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LOKALHISTORISKE VANDRINGER

GOD TUR I KRAGERØ

I forbindelse med Fortidsminneforeningens 150 års jubileum i 1994 begynte foreningen å
utvikle et mønsteropplegg for produksjon av kulturhistoriske vandringer rundt
omkring i landet.

Den boka du nå holder i handa, er ment å være din veiviser i Kragerø. Guiden gir deg
forslag til fire forskjellige turer i Kragerø tettsted, to av dem på omkring en times vandring
i behagelig tempo, den tredje på under en time og den fjerde på nærmere halv annen timer.

BYVANDRING I KRAGERØ er den fjerde “vandringen” som er utarbeidet av Telemark
avdeling. Fra før er utgitt Byvandring i Skien (1994),Vandring i Langesund (1997), og
Vandring i industribyen Porsgrunn (2001). Kulturhistorisk reise på Telemarkskanalen (1997)
ble utgitt av Fortidsminneforeningen sentralt.

Guiden vil vise deg bygninger, steder og strøk som har satt sine spor i byens historie.
Den er ment å gi deg et innblikk i fortiden, men også en beskrivelse av nåtiden.

Historisk kunnskap er en forutsetning for bevaring av våre kulturminner. Kjennskap til
lokalhistorien, bygningsmiljøer og kulturmiljøer styrker vår identitet og tilhørighet, og skaper en naturlig interesse for kulturarven. Skal vi forhindre at verdifulle kulturminner går
tapt, må vi øke innsatsen i formidling og synliggjøring av vår lokale historie.
Formålet med denne vandringen er å øke kunnskapen om Kragerøs historie knytta til skipsfart og handel, og som kunstnerby ved Skagerrak. Bygningsmiljø knytta til disse temaene er
en viktig innfallsvinkel til forståelsen av Kragerøs historie .
Det er viktig å legge vekt på bygningsmiljøene, ikke bare fordi de er truet, men fordi de på
en interessant og ”lesbar” måte kan fortelle om stedets historie og utvikling. De gir kulturhistorisk kunnskap både om hvordan man levde før i tiden og om hvilke
arkitektoniske uttrykk man ga som ramme om livet.
En selvinformerende håndbok kan aldri erstatte den entusiastiske guides skildringer og
”krydrede” historier. Spørsmål som dukker opp underveis kan heller ikke besvares, men
vi håper at denne håndboken vil være til glede og nytte for alle som vil vandre rundt i gater
og smau i Kragerøs spennende historie.
Denne vandringen er et samarbeid med KULTURMINNEGRUPPA i Kragerø, som består
av representanter fra Kragerø og Skåtøy historielag, Sannidal historielag, Kulturstua på
Levang, Kragerø turistforening Kragerø bibliotek, Berg – Kragerø Museum, kulturetaten i
Kragerø og Fortidsminneforeningens lokale kontaktperson.
Det er gitt økonomisk støtte fra Kragerø Sparebank, Kragerø og Skåtøy historielag,
Telemark fylkeskommune, næringsfondet i Kragerø, og kulturetaten i Kragerø.

Guiden er tenkt å være som en slags historisk dokument og beretning om byens utvikling.
Den vil ganske sikkert gi deg og andre lesere ny kunnskap om byen, enten man kan
basere sin tilknytning til Kragerø på flere generasjoners liv og virke, eller kommer
hit som innflytter eller turist.
Vår forfatter, Linn Clausen Endresen, har gjennomgått det som finns av skriftlig materiale
som er samlet om Kragerøs historie. (Se bibliografilisten bakerst i boken.) Hun har pløyd
byens arkiver og snakket med kjentfolk . Vi kan faktisk påstå at hun har funnet stoff bak nær
sagt ethvert hushjørne og i ethvert smau. Spennende og morsom lesning er det blitt, også for
oss som gjerne føler oss som ”voktere” av Kragerøs historie.
Fotomaterialet er en sak for seg. Berg – Kragerø Museum har gitt redaksjonskomiteen
ubegrenset adgang til museets fotoarkiv. Der har vi funnet utrolig mange fotografier til
illustrasjon av hvordan Kragerø en gang så ut. For å kunne gi et sammenligningsgrunnlag
i selve guiden, har vi også benyttet oss av dyktige nåtidsfotografer, både amatører og
profesjonelle: Slik så det ut her før sånn ser det ut nå.
Og så var det maleriene. Kragerø kaller seg gjerne kunstnerbyen ved Skagerrak og
opp gjennom årene har mange av landets ledende kunstnere funnet sine motiver her.
Vi takker eiere av gamle malerier og våre egne nåtids kunstnere som alle har gitt
oss lov til å gjengi sine malerier i guiden.
Kulturminnegruppa i Kragerø håper og tror at Byvandring i Kragerø vil være til glede
på rusleturer, og inspirasjon til å fordype seg ytterligere i byens historie.
Vi takker også Mads Olsen og Carl Fr. Monsen for god hjelp med historiske fakta.

En takk til disse og til Linn Clausen Endresen som har skrevet vandringen for oss.
Gamle bilder er lånt fra Berg-Kragerø Museums fotoarkiv. Nye bilder er tatt av Else Bjørg
Finstad, Sigrid Haug og Inger Arnesen der ikke annet er nevnt.
Kartene er velvilligst stilt til disposisjon fra Kragerø kommune.
Fortidsminneforeningen ser denne vandringen som et viktig bidrag til Lokal Agenda 21.
Vi håper at skolene, de frivillige lag og foreninger, Kragerøs befolkning og turister
vil bruke og ha glede av denne vandringen i byen ved Skagerrak.
FORTIDSMINNEFORENINGEN TELEMARK AVDELING
Juni 2005
Else M. Skau, leder
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En stor takk til våre samarbeidspartnere,
Fortidsminneforeningen og Kragerø kommune –
og god tur i byen vår!

Redaksjonskomiteen
Kulturminnegruppa i Kragerø
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INNLEDNING
”Kragerø – det er historien om skuter
og om skipsbyggerier, trelasteksport og
istrafikk, om muntert gateliv og teaterforstillinger i gamle Germania. Det er
historien om solid skipshåndverk, om
orlogsbesøk, om rike familiers liv, men
også om fattigfolks slit.” Slik ble
Kragerø en gang beskrevet av byens
gamle brannmester, Knut Knutsen.
Byens historie går så langt tilbake
som 2. halvdel av 1500-tallet og begynte nettopp med handel og trelast.
Bakgrunnen for det hele var den store
skogen i opplandet. Kragerøs gode havneforhold la alt til rette for danske, hollandske og skotske trelasthandlere.
Navnet Kragerø er kjent fra offentli-

ge dokumenter så tidlig som 1625.
Handelsplassen lå da administrativt
under Skien, men i 1666 fikk Kragerø
byprivilegier. Den gang bodde det ca.
350 mennesker i byen. Samme året
brant London. Det ble et veldig behov
for tømmer til gjenreisningen av byen,
og dette gagnet Kragerø.
Stedets første innbyggere slo seg
muligens først ned på Øya.
Bebyggelsen på fastlandet vokste fram
nær sjøkanten – fra Barthebrygga til
Jernbanetorvet. Fra slutten av 1700-tallet var det også vanlig at velstående
familier skaffet seg lystgårder, sommersteder, i nærheten av byen. Der kunne
de ha sine kuer, hageanlegg og dyrke

Isskjæring på Valbergtjenna

fram gårdsprodukter til vinterens opphold i byen. Dette var i en tid med
økende klasseskille.
Det er blitt fortalt at besøkende til
Kragerø synes dette var en rar liten by.
Veiforholdene var dårlige, og skulle
folk fra Drangedal til byen, måtte de
beregne flere dager på turen. Men det
var sjøveien og ikke landeveien all viktig industri og handel var knyttet til.

SEILSKUTETIDEN

”Kong Oscar II” sjøsettes i 1892 fra Biørns verv i Tallakshavn. Skuta var den siste skværrigger som ble sjøsatt i Kragerø

6

God tilgang på eik og furu har gitt gode
betingelser for skipsbyggeri i Kragerø.
Dette er tradisjoner som går helt tilbake
til byens grunnleggelse. Trelast var den
helt dominerende eksportartikkelen
også i ”De gylne år”, 1790-1807. Da
var Kragerøs skipsflåte i kontinuerlig
vekst.
Danmark-Norge ble trukket inn i
Napoleons-krigene i 1807. I denne perioden, og også ved freden i 1814, økte
problemene, ikke bare for landet og
Kragerø, men i hele Europa. Krisen

gikk spesielt ut over sjøfolkene og må
ha ført til enda større klasseskille. Det
het seg under 7-års krigen at ”Den fattige sulted, den Rige led Savn”. Kragerørederne mistet trolig ca. 35 skip i denne
perioden, men fra ca. 1830 bedret forholdene seg. I 1850 hadde flåten økt til
100 skip mot 41 i 1800. I 1847 hadde
Kragerø landets 6. største flåte målt i
tonnasje.
Det kunne virke som om det var
verftsvirksomhet i hver bukt og vik i
området. Ved verftene kunne også sjøfolk få arbeid, og det var viktig siden
skutene for det meste bare seilte i sommerhalvåret. Fra 1868-1872 leverte
skipsbyggeriene i Kragerø til sammen
45 skip. Til skutene trengtes også så å si
alt slags håndverk. Dette var gode tider
for alt fra smeder til seil- og blokkmakere.

