
O luff a idej
Dan mark
For en skaning ligger orikep-Oanmark preci|
jrunt hornet. Vastkustbon artigor Anhplt el-'
~ler~pes0 efter en lagom dagsetapp. For d?< j
:med hemmahamn pa Ostkuster\r det lite
Ma'ngre till narmsta danska 6, mefl de fiesta
air eniga om att det danska §,0mytet'\ar val
vart resan. ' .
Tdxt och foto Linda Hammarberg
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den danska ovarlden gar livet i sakta
mak. Stress ar ett frammande ord.
Oborna tar sig tid till en pratstund,
•attar skrorior fran olivet forr och
Man kanner sig avslappnad och

kammen.-Njuter av sadant som ar
>rbjudet!':hemma. Tar en morgonol,
i ff ossar i-sm0rrebr0d och feta
enerbrod. Har-gar det knappast att
ssforsta vad som menas med danskt
myt.
anmark tar inte stor plats pa varlds-

kartan. Men grannlandet har en forva-
nande lang kustlinje, 7300 kilometer.
Forklaringen Mr de manga oarna. Drygt
500 stycken, varav ett hundratal ar be-
bodda aret om. Oar med ljust och oppet
landskap, kilometerlaaga strander och
levande landsbyidyll. (|ar~man garna
atervander till. Oar man garna rekom-
menderar andra att segia till:

Varsagod, har ar din guide till en
dejlig seglingsupplevelse i den danska !

SJOKORT OCH HAMNAR
I de inre danska farvattnen far du vanja
dig vid att inte ha mer an nagra decime-

ter fritt under kolen. Igensandnin
ett stort problem, och.djupangivelserna
skiljer sig ofta at. Fiskeutrustning, i
form av fasta trapalar med nat mellan
sig, ar vanliga pa grunt vatten. Dessa a
inte utmarkta pa sjokorte" " "'
kastare ar darfor ett mas
om du brukar ha sena va

Lustigt nog ar de tyska
sportkorten for Danmarl
bade battre och billigare
de danska sjokorten. Met
sportkorten foljer dessutom en cd med
elektroniska kort (Maptech) och en bok
med utmarkta hamnbeskrivningar.

De danska hamnarna, stora som sma,
erbjuder 1 regel all service en batturist
kan 6nsk| sig. Detaljerade upplysning-
ar med skisser och fpton hittar du pa
www.dendanskehavnelods.dk Webb-
sidorna ar anpassade for att kunna
skrivas ut.
• ""Koirima's Havnelbds" har en sjalv-
klar plats i skeppsbiblioteket. Boken
listar alia danska hamnar i alfabetisk
ordning. Varje hamn har en tydlig skiss
med djupsiffror, plats for gastbatar,
fornodenheter pa platsen, sevardheter

I

med mera. "Komma's bog om anj ̂ ^^
ladser i Danmark" utgor ett bra komple-
ment, aven om skyddade naturhamn
med svenska matt matt, ar ovanliga i
Danmark.

Gratisguiden "Sejleren's" delas ut
*i storre gasthamnar. Den kan ocksa
bestallas pa www.se/Zerens.com
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SJORAPPORTER I TOPPKLASS
Danska sjorapporter hor till de basta i
Europa. For dig som bar internet ombord
rekommenderas www.dmi.dfc DMIar
danska motsvarigheten till SMHI. Dan-
marks Radio sander DMI:s sjorapporter
alia dagar pa 1062 kHz. Tiderna ar 05.45,
08.45,11.45,17.45 och 22.45.

Danska motsvarigheten till Stockholm
Radio heter Lyngby Radio. De sander ut
eventuella storm- och kulingvarningar pa
vhf kanal 16.

