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 FAKTA

 Hvilket sted i Norge velger du deg?
 Jeg turnerer rundt i dette fl otte landet 
vårt nesten halve året, og liker meg godt 
på de fl este plassene jeg har vært. Men 
siden jeg i bunn og grunn er en hjemme-
kjær person, behøver jeg heldigvis ikke 
reise så langt for å oppleve det beste av 
Norge. Rett ut fjorden for Namsos, som 
forøvrig har fått navnet sitt fra oset der 
Namsen renner ut hvis du ikke vet det, 
bretter fjorden seg ut med øyer, holmer 
og skjær. Et område som ikke uten grunn 
også kalles for Eventyrkysten. Har du en 
båt som går 25 knop, som jeg har, kjører 
du fra Namsos ut til havet på 45 minutter. 
Familien har et sommerhus på Nord-
Statland, et gammelt industritettsted, 
med et visst sørlandspreg. Her bor det en 
del fastboende som har Norges enkleste 
postnummer, 7777, men det er også et 
sted hvor folk fra innlandet tilbringer 
sommeren. Utlendinger fi nner også veien 

hit, særlig tyskere, som liker å fi ske.
 Beskriv stedet med noen adjektiver.
 Skjærgårdsidyllisk, selv om det selvføl-
gelig ikke kan sammenliknes med for 
eksempel Hvalerøyene i Østfold. Her 
oppe kan du til gjengjeld oppleve fi re 
årstider på ett døgn. Værets skiftninger er 
fascinerende. Med storhavet rett ut, er det 
vilt, men kan på gode dager også oppleves 
som pur idyll med kritthvite sandstrender 
og et helt spesielt lys. Mange kommer hit 
nettopp for å oppleve dette lyset. En av 
øyene, Leka, med sine gulrøde serpentin-
fjell, er et geologisk under som lokker 
til seg geologer fra hele verden.
 Er det steder å overnatte hvis vi besøk-
er dette området?
 På utsiden av fjorden er det fl ere 
muligheter for overnatting, blant annet 
i rorbuer, eller et staselig bygg som heter 
Sagvika Gjestehus hvor du også kan leie 
båt.

 

m
itt norge

Fjorden ut for Namsos er et stykke Norge D.D.E.-sangeren, Bjarne 
Brøndbo, mener er en undervurdert godbit. Et gammelt naust gjort 
om til pub om sommeren, en rask båt og lange, late dager i vedfyrt 
badstamp er det som skal til for å få denne karen i feriemodus.  
Tekst Wanda Widerøe   Foto Steinar Johansen

▼

Fra Brakstad havn på Jøa. Puben fi nner du i et av 
de gamle naustene. Du kan også komme hit med 
bil, selv om den siste biten av veien ikke er den 
aller beste.

 FAKTA

BJARNE BRØNDBO

●  Født 1964 i Namsos, byen som også er 
kjent som Trønderrockens vugge. Han 
skulle egentlig bli lærer, men fant andre, 
og kanskje mer spektakulære, måter å 
påvirke omgivelsene på. Bjarne er et stort 
skuespillertalent, kirkesanger og en 
populær toastmaster når han har tid, ved 
siden av selvfølgelig at han er førstesanger 
i D.D.E. Behersker også trekkspill rimelig 
bra, og er dessuten medeier i Namsos 
Bilopphuggeri og BIL1DIN. 

●  Gift og far til tre.

●  dde.no
●  fosnesinfo.no
●  namdalskysten.no

Late dager i strandkanten
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Hvordan kommer 
vi oss hit?
 Det går daglig 
hurtigbåt fra Nam-
sos til fl ere av øyene 
som Jøa, Rørvik og 

Leka. Du skulle ta deg en tur, loffe mel-
lom øyene, attraksjonene er mange; Ut-
vorda kystfort, det nedlagte Villa Fyr, 
Sklinna fyr, Leka Steinsenter, tufter etter 
gammel bosetting, Fingalshula, Middelal-
derkirka på Nærøya, gamle fi skevær på 
Sør-Gjæslingan, for å nevne noe. 

Hva handler dagene om for deg der?
 Kos, avslapping, lange timer i en 
vedfyrt stamp, også hender det at jeg 
setter noen krabbeteiner. Jeg er litt for 

utålmodig til å fi ske med snøre. Med 
båten tar vi gjerne en tur til Brakstad havn 
på Jøa, som fra gammelt av var en nød-
havn. Du må gå på utsiden av Otterøya og 
ta retning inn Bragstadsundet for å kom-
me hit. I dag er dette en populær havn for 
båtfolk på vei sørover eller nordover. For 
oss som bor i området blir det nesten som 
for fjellfolket – vi drar dit på ekspedisjon, 
og synes den enkle serveringen er luksus.  
 Olav Duun var fra Jøa, så dette er 
Duun-land med sitater på veggene; “Fulle 
folk, det er folk det òg.” Det synes jeg er 
et greit sitat. De som driver stedet lever 
litt i slow motion. Går rundt i rolig tempo 
og patter på pipa, null stress. Atmosfæren 
er hyggelig. Puben er et gammelt naust 
som har stått der i hundre år, slik ser det 
ut også. I sommermånedene drives stedet 
på en slags dugnad. Her er det inne- og 
uteservering, øl, vin og spekemat av 
utegangersau. Rekeaften steller de i stand 
også, når det passer seg sånn. I det siste 
har de bygget et lite servicehus så båtfolk 
kan få seg en etterlengtet dusj. Når det er 
sol og sommer, er det varmt og godt på 
bryggen. Her har du sol til den faller i 
havet. Ingenting skygger for sola.
 D.D.E. synger; Vi ska sjå sola gå ned i 
havet og fullmånen stig over land. Nordlyset 

tenne en kjølig fl amme. Du og æ tenne en 
brann. Er det dette dere synger om?
 Da vi spilte inn den sangen i 1996 
hadde jeg ikke oppdaget skjærgården 
utenfor Namsos, men etter å ha blitt 
båtfrelst så forstår jeg hva det vil si å “se 
sola gå ned i havet”. Det er helt fantastisk.
 Blir det mest jobb eller ferie i år?
 Vi skal på turné fra 18. mai til septem-
ber. Det blir mye spilling utover, bortsett 
fra i juli, da har jeg sammenhengende fri 
i 27 dager. Da skal jeg være litt småbrisen 
fra lunsj, og bare tenke på å ha det bra. 
Lage god mat og ønske gode venner 
velkommen. Også skal vi feire faren 
vår sin 70-årsdag. Den skal vi gjøre til 
en minnerik dag for han og mor min. 
 Hva ville du vist en turist i Norge?
 Hvis vedkommende er uvant med 
fjord, fjell og hav ville jeg tatt båten min 
og dratt en tur til Brakstad, spandert en 
halvliter eller to og traktert turisten med 
reker – eller spekesild, som de salter sjøl. 
Namsos ville vi nok også sett nærmere på, 
byen er i en spennende utvikling, jeg vil si 
at den nå er i ferd med å bli en liten idyll. 
 Hva kan du ikke reise uten?
 Mobil og pc. Jeg har omtrent 150 
reisedager i året, så det gjelder å være 
tilgjengelig, både for familie og jobb.  ■

Vikna

Namsos

Jøa