ISINDUSTRI

Fra 1850-årene var det en rivende
utvikling på nær sagt alle felt. Noe som
7
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1930. Da var også seilskutetiden over,
og det het at i Kragerø fantes det bare
én tusenkroneseddel og den gikk på
evig omgang.

“KRAGERØ – PERLEN
BLANT KYSTBYENE”

Midt under 1. verdenskrig ble Kragerø
oppdaget som ferieparadis. Kort tid
etter oppdaget kunstnerne for alvor
skjærgården med dens spesielle lys.
Kragerø hadde da allerede vært et yndet
sted for malere og tegnere i mange tiår.
Spesiell var vel ”kunstnersommeren”
1882 da Fritz Thaulow og hans venner

hadde sitt møtested i den gamle
Buchholmgården. Edvard Munch fant
senere inspirasjon til noen av sine mest
kjente verk på Skrubben. Theodor
Kittelsen og lokale storheter som Olaf
Tangen og Tore Juell har brukt Kragerø,
dens typer, atmosfære og omgivelser i
sin kunst.
I de vanskelige 1930-årene begynte
Kragerø for alvor å profilere seg selv
som sommerby. I dag er det over 4000
hytter i skjærgården. I 2003 fraktet
Kragerø Fjordbåtselskap over 215 000
mennesker til øyene og de ytre distrikter. Kragerø har virkelig befestet sin
posisjon som ”perlen blant kystbyene”.

Olaf Tangen: ”Visjon”, 1977. Oljemaleri. Tilhører Kragerø kommune

kom til å spille en betydelig rolle i
Kragerøs fremtid var isindustrien.
Kragerømannen Johan Dahll var den
første til å ta i bruk trerenner til frakt av
isen fra tjern til lasteplass og ishus til
oppbevaring. Her kunne de opptil 250
kg tunge isblokkene holde seg i over ett
år.
For å oppnå beste kvalitet, ”stålis”,
ble isen hele vinteren sopt fri for snø.
Ordentlig kvalitet var det hvis man
kunne se hvor mye et lommeur var
igjennom en 20 tommers tykk isblokk.
Issjauen begynte som oftest i slutten av
januar, avhengig av temperatur og vær.
Opptil 1000 mann kunne arbeide på
issjau, inkludert arbeidsledige sjøfolk. I
en tid da man fikk 6 brød for 1 krone og
1 liter melk for 10-12 øre, lå lønningene
på 2-2,50 kr pr. time. Kom vinteren tidlig, sa gamle sjauere: ”Nå fekk vi e go
julekake!” Dårlige vintre eller nedgang
8

i iseksporten fikk store følger både for
rederne og Kragerøs innbyggere.
I 1908 eksporterte Norge 303 000
registertonn is. Av disse kom 83 300
tonn (ca. 27%) fra Kragerø. Byen var
landets ledende iseksportør og rundt
1900 var det ca. 35 isbruk i Kragerø og
distriktet. De fleste tjern ble benyttet,
og kunstige ble laget ved å demme opp
utmark og noen jorder og åkrer.
Istrafikken hadde også vist hvilke
store fordeler det var med dampskip
kontra seilskuter. De eldre redernes
bane ble at de ikke fulgte med i tiden og
gikk over fra seil til damp. Av ca. 40
verft var det i 1910 bare fire igjen i
Kragerø. Her ble det utført kjølhalinger
og reparasjoner. Nådestøtet til isindustrien her hjemme kom da kunstfrossen
is kom på markedet i utlandet, ca. 1914.
Nedgangen i naturis-produksjonen i
distriktet var meget markant rundt

Fotograf Anders B. Wilses forslag til Kragerøs byvåpen, 1928. Kragerø kommunes arkiv.

9

Byvandring hoved 10-39

20-05-05

13:17

Side 10

HOVEDBYEN

10

11

Byvandring hoved 10-39

20-05-05

13:17

Side 12

Kong Oscar II går i land på honnørbrygga og innleder sitt besøk i Kragerø. I bakgrunn ser
vi Henrich Bolmann Biørns staselige byhus, nå rådhuset i Kragerø, med Victoria Hotel til
høyre
Hovedbyen sett fra Steinmannen våren 2005. Foto: SH

HOVEDBYEN
I våre dager blir Kragerøs hovedby regnet som området begrenset av Storgata,
P. A. Heuchsgate og Torvgata. En stor
del av dette kvartalet strøk med under
bybrannen i 1711, men har siden vært
forskånet fra større ødeleggelser. Det
var borgernes stolthet at byen ble gjenoppbygd uten hjelp utenfra etter brannen, og rundt 1750 var hovedbyen fullt
gjenreist. Mange eiendommer var den
gang større enn i dag. Hager var det
overalt og husdyrene gikk på beite
mange steder der det i dag er bebyggelse.
I 1860-70-årene var det stor byggevirksomhet i Kragerø og mange eldre
eiendommer ble stykket opp og delt.
12

Siden 1930 er det nok bybildet og ikke
bebyggelsen som har forandret seg
mest.

1. RÅDHUSET

Vi begynner vår vandring ved rådhuset.
Denne tomten var fra gammelt av regnet som byens beste og var på 1600-tallet eid av byens grunnlegger, Niels
Søfrensen Adeler. Gjennom sine gode
forbindelser med stattholder Gyldenløve, skaffet Adeler Kragerø byprivilegier i 1666.
En dramatisk vinterdag i 1711 startet
Kragerøs første store bybrann i dette
huset. På den nedbrente tomten reiste

Adelers datter, Anna, et herskapelig 3fløys våningshus i en etasje, “Det
Adelerske Palé”. Her skal det til og med
ha vært et eget skjul for familiens bærestoler.
Fram mot midten av 1850 tilhørte
Paléet familien Heuch. Disse eide også
et lysthus i Løkka (der trygdekontoret
er i dag) og anla en sti eller snarvei dit

opp. Stien var forløperen til dagens
Theilertrapper.
Etter flere års bruk som pakkbod for
Heuch-firmaet, forfalt Paléet. I 1855
var huset historie. Tomten ble da overtatt av den velstående rederfamilien
Biørn. Stortingsarkitekt Emil Victor
Langlet tegnet den nye trevillaen for
enkefru Boel Catrine Biørn. Den sto

BYBRANNEN 1711

31. januar 1711 var det bryllup hos skipper Jon Olssøn, som bodde like ved det
”Adelerske Palé”. ”Controllør” Jacob Giønge var ikke invitert, noe som gjorde ham i
svært dårlig humør. Han skal ha fortalt at det var ”Proficiert at han schulde gjøre en
U-løcke”.
På kvelden da gjestene satt ved bordet kom likevel Giønge. Vertskapet sa at han
skulle være velkommen, men det falt snart ukvemsord mellom Giønge og gjestene.
Controlløren ble kastet ut med utbruddet ”Ja i denne Nat schal der sche en u-løcke,
der schal svie til mange mennescher”. Et par timer senere begynte man å lukte røyk
fra Paléet. Brannen spredte seg østover og tok med seg ca. 40 av 162 hus i
Hovedbyen.
Giønge ble naturlig nok mistenkt, men ble etter lange forhandlinger og rettergang,
fullstendig frifunnet. Giønge begynte å ta hevn over sine fiender. Av disse hadde han
utpekt byfogd Daniel Barth som sin hovedfiende. Det hele endte med at Giønge fikk
erstatning og oppreisning. Barth døde som en slagen mann mens Giønge ble utnevnt
som hans etterfølger.
13
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Kragerø rådhus våren 2005. Foto: SH

ferdig i 1866. Den gang prydet en flott
hage plassen foran huset, der det i dag
er parkeringsplasser.
Enkefru Biørns sønn, Henrich
Bolmann Biørn, overtok etter morens
død og utførte betydelige utvidelser.
Huset fikk nå to etasjer og to fløyer
bakover.
Den store røde sjøboden/pakkboden
har også tilhørt Biørn. Nåværende ElPaso-bygget ble oppført av H. B. Biørn
i 1885. Det ble oppført i sveitserstil og
var kontorbygg for Biørns rederi.
Brygga ved disse bygningene var
Kragerøs gamle honnørbrygge.
Her har flere konger og kongelige

13:17
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fått sine mottagelser, og også vært gjester i det tidligere Paléet.
Huset ble solgt til kommunen i 1941
og ble tatt i bruk som rådhus ca. 10 år
senere. I 1994/95 ble huset kraftig
ombygget og ominnredet. 3. etasje ble
nå fullt funksjonell, og bakgården ble
kledd igjen i en 3-etasjes glassbygning.
Størst diskusjon lagde likevel fargevalget. Mange foretrakk alternativet gråblått, men valget falt på et okergult rådhus.
Rådhusplassen er nå omdøpt til Per
Hanssons plass, etter forfatteren og
journalisten Per Hansson, født i
Kragerø (1922-1982).
Bronsereliefen til venstre forestiller
sykepleier Bodil Biørn og er en gave fra
det amenske folk. Statuen “Førstereisgutten” er utført av billedhugger Sigurd
Nome.