REGLER OCH RATTIGHETER
I NATUREN
Allemansratt av svensk modell finns inte
i Danmark, men det finns anda gott om
mojligheter for den som vill njuta av oar-
nas rika vaxt- och fagelliv. Har listar vi de
viktigaste reglerna och rattigheterna. Las
garna mer pa www.sfcovognatur.dfc

• Du far ga iland och strova fritt langs med
stranden.
• Det ar tillatet att ga och cykla pa vagar
och stigar i oppet landskap.
• Undvik uppodlad mark, samt inhagnad
mark med betande djur.
• Du far fardas fritt till fots i offentlig skog
(gron skylt med trad pa).
• Du far fardas pa stigar och vagar i privat
skog, men enbart dagtid.
• Dar du far fardas ar det ocksa tillatet
att plocka blommor, bar och svampar (ej
fridlysta).
• Du far inte talta, skrapa ner eller grava
upp vaxter.
• Hundar ska hallas kopplade mellan 1
april och 1 September.

Tank pa att vara extra forsiktig under
hackningstid (1 april-15 juni). Ga inte
heller for nara bus eller bebyggelse. Det
maste ocksa tillaggas att vi aldrig har blivit

antastade av ilskna danskar som kant sij
ofredade av var narvaro. Med ett undan
tag forstas: Ga inte pa en dansk cykelba:
om du ar radd om livet!

LAR DIG RAKNA!
Du blir mycket vanligare bemott i Dan-
mark om du forsoker anvanda lite dansk
ord. Det ar ganska naturligt. Att lara dis
det kluriga danska raknesystemet ar ei
bra start.

En/et, to, tre, fire, fem, seks, syv, otK
ni, ti, elleve, tolv, tretten osvbegripera
Men snart borjar det markliga: 21 heteM
og tyve, 32 to og tredive, 44 fire og fynB
(uttalas ungefar fia au fohho). Sedan •
det varre. Efter fyrtio raknar danskarna
tjugotal: 50 heter halv treds (3 x20 mi»
halften av 20). 60 = tres (3x20). 70 =
halv fjerds (4x20 minus halften av 20«j
80 = firs (4x20). Och90 blir foljaktli*

8 FAVORITER I DANSK
1.AGERS0
Dar Smalandsfarvattnet moter Stora Bait
ligger Agers0 med sina 7 km2 och knappa
250 aretruntboende. Hamnen, som ligger
pa 6ns ostra sida, rymmer narmare 15
aktiva fiskebatar och manga gastande
fritidsbatar. Har ligger ocksa ett fint gam-
malt skeppsvarv. Som brukligt ar i manga
danska hamnar moter hamnkaptenen upp
redan i hamninloppet, fragar om djupet
och hanvisar till en lamplig plats - en ser-
vice man garna vanjer sig vid i hogsasong.

Granne med hamnen ligger Agers0 by,
som for tankarna nagra hundra ar bakat i
tiden. Den slingriga bygatan gar rakt ige-
nom bondgardar med kor och losgaende
hons. Inte langt fran ladugardens god-
selstack hittar du kyrkan och bykrogen. I

utkanten av byn ligger den nyrestaurerade
vaderkvarnen. Den som vill ar valkommen
att stiga in och ta sig en titt. Byns lilla men
utmarkta livsmedelsbutik vittnar om att
2000-talet trots allt har natt Agers0; har
erbjuds gratis internet!

Ar du sugen pa natur och bad rekom-
menderas de fantastiska stranderna pa 6ns
vastra sida. Cykel finns att hyra i hamnen.

2. ANHOLT
Mitt i Kattegat!, 25 sjomil fran svenska

vastkusten ligger Anholt, Danmarks r|
isolerade 6.1 hamnen pa 6ns vastsidal
plats for narmare 500 gastande batarl
finns inget halligang att tala om menl
en enastaende natur, vita rena sandsJ
der och en obruten horisont.

Fran hamnen ar det drygt tva kilonl
upp till Anholt by. Har bor majoritetel
6ns 160 aretruntboende. I byn hittara
mataffar och nagra mysiga restaural
Missa inte att prova jomfruhummerH
kraftor) som ar nagot av 6ns national

Med narmare 15 aktiva fiskebatar finns
det alltid tillgang till farsk fisk i Agerso
Havn. Njut den vid en av hamnens manga
grillplatser.

40

Anholt omges av 26 kilometer harlig sandstrand.
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halv ferns (5x20 minus halften av 20).
Glasklart, eller hur? 100 heter logiskt nog
baraethundrede.

