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Andreas Vik
Født: 07. januar 1975
Oppvokst i Kongsvinger, 
studert juss i Bergen og 
jobbet som advokat i 
Thommessen Advokat-
firma i Oslo, nå jordom-
seiler på heltid. 

Lars Henrik 
Sutterud
Født: 18. september 
1975
Oppvokst på Kongsvin-
ger, studert medisin 
i Krakow og Poznan i 
Polen og forhenværende 
lege i Østre Toten kom-
mune , nå jordomseiler 
på heltid og litt skipslege.

Kjetil Belbo
Født: 09. mars 1975
Oppvokst på Kongsvin-
ger, utdannet siviløko-
nom i Kristiansand og 
jobbet tidligere i Steria i 
Oslo, nå jordomseiler på 
heltid.

Kongsvinger-guttene Andreas Vik, Lars 
Henrik Sutterud og Kjetil Belbo drømte om 

å seile jorda rundt. Nå oppfyller de drøm-
men. Her er guttas egen historie fra turen 

over Atlanterhavet.

Solen har akkurat stupt ned i vannet og malt himmelen rød 
og gul. Nå blinker tusener på tusener med stjerner på him-
melhvelvingen, som om de våker over oss der vi smyger oss 
frem i natten. Eneste lyden er vinden som blafrer forsiktig 
mot seilene, og sjøen som viker vei for baugen som holder 
stø kurs mot vest. Morilden gnistrer i vannet. Vi er på en 
seilbåt midt i Atlanterhavet, på vei til Karibia. Så kommer 
delfinene. Det er slike øyeblikk man lever for. Det startet en 
sommer i Marstrand.

JULEHILSEN: Lars Henrik Sutterud (til venstre), Kjetil Belbo og  Andreas Vik sender en julehilsen hjem til glåmdalsdistriktet. FOTO: BRITT BELBO

Hvordan havnet vi så her, på en seilbåt midt ute 
i Atlanteren? Oss tre, Andreas Vik, Kjetil Belbo 
og Lars Henrik Sutterud, henholdsvis forhen-
værende advokat, siviløkonom og lege. Tre inn-

landsgutter fra Kongsvinger som har realisert drømmen 
om å ta et år fri fra jobb og mas for å seile til Karibia og 
leve det gode liv.

Det hele startet vel på en guttetur til Marstrand i fjor 
sommer. Andreas og Kjetil, ganske tunge i shortsen etter 
sjøslaget kvelden før på LasseMaia kro, stirret tomt ut i 
luftet fra baugen på Carisma, seilbåten til Arne Dyrstad, 

som velvillig har lånt ut båten hver sommer til guttegjen-
gen fra Øvrebyen videregående.

– Det hadde vært utrolig kult å seile over Atlanteren til 
Karibia!

Andreas, nysingel som blitt var, var klar for å dra på 
eventyr. Kjetil var skjønt enig. Begge satt stille og tenkte 
sitt, og vi endte sikkert opp på LasseMaia den kvelden 
også. Men det tok ikke mange dagene etter at vi kom hjem 
fra årets seiltur med Carisma at mailene haglet. «Hei, Les 
dette!! Høres ikke det kult ut?». «Ja, og denne!». Før vi 
viste ordet av det hadde vi nok lest og vært igjennom alle 

nettsider til langturseilere som fantes å oppdrive, lest om 
deres erfaringer, drømt oss bort til de flotte bildene av 
hvite strender og azurblått hav. Senere på høsten tikket 
det inn en melding fra Lars Henrik: Er det plass til en til 
om bord? Han var blitt singel han også. Dermed var mann-
skapet klart.

Nå måtte vi bare skaffe oss en båt. Etter å ha sondert 
markedet, fant vi ut at det var omtrent like billig å kjøpe ny 
båt som brukt. Men utslagsgivende var at vår «faste»  
 
 

Verden
rundt
på 42 fot

«Der sto skjønnheten og ventet på oss, 
skinnende hvit og fin. Og siden vi er fra 

Kongsvinger, ble hun naturligvis døpt 
S/Y RoyalWings. For vi er stolte av å være 

langturseilere fra Kongsvinger!»
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