2. BUCHHOLMGÅRDEN

Ved siden av rådhuset (mot heia) lå tidligere en av Kragerøs flotteste bygninger, Buchholmgården, med sin fantastiske hage. I 1966 ble gården revet og
hagen rasert, for å gjøre plass til forretningsbygget Bonus. Argumenter for

Buchholmgården i 1929. Foto: Anders B. Wilse, tilh. BKM
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KUNST I KRAGERØ

1882 var valgår og en tid med politisk opprør. Kunstnerne som samlet seg i Kragerø
denne sommeren deltok i denne striden. Dette viste seg i deres kunst og engasjement.
Fritz Thaulow og hans venner hentet inspirasjon fra Kragerøs omgivelser, lys og
skikkelser. Dette var også året for den første høstutstillingen. Den startet som en protest mot styret i Christiania kunstforening, som utførte sensur på kunstnernes moderne bilder. Kunstnerne arrangerte selv utstillingen i hovedstaden, men den ble planlagt
i Kragerø.
Edvard Munch malte i Kragerø fra 1909-1915. På Skrubben skapte han en rekke
berømte malerier. Her ble Aula-dekorasjonene til Universitetet i Oslo til.
Rundt 1920 oppdaget malerne for alvor skjærgårdens fantastiske lys, og mange av
dem holdt også til ute i skjærgården. Eksempler er Thorvald Erichsen, Jean Heiberg,
Henrik Lund, Per Deberitz m.fl.
På denne tiden var det også et godt musikkmiljø i byen. Ruten til den kjente pianisten Arthur de Greff lød: Paris – Kragerø – St. Petersburg!
fjerning av bygningen var at den var
dårlig. Under rivningen viste det motsatte seg å være tilfelle.
Kjernen i den store 2-etasjes Buchholmgården kan opprinnelig ha vært
lysthuset til “Det Adelerske Palé”. I
1820-årene ble Paléets hagehus utvidet
som enkebolig for Marie Margrete
Heuch.
I 1856 opprettet frk. Olava Buchholm en pikeskole i gården. Huset har

også vært et viktig kunstnersentrum i
Kragerø.
Sommeren 1882 leide Fritz Thaulow
Buchholmgårdens tverrfløy og her
hadde han besøk av Erik Werenskiold,
Eilif Peterssen, Edvard Diriks,
Christian Krohg, Hjalmar Johnssen
m.fl.
Buchholmgårdens hage var noe for
seg selv. Spesielt det staselige ca. 20 m
høye valnøtttreet, et tre som hørte til i

Fritz Thaulow: ”Rendtlergården”, 1882. Oljemaleri. Tilhører Kragerø kommune
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Edvard Munchs utendørsatelier på Skrubben under arbeidet med Aula-dekorasjonene. Til
venstre “Historien”, til høyre “Solen”. Foto: A.F. Johansen, ©BKM

Sommertrengsel på Jens Lauersøns plass, juli 2003. Foto: IA

enhver herskapelig hage i gamledager.
Både treet og hagen forsvant i 1966.

kjente. Lite ante man da at Victoria
også skulle fungere som Gestapos
hovedkvarter i Kragerø under 2. verdenskrig.

3. VICTORIA HOTEL

På den andre siden av rådhuset ligger
Victoria Hotel. Huset har i dag den
samme fargesettingen, som da det ble
ombygd som privat bolig for konsul
Lars Larsen ca. 1865. Huset ble bygd i
tidlig sveitserstil, med blåglasserte takstein og dekorative elementer i treverket, som var en slags imitasjon av bin-

dingsverk. Tilbygget i mur kom til i
1911-12 og erstattet de gamle gårds- og
uthusbygningene fra seilskutenes tid.
Her hadde det blant annet vært stall,
grisebinge og et avtrede med små og
store hull ettersom den trengende var
stor eller liten.
Hotelldrift har det vært her fra tidlig
på 1900-tallet. Hotellet har også fungert
som møtested for kunstnerne som holdt
til i Kragerø-skjærgården. Her har
Christian Krohg sittet på verandaen,
nytt sin rødvin og truffet venner og

PETER ANDREAS HEUCH (1756-1825)

P. A. Heuch fikk en hard start på livet. Tradisjonen forteller at han som barn fikk
ansiktet vansiret og måtte gå med ”silkenese”. Dette hemmet ham ikke i hans engasjement. Han var en av de få som klarte å få sitt handelshus styrket ut av Napoleonskrigene, og han var engasjert i kultur, skole, politikk og sine medmennesker.
Forslaget om å få fast kirurg og medisiner til byen var det Heuch som sto bak. Han
var også selv den første til å hjelpe dem som hadde det vanskelig. Under den harde
vinteren i 1814 kokte han for eksempel grøt til byens dårligst stilte.
I sin tid hadde han en finger med i det meste som skjedde i sin hjemby. Hans interesser strakte seg likevel langt utover Kragerøs grenser, blant annet som medlem av
Selskapet for Norges Vel. Det sies at hans ”plass i Kragerøs historie ikke har sin
like”.
16

4. P. A. HEUCHSGATE 18

En liten vandring bortover P. A.
Heuchsgate ligger en gård som i dag
huser klesbutikk og kontorer. Den hvitmalte gården ligger på oppsiden av
gaten, fint plassert med utsikt mot
“Blindtarmen”, og har Jens Lauersøns
plass som nærmeste nabo.
Dette strøket var rundt 1800 et av
Kragerøs beste, bebodd av velstående
handels- og embetsmenn. Å erverve seg
strandtomter var fra Kragerøs spede
barndom svært viktig for handelsborgerne. Rundt 1800 lå det flere bygninger på denne tomten, hvor det også fulgte med bryggeplass. Å flytte på, slå
sammen og bygge på eldre bygninger
var meget vanlig i denne perioden. P. A.
Heuchsgate 18 er et slikt “kompleks”.
Den eldste delen kan være så gammel
som 1720, men gården fikk sitt eksisterende utseende i 1824 da Iohan
Christian Heuch bygde flere større og

mindre hus sammen. I. C. Heuch var en
velstående reder, sønn av en av
Kragerøs store personligheter, Peter
Andreas Heuch. Bakken forbi gården
ble i eldre tider kalt “Heuchebakken”.
Vinduene i 2. etasje er laget etter en
original funnet på gårdens loft.
Hoveddøren er et usedvanlig fint
arbeid i empire fra 1830-årene. Det er
spekulert på om den kan ha stått i
Paléet.

5. JENS LAUERSØNS PLASS

På denne åpne plassen ved bybrua sto
“Jens Lauersøns Hus i Byen” (se også

Jens Lauersøns plass, ca. 1900
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Bybrua

“Legatgården”, Øya). Det var et stort
hus med to etasjer, 7 rom, kjøkken og
bryggerhus. Det ble revet i 1867 på
grunn av gateregulering og tomten ble
lagt ut til torv.
Her var det et yrende handelsliv med
torv og fiskebrygge hvor fiskekoggene

lå tett i tett, og både “Kjøkken-Hans”
og “Hvitting-Per” kom hit for å selge
fangsten sin. Brygga var mye lavere
enn i dag og de gamle basarene i nordre
kant av tomten har også forandret noe
utseende.
På tomten der huset som nå rommer

Jens Lauersøns plass før riving av ”Jens Lauersøns hus i byen”

18

interiørbutikk og likningskontoret lå fra
1800-tallet en annen stor gård. Den
gikk helt opp til Dippnersmauet og
hadde et tilbygg nede ved brygga.
Huset, kalt Kringsjågården, ble revet i
1960-årene, men den øverste delen ble
bevart og flyttet til Valberg. Her ble den
satt på tomta etter familien Dahlls store
villaer. Det ble sagt at en mann ved
navn Thøge skal ha gått igjen i
Kringsjågården. Hver kveld hørte man
lavmelt støy fra loftet, men siden flyttingen til Valberg har man ikke hørt noe
fra gamle Thøge.
På Kringsjågårdens tomt ble det oppført en “betong-kloss” av et hus, i 60talls stil. Huset fikk sin nåværende fasade i 1981 etter en omfattende ombygging. Hensikten var å få gården til å
passe bedre inn i bybildet.
Nesten all bebyggelse på den andre
siden av Bybrua ligger på utfylt grunn.
Her var det kun et skjær tidligere,
Bosebodskjæret, og hit kom man bare
med båt. I 1872 sto imidlertid “Bybrua”
ferdig. Den ble opprinnelig bygget som
en klaffebru som kunne slippe båter
igjennom sundet mellom byen og
Bosebodskjæret.

JENS LAUERSØN

Jens Lauersøn var en velstående, ugift
trelasthandler, skogeier og skipsreder,
og byens velgjører på mange måter.
Ved sin død i 1763 testamenterte han
bort sine eiendommer og sine eiendeler til ”Byens Gavn og Beste”. Blant
disse var blant annet hans hus i byen
og på Øya. Hans møbler var trolig de
første til å bli testamentarisk sikret i
Norge. Legatet opprettet i hans navn
eksisterer fremdeles i beste velgående
og har betydd mye for Kragerøs skoler, veinett, bruer, kulturliv og lignende oppigjennom tidene.
“Blindtarmen”, den innelukkede
småbåthavnen mellom hovedbyen og
fiskebrygga, kom med jernbanen.

