seilte mot vakre Madeira. Turen gikk !nt helt til vi grunnstøtte, men det
var heldigvis ikke noe alvorlig, sier han.

På den vakre øya festet og hygget gutta seg og de tra# "ere lokale kvinner.
De sjarmerende kameratene ble derimot ikke så populære blant de lokale
mennene.

– Førstemann av oss som hoppet om bord i vår medbrakte gummibåt,
gikk nemlig rett igjennom dørken. Noen hadde skjært ut bunnen på
båten, sier Morten.

Gratis fest på Fred. Olsen-båt

– Vi tok hintet, og dro videre til Kanariøyene.

På plass på Granka lurte tre av gutta seg om bord til en Fred. Olsen-båt.
På skipet !kk de tildelt "ott bord og godt drikke. Fred. Olsen takket
gjestene da de skulle gå og så på gutta, og sa:

– Dere er kanskje ikke invitert. Nei, vi er nordmenn på seiltur til
Vestindia, og vi synes det var gøy å se og være på en annen norsk båt, sa
gjengen. Stuntet til gutta falt i god jord, og Fred. Olsen synes det bare
var superstas å få besøk av de unge nordmennene.

De norske eventyrerne dro så til Kapp Verde på en åtte døgns seiltur. Til tross
for et relativt enkelt samfunn, så fant de seg godt til rette blant
lokalbefolkningen.

– Vi sparket fotball med de lokale, bakte brød og hadde det veldig hyggelig.
På Kapp Verde var Morten uheldig og skadet kneet i en fotballkamp og det
skulle vise seg at det ble bare verre og verre. Mer om det senere i artikkelen.

Konsulen havnet i hundehuset

Ut på tur igjen, og neste stopp etter 15 døgn over Atlanteren, kom de til
den tidligere engelske kolonien Barbados. De ankret opp i paradiset og
ble faktisk bedt med hjem til den norske konsulen på selveste julaften.

Han var ikke redd for en fest. Romkake ble laget og godt drikke servert. Til
slutt endte den norske konsulen i hundehuset sammen med hunden sin, like
blid.

Hoppet på trampolinen til Mick Jagger

Seilturen gikk sin gang og neste stopp var den eksotiske øya Mustique.

– Der tra# vi noen jenter som viste oss rundt på øya. Vi havnet etter hvert ved
huset til superstjernen Mick Jagger. Stedet var fantastisk og hushjelpen
sjekket med Jagger om det var ok med besøk av !re unge menn fra Norge.
Det var det.

– Stedet til Jagger var paradisisk: Et vanlig hus, men med en fantastisk
beliggenhet. Vi slo oss til på en nydelig strand. Vi surfa, ble vartet opp av
husholdersken og prøvde trampolinen til superstjernen. Vi !kk mat av
hushjelpen og storkoste oss i "ere døgn.

Seilturen betydde mye for Jean B. Linaae

De unge mennene var veldig positive til livet og uredde. Ingenting var noe
problem for 18-åringene.

Sandefjordingen Jean B. Linaae senior, som hadde leid ut seilbåten sin til
gutta, kom over til Vestindia.

– En del av avtalen var at han !kk seile med oss i tre uker på vinteren.
Det ble et hyggelig gjensyn med den livsglade sandefjordingen. Vi var
unge og gærne, og Jean var med på moroa og han huskes som en positiv
og livsglad kar. Den turen betydde enormt mye for Jean B. Linaae, sier
han.

Reisen gikk videre til Grenada og det bare noen måneder etter amerikanerne
hadde invadert stedet.

Stedet var fullstendig utbombet og folk gikk med geværer i gatene. Men her
ble beinet mitt ble bare verre og verre, så jeg fant et enkelt og litt shabby
sykehus. Der skal jeg ikke opereres tenkte jeg. så jeg gikk ut av sykesenga og
hoppet ut av vinduet, sier han.