INTE MYCKET DYRARE AN HEMMA
De danska hamnavgifterna varierar fran
hamn till hamn, men ar i det stora hela
ganska likvardiga de svenska. En fardel
ar att elektricitet nastan alltid ingar i
avgiften. Att halla nere utgifterna genom
att uppsoka naturhamnar ar daremot
svart. Skyddade ankarvikar ar sallsynta i
Danmark.

Branslepriserna brukar i stort sett ga
hand i hand med de svenska, medan bat-
tillbehor ar betydligt dyrare i grannlandet.
De danska alkoholpriserna ar i genomsnitt
10 procent lagre an de svenska, billigast
ar det att kopa 61 och vin. Maten ar nastan
20 procent dyrare an i Sverige. Extra dyrt
ar det ute pa oarna. Om du inte ar beredd

att lagga nagra extra kroner pa att stodja
den lokala handeln bor du gora dina inkop
i de storre staderna. Ett trevligt alternativ
ar att bunkra basvarorna i Sverige for att
komplettera med lokala farskvaror under
resans gang. Havets delikatesser handlar
du billigast direkt av fiskarna, frukt och
gront direkt av odlarna.

Alia som har anvant sin svenska mo-
biltelefon i utlandet vet att det kan bli en
riktigt dyr historia. Men i Danmark kan du
som ar kund hos mobiloperatoren 3 surfa
och ringa till samma pris som i Sverige sa
lange du haller dig till 3s eget nat. Las mer
pa www.tre.se

Sammanfattningsvis behover alltsa slut-
notan inte bli mycket hogre an om du seg-
lar pa svenska vatten. Tank pa att det ar
ont om uttagsautomater ute pa oarna och
att fa butiker accepterar internationella
bankkort. Ta med dig gott om kontanter!

I Danmark galler inte allemansratten, men
det finns gott om utmarkta stigar for den
som vill utforska naturen.

OVARLDEN
Du koper dem billigast direkt fran fiskarna
i hamnen.

Anholts yta pa knappt 22 km2 bestar
till 80 procent av oken. Oknen skapades
pa den tiden da 6ns fyr eldades med ved.
Fyren hittar du langst ut pa ostra udden.
Fran en utsiktsplats vid fyren kan du se
ut over salreservatet Totten. De cirka 500
salarna utgor Europas storsta salkoloni.
Den som vill besoka udden vandrar pa
stigar genom oknen eller cyklar langs den
vata delen av stranden. Cyklar finns att
hyra i hamnen.

3. DREJ0

i Gammel Havn ar detta en parla som ar
val vard den tva kilometer langa prome-
naden over on. Vill du inte ga kan du hyra
en cykel i farjehamnen. 40 danska kronor
kostar det for en hel dag. Cyklarna ar
olasta och du betalar i en liten bossa enligt
arlighetsprincipen. Pa va gen till Gammel
Havn passerar du byn. Granne med krogen
finns en liten k0bmand dar du kan bestalla
fa'rskt brod till frukost. I owigt ar butikens
utbud begransat. I byn hittar du ocksa en
av Drej0s aldsta gardar, Gamle Elmegaard,
som idag rymmer bade museum och
konstgalleri.

4. ENDELAVE

Gammel Kavn ar Drej0s absoluta parla.

I skargarden mellan de storre oarna Fyn
och Ar0 finns det gott om fina smaoar att
valja mellan. En av dem ar Drej0 med ett
70-tal invanare. Den 4,2 km2 stora on har
tva hamnar. farjehamnen i sydost for oss
som sticker lite djupare och den norra och
ba'ttre skyddade Gammel Havn for sma
grundgaende batar (1,2 m).

Aven om du inte kommer in med baten
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Finns det hjarterum finns det stjarterum.
I hogsasong fylls Endelaves hamnbassang
anda ut till inioppet.