6. TOLLBODEN

Går man videre bortover langs
Blindtarmen finner man den tidligere
tollboden. Dette er et flott eksempel på
en hovedbygning bevart med boder og

Trebåter og fiskere i indre havn, nå Blindtarmen

19
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Ferjekaia, ca. 1910

Tollboden

brygge, hage og uthus. Gården ble bygget som bolighus i 1783, og rundt 1822
var alle bygningene på eiendommen
oppført. Staten kjøpte huset i 1822, og
det fungerte da som tollbod fram til
nedleggelsen av Kragerø tollsted i

1992. Vinduet i 2. etasje, mot P. A.
Heuchsgt. 6, er et originalt rokokkovindu (fra 1783), som viser hvordan alle
vinduene så ut da gården var nyoppført.
I gårdens hage står det et interessant
hus bygget av smelteslagg fra et jern-

verk, muligens fraktet hit som ballast.
Gården er i dag bolighus med tilhørende restaurantdrift på brygga og i
bodene.

7. FERJEKAIA

Rundt 1900 var folketallet på øyene
vesentlig høyere enn i dag, og etter
noen år med “ferjedrift” basert på flere
privateide små dampskip, ble Kragerø
Fjorddampskipselskap stiftet i 1896.
Starten var preget av økonomisk
usikkerhet og motgang. 1. verdenskrig
bød på store problemer.
Under 2. verdenskrig var situasjonen
annerledes. Da gikk selskapet med
overskudd, mye grunnet frakt ut til den

SLAGGSTEIN:

Tollboden, juli 2002. Foto: IA
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Slagg består av smeltede malmforurensninger. Slaggstein ble til når det
flytende slagget skulle fjernes fra
masovnene og ble tappet direkte ned i
støpeformer.

tyske festningen på Krikken, Skåtøy.
Det var også etter krigen at selskapet
gikk til innkjøp av sin første buss.
Både helikopter og hydrokopter har
måttet til for å bringe mat til de isolerte
øyene igjennom harde isvintre. Derfor
var en kombinert rutebåt og isbryter
kjærkommen i 1960.
Nåværende ferjeleie, på gamle
Heucheverven, åpnet i 1972, og i 2003
fraktet Kragerøs to ferjer over 215 000
personer. Man kan si at “Kragerøs
Fjordbåtselskap er selve riksveien ut til
skjærgården og de ytre distriktene”.

8. “JERNBANEN”

Ikke noe i Kragerøs historie har ført til
en slik forandring av bybildet som
utbyggingen av jernbanen i 1921-1927.
Den førte til gjenfylling av bysundet, og
Blindtarmen oppsto. To kanaler ble
laget under fyllingen for å friskt vann
fra sjøen inn hit.
Hele bydeler forsvant eller ble totalt
forandret under utbygningen, f. eks.
Lille og Store Kirkebukta.
Jernbanen i Kragerø ble lagt ned i
21
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Skinnene legges nedenfor Andølingen, ca. 1926

råken og det kunne bære både hest og
slede. Det ble slutt med dette da dampskipstrafikken økte.

I et annet hus ved Pettershollet bodde
gamle Barth med frue. Det sies at han
kunne fiske gjennom en lem i gulvet. På
deres gullbryllupsdag ble Barth spurt
om han ville bæres opp for å hilse på sin
svakelige kone. Hans svar var: “Nei,
henne har jeg da sett nok!”. Den gamle
“Barthegården” står i dag på Norsk
Folkemuseum.

10. BIØRNEGÅRDEN/SOLBEKKS MØBELFORRETNING

Jernbaneskinnene strekkes mot Kragerø sentrum, ca. 1926

1988. I 1994 ble første del av Kragerøs
nye innfartsvei åpnet, beliggende delvis
på den gamle traséen.

9. JERNBANETORVET/
“PETTERSHOLLET”

Før jernbaneutfyllingen gikk vannet
helt inntil nåværende Solbekks møbelforretning og Withs boder. Plassen bak
22

nåværende turistkontoret (tidligere
Kragerø jernbanestasjon) var den gang
åpent vann og ble kalt “Pettershollet”
(nå Jernbanetorvet). Det er blitt sagt at
en mann, med hest og lass gikk
gjennom isen her. Kanskje het han
Petter?
På våren, når det var skåret råk, ble
en såkalt lås lagt her. En islås var et
stort isflak som kunne legges over

Jernbanearbeidere foran stasjonsbygningen,
ca. 1926. Foran til høyre, Kristoffer Stoa,
som var modell for hovedfiguren i Edvard
Munchs ”Arbeidere i sne”.
Foto: A.F. Johansen, ©BKM

Sammen med Withs boder og
Turistkontoret, ringer Biørnegården
nesten inn “Jernbanetorvet”. Navnet
har gården fått etter å ha vært bebodd av
3 generasjoner Biørn, fra 1800 til 1880.
Da flyttet Henrich Bolmann Biørn herfra til det nåværende rådhuset.
Den gang var det en bred brygge
foran Biørnegården mot Pettershollet.
Huset gjennomgikk en stor forandring i
1820, da det trolig ble påbygd både i
lengde og bredde. Hele bygningen ble
ombygd innvendig og utvendig sent i
1960-årene. Kledning, vinduer og inngangspartier er totalt forandret.
Etter å ha rommet spinneri, barberer
23
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Biørnegården

og trykkeri, er det i dag møbelforretning i huset.

11. WITHS BODER

Sammen med Buchholmgården er det
vel Withs boder som har reist størst diskusjon om restaurering og verneverdig-

Pettershollet og Kirkebukta, ca. 1920

24

Kirkebukta, ca. 1920

het i Kragerø. De opprinnelige bodene
var oppført rundt 1800 og var kjøpmannsboder og lagerhus. Det var tre
sammenhengende laftede boder i 2 1/2
etasjes høyde, med baksiden helt inntil
fjellveggen og forsiden 2 m fra sjøen.
På langveggen mot brygga var det luker
med heiseanordninger, slik at varer

kunne bringes rett inn i bodene.
Innvendig har de gamle bodene blitt
beskrevet slik at “det var nesten som å
komme inn i ruffen på en seilskute”.
Withs boder var et minnesmerke over
Kragerøs kystkultur og handel, og et
minne om tiden før jernbanen og utfyllingen av Pettershollet.

Sitt navn fikk bodene etter familien
With som etablerte kolonial i Torvgata
6 og leide bodene fra 1859.
Oversvømmelser var ikke uvanlige før
jernbaneutfyllingen. Etablererens barnebarn har fortalt at han fikk låne en
tom grønnsåpedunk av sin far, og i den
kunne han seile omkring mellom sek-

Withs boder ca. 1980, før ombyggingen

25
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Barthegården og Withs boder, ca. 1915. Foto: Anders B. Wilse, tilh. BKM

Martinis trapper, juni 2004. Foto: SH

Martinis trapper om vinteren, ca. 1920

kene i bodene ved høyvann.
Et forslag om fredning av bodene i
1975 førte ikke fram og på midten av

let ved meieriet følge krigens utvikling
etter hva slags kjøretøy tyskerne hentet
melken med. I begynnelsen kom de kjørende med lastebiler med væpnede vak-

ter, men mot krigens slutt kom kun et
par mann med hvert sitt spann i hendene.
I 1987 ble den siste melkedråpen tappet i Kragerø Meieri. Kragerø Bibliotek
flyttet inn i sine nyoppussede lokaler i
meierigårdens produskjonslokaler i
2004.

1990-tallet ble Withs boder totalt
ombygd. Bodene ble hevet noe under
ombyggingen, men ligger fremdeles på
den gamle sjøbodens tomt. Kanskje kan
man fremdeles se for seg småskutene
med sin last legge til kai utenfor Withs
boder?

12. KRAGERØ BIBLIOTEK,
TIDL. MEIERIET

Withs boder i 1998, etter ombyggingen.
Foto: IA
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Øverst i Torvgaten ligger Kragerøs tidligere meieri. Bygningen strekker seg
bak en del av husrekken langs Torvgata.
Meieriet ble opprinnelig bygget med
tårn. Dette ble revet i 1950-årene og
bygget er senere utvidet med en bakre
fløy.
Etter 1850 økte bøndenes pengebehov og i mange perioder var melken
deres eneste sikre inntektskilde.
To meieriforetak i Kragerø slo seg
sammen til ett rundt 1900, og i 1901 sto
den flotte meieribygningen ferdig.
Meieriet hadde det økonomisk vanskelig de 10-12 første årene, men forholdene bedret seg etter 1. verdenskrig.
Under 2. verdenskrig kunne persona-

MARTINIS TRAPPER

Trappene har fått sitt navn etter holsteneren C. G. Martini. Martini var boktrykker, bokhandler og grunnleggeren
av avisen ”Kragerø Blad”. I 1852
kjøpte han byens første avis, ”Kragerø
Tidend”, moderniserte utstyret og fikk
hjulene til å gå rundt for bladet. I
1874 forandret avisen navn til
”Kragerø Blad”, men skiftet igjen
navn i 1882 (til ”Kragerø Tidend”).
Samme år solgte Martini avisen til en
gruppe høyrefolk. Disse var interessert
i å skape en motvekt til tidens radikale
tendenser og avisen ble deres ”talerør”.
I dag heter byens lokalaviser
”Kragerø Blad Vestmar” og
”KragerøAvisa”.

