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Reiseminnet Det frilufts-elskende ekte-
paret forlot godt betalte 
jobber i Göteborg, for 

å få bedre tid til hverandre og 
barna, komme tettere på naturen, 
og styre hverdagene selv. En ikke 
ukjent drøm for mange av oss, 
men for Ingela og Marcus ble det 
altså ikke bare med drømmen.

Grenseløs verdi
– For å kjenne på den følelsen må 
du rett og slett bare bli med en 
tur på havet, mener Marcus når 
jeg hilser på ham ved enden av en 

rekke røde båtnaust i Grönemad 
like utenfor Grebbestad.

Jeg rekker ikke nøle før Marcus 
har satt kajakken på vannet og 
gjort overlevelsesdrakten klar.

Ingela og Marcus traff hverandre 
i Göteborg via felles venner. Begge 
levde hektiske liv på hver sin 
kant. Hun, med en mastergrad i 
media og kommunikasjon som 
ballast, hadde hendene fulle som 
turistguide i land som Frankrike 
og De britiske jomfruøyene.

Marcus er opprinnelig fra 
østkysten av Sverige, og har 

Padling i vinterskrud
Den svenske vestkysten og sommerfavoritten 

Grebbestad har attraksjoner på vinterstid 
de færreste vet om. Kajakkpadling med 

Ingela og Marcus Holgersson er én av dem.
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Når: februar 2016

bakgrunn fra den internasjonale 
økumeniske stiftelsen YMCA, 
og senere som IT-konsulent med 
base i London. Men innerst inne 
var det ikke det livet han hadde 
sett for seg.

– Jeg har alltid hatt en dragning 
mot naturen, forklarer han når vi 
etter en halvtime ut i skjærgården 
– i hver vår havkajakk – padler 
baugen opp i fjæresteinene. 
Marcus har funnet et snøfritt 
svaberg en liten times padletur ut 
i øyriket, som under den disige 

vintersola er blitt tørt og vel egnet 
for en liten rast.

Rundt oss er det som stille før 
stormen. En og annen sjøfugl 
skriker over hodene vår. Ellers 
er det bare det de tunge sukkene 
fra havet som bryter den totale 
taushet.

– Det er noe med mennesket 
mot naturen her ute som får meg 
til å føle meg så levende, betror 
Marcus meg. 

Han starter gassbrenneren for 
å tilberede en enkel supperett, 
og etter ti minutter myser vi mot 

� VINTERKAJAKK: Padling på havet egner seg like godt på vinteren som om sommeren. � PÅ KJØL: I den svenske skjærgården er den tidligere IT-konsulenten Marcus Holgersson i sitt rette element.

� TYPISK: Naustene i Grebbestad er i godt hold.
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sola med en øl hver i handa og 
trenger ikke si et ord. Vi møtes i 
en felles og usagt erkjennelse av 
den grenseløse verdien som ligger 
i naturlandskapet rundt oss.

Også på sommeren 
Dragningen de to hadde mot 
naturen har foreløpig endt opp i 
etableringen av Skärgårdsidyllen, 
som tilbyr utleie av kajakk 
og padlebrett, guidete turer, 
overnatting og andre organiserte 

aktiviteter i den idylliske naturen 
rundt Grebbestad.

– Vi føler oss veldig privilegerte 
som kan leve av interessen vår for 
naturen, av favorittaktivitetene, 
og i tillegg gjøre dette sammen. 
Det tror jeg også kundene våre 
føler, sier Marcus som for seg selv, 
og gliser så de blå øynene omtrent 
forsvinner mellom smilerynkene.

Vinteren har fortsatt Bohuslän 
i et godt grep, men godt kledde 
som vi er gjør den lett tiltakende 

brisen oss lite. Havluften – og den 
varme suppen – gir oss energi, og 
etter en halvtime er vi tilbake i 
kajakkene våre. Sjøen duver som 
tungolje, og jeg følger Marcus 
enkelt rundt et par av svabergene 
vest for oss. Naustene i Grönemad 
er nå bare en tynn, rød stripe i det 
fjerne.

