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GJØViK: Druer  
i solveggen hjemme 
er artig, men det 
erstatter ikke lengse-
len etter å vise folk 
rundt i Frankrike. 
Per Hovland
per.hovland@oa.no

– Det eneste jeg håper er at det 
vil gå fra grønt til rødt i sommer 
er disse, gliser Sebastien Blanc 
(47).

Han løfter på noen blader og 
viser at det ser lovende ut for 
drueklasene i sørveggen på hu-
set i Tongjordet. Hjemmedyr-
kede druer er eneste smaken av 
Frankrike han fikk i fjor. 

Nå håper mannen bak det lil-
le reisebyrået i Gjøvik at koron-
akartene skifter farge motsatt 
vei, fra rødt mot grønt, og at 
mulighetene for å gjøre det han 
liker aller best, åpner seg. Nem-
lig å skreddersy reiser både til 
og fra Norge.

Han velger å være optimist, 
men én ting har han lært det 
siste året. Det er umulig å vite 
hva morgendagen bringer.

Mye jobb, knapt inntekt
Fjoråret skulle bli så bra. På vå-
ren hadde Blanc solgt reiser for 
samme beløp som hele året i 
forveien, med gode utsikter for 
mersalg. Så kom mars og et 
visst virus valset inn over oss. 
Resten av året handlet om to 
ting. Avbestillinger og utsettel-
ser. Fra mai, til juni, til juli … 
Mye jobbing og null inntekt, 
kort oppsummert

– Ingen ante jo hvor lenge 
dette skulle pågå. Vi fikk gjen-
nomført en liten tur til Stock-
holm i september, en langhelg 
for en liten gruppe fra Frankri-
ke. En veldig koselig tur, men så 
var det slutt, sier mannen som 
var vant med å formidle turer 
for seks millioner kroner i året. 

I disse dager merker han at 
reiselysten hos enkelte for al-
vor begynner å røre på seg. 

– Jeg er faktisk overrasket. 
Noen viser veldig iver på å kom-
me seg på tur så fort som mulig. 
Dette har jeg merket i det siste. 

alt skifter
Framtidsutsiktene har selvsagt 
lysnet med vaksinen. Men mor-
gendagen er fortsatt høyst 
uforutsigbar for et lite reiseby-
rå. Blanc vet nå at koronakartet 
kan skifte farge før du aner det. 
Et par besteforeldre i Belgia 
skulle etter planen ta med bar-
nebarna til Norge. Sebastien 
hadde skreddersydd opplevel-
sen for dem. De yngste var 
imidlertid ikke vaksinert. For 
en uke siden hadde det vært 
greit. Så endret koronarestrik-
sjonene seg:

– Nå får ikke barnebarna reise 
inn i landet. Dermed blir hele 
turen avlyst. 

En gruppe på 20 fra Frankrike 
er ventet neste uke. De skal 
overnatte på Gjøvik første nat-
ta. Åtte av disse er ikke vaksi-
nert. I forrige uke hadde også 
det gått bra. Nå sier myndighe-
tene nei til de uvaksinerte.

– Men jeg tar gjerne imot en 
mindre gruppe. Det er mye 
bedre enn ingenting, som har 
vært virkeligheten i månedsvis 
nå.

tonga travel
En turoperatør i dag må forhol-
de seg til folks koronatvil og 
usikkerhet, at enkelte er vaksi-
nerte og andre ikke, samt stadig 
skiftende reiserestriksjoner i de 
ulike land. Dette er det nye. I 
tillegg skal de som vanlig forsø-
ke å tilby turer og opplevelser 
som treffer kundenes ønske og 
personlighet. 

Hovedinntekten til Blanc har 
vært basert på «incoming»-tu-
rister, altså reisende inn til Nor-
ge. Vestlandet og Nord-Norge 
er fortsatt de store trekkplas-
trene. Men det skjer en liten 
dreining også mot Innlandet. 
Blanc sier han har gode erfarin-
ger med å vise fram både Eina-
fjorden og Skumsjøen, for ek-
sempel.

– Mange er fascinert av stille 
steder med lite folk. Målgruppa 
vår har fram til nå vært de over 
60. Nå ser vi på muligheter for å 
jobbe mer andre grupper, fami-

lier, par og vennegjenger, leg-
ger han til.

I tillegg til incoming-virk-
somheten, har Blanc etablert 
en «filial» for turer ut av Norge. 
I hovedsak til Frankrike og Ita-
lia. Det er denne virksomheten 
som har fått navnet Tonga Tra-
vel. Selv tar Sebastien seg av 
opplevelsesturer til Frankrike, 
landet hvor han selv vokste 
opp. Mens Tongjordet-kompis 
Leif Anders Wentzel har sørget 
for å lede turene til Italia, der 
ikke minst vin- og matopple-
velser står i fokus. 

Oppsparte midler
– Hvordan har du klart deg det-
te året?

– Heldigvis hadde jeg noen 
oppsparte midler i firmaet. Jeg 
har en ansatt i Frankrike. Pla-
nen i fjor vår var å ansette en 
person i tillegg på Gjøvik. Men 
dette lot seg dessverre ikke gjø-
re når tur etter tur ble avlyst. 
Jeg er ansatt i mitt eget firma, 
og har kunnet permittere meg 
selv delvis. Slik har jeg klart å 
håndtere private utgifter. Kom-
pensasjonsordninger har i 
svært liten grad truffet måten 
jeg driver mitt reisebyrå på, selv 
om vi i praksis eksporterer Nor-
ge til utlandet, sier Sebastien 
Blanc.

Så er han raskt til å understre-
ke at han ikke vil klage. Han vi 
se framover. 

n Endelig opplever Sebastien (47) at folk vil reise igjen

– noen er ivrige

italia OG FranKriKe: Leif Anders Wentzel og Sebastian Blanc 
startet reisebyrået Tonga Travel i 2016. FOtO: priVat

GJØViKdrUer: Sebastien Blanc driver Tonga Travel og Pure Norway og brenner etter å ta med folk til Frankrike igjen. Og nå merker han at 
reiselysten for alvor begynner på røre på seg. FOtO: per hOVland