13. LEGATGÅRDEN

I 1847/48 ble en ny allmueskole i
Kragerø bygget, nåværende legatgård.
Bygningen ble satt opp på det
Rosenhofske legats tomt.
Gården ble bygget om helt mot slutten av 1800-tallet, og ble da også forlenget med et murbygg, i nyrenessansestil langs Torvgaten.
Legatgårdens opprinnelige smårutete
vinduer ble fjernet ved ombyggingen. I
gårdens 2. etasje var det et “festelighetslokale”. Denne salen ble omhyggelig restaurert i 1984.
Årstallene på taket (1763-1896) forteller når Jens Lauersøn døde og når
gården ble tatt i bruk etter ombyggingen.
27
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14. APOTEKET

Inngangen til Kragerø bibliotekets nye lokaler i meierigårdens tidligere produksjonslokaler. Foto: SH, 2005

Legatgården på Torvet

28

På hjørnet fra Torvet opp mot Kirkegata
finner vi Kragerø Apotek.
På begynnelsen av 1800-tallet var
denne tomten en eneste stor frukthage
som strakte seg helt opp til der gaten tar
av mot Andølingen. Huset ble oppført i
1828 og i 1897 ble eiendommen delt i
to.
I 1925 flyttet apoteker Frantz Philip
Hopstock apoteket fra Storgaten til
Torvet, og siden har det holdt til her.
Hopstock måtte få departementets godkjennelse til å flytte apoteket.
Argumentet for flytting var plassmangel og dårlige forhold i de gamle lokalene.
Kragerø apotek var meget tidlig ute,
kanskje det første, til å levere legemidler i større mengder til andre apotek.
Stor produksjon og modernisering har
ført til flere totale innvendige ominnredninger, senest i 2000.
Få gårder i Kragerø er blitt så godt og
korrekt restaurert og bevart utvendig,
men samtidig så forandret på innsiden.

15. POUL TIMMS BRØNN

Midt i gaten, ved hjørnet av apoteket, lå
det tidligere en gammel brønn, brukt
gjennom århundrer.
Tiden rundt 1650 blir gjerne kalt
“Hollender-tiden” på grunn av den
omfattende
trelasthandelen
med
Holland. På denne tiden kom hollenderen og handelsmannen Poul Timm og
hustru, Margrethe, til Kragerø.
Familien bodde i et hus i nærheten av
Torvet, og bak huset fantes en vannåre.
Timm gravde her en brønn og bygde et
vakkert brønnhus som han skjenket
byen.
Brønnen lå i gaten på hjørnet mellom
apoteket og gården som nå huser blant
annet Narvesen. I over 200 år hentet
kvinnene vann i “Påltins brønn”
(Kragerø fikk eget vannverk i 1871).
Med håndsprøyter fra brønnen skal til
og med en brann i den gamle Rådstuen
ha blitt slukket.
Jens Lauersøns Legat hjalp til med å
vedlikeholde brønnene i byen og de
skal ha gitt en kobberplate som ble festet på brønnen. På den sto det:

Kragerø apotek, våren 2005. Foto: SH

“Saalenge man pompe kan
Af denne og fleer Brønde Vand,
Skal aldri gaa af glemme
Jens Lauersons vel fortiente Navn,
Der efterlot sit Gods til Gavn
For denne Bye at fremme”

Melkekø utenfor Wroldsens kolonial på Torvet under 2. verdenskrig

29
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RÅDSTUEN

Med hjelp av Jens Lauersøns legat, ble denne store bygningen oppført i 1767. Taket
var ”pyramideformet”, veggene skal ha vært drevet med bek som på seilskutene, og
malt med eksklusivt blyhvitt. Byens første og eneste offentlige ur, eller seyerwerk,
ble plassert på taket her i 1783.
Den ene siden av byens nye rådstue og skole vendte mot datidens torv (mot
Torvgata), mens på motsatt side fantes en frukt- og grønnsakshage, som tilhørte
husets klokkerbolig.
Taket ble røstet om og klokketårnet forsvant rundt 1880. Da møtte det daglig opp
ca. 600 barn til undervisning. Plassmangelen begynte å bli stor. Grunnen Rådstuen
sto på var fuktig og løs og i 1894 ble den nesten 130 år gamle bygningen revet. Da
var den nye folkeskolen (1892) klar til å ta i mot byens elever.

Torvet fotografert fra Løkka. Foto: EBF, 2004

I nyere tid ligger den under gateplanet. En plate på Kragerø Sparebanks
bygg minner forbipasserende om
Timms brønn.
Familien Timms minne lever videre i
Kragerø kirke hvor de tre flotte lysekronene de i sin tid skjenket byens gamle

Julidag på Torvet i 2003. Foto: IA
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kirke, henger den dag i dag.

16. TORVET

Kragerø Torv har en meget komplisert
historie. Tomten har vært våt og myrlendt og det er sagt at sjøen, i alle fall et

sund, har gått helt opp hit. Det skal ha
blitt funnet skjell her og fortøyningsringer i fjellet bak Homanes gård
(Narvesen).
Det “gamle torv” må ha ligget i gaten
rett foran apoteket, for der det i dag er
åpen plass var det på 1700-1800 tallet
bebyggelse. Mange av eiendommene
hvor det nå er hus, var hager.
På dagens torv sto fra 1767 til ca.
1900 Rådstuen. På tomtene til legatgården, apoteket, Brødr. Brubakken, Storg.
2 og 7 var det hager.
Rundt 1900 ville man begynt å kjen-

ne seg igjen på Torvet og i smauene
omkring.
Plassene åpnet seg opp, mens nye og
større hus ble bygd. Etter reguleringsplanen av 1852 måtte blant annet noen
trapper forandres, gatehjørner brekkes
og hager ble borte på grunn av gateutvidelser.
Noe av det som har forandret seg
mest er husrekken langs fjellet, nedover
Storgata. Dette var tidligere én eneste
eiendom hvor det sto ett lite hus.
I murbygget som forlenger Borges
gård, der Match holder til, var det et

Kragerø Bad
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bjørner, lirekassespillere med apekatter,
sekkepipeblåsere og en kinesisk knivkaster.
Støpejernsfontenen som står midt på
Torvet, ble i sin tid anskaffet til
Biørnsborgparken, hvor den sto fra
1907-1917. Etter omhyggelig restaurering fikk den et basseng av hugget granitt og plass på Torvet i 1988.

17. KRAGERØ BAD

Storgata fotografert fra Løkka. Foto: EBF, 2001

bakeri som brant i 1885. Det ble bygget
opp igjen i mur og er et av Kragerøs
eldste murbygg.
Etter rivningen av Rådstuen ble
Torvet et virkelig handelstorv. Basarer
var det her fram til 1966 og det var en

vrimmel av boder med grønnsaker og
andre handelsvarer. Det var et mer
“eksotisk” preg på torv og gateunderholdning i Kragerø i tidligere tider. Her
kunne man oppleve akrobater, styltegjengere, slangetemmere, dukketeater,

På toppen av Jens Lauersøns bakke lå
for over 100 år siden den gamle legathagen. I 1902 måtte hagen vike plass
for Kragerø Bad. Badet ble finansiert av
Jens Lauersøns legat, og var tegnet av
arkitekt Erik Fjeld, som tegnet banken
og meieriet.
Kragerø Bad besto av venteværelse,
3 karbadrom med dusj og eget forrom,
dampbad, 4 avkledningsrom, 1 avtørringsrom for 1. klasses bad, et 2. klasses
dusjbad, rom for badebetjeningen, kjellerrom, kullrom og andre nødvendigheter. På loftet var det kaldt- og varmtvannsbeholdere som rommet henholdsvis 3500 l og 6000 l. Badet var beregnet
på alle samfunnsklasser og billettprisene var forholdsvis rimelige.
I dag er det asfaltert parkeringsplass
på badetomten.

18. STORGATA 11-13,
TIDL. APOTEK.

Theodor Kittelsens fødested, nå museum. Foto: Jan Hasseleid, ©BKM
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Vandrer man fra Torvet, nedover
Storgaten finner man det som før 1925
var Kragerø apotek. Den tidligere apotektomten er i dag tre forskjellige enheter, og der apoteket hadde sin urtehage
er det i dag slakterbutikk.
Kloke koner, feltskjærere, urter og
utenlandske “medisiner” var løsningen
på helseproblemer før Skien i 1781
åpnet apotekfilial i Kragerø. På apotekets skilt på Torvet står det at etableringsåret var 1770. Dette er det imidlertid bare muntlige belegg for.
I 1827 oppførte apoteker og brennerieier, Laurizt Eeg, Storg. 13, hvor

Dippnersmauet bortenfor Kittelsenhuset, ca.
1915

Kragerø Apotek holdt til fram til 1925.
Det var den gang en hage innunder heia
tvers over gata (slakter Wischuf, Storg.
12), hvor apoteket dyrket sine egne
urter. Senere apotekere hadde sine
uthus med kuer og griser her. Da ble
også apotekets sidebygning (Storg. 11)
brukt til gjestgiveri, noe som var vanlig
i forbindelse med apotekdrift.
Flyttingen av apoteket til Torvet gikk
ikke til uten protester. Dette var under
forbudstiden (1916-1927), men man
behøvde ikke være alvorlig syk for å få
resept på brennevin. Bak Storg. 13 ligger Svendsesmauet, hvor det aldri var
33
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THEODOR KITTELSEN (1857-1914)

