
– Man må ha mot 
til å prøve noe nytt

livet

Møt firebarnsfamilien som var så glade i å surfe 
at de flyttet fra Oslo og bosatte seg på Stad.  
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Lengst mot vest, ytterst mot havet og 
med fri sikt til horisonten, står et 
nytt hus med store vinduer som 
rammer inn omgivelsene. Ofte 
brytes den rette linjen der ute av 

heftige bølger. 
Derfor kommer surfere fra hele Skandinavia til 

Ervika på Stad. Helle (40) og Jon Frogner (41) fra 
Oslo var her første gang for ti år siden. Og ble så 
betatt at de kom tilbake år etter år, før de bestemte 
seg for å bli for godt. 

I dag titter paret ofte ut av vinduene i andre 
etasje for å se om det er noen bølger å snakke om. 
Jon har hjemmekontor, og Helle arbeider også med 
utsikt over havet. Er det bra forhold og jobben 
tillater det, hiver de seg på brettet og jakter på 
bølgene.  

– Vi gjør noe fysisk hver eneste dag. Surfer 
eller går tur i fjellet. Er det snø, kjører vi 
snøbrett eller går på ski. Her har vi naturen rett 
utenfor og har tilgang til den med en gang vi går ut 
av døra, sier Helle.  

For bare fem år siden bodde familien i en 
leilighet på Høvik ved Oslo. Hver helg reiste de opp 

på fjellet og ut i naturen. Med fire barn ble det fort 
mye utstyr og logistikk for å komme seg på tur. 
Etterhvert begynte paret å stille seg spørsmål om 
hvor de egentlig ville bo. 

De drømte om større plass. Både inne og ute.  
– Nesten hver gang vi var på en fin plass, spurte 

Helle om ikke vi kunne flytte dit. Men jeg holdt 
igjen. Det var et stort skritt å ta – og også et 
økonomisk spørsmål, påpeker Jon.  

Han hadde jobbet i flere år i en hektisk markeds-
avdeling hos en mobiloperatør, og var klar for noe 
nytt. Da bedriften skulle nedbemanne, grep han 
sjansen og takket ja til sluttpakke. Helle hadde 
mulighet til å ta med seg sin jobb for morens 
klesmerke hvor som helst. 

De vurderte ulike alternativ som Finnmark, 
New York – og Ervik. Etter at de første gang 
besøkte den lille bygda på Stad, lå tanken på stedet 
alltid i bakhodet. Begge er en del av et brettmiljø, 
og fikk nyss om de fine surfeforholdene der oppe 
via venner. 

Første gang de kom hit, bodde de i telt i to uker. 
De surfet, fisket og fanget krabber. Senere kom de 
tilbake hvert år.  

Allemann alle i fjæra: Sara 
(2), Maria (8), Lisa (11) og 
Gabriel (13) sammen med 
mamma Helle og pappa 
Jon Frogner.

Det å ligge på brettet 
og gli over vannet er 

vakkert
Helle
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livet

‣ I løpet av de neste årene spredte ryktene om de 
unike surfeforholdene ved Stad seg til hele Norge. 
Og da Helle og Jon en sommer oppdaget at det 
plutselig ikke lenger var plass til dem på Surfehuset 
Stad camping, fant de ut at de måtte handle fort, 
forteller Helle.   

Hun har hoppet opp på kjøkkenbenken. Jon sitter 
på den samme benken, som strekker seg over flere 
meter i det åpne rommet. Lyset flommer inn fra de 
store vinduene. 

Å bygge hus var opprinnelig ikke en del av planen.  
– Vi gikk fra dør til dør i bygda og spurte om 

noen hadde et hus de ville selge eller visste om 
noen som hadde et, forteller Jon.   

De fikk napp hos eieren av en nedlagt gård kort 
vei fra stranda i Ervik. Og selv om vinduet blåste ut 
under en av vinterstormene, ble de ikke skremt, 
bare enda mer oppsatt på å bli. 

Å få være nær elementene. Naturen. Friheten. 
Etterhvert viste det seg at eieren ikke ville selge 

likevel. Til tross for at grenda er liten og det er få 

faste innbyggere, er det vanskelig å få kjøpt noe. 
Mange har flyttet vekk, men beholder barndoms-
hjemmene som feriehus.  

Helle og Jon var åpne for at de kanskje ville flytte 
tilbake til Oslo. De hadde fått tre barn, eldstemann 
Gabriel var førsteklassing. Foreldrene var spente på 
hvordan han ville takle overgangen fra Oslo-skolen 
til en liten grendeskole.  

– Jeg glemmer aldri da jeg skulle hente ham første 
dagen på den nye skolen. De hadde vært på tur, og 
han kom løpende ned fra fjellet i gummistøvler 
sammen med nye venner og med et strålende ansikt. 
I foreldresamtalen på skolen fortalte han 
uoppfordret at «å flytte hit er det beste som 
har skjedd i hele mitt liv!».  

Helle smiler. Å se at barna trivdes var utslagsgi-
vende. De solgte leiligheten på Høvik og la alle 
pengene i et nytt hus der mange ikke skulle tru at 
nokon kunne bu. Medaljens bakside er at de har 
høyere lån nå enn da de bodde på Høvik. 

– En av vennene våre kaller oss for «de sprøeste 

Hvis man først har falt 
for surfing, er sjansene 

store for at man innretter 
livet sitt etter det.