Morten reiste hjem til Norge for å opereres. Men kameratene fortsatte.

Båten ble slått rundt og vannet fosset inn

Reiser man på åpent hav, så risikerer man storm.

– Det var virkelig ille. Båten ble slått rundt og fylt med vann. De øste med
bøtter og luka foran ble slått i stykker. Den forsvant til havs, men Hauk tok et
tau rundt livet, hoppet ut i 10 meter bølger i full storm. Han !kk tak i den og
spikret luka fast i teakdekket, sier Morten.

A N N O N S E

Foto: Privat

I HUNDEHUSET: Til slutt endte den norske konsulen i hundehuset sammen med hunden sin, like blid.

HYGGE: Jean B. Linaae senior (to fra venstre) var en av gutta om bord i båten. Foto: Privat

Erling Kagge, Morten Stødle, Arne Saugstad og Hauk Larsen Wahl
opplevde mye på seilasen. Her er de på én av øyene i Vest-India.

Jeg føler hvor utrolig vennskapet vårt har forsterket seg på grunn
av alle de felles opplevelsene, som kanskje var mer enn en fest på

byen med kamerater.

Morten Stødle

Hva var ikke mer naturlig enn å hoppe på trampolinen til Mick Jagger når
de først var på paradisøya Mustique.

Morten Stødle

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User

Mobile User

mailto:per.langevei@sb.no
https://www.sb.no/


Ansvarlig redaktør: Steinar Ulrichsen • Ansvarlig redaktør: Steinar Ulrichsen • Personvernpolicy / Informasjonskapsler • Redaktørplakaten

• PFU • Sb.no blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket • Postadresse: Postboks 143, 3201 Sandefjord

• Besøksadresse: Thor Dahls gate 1, andre etasje. 3210 Sandefjord • Utgitt av Sandefjords Blad AS

Sandefjords Blad © 2022

Flere saker Gå til forsiden

Kommentarer til denne saken

Helt blakke – lånte penger av skipsreder

Vinden løyet og seilasen gikk til Bermuda. Det var bare en hake – de var helt
blakke. Men de visste at det bodde en nordmann der, nemlig skipsreder
Erling Dekke Næss. De dro til den lokale yacht-klubben og !kk telefonkontakt.

Uten penger tok de taxi til rederens private hjem – og kona til skipsrederen
betalte for kjøreturen.

– I villaen til ekteparet Næss hadde de en svært hyggelig lunsj og !ne
samtaler. Blakke som de var, så !kk de låne 5.000 kroner av rederen. I
ettertid har vi hørt at Næss var veldig stolt av at de faktisk betalte alt tilbake,
sier Morten.

Fantastisk vennskap ble til bok

I dag – nesten 40 år senere – er kameratene veldig takknemlige for at de !kk
gjennomføre seilturen i 1983/84, og de er veldig glade for at foreldrene den
gang backet dem opp og var positive, selv om de syntes det var vanskelig.

– Jeg føler hvor utrolig vennskapet vårt har forsterket seg på grunn av
alle de felles opplevelsene, som kanskje var mer enn en fest på byen
med kamerater, sier Morten.

To av kameratene skrev ned alle hendelsene på turen i dagbøker.

De hadde støvet ned, men barna deres var nysgjerrige på foreldrenes reise.
Så vi bestemte å gi barna våre noe. Det ble det en bok av – og den kan du
låne på Sandefjord bibliotek under tittelen: «Drømmen om Vestindia», ført i
pennen av Hauk Larsen Wahl og Morten Stødle.
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Lars Iver (20) ble
tildelt gardesjefens
hederskniv
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Debattregler  Du skriver som: Morten Stødle Kommenter

Til toppen

REUNION: Fra venstre Arne Saugstad, Hauk Larsen Wahl, Morten Stødle og Erling Kagge. Foto: Privat

MINNES: Morten Stødle på stedet der eventyret startet. Foto: Per Langevei
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