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På tur med sommer «Ø
MOT JUSTØYBROA: På åpne strekninger fosser «Øya» mot Lillesand.

En dag med «Øya»
gjennom skjærgården er
sommeropplevelse som
kan sammenlignes med
jordbær med sukker og
«fløde». Det er bare på
sommeren man kan
oppleve det.
KURT STANGEBY
redaksjonen@lp.no

Etter å ha stått og ventet noen minutter kommer «Øya» glidende
sakte inn mot oss på Blikksund
brygge. Båten er som vanlig, på en
flott sommerdag fylt opp av glade
mennesker som nyter turen gjennom Blindleia.
Om bord blir vi møtt av skipper
Vidar Sørbotten og den unge matros Frode Hansen.
At skipperen er lommekjent i
skjærgården skjønner passasjerene
når han gjennom hele
turen forteller dem
hvor de er og hvilken
historie som knytter seg
til stedene.
Frode Hansen tar seg
av fortøyning og salg av
forfriskninger til de passasjerer som måtte ønske det i løpet av den
tre timer lange turen.

har ønsket å bli med, men båten
var dessverre full.

Mye trafikk
Det er mange båter som skal gjennom trange sund og forbi både synlige og usynlige skjær.
Sørbotten er stadig vitne til nestenkollisjoner og også at båter tøtsjer bort i hverandre.
–Jeg må jo bare satse på at folk
tar hensyn til at det kommer en
større båt som «Øya», og at de har
kontroll over båtene sine.
–Stort sett så går det greit, sier
en tilsynelatende avslappet skipper.
Vidar Sørbottens far var for øvrig mannskap på rutebåten i utallige år den gang den gikk i helårsrute mellom Lillesand og Kristiansand.

På mimretur

–Jeg er 75 år og det er nå 60 år siden jeg var med «Øya» sist, kan
Tonny Syvertsen fra Sogndalen fortelle. Hun og datteren
Elisabeth Thorsen har
tatt turen for at moren
skal få se igjen huset på
Gaupholmen
ved
Brekkestø. Som 15
åring jobbet hun på
pensjonatet på Gaupholmen.
I løpet av noen få minutter, idet skipperen
sakker ned på farten
To kapteiner
glir huset på GaupholVidar Sørbotten og Jan
men forbi.
Pettersen deler på job– Tenk at dette steben med å føre rutebåVidar Sørbotten det nå er til salgs for 60
ten gjennom leia på
millioner, ufattelig, sier
sommeren. De avløser
den eldre damen stille.
hverandre etter to og tre ukers turPå motsatt side av båten sitter
nuser. Kapteinene har opplevd en Arnfinn Kvareng sammen med fire
fantastisk sommer. Flere av passa- damer, som ikke vil fortelle hva de
sjerene kommer igjen og igjen.
heter, men den ene kan fortelle at
– Jeg har opplevd at noen tar hun har bodd på Rosenberg i Lilturen opp til fire ganger i løpet av lesand i 12 år.
den perioden på tre uker som jeg
Kvareng sier han føler seg som
er om bord, forteller Sørbotten. en hanefar på tur der han sitter
Mange lokale kommer igjen og sammen med alle damene, en tur
igjen for å vise besøkende den va- de gjerne tar en gang hver sommer.
kre skjærgården.
Hva er det som får så mange til Med «Øya» for første gang
å ta denne turen? Mange står hele Framme i baugen sitter en ungdom
den tre timer lange turen, og de og to mindreårige fra Slemmestad.
som sitter, sitter ikke godt. Det er Det er Rebecca Jensen, Noah og
ingen dekkstoler om bord, bare Jonas som er med på denne turen
harde trebenker.
for første gang.
Slik er «Øya» og slik har den
Noen andre som er med for førvært i alle år. Skipperen mener at ste gang er et godt voksent par fra
det er miljøet om bord og den Askøy ved Bergen. Sigrun og Krisflotte naturopplevelsen som, til toffer Rob nyter turen gjennom
tross for mangel på fasiliteter, trek- skjærgården. De synes det er en
ker folk til å ta turen.
flott opplevelse og de lengter absoVi får opplyst at man må bestille lutt ikke hjem til regntunge Berpå forhånd for å være sikker på å gen.
komme med. Denne dagen har
Kristoffer kan for øvrig fortelle
skipperen måttet si nei til flere som at han opprinnelig kommer fra Sør-

Jeg må bare
satse på at
folk tar
hensyn og
har kontroll
over båtene
sine

BLIKKSUND: «Øya « er ingen stor båt, men den har allikevel noe majestetisk over seg der den stille kommer glidend

MED ØYA FOR FØRSTE GANG: Rebecca, Noah og Jonas koste seg
gjennom Blindleia.

KUNNSKAPSRIK: Skipper Sørbotten guidet passasjerene.

landet, ettersom han er født i Kvinesdal.
Om bord treffer vi også en annen
reisevant kar, Kjell Skeivoll fra Sogndalen. Han har tatt med seg kona
Torveig på tur med «Øya» denne
dagen.
Skeivoll er godt kjent i Lillesand
etter at hans sønn drev firmaet Ho-

var det mange av passasjerene som
skulle, det er lett å si, men ikke så
lett å få gjennomført.
Vi registrerte at det var flere som
stilte seg opp på den gamle rutebilstasjonen, andre stilte seg utenfor
drosjebua uten å se snurten av ei
drosje.
En dame kom bort til oss og spur-

me Design på Tingsaker i mange år.
– I den perioden var jeg mye i
Lillesand, forteller han. Når vi nå
legger til kai så skal vi opp i byen for
å spise middag før vi tar bussen
hjem til Sogndalen.

Bussproblemer
Ta bussen tilbake til Kristiansand
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Øya»

MIMRETUR: For første gang på 60 år reiste Tonny Syvertsen med «Øya». I sin ungdom jobbet hun
på Gaupholmen. Her med datteren Elisabeth Thorsen.

de gjennom Blikksund.

ENESTE HANE I KURVEN: Arnfinn Kvareng var i sitt ess sammen med fire damer på båttur.

MATROSEN: Frode Hansen er altmuligmann om bord, her i byssa.
te når neste buss skulle gå, men hun
trodde oss nesten ikke når hun fikk
vite at hun måtte opp på den gamle
Stamvegen for å kunne komme seg
med en buss.
I fjor sommer sto det en minibuss
og ventet på rutebåten, når den la til
kai, men i år var det ikke noen minibuss å få øye på.

Bussproblemene er et lite irritasjonsmoment for en del passasjerer
med «Øya», men dreper allikevel
ikke gleden over en flott naturopplevelse. Uansett vil mange av de
samme passasjerene komme igjen til
neste år for en ny tur gjennom Blindleia.

FLOTT TUR: Sammen med sin mann, Kjell, nøt Torveig Skeivoll både sol og sjø på skjærgårdstur
med «Øya».
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