Lille Theodor var en kvikk og oppvakt gutt, og hans talent var tidlig utviklet.
Lærerne klaget på ham fordi han bestandig tegnet istedenfor å gjøre leksene sine.
Hans mor ville at Theodor skulle bli urmaker, og han begynte da også i lære da han
var ung. ”Do blir aldri oremager i dit lif. Do sitter bare ondt drymer”, sa hans tyske
urmakermester.
Livet var aldri enkelt for Kittelsen. Hans far døde så alt for tidlig, og fra da av var
dårlig økonomi en del av hans hverdag. Dette var en helt anderledes bakgrunn enn så
mange av hans medstudenter på akademiet i Christiania og München hadde.
Kittelsens kunstutdannelse i München ble privat sponset, men bare så lenge sponsoren maktet. Etter et stipendopphold i Paris måtte det utlodning i Kragerø og private
bidrag til for å få Kittelsen hjem igjen.
Det var i Kragerø han tegnet sine første eventyrillustrasjoner, og noen av hans
vakreste naturskildringer kommer fra hans perioder her. Men Kragerø var ikke bare
idyll for kunstneren. Han så meget kritisk på forholdene i en liten by, med sin trangsynthet, kritikk og ”Spidsborgerlighet”. Mange av byens kjente skikkelser er ”blitt
offer for” Kittelsens satiriske pennestrøk. ”Fra Livet i de smaa Forholde” er tegnet i
Lofoten, men handler om Kragerø.
Som nygift bodde Kittelsen en periode på Skåtøy. Dette var en lykkelig tid, men
etter den ender hans faste tilknytning til Kragerø. Det er blitt skrevet om Kittelsen at
”tungsinn og melankoli ofte fulgte i fantasirusens og gledesstundens fotspor”; ”han
var en multikunstner lenge før ordet eksisterte”.

lys. Her kunne de “syke” få innta sin
alkohol i fred. Noe slikt var det ikke
bak tomten på Torvet.
Guido Schjølberg har sagt om
Kragerø at i denne byen “drikker man
forresten ikke i smug, men i smau!”.
Svendsesmauet er fremdeles åpent for
allmenn ferdsel.

19. KITTELSENHUSET

Der Storgata går over til å bli gågate,
kan man til venstre se begynnelsen på
“Dippnersmauet”. Her ligger Theodor
Kittelsens fødested.
I området mellom “Dippnersmauet”
og Jens Lauersøns bakke ved Torvet,
bodde det på begynnelsen av 1800-tallet rundt 123 mennesker fordelt på 25
hus, eller ca. 2 personer pr. rom.
Kittelsenhuset har en 1700-talls kjerne, men Th. Kittelsens far, Johannes,
gjorde det fullstendig om da han kjøpte
det i 1855. Theodor ble født her i 1857
og tilbrakte sine første leveår i huset.
34

Faren oppførte også nabogården (nåværende Chic), hvor han hadde en liten
brennevinsbutikk. Her har nok lille
Theodor hentet inspirasjon til mange av
sine typer.
Relieffet på veggen av Kittelsenhuset
ble laget av Olaf Lia til Kittelsens 100årsdag (1957). Etter nøye og omfattende restaurering ble museet åpnet for
publikum i 1987.
Under restaureringen fant man i finstuen 11 lag med tapeter. Det innerste
tapetet var fra Kittelsens tid, og ble
nøyaktig kopiert. Listverk, dører, dørvridere, vinduer og lignende er satt i
stand så tidsriktig som mulig. Huset
fikk kommunes restaureringspris i
1987.

20. KNIVSTIKKERSMAUET

I enden av Storgata går det et smau
skrått oppover til venstre. “Knivstikkersmauet” står det på et skilt på husveggen her, og for mer enn 300 år siden ble

”Fra Livet i de smaa Forholde: En Raadslagning i Kvindeforeningen”. Foto: tilh. BKM

et mord begått i dette trange smauet.
Offeret, Chris Henry Ernest ble kjøpt
som lakei av stattholder Gyldenløve på
1600-tallet. Gyldenløve “fant” Ernest
på en av sine Englandsreiser, og tok den
lille negergutten med seg hjem til
Danmark-Norge. Her ble han stattholderens tjener. Hans nye navn ble nå
Christian Hansen Ernst, og en av hans
oppgaver ble å kople Gyldenløve sammen med vakre damer. Ernst skal selv
ha vært en damenes mann. Han var vittig og oppfinnsom, og Holberg skal ha
brukt ham som forbilde for sine Henrikskikkelser.
Ernst fikk stillingen som postmester i
Kragerø, enten som et resultat av en
“forvisning” eller som en vennetjeneste
fra Gyldenløve. Han skal ha vært en
“flørt”, og det skal stadig ha blitt født
barn med bemerkelsesverdig mørk hudfarge i Kragerø. Og det var damer som
ble hans bane. Etter å ha kurtisert
samme kvinne, ble en av Ernsts rivaler
så syk av sjalusi at han drepte postmesteren i smauet i 1694. Gyldenløves
kommentar til drapet var: “Det var mer-

kelig at han greide seg så lenge!”
Ironisk nok het dette smauet offisielt
Vennskapssmauet fram til 1990-årene.

21. CENTRAL HOTEL

Hvis man tar av Storgata mot Rådhusgata, finner man på høyre side en stor
hvitmalt gård. På midten av 1800-tallet
var dette trolig et av Kragerøs mest
moderne bolighus. Den gangen på- og
ombygd i sveitserstil. Eiendommen var
da mye større enn i dag og besto av
flere bygninger.
Gården har fungert som hotell under
begge verdenskrigene, og fra 1940-45
var huset et samlingssted for tyske offiserer og norske nazister. I annekset, i
dag Storg. 14, var det samtidig rom for
folk som måtte gå i dekning. Hotelleier
Anne Strand ble aldri avslørt og hjalp
flyktninger gjennom hele krigen.
Central Hotel rommer i dag kommunale kontorer, og selv om lite av det originale er igjen innvendig, er eksteriøret
og detaljene på huset for det meste godt
bevart.
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Seilskuter i opplag i Kirkebukta ca. 1918. Skipene lå i opplag når det ikke var frakt
å få og når isen hadde lagt seg om vinteren. Foto: tilh. BKM
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Øya, med Øybrua til venstre og Skåtøy kommunehus, tidl. Dahlls hus, til høyre.
Foto: Anders B. Wilse, tilh. BKM

Guido Schjølberg: ”Mot Øya”

ØYA
Kragerøs bebyggelse og navn skal ha
sin opprinnelse på Øya. Man vet at det
har vært bosetning her fra begynnelsen
av 1600-tallet. I 1875 bodde 1/9 av
byens befolkning på Øya. Beboerne
giftet seg som oftest med hverandre og
siden de ble boende hadde man slektninger nesten i hvert eneste hus.
Kragerøs store ekspansjon i andre
halvdel av 1800 førte til ny bebyggelse
også på Øya, men i 1900 la byens tredje
største brann ca. 20 hus i aske her. Etter
dette ble gateløpet regulert og murtvang
innført. Galeioddvn. 1 er et godt eksempel på dette. Her er nok murdelen av
huset bygd etter murtvangen.
Noe som dessverre er gått tapt på
40

etter strevet med å krysse sundet!
Kommunen ga seg ikke før befolkningen startet kronerulling og bidrag kom
inn fra Jens Lauersøns Legat.
Det ble først bygget en flytebru med
pontonger og en brubane. Med besvær
kunne den la seg åpne. En av de sjeldne
gangene det skjedde var under kong
Oscar II besøk i 1891. Den nåværende
form har brua hatt siden 1956. Den
gamle brua ble aldri savnet av lokalbefolkningen.

2. SKÅTØY KOMMUNEHUS,
TIDL. DAHLLS HUS
På parkeringsplassen ved båthavna, var
det på 1700-1800-tallet en staselig eiendom eid av familien Dahll. Her var det
krambod i forbindelse med huset, hage
og uthus med dyr. Da mannen, Tellef
døde, måtte hans kone, Else Cathrine
forsette rederi, trelast- og krambodvirksomheten. Virksomheten hadde stor
suksess under Madame Dahlls ledelse.

Øya er de små røde brannbuene som sto
rundt omkring; meget populære blant
byens kjærestepar.

1. ØYBRUA

Før Øybrua sto ferdig i 1889 var det
“fergeforbindelse” mellom Øya og
byen. Fergeplassene var ved fiskehallen
på bysiden og ved Legatbrygga på Øya.
Det ble ropt over, og Knut- og Danielfergemann fraktet folk for 1 skilling pr.
person.
Første initiativ til brubygging kom
nesten 25 år før brua sto ferdig.
Sykdom ble brukt som argument for
bru. Man kunne jo pådra seg bronkitt

Rykende branntomter på Øya etter brannen i 1900
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Under Napoleons-krigene hadde
Madame Dahll og hennes svigersønn,
Jørgen Friedrich Schweigaard, far til
Anton Martin Schweigaard, en båt sammen som het “Dragedukken”. Navnet
henspilte på en trolldukke som trollkyndige kunne anvende til å skaffe seg
penger og kostbarheter. “Dragedukken”
hadde tre vellykkede turer til Danmark,
forbi fiendtlige skip, for å hente korn.
Dahll-gården, senere kjent som
Skåtøy kommunehus, ble i 1960-årene
revet av kommunen.

