strandhugg: Arnulfs fem favoritthavner
Den noble damen «Antares»
bringer sitt single mannskap
trygt frem mellom havner i
Skandinavia.
Skipper Arnulf opplever
de mest fantastiske steder
og folk som han lystelig
beskriver i sine ukentlige
blogger på batliv.com. Her
forteller han deg om sine fem
favoritthavner. Det er ikke
bare i havn man opplever
sterke saker. For et par uker
siden så han et vakkert skue
da en stor spekkhugger
plutselig steg opp av vannet
bare få meter fra båten. Det
var utenfor Jæren.
tekst og foto: arnulf Wibe

Sæby på Nord-Jylland
Nordmenn kan undres over at det i det
hel tatt finnes havnebyer i Danmark, men
historien og den særegne danske geografien gir svaret. Sæby er en nydelig bevart
og koselig gammel by som ligger langs en
elv innenfor strandsonen. Elvemunningen
fungerte i gamle dager som beskyttelse
for båtene, og befolkningen levde godt
av å kombinere jordbruk, fiske og sjøveis
handel.
Når du i dag kommer sjøveien, gjelder
det å holde riktig kurs i den hyppig
mudrede leia mot moloåpningen. Danske
molohavner ligner hverandre fra sjøsiden, men i Sæby får du en spektakulær
bekreftelse på hvor du har havnet når du
passerer inn moloen. Der møter du en
fantastisk 6,5 m høy janusskulptur med
to ansikter: “Fruen fra havet”. Ansiktene
beskuer deg både når du kommer inn
fra havet og når du forlater havna - og
de symboliserer begynnelse, slutt, fortid,
nåtid, avreise og hjemkomst. Gjestehavna er stor og romslig og tilrettelagt med
god, gammeldags dansk service. Restaurantene rundt havna bør nytes, men
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Kärringön
i Bohuslän
Leden langs Bohuslän-kysten
kan i sommersesongen gi
fornemmelsen av en motorvei på sjøen. Når Kärringön
dukker opp i synsfeltet, vil du
derfor kanskje ikke undres
når du ser tett bebyggelse ute i
skjærgården. Men når du siger
rolig inn i havna, oppdager
du en perle. Du skuer er en
fantastisk godt bevart gammel bebyggelse, som stammer fra en periode
med et veldig godt sildefiske. I dag
livnærer befolkningen seg av turisme
og konferansevirksomhet, og i den
korte sommersesongen har øya alt du
kan ønske av fornøyelser og goder.
Det svinger og støyer like mye som det
gjør i mange andre havner i Bohuslän.
Imidlertid er øya vel verdt et besøk
utenom sesongen. De 130 fastboende
tar deg imot med varme! Matbutikken og skipshandler Lars Göran Bagge
holder åpent hele året. Lars forteller at
etternavnet Bagge ble gitt hans stamfar på 1700-tallet da han flyttet «helt»

fra nordre Grunnsund og sørover til
Kärringön. Han var da nesten å betrakte som en nordbagge (nordmann)
og fikk dette litt nedsettende etternavnet – som Lars er veldig stolt av i dag!
Øyas eneste gjenværende yrkesfisker
heter Folke, og sammen med kona
driver han øyas fiskebutikk.
På Kärringön får du lukten av gamle sjøbuer, synet av nydelige, velholdte
hus, lyden av skritt på bryggeplankene
rundt vågen, en lavmælt hilsen med et
smil til akkompagnementet av suset
fra storhavet utenfor. Det kan gi sjelefred å besøke Kärringön.

kan også forårsake smerte. En herlig
sjømatbuffet hvor du spiser så mye
du vil til en fast pris, kan ofte strekke
bukskinnet ut over smertegrensen for
en uvant nordmann.
I sommersesongen ytes det ekstraservice for svenske fritidsbåter i havna
– en musikant blåser trompetsignal
fra et podium presis klokken 21, som
påminnelse om å fire flagget.
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Egersund
Fritidsbåter har ofte gått langt og
passert tøffe havstrekninger når de
smetter inn bak Eigerøy for å hvile i
Egersunds trygge havn. Byen har lang
historie som er tuftet på fiskerier og
sjøfart. I dag kombineres den med
vakker bebyggelse, moderne industri,
godt bevart kystkultur, en deilig tilrettelegging for båtturister og en driftig
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befolkning. Du skal ikke ha ligget
lenge i den fine gjestehavna før du fornemmer at folket både er gjestfrie og
har greie på båtfolks ønsker og behov.
Hvis det er noe galt med båten din,
er dette stedet hvor du får kompetent
hjelp til det meste!
21-24. juli i år skal Forbundet
Kysten avholde sitt årlige landsstevne i