Jon

Huset ved havet ble 
familiens nye hjem, og 
bølgene bak var 
hovedgrunnen. 
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‣ og mest kontrollerte menneskene» hun kjenner, ler 
ekteparet.  

Selv mener de at det er mer galskap å leve et liv med 
utsikt til trikkeskinner når drømmen er å se havet.  

– Man må ha mot til å gjøre noe nytt. Forleden hørte 
jeg snakk om hvor viktig det er å komme seg ut av 
komfortsonen, sier Helle. Hun selv kunne i grunnen 
hatt bruk for litt mer tid i komfortsonen, mener hun, 
kaster det lange håret bakover og skoggerler. Men det 
er jo så mye som skjer. Med fire barn er det alltid noe å 
ta tak i. Hun har ballettundervisning for barn og surfer 
og går i fjellet så ofte hun kan. I tillegg ble hun i høst 
klar med sitt eget klesmerke, «Heimigarden».

Med den samme kasjmir-ullen som Louis 
Vuitton bruker har hun designet myke, komfor-
table plagg som passer til livsstilen hun selv har.  

– Jeg liker å være i og nær naturen. Å vite hva jeg 
spiser og hva jeg har på meg. Da er det naturlig å bruke 
klær av naturmaterialer og fra dyr som har gått i fjellet 
og hatt det bra, sier Helle.   

Nå pusser hun opp et lokale på Leikanger som skal 
bli et kontorfellesskap sammen med andre selvstendig 
næringsdrivende. Og selv om den fysiske kommunika-
sjonen med Oslo er litt kronglete, så går det fint an å 
kommunisere med omverdenen digitalt. Det gjør det 
mulig for både Helle og Jon å jobbe her ute. Jon driver 
kommunikasjonsbyrået «Maskinen» sammen med to 
andre. De andre arbeider fra Oslo, Jon fra sofaen med 
utsikt til storhavet. Innimellom reiser han til Oslo i 
anledning jobben, men av og til kommer kollegene opp 
hit både for business and pleasure. De liker nemlig 
også å surfe.  

– Vi er moderne mennesker og tok med oss det vi 
visste og kunne fra før. Med dagens teknologi går 
det fint an å jobbe fra steder som dette, sier paret.  

Ved siden av lett tilgjengelige surfebølger var nemlig 
det å kunne surfe på internett også en forutsetning for 
å kunne bo her. Dessuten ville Helle og Jon også ha 
barnehage og skole i bygda. Dessverre har begge deler 
blitt nedlagt i løpet av det siste året. Nå må barna kjøre 
buss over fjellet til Leikanger. Onsdagen har småskolen 
fri. 

Utenfor kjøkkenvinduet snekrer åtteåringen 
sammen med en venninne. Rester etter husbyggingen 
er fortsatt å finne utenfor stuedøra, og barna har all 
verdens tumleplass. For noen år siden kom eldstemann 
på Norge Rundt fordi han fant på å sette seil på 
olabilen. Mulighetene er mange, både for barn og 
voksne. Alle barna har begynt å surfe. 

Jon og Helle synes det er vanskelig å forklare hva det 
er med surfingen som betyr så mye.  

– Å surfe er både gøy og veldig vanskelig. Det er 
kanskje det som gjør mestringsfølelsen ekstra 
tilfredsstillende, mener Helle.  

Men det er en dypere dimensjon som betyr mer. 
– Det å ligge på brettet og gli over det horisontale 

vannet er vakkert, mener Helle. Jon nikker.  
Han har surfet med sel. Sett laks sprette ved 

siden av brettet. Hatt ørn flygende over hodet. 

Kjent adrenalinet bruse når han har fått en lang flyt 
over en god bølge.   

– Det å lese bølgene er veldig engasjerende, både for 
kropp og sinn. Mens man venter på bølgene og mens 
man står på dem. Alt er i bevegelse og skjer raskt, og 
det er kanskje i noe av denne sammensmeltningen av 
det som skjer i vannet og kroppen som skaper så 
utrolig sterke opplevelser. Sekunder som oppleves som 
en evighet, kjenne kraften fra bølgen løfte seg og 
nærmest fly bortover bølgene. Det gir en følelse av 
både vektløshet og kontroll, gir et overskudd og en 
styrke som gjør at livet ellers virker mye lettere. Hver 
bølge er en gave. Vi er takknemlige over det vi har fått 
oppleve, langt inn i sjela. Hvis man først har falt for 
surfing, er sjansene store for at man innretter livet sitt 
etter det, forklarer Jon. 

Selv om de bor rett ved en surfestrand, kan det gå 
lenge mellom bølgene. Og ennå lenger mellom godt 
vær. 

Men med sydentemperaturer året rundt ville nok 
den naturskjønne stranda vært tettpakket med 
turisthoteller. I stedet er været lunefullt og kraftig. 
Men på enkelte dager, når sola skinner og forgyller de 
rå omgivelsene, da finnes det ikke vakrere sted på jord. 
På en slik dag, da verden var helt stille, stod 
Helle på brettet og kikket rett ned på fisk som 
svømte i lyset fra sola. Hun tok et bilde ned i 
havriket og la det ut på Instagram.  

– Det så ut som Maldivene. Da vennene våre spurte 
hvor vi var, måtte jeg nesten klype meg i armen selv 
over mitt eget svar: 

«Vi er hjemme.»
redaksjonen@kk.no

Jon og Helle er 
begge entusiastiske 
surfere, og alle 
barna har fulgt i 
deres fotspor.
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