3. “LILLE VETEN”

Ved inngangen til Sjøbadet sto det i sin
tid en kornbu til lagring av korn og mel.
Den var det første trinn i byggingen av
vindmøllebruket “Fornyet Haab”, som
ble oppført av Johan Georg Dahll i
1820-årene. Kornbua står nå på BergKragerø Museum.
Møllebruket sto på toppen av det som
i dag heter Møllerstubakken, og var et
lønnsomt prosjekt for Dahll. Allerede
første driftsår produserte den mel, tilsvarende 30 % av Kragerøs kornimport,
men det skulle ikke vare lenge. I 1830
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brant mølla ned til grunnen. Det er fortalt at mølla gikk varm og begynte å
brenne mens mølleren var nedenunder
med sin elskede. Planer om nytt møllebruk på Øya ble stoppet på grunn av
nettopp brannfaren, og Dahll bygget i
stedet et større bruk ved Frydensborg,
som han kalte “Sorgenfri”.
På branntomten på “Lille Veten” ble
senere byens brannvakttårn plassert. I
dag er det en privatbolig som kan nyte
den fantastiske utsikten over byen og
skjærgården.

4. LEGATGÅRDEN/
SCHWEIGAARDSHUSET

I sitt testamente gav Jens Lauersøn
blant annet sine tre hus til Kragerø by.
Videre bortover Galeioddveien finner
man hans hus på Øya, med fin utsikt
mot vannet. I følge statuttene i hans testamente skulle ikke noen av hans hus
selges, men for alltid leies ut.
Innskriften over døren viser til at huset
også er Anton Martin Schweigaards
fødested.
A. M. Schweigaards far, Jørgen

ANTON MARTIN SCHWEIGAARD (1808-1870)

Schweigaard ble født på Øya, bodde i byen og gikk på skole i den gamle Rådstuen på
Torvet. Det var også i Kragerø han fant sitt livs store kjærlighet.
Han var en fremragende jurist, økonom og politiker i tiden 1840-1860, og har blitt
gitt æren for Norges meget liberale lovgivning og åpne økonomi i denne perioden. I
1847 uttalte han at samfunnsøkonomiens formål ikke er vekst for vekstens skyld,
men å legge grunnlag for det gode liv.
Under sin stortingsperiode 1842-1869 hadde han stor innflytelse på det politiske
liv. Det har blitt sagt at Anton Martin Schweigaard bygde landet med lov, og hans
lærerbøker preget rettsvitenskaplig tenkning og praksis lenge etter hans død.
Schweigaards kjære kone Caroline Magnine (datter av dr. Chrisitian Horrebow
Homann d. e.), døde i 1870, og bare få dager senere fulgte hennes mann henne i
døden; ”Ved Obduktionen fantes Hans hjerte brustet”. 5. februar 1870 ble de begge
bisatt i Trefoldighetskirken i Oslo.
I 1885 fikk Anton Martin Schweigaard sin egen park i Kragerø. Her står det også
en byste av den store politikeren (se omtalen på s.70).
Friedrich Schweigaard, var med i borgervæpningen (opprettet 1801) og sjef
for “Castellet” på Gunnarsholmen. Og
med den driftige og oppfinnsomme
Madame Dahll som bestemor opplevde
nok Anton Martin og hans tre søsken
mye spennende som barn.
Familien Schweigaard fikk avslag i
leien mot å stille et rom til disposisjon
for skolen på Øya. Familien flyttet til
byen i 1811 (til P.A. Heuchsgate 2),
men skolen holdt på fram til 1892. Da
sto den nye folkeskolebygningen i byen
ferdig (i dag ungdomsskole), og Øyas
94 elever fikk ny skolevei over den nye
Øybrua.
Legatgården ble renovert i 1988, og
fikk samme år kommunens restaureringspris.

Navnet “Veten” kommer av ordet
“vete”. Dette var bål med ved som ble
reist på visse fjelltopper, oftest nær kysten. Disse ble tent for å varsle når fiender nærmet seg eller var kommet til landet.

5. VETEN

Schweigaard-huset på Øya, mai 2000. Foto: IA
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Ved enden av Øybrua peker et skilt ut to
veier opp til utsiktspunktet Veten. Den
enkleste veien er bortover Galeioddveien og opp Schweigaardsvei. Her
markerer et skilt begynnelsen på stien
opp til utsiktspunktet.
Den andre veien går bortover
Gierløffsvei, forbi Sjøbadet, langs
bryggen inntil fjellet, før klatringen
begynner oppover til Veten.

Trafokiosk ved Gierløffsvei mot Veten
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Her har man 360° utsikt over skjærgården og byen. Står man med byen i
ryggen og vender blikket mot høyre, ser
man innover Kilsfjorden. Fastlandet
ligger der som en “rygg” bak holmer og
skjær.
Tåtøy
ligger
mellom
Stabbestadlandet og byen, med
Kirkeholmen og Furuholmen foran seg.
Rapentangen og holmene på Rauane
strekker seg ut imot havgapet.
Skåtøy ligger mot venstre og er
Kragerøs største øy. Her bor noen få
hundre fastboende, men om sommeren
stiger tallet til over 3000.
Nærmere Øya sees Saltneven. Her
har Kragerø Seilforening lokaler, og en
rekke regattaer arrangeres her om sommeren.
Snur man seg til venstre mot byen ser
man Gumø, Borteidlandet og begynnelsen på Hellefjorden, før man ser
over til Valbergheia med steinbruddet,
og så byen.
Med havet i ryggen har man et godt
overblikk over Kragerø. Man kan også
se utsiktspunktene Steinmann (rett
fram) og Storkollen (til venstre forbi
ungdomsskolen). Den gamle folkeskolen fra 1892 (nå ungdomsskole) “kneiser mot sky” over byen, mens tollboden
ruver nede ved Blindtarmen.
Veten er definitivt verd et besøk.
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SJØBADET

Sjøbadet ble utbygd i 1930-årene, da
Kragerø virkelig begynte å profilere
seg selv som en sommerby. Her er det
yrende liv om sommeren. Her finnes
en liten sandstrand for de minste,
mens det er god plass for de litt større
til å ligge og sole seg. Her er også stupebrett, og de mer vågale hopper fra
den nesten loddrette fjellveggen som
går ned i vannet.
Også på Sjøbadet finner man en av
de gamle fortøyningsringene (se
”Fortøyningsringer” under
”Gunnarsholmen”).
pengesedler i Kragerø. Gjennom mange
ledd ble (prinse)sedlene sporet tilbake
til Rendtler og hans sønn Lars, som
begge bedyret sin uskyld. Under rettsaken forsøkte Johan Rendtler til og med
å rette mistanken mot sin bror, som han
selv hadde levert falske sedler til.

6. JOHAN RENDTLER

Videre bortover Galeioddveien, på venstre side forbi marinaen, ligger det som
var Johan Rendtlers hus. Dette er nå
ombygd og strekker seg utover mot
vannet. Det er strøkets eldste og største
hus.
Rundt 1790 var Johan Rendtler en
stor handelsmann i Kragerø. Han var
velstående, men ikke nødvendigvis så
godt likt. De neste 15-25 årene skulle
da også fare hardt med ham. Han led
store økonomiske tap. I begynnelsen av
1800 forliste alle hans 4 skip og han
måtte selge sitt hus i byen (nåværende
Victoria Hotel) og flytte til den mindre
kostbare eiendommen på Øya.
I 1814 begynte det å sirkulere falske
44

Urene på Øya, ca. 1900. Foto: Joh. Lyng Olsen, tilh. BKM

Falske vitnemål støttet Johans hederlighet. Det fellende bevis ble et brev fra
Johan til den engelske gravøren som
hadde trykket sedlene for ham.
Rendtler forklarte at hans motiv
“ikke hadde vært i vinnings hensikt,
men en protest mot det norske statsråd
som tillot en prins, som ikke kunne
være sikker på å bli regent, å trykke
slike sedler”. Han hadde handlet som en
sann patriot.
Tiden i arresten ble ikke så lang for
far og sønn Rendtler. De rømte ved å
brekke opp doen og krabbe ut i ekskrementene. Ved hjelp av små robåter kom
de seg ombord på et seilskip som hadde
kursen mot Ostfriesland. Her levde de

ett år i “frihet”, før de igjen ble arrestert
og brakt tilbake til Kragerø. Johan
Rendtler mistet æren og ble dømt til
straffearbeid i lenker på livstid på
Akershus festning. Lars fikk beholde
æren, men ble dømt til 6 års landsforvisning og ble aldri hørt fra siden.
Ryktene forteller at han kom seg til
Australia. Johan Rendtler døde på
Akershus festning 25. mai 1820, 69 år
gammel.