Den bananformade on Endelave ligger
i sydvastra Kattegatt, knappt fern sjomil
fran jyllandska fastlandet. On ar 13,2 km2

stor och har 175 fastboende.
Vattnen runt Endelave ar ovanligt

grunda, aven med danska matt matt. Pa
va'g in mot hamnen, som ligger pa 6ns
norra sida, passerar du naturreservatet

M0Ilegrunden dar du nastan alltid kan se
sal. Ha kikaren redo.

Hamnen ar placerad langst ut pa en 300
meter lang pir. Sjalva hamnbassangen ar
liten och trang, men tack vare en engage-
rad och effektiv hamnkapten kan man ta
emot narmare 60 fritidsbatar. Servicen ar
god; gastande batar erbjuds bade frukost-
brod och tradlost internet.

Endelave by ar en valbevarad gam-
mal landsby pa promenadavstand fran
hamnen. Har hittar du bade mataffar,
museum, bageri, posthus, bibliotek och
gastgiveri. I byn finns ocksa en 1400-tals-
kyrka med tva vackra votivskepp.

1,
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5. FEJ0

I
Orikets kanske mysigaste "kro" drivs av en
svensk kvinna. Missa inte restaurang Clara
Frijs i Dybvig Havn. Namnet ar hamtat fran
en lokal paronsort.

I Smalandsfarvattnet, soder om Sjalland,
finns gott om riktiga parlor. Den storsta on
heter Fej0. Detta betyder dock inte att den
ar stor. Fej0 ar 16 km2 och bar drygt 600
invanare. On ar kand for sina fruktplan-
teringar - nagot som marks i de manga
sjalvbetjaningsbodarna, som lockar med
farsk frukt, hemlagad marmelad och saft.
Ett besok pa forsommaren nar frukttraden
blommar ar nagot alldeles sarskilt.

Fej0 bar tva samhallen, Vesterby och
0sterby. Bada byarna har en egen hamn. I
Vesterby hittar du farjehamnen. Pa prome-
nadavstand fran 0sterbys livsmedelsaffar
ligger gemytliga Dybvig Havn, som ar att
rekommendera for fritidsbatar. Har hittar
du ocksa ett fint gammalt batvarv och ett
par restauranger.

Pa Fej0 rader det nastan alltid ett skont
lugn. Vill du ha mer fart bor du besoka
grannon Fem0 och den stora internatio-
nella jazzfestivalen som halls sista helgen i
juli varje ar.

6. LXES0

0sterby Havn ar en
av Danmarks vikti- ^ J
gaste fiskehamnar. ''iT"̂

On L02S0 i Kattegatt ar ett mycket populart
mal for svenska batar fran vastkusten. Har
lockar farska havskraftor, langa harliga
sandstrander och billigt danskt 61. Pa
on finns tva hamnar, varav 0sterby ar
den storsta med plats for 220 gastande
fritidsbatar och ett 20-tal hemmahorande
fiskekuttrar. Vester0 Havn ar en lite mind-
re fiskehamn med en ny fin anlaggning
for gastande batar. I direkt anslutning till
bada hamnarna finns moderna hamnfaci-
liteter, flera matstallen och goda inkops-
mojligheter.

Lffis0 ar Danmarks minsta kommun med
sina drygt 2 000 invanare, samtidigt som
man har landets lagsta befolkningstathet
- on ar 118 km2 stor. Huvudorten heter
Byrum och ligger mitt pa on. Lokalbus-
sen ar gratis for den som vill se sig om.
Cykel finns annars att hyra i bada ham-
narna. 6ns mestvalbesokta attraktion ar
saltverket, Lces0 Saltsyderi, dar det gamla
hantverket visas upp. Pa 1600-talet hotade
verksamheten att begrava hela Laas0 i
sand, eftersom all skog eldades upp vid
saltsjudningen.

