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Enhver skikkelig sjømann har en søt pike i enhver havn, sies det. Siden man er bibliotekar, er
det mer naturlig å kjenne en bibliotekar eller en bokhandler i enhver havn. Vår gode venninne Ti
na Brødholt, som jobber i Høyer bokhandel
når hun ikke er trener på Friskis & svettis, kommer gjerne med gode boktips når vi er innom
Arendal.

Denne gangen skal vi se på et område Tina kjenner godt fra mange år på sjøen: Sørlandet –
en naturlos gjennom Skjærgårdsparken
.

Førsteinntrykket er enda en coffetable-bok (en stor bildebok for voksne som ikke liker
bokstaver) som er så pen at den kan ligge framme på stuebordet. Det er helt feil! Det vil si, den
kan godt ligge framme, men den er mye mer enn en bildebok.

Boken har tre bidragsytere, Øivind Berg, som står for teksten, Jan Atle Knutsen, som har
skrevet om plante- og dyrelivet og
Øystein Paulsen
, som er selvlært fotograf.

Vi henger oss opp i Paulsen, og lurer litt på «selvlært», som det står i omtalen av ham. Virkelig?
Det er laget noen bøker om skjærgården i dette og i mindre formater, og felles er pene bilder.
Det er ikke så vanskelig å ta pene bilder på fine sommerdager ved kysten, selv den gladeste
amatør klarer det. Paulsen er ikke der i det hele tatt. Her er det mange blinkskudd som krever
både kunnskap og tålmodighet, og som hever seg høyt over det den jevne, habile feriefotograf
presterer, og også over de fleste av tilsvarende bøker vi har sett. I grunnen er det Paulsen som
stjeler showet
både ved første og femte gjennomblading. Her er mange, mange bilder vi gjerne hatt som
plakat. Etter diskusjoner internt i redaksjonen er vinnerbildene s. 26-27, s. 52-53, s. 90-91 og
det herlige på side 101. Hva kan vi si: Kjøp boken eller lån den på biblioteket og se selv. Dette
er bare et bittelite utvalg, og kanskje har vi ikke valgt de teknisk mest krevende bildene?
Paulsen må ha en egen evne til å få alle «modellene» til å slappe av, her er det ikke noen
oppstilte bilder, men mange virkelig gode portretter, som «Herre med hummer» på s. 104. Vi
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stopper der, vi kan ikke omtale alle bildene.

Det er på tide å se litt på teksten, som er både omfattende og godt skrevet. Boken åpner med et
forord av Odd Børretzen, og hvilken bok taper på det? Ikke denne boken heller.

Den generelle delen dekker

-

Fisk og fisking
Planter
Geologi
Fugler

Her finner du både omtaler i passende mengder. Med det mener vi at emnene er skikkelig og
godt presentert
, men
det er ikke en bok som går veldig i dybden. Skal du vite «alt om geologi» på Sørlandet, må du
skaffe deg tilleggslitteratur. På den andre siden: Dersom du er akkurat passe interessert i
geologi, er ikke omtalen lengre enn at du fint henger med og antageligvis lærer noe nytt. Kan du
alt om fisk & planter, kan teksten bli kjedelig, men vil du friske opp hvilken plante som ble brukt
mot tyfus eller hvor mange arter av leppefisk vi har i Norge, kan du finne ut av det i boken.

Her er mye informasjon og mangt å lære – alt pakket inn i en velskrevet tekst og med god
layout
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som gir boken et «lettlest» preg. Men la deg ikke lure – har du lest denne boken fra perm til
perm, har du høyst sannsynlig lært ganske mye og fått noen aha-opplevelser.

Så følger en nærmere presentasjon av Sørlandet, de lange linjene og sted for sted. Du finner
ikke «alt om» et sted, øy eller by, men du får en indikasjon om hva du finner. Det kan fungere
som en fin intro dersom du planlegger din første seilas ned langs kysten eller som en herlig
minnebok hvis du har vært her. Skal du tilbringe flere dager på et sted, kan du heller supplere
med bøker fra bokhandel og bibliotek, det lokale turistkontoret eller nettet.

Det er noen få fargekart i boken, de fleste i geografidelen er gode svart-hvitt kart med tydelige
stedsangivelser.

Konklusjon: Bak en praktfasade gjemmer det seg et solid verk som dekker både geografi,
geologi, dyre- og planteliv. Har du lest denne boken fra perm til perm, har du høyst sannsynlig
lært ganske mye og fått noen aha-opplevelser. Den vil fungere som en herlig minnebok dersom
Sørlandet allerede er en kjent størrelse og være en fin introduksjon til landsdelen dersom du
ikke er kjent her.

Og for å vise at vi har lest boken: På side 191 omtales arkitekten bak Kragerø rådhus og
Stortinget som Langslet. Det korrekte navnet er Langlet (uttales Langlè). En svenske bygget
altså maktens hus rundt om i landet før vi rev oss løs i 1905.

Bildene er i en klasse for seg – hvor kan man få kjøpt plakatene? Det forundrer oss at vi
ikke har hørt om Paulsen før, vi har vært på noen fotoutstillinger gjennom årene. Et hull i vår
allmenndannelse som nå er tettet.

Boken er noen år gammel, uten at det spiller noen rolle. Løp og kjøp eller snakk med din
favorittbibliotekar!

Sørlandet – en naturlos gjennom Skjærgårdsparken
Oslo : Kom Forlag, 2007
ISBN 978-82-92496-35-0
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280 s.
Kr. 398,- på forlagets hjemmeside
Boken finnes også i en engelsk utgave, se forlagets hjemmeside .

Foto: Kom Forlags hjemmeside (bokomslag) og Havforskningsinstituttets hjemmeside
(bølgebilde av Ø. Paulsen).

Dersom du vil se på andre bøker om mål for båtferien:

Magne Klanns havnebøker fra Lista til svenskekysten

Engeviks havneguide Lindesnes til Bergen

Magne Klanns bok om Skagerrak

Engeviks havneguide Göteborg til Svinesund

Kystatlaset fra Strömstad til Lista

Farvannsguide til Vänern og Vättern

Skanör - Strömstad

LandsoLandsort - Skanör del 1 og del 2
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På udflugt i Danmark

Oppsummering - reiseguider i Norden
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