
Etter tre års
nøye planleg-
ging og for-
bedring av
utstyr, forlot
«Hisimama»
Andersen-
slippen i 
Viker 
nøyaktig
klokken
seks om
kvelden
torsdag
16. mai.

Mens sarpingen og co-pilot
Gunnar Steen Johansen spilte «I
am sailing» på saksofon, førte
Fredrikstad-mannen og skippe-
ren, Sigbjørn Jordheim, den 38
fot store seilbåten ut av havna
med kurs for Alicante i Spania.

Drømmen
Som Demokraten kunne fortelle
før jul har det å kunne seile til
Middelhavet og ha båten lig-
gende der, vært Sigbjørns drøm i
mange år.

Sigbjørn og Gunnar har seilt
mye sammen og begge har 30
års erfaring med seilbåter. Gun-
nar har seilt fra Middelhavet til
Norge.

Mange ønsket god tur
Nærmere 100 personer – familie
og venner – hadde møtt fram i
det deilige sommerværet, for å
ønske dem god tur.

Før fortøyningene ble løsnet,
spratt korken av den alkoholfrie
champagneflasken og norske
flagg vaiet i vinden.

Demokraten ble invitert om
bord i det som skal være Sig-
bjørns og Gunnars hjem de neste

par månedene. Det beste i navi-
gasjonsutstyr er på plass, det
samme er ny genakker i tillegg til

DEMOKRATEN, tirsdag 21. mai 2013

Gjelder over 200 merkede varer. Vi tar forbehold om 
 eventuelle trykkfeil og at noen varer kan være utsolgt. 
Kun for private husholdninger. 
Prisene gjelder 13.05-11.08.2013.

 Sørlandschips 
havsalt 
 Sørlandschips, 
200 g, 109,50/kg 2190

Rimi lanserer Norske 
Sommer  gleder! Jo fl ere du 
kjøper, desto større blir 
rabatten; fra én 
Sommerglede og 1% rabatt 
og helt opp til 50 
Sommergleder og 50% 
rabatt på alle de  merkede 

varene. 
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For hver vare du 
kjøper, øker 

 rabatten med 1%

For hver vare du 
kjøper, øker 

 rabatten med 1%

Gourmetburger
Gilde, m/havsalt &
timian, 260 g,
153,46/kg
 
 

3990

 Fersk laksefi let 
 Enghav, 2 x 125 g, 
127,60/kg 3290

ROMSLIG: «Hisimama» er en 38 fots Bavaria og er en romslig båt. Her sitter SigbjørnJordheim og Gun-
nar Steen Johansen i salongen, som skal være deres hjem i vel to måneder.

ALICANTE: «Hisimama» på vei ut fra Andersenslippen  i Viker med kurs for   

«Hisimama» har forlatt Andersenslippen:

«I am sailing»

FAKSIMILE:Demokraten 4. desember 2012