7. SAMS0
Sams0 ar med sina 112 km2 och 4 300
invanare den storsta on vi tipsar om har
i Praktiskt Batagande. Har stannar man
garna nagra dagar extra. On som ligger i
sydvastra Kattegatt har hela fyra hamnar
att erbjuda gastande batar. Varje hamn
har sin charm och sina fordelar. Alia fyra
erbjuder cykeluthyrning. Vill du besoka
Sams0festivaleii ligger Ballen pa ostkus-
ten bast till. Vackrast insegling erbjuder
Lang0r pa nordostsidan. Har finns ocksa
en popular naturhamn. Ska du byta besatt-

Nordby Bakker pa Sams0s nordspets bjuder
pa harlig utsikt over Kattegatt.

ning eller vill utforska 6ns sodra sida valjer
du farjehamnen Kolby Kas Havn. Medan
Marup Havn pa 6ns nordvastsida ligger
narmst till om du vill besoka Nordby Bak-
ker. Vandra over de grona kullarna ut till
sandstranden pa udden. Val framme bru-
kar det passa bra med ett svalkande bad.
For varmt och soligt ar det ofta pa Sams0;

on sags ha flest soltimmar i hela Danmai
Kanske ar det darfor som jordgubbarna
pa Sams0 smakar sa Ijuvligt. Mest kanti
Sams0 anda for sin goda potatis, som sa
i ofantliga mangder i hela Danmark und
varumarket Sams0kartofler.

8. TUN0
Tun0 ar en bilfri 6 strax vaster om Sam;
Den lilla on pa 3,5 km2 har i dagslagetl
fastboende. I borjan av juli varje ar ar 4
festival pa Tun0 och da ar det fantastisk
stamning i den overfulla lilla hamnen.
Kom i god tid om du vill besoka festivai
Las mer pa www.tunofestival.dk

On ar val vard ett besok aven utan-
for festivaltider. Naturen ar vacker odii
omvaxlande och det finns en sju kilom|
lang stig som leder runt hela on. I anslfl
ning till hamnen ligger Tun0 by. Har Km
du bland annat en restaurang, en matfl
far och en mycket speciell kyrka - sedal

Tuno fyr hittar du hogst upp i kyrktorf

1801 fungerar kyrktornet som fyrtor
Kombinationen ar unik i varlden. Pn
fick under manga ar extraknacka sor
fyrvaktare och Tun0borna berattarf
historien om prastfrun som delades
med fyrvaktaren.

Missa inte att besoka hamnplanE
jan kastar loss. Har overraskas detc
mest ovanliga och trevliga satt att c
av nara och kara.
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Allehanda loppisbord och fruktbodar star
langs med vagarna som symboler for den
danska ovarldens charm. Bli inte forvanad
om bossan ar olast sa att du kommer at att
va'xla.

Anvand ekolod. Problem med
igensandning.
Se uppforfiskeutrustning pa
grunt vatten.
Angor hamn i god tid.
Trangt i hogsasong.
Respektera hamnkaptenen.
Ta med kontanter.
Ont om uttagsautomater.
Handla billigt direkt av
fiskarna/odlarna.

• Lar dig danska raknesystemet
• Utforska oarna. Ta med egen cykel,

eller hyr pa plats.
• Visa hansyn i naturen.

Allemansratten ga'ller inte.
• Glom inte kikare, fagelbok och flora.

AFFIX
~~t SYSTEM

Aldrig har det varit enklare att installera ett komplett 230V
landstromsystem. Kombinerat med kraften fran Mastervolts
batteriladdare och inverters, utrustade med Plug&Play kontakter,
och "Ready-to-go" kablar hela vagen fran
landstromsintaget till uttagen i baten, sa Ran ni antligen njuta av
semestern till sjoss utan att oroa er for elektricitet.

Installera som proffsen, Mastervolt sitter idag i 9 av 10 batar som
byggs i Sverige.

- Plug&Play landstrom, installera sjalv utan elektriker

- Enda kompletta systemet

- IP67 pa kablar och intag

230V fran land

Plug&Play central

230V uttag i baten

230V uttag i baten

- 3 olika kit, allt for just din bat

- Utoka med hela Mastervolt sortimentet

- 0% Felmarginal

Plug - then play.
Komplett 230V landstromsystem med laddare, kablar, intag, uttag och central

Mastervolt Batteriladdare

Mastervolt Sweden AB
Neongatan6 tel. 031-7344750
431 53 Molndal fax. 031-7344752
www.affixsystem.se info@mastervolt.se