byen, for andre gang. I samarbeid med
Egersund by og de lokale kystlagene
inviteres alle kyst- og båtkulturelt
interesserte mennesker til et ramsalt
treff. Det går fortsatt gjetord om stevnet som ble arrangert her i år 2000.
Det er nok grunnen til det uvanlige å
ha blitt tildelt dette prestisjefylte arrangementet på nytt. Hele byen står bak
arrangementet fordi de allerede vet at
det vil forsterke deres stolthet og glede.
Stevneleder Johan Aakre kan fortelle
at det er “det ekte”, de små detaljene
og det å ha det gøy som skal dominere. Publikum slipper å bli utsatt for
offensive selgere, men det vil koste litt
inngangspenger. Mottoet er at gleden
skapes i et betingelsesløst arrangement
med kvalitet. Stevnet kan lokke med at
bydelen ved alle bryggene er forbeholdt stevnet og de ca. 100 gjestende
båtene. Det blir musikk og opptredener på alle hjørner og i parkene. Det
blir aktiviteter for barn, og konserter
holdes i det gedigne byteltet på kaia i
byens sentrum.
Egersund er en fantastisk kystby
som ønsker å gi positive opplevelser
for alle – både før, under og etter årets
kyststevne.
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Marvik i Ryfylke
Motorbåtferien kan av og til by på
spenning med kuling og høy sjø ute i
havgapet. Da er det deilig å kunne sette
baugen inn bak øyene for å oppleve
innlandsklima og idyllisk natur. De
regionale friluftsrådene i Rogaland
har tilrettelagt mange flotte natur- og
uthavner for båtfolket. Marvik er imidlertid en god representant for flere av
Ryfylkes godt tilrettelagte gjestehavner.
Den lokale båtforeningen tilbyr 80 meter
langside gjesteplasser og et topp moderne
serviceanlegg for en rimelig penge. Den
nye flytekaia med vann og strøm er av
beste kvalitet, og har selvsagt den viktige
detaljen med en solid beskyttelseslist av
treverk (brygger som er laget av utrangerte laksemærer kan være utfordrende).
Trelista beskytter båten mot skader når
hurtigbåten av og til holder for stor
fart ute i fjorden, og den bidrar til en
skadefri manøver inn mellom båter når
du «går på et spring». Butikken på kaia
tilbyr mat og billig drivstoff, men er også
avhengig av at båtturistene handler der.

Ellen har nettopp startet opp driften
etter at andre måtte legg inn årene i fjor.
Hun syntes det var for galt at hennes
kjære hjemsted skulle være uten butikk,
så hun tok opp igjen tradisjonen fra tre
generasjoners forfedre som har drevet
«Marvik assorterte landhandel». Marvik
byr på ypperlige badeforhold med bl.a.

en naturlig sandstrand for de minste.
Sjøørreten spretter i bukta, og du finner
turløyper som gjør det enkelt å stige
opp i høyden for et praktfullt skue utover Ryfylke. Befolkningen er stolte og
gjestfrie, og de har flere nettsider som gir
god informasjon til båtfolket.

Kosteröarna
Koster har 5-6 små, idylliske havner
som kan gi de beste opplevelser utenom
den intense sommersesongen. Litt større
båter trives antagelig best med å legge
til ved Ekenäs eller i Kostersundet, men
idyllene finner du på de minste plassene,
som Vettnet, Brevik og Kyrkosund. Der
har «urbefolkningen» klart å beholde
de små idyllene slik de ble bygget i eldre
tider. Den største perlen av opplevelser er
imidlertid å gå fottur i naturreservatet på
Nord-Koster. Hvis du har det privilegium å kunne bruke god tid, vil du oppleve
at landskapet trollbinder!
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