Ute i det fri løper tiden fort, 
vinterdagene er fortsatt ganske 
korte, og etter en time vender 
Marcus snuten mot land. 

I hjertet av Arktis
Polarlyset magiske stråler fortsetter å fascinere mennesker over hele verden. Det blafrende lyset 
skapt av partikler fra solen er likevel bare én av grunnen for å oppleve vinterlandet i nord.
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Det skal ikke minst 
sammenslutningen Visit 
the Artic bidra til. De tre 

reiselivsbedriftene representerer 
på mange måter et tverrsnitt av 
det man kan oppleve i Nord-
Norge, fra villmarkscamper under 
nordlyset til fisketurer ut fra et av 
våre flotteste og ofte underkjente 
øysamfunn, Senja.

Spiren til Alta friluftspark ved 
Altaelvas bredd utenfor byen med 
samme navn ble sådd av det som den 
gang het SAS North Cape Hotels 

for rundt 30 år siden. Hotellet dro 
i gang scooteropplevelser innover 
Finnmarksvidda, som etter hvert 
tiltok i omfang.

Med årene overtok brødrene 
Hans Ulrik og Tor Kjetil Wisløff 
operasjonen og bygde gradvis 
opp friluftsparken til Nord-
Norges største selskap i sitt slag. 
Senere skiftet parken navn til 
stedsnavnet der hovedkvarteret 
ligger, Sorrisniva, hvor også 
Norges første og største ishotell i 
dag ligger.

I underkant av 50 mil lenger 
sørvest befinner det enestående 
fiskeværet Hamn på Senja seg. 
Det aktive fiskeværet ligger 
idyllisk til på en liten øy dypt inne 
i Bergsfjorden, hvor det gjennom 
selskapet som bærer bygdas navn 
legges til rette for opplevelser både 
ute på havet eller i fjellene rundt.

Fra Hamn er det 180 kilometer 
i bil videre til Aktiv Events i 
Harstad, lenge mest kjent for 
sin oljebase og forsvarsanlegg 
Åsegarden. Harstad er imidlertid 

– Kom til sommeren, da kan 
vi være ute hele døgnet, foreslår 
Marcus raust når vi sammen drar 
kajakkene opp på land. Solen er 
på vei ned over svabergene vi kom 
fra, og et lett snødryss faller som 
silkekonfetti på bakken rundt oss.

Jeg kommer til å ta ham på 
ordet!

Turistinformasjon
www.visitsweden.no, 
www.skargardsidyllen.se z

� NÆRING: Kraftkost og riktig væske er viktig når 

en padler rundt i den svenske skjærgården.

� FELLES INTERESSER: Marcus Holgersson 

har funnet seg vel til rette i Ingelas hjemtrakter 

på Sveriges naturskjønne vestkyst.

� PÅ VANNET: I en havkajakk 

kommer du virkelig tett på naturen.

�SORRISNIVA: Ishotellet er fortsatt blant de store 

attraksjonene i Sorrisniva.

�KLAR TIL TUR: Sara Julie Buljo og Jørgen Kristoffer Jørgensen Buljo 

gjør seg klar for en kjøretur i Alta under Borealisfestivalen i bygda.

�HUNDESLEDE: Blant de store  

opplevelsene i nord er hunde-

sledeturene.

også er et ypperlig utgangspunkt 
til ekskursjoner i et område 
av Norge som har havnet litt i 
skyggen av nærliggende Lofoten 
og Vesterålen.

Fra Harstad legges det opp 
til alt fra snøscooter-safarier til 
fisketurer på havet.

Nord-Norge er en utømmelig 
skattkiste av opplevelser – sommer 
som vinter – noe Visit the Arctic 
lover å gjøre alt som står i deres 
makt til å underbygge. z
www.visitthearctic.no

� VÅRSOL: Lyset på dagen kan være fantastisk, særlig når solen er tilbake. På kvelden og natten dukker nordlyset ofte opp.
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