7. URENE

Ved Legatgården kan man ta til høyre
opp Schweigaardsveien. Går man til
veis ende her kommer man til en liten

NILS I URENE

Inngangen til Sjøbadet. Foto: SH, 2004

Jack Halvorsen skriver om Nils Jacob Haraldsen i Urene. I 1880-årene bygde
Haraldsen sitt eget hus som skal ha kostet ham kr. 90. Her bodde han sammen med
sin kone og ni barn. Huset lå kronglete til uten vei og alt måtte bæres, det være seg
ved, mat eller vann. Det ble tunge bører opp trapper og over knauser. Da Nils ble
eldre kunne man på kalde vinterdager se ham lage et lite kikkehull i isen på vinduet.
God tid hadde han, og når han hadde fått det godt og varmt på kjøkkenet kom hele
ansiktet med den grå nattlua fram. Her satt Nils og kikket utover fjorden, nøt sin
”kaffelars”, og kanskje tenkte han på sine barn inne i ”Åslo”.
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Teksten som ble trykt nederst på originalen kaller sluppen som reddet
Salve Nielsen og hans kamerater
for”Iohanne”, mens teksten i
Kragerø Bys historie forteller om
sluppen ”Ingeborg”. Hele billedteksten lyder:
”Briggen Anne Cathrine af
Kragerøe kantrede Natten mellem
den 24 og 25te November 1821 i
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Nordsøen, og efter udstanden
Livsfare i 2de Dage, reddede
Briggens menneskekjærlige Styrmand
SALVE NIELSEN sine Ulykkesbrødre
ved at svømme til den til Hjælp
ilende danske Slup Iohanne, og uagtet sin Udmattelse at vende tilbage
med Sluppens Hækjolle.”

“bukt”. Her ligger en stor steinur ved
foten av den bratte fjellveggen som går
ned i vannet fra Veten. Av den kommer
antageligvis stedets navn “Urene”.
Kanskje var det her byens første innbyggere bosatte seg og “Kragerø”-navnet oppsto.
Muntlig beretning om dokumenter
fra 1600-tallet, forteller om flytting av
tollboden fra Kiil, Sannidal, og leting
etter en ny egnet plass i 1604. En kommandant kom til Øya, hvor han fikk
hilse på en gammel danske fra Urene,
ved navn Krage.
Krage var meget glad i barn og de
små på Øya ble kalt “Kragebørnene”
etter ham. Øya fikk etter hvert navnet
“Kragerøen”.
Dette er nok bare et sagn. Kragerønavnet kommer mest sannsynlig av
“Kråkerøy”, som betyr “øy med kråker
på”. En dørkarm fra Legatgården skal
uansett støtte historien om en tidlig tollbod på Øya. På karmen skal det ha vært
bilde av en krone med årstallet 1618
over.

det som man må “åle” seg rundt hushjørnene for å komme til. Galeiodden
har en historie som skriver seg helt tilbake til Kragerøs grunnleggelse i 1666.
For å få underskrevet byprivilegiene
ble det, på borgernes vegne, tilbudt å
bygge en fem kanoners galei til kongens tjeneste. Byggeplassen var altså
Galeiodden.
Det berettes at galeien var nesten ferdig i 1670, men om den noen gang ble
ferdig til sjøsetting vites ikke. Skipet i
Kragerøs kommunevåpen skal forestille
en galei.
At Galeiodden har vært et strategisk
punkt i innseilingen til Kragerø bevitnes av Peter Andreas Heuchs batteri her
på begynnelsen av 1800-tallet og tyske
stillinger under 2. verdenskrig.
Fyrlykten var det i sin tid Kragerø
Sjømannsforening som tok initiativet til
å få bygget.
I dag er det friområde her, med badeplass om sommeren.

8. GALEIODDEN

Helt ytterst på Øya ligger dette friområ-

SALVE NIELSEN

Under Napoleons-krigene gjorde Salve Nielsen (fra Øya) tjeneste i den franske
marine. En gang hadde han fått ros av selveste Napoleon etter å ha skutt ned et
flagg med ett kanonskudd. Men det var på sjøen Nielsen gjorde seg verdig sitt
ettermæle som helt. Som styrmann, seilte Nielsen på briggen ”Anna Katharina”
vinteren 1821. I forrykende uvær kantret skipet på det ”jydske Rev” og
”Kapteinen og Rorgjængerne fandt sin Grav i Bølgerne”. Salve Nielsen og syv av
mannskapet klamret seg fast til det synkeferdige skipet i tre døgn før de så et
annet skip. Etter flere bergningsforsøk av sluppen ”Ingeborg”, kastet Nielsen seg
ut i brottsjøen og klarte å nå skipet. Han hadde lovet sine menn ”aa sette alt ind
paa deres Bjergning” og, da han var kommet til seg selv, låret han en liten robåt
fra sluppen og bega seg ut i bølgene, med livet som innsats. Han kom fram til
sine kamerater og fikk dem opp i båten. De måtte ligge under toftene så ikke
båten skulle kantre. Vel om bord på ”Ingeborg” var Nielsen, utrolig nok, den første til å ta sin vakt på dekk.
Salve Nielsen fikk i 1822 overrakt ”Medaljen for Borgerdaad” av kong Karl
Johan. Kragerø har hedret ham med å kalle opp en vei etter ham.
”Sørlandet” runder Galeiodden. Foto: IA
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BARTHEBRYGGA
BIØRNEBYEN
LØKKA
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Barthebrygga sett fra Øya, ca. 1900. Foto: Joh. Lyng Olsen, tilh. BKM

BARTHEBRYGGA
BIØRNEBYEN OG LØKKA
Hvis man står med Rådhuset i ryggen
og vandrer langs vannet, går man forbi
en fantastisk bevaringsverdig husrekke
som ligger på oversiden av veien. Man
kan fremdeles ane fordums prakt ved
disse flotte gårdene når man rusler bortover langs brygga, forbi sjøboder og det
nedlagte ferjeleiet, til gjestehavna og
Gunnarsholmen.
“Barthegården”, som til 1865 lå i
området litt ovenfor Barthebakken,
markerte på 1800-tallet Kragerø bys
grense mot vest. Gården var på størrelse
med Biørnsborg og bare ett av flere
patrisierhus her. Beliggenheten på noen
av disse gårdene brøt med det som var
typisk for gammel bebyggelse. De lå på
50

høyder litt over sjøen, istedenfor helt
ved sjøkanten.
Bebyggelsen på Barthebrygga ble
spart under bybrannen i 1711, og er tildels meget gammel. Fremkommeligheten, derimot, har forandret seg
betraktelig. Veien langs vannet ble ikke
anlagt før på 2. halvdel av 1800-tallet.
Før gikk veien, eller stien, bak huset til
det Danske Visekonsulat, Lunøes hus,
opp bakken forbi Wiborggården og ned
rundt hjørnet av nabogården. Videre
gikk man langs vannet, forbi en rad sjøboder og pakkhus, opp Barths bakke og
forbi Barthegården.
Videre oppover Thomesheia gikk
bygrensen midt i veien. Her kunne man

Nåværende Barthebrygga 4 med brygge før gata ble lagt på utsiden ca. 1860.
Foto: Joh. Lyng Olsen, tilh. BKM

gå med Sannidals grunn på venstre
hånd og Kragerøs på høyre.

1. BARTHEBRYGGA 4

Husets kontorbygning (Dansk Visekonsulat) kan være Kragerøs eldste
bevarte hus. Som strandsitterhus, rett
ved vannkanten, har det en typisk 1600talls størrelse. Dette var nok det første
hovedhuset på eiendommen.

Dagens hovedhus, med barokke
trekk, er nok fra midten av 1700-tallet.
Stilen på både utvendige og innvendige
detaljer tyder på dette. I salen i 2. etasje
finnes bjelketak med buet listverk og
speilfyllinger. På baksiden er det bevart
smårutete vinduer fra perioden.
Bak gården kan man fremdeles se
rester etter den gamle veien langs
Barthebrygga (på privat grunn).
Dansk Visekonsulat har lange tradi-

TAKTYPER
Saltak

Halvvalmet tak

Helvalmet tak
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LEGENE HOMANN

Wiborggården våren 2004. Foto: IA

sjoner i Kragerø. Danmark er det landet
som har flest konsulater og visekonsulater i Norge. Et hovedpoeng med driften er å knytte handelsforbindelser.
Visekonsulatet skal også være til hjelp
for danske statsborgere som trenger
hjelp med pass og liknende.

2. WIBORGGÅRDEN

To hus bortenfor det Danske Visekonsulat, ligger en staselig gård på en
liten høyde over veien.
Wiborggården var på 1700-tallet eid
av Anna Adelers barnebarn, Peder
Claussøn Poulsen. Senere eiere omfat-

Kragerø Jernstøberi på Gunnarsholmen før 1905. Foto: Joh. Lyng Olsen, tilh. BKM
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På initiativ av P. A. Heuch kom dr. Christian Horrebow Homann d.e. (1786-1860) til
Kragerø fra Danmark i 1810 og han markerte seg rask som en meget dyktig lege,
bl.a. ble han Ridder av Danebrog for sin innsats etter slaget ved Lyngør.
Hans ekteskap med Henrich O. Biørns eldste datter, Boel Cathrine, resulterte i 5
barn. Deres to sønner, juristene Peter og Henrik flyttet til Christiania, hvor de grunnla
Homannsbyen. Den eldste datteren, Caroline Magnine giftet seg med A. M.
Schweigaard. Den yngste datteren, Henriette Olava, ble pleiemor for sin yngste brors
barn og den yngste sønnen, Christian Horrebow d.y. (1826-1880) fulgte i sin fars fotspor og ble lege.
De siste årene før sin død var dr. Homann d.e. dårlig til beins og ble båret rundt i
en bærestol når han skulle på pasientbesøk. Bærestolen hadde tilhørt Anna Adeler, og
er i dag utstilt på Berg-Kragerø Museum. På denne tiden hadde dr. Homanns sønn
for lengst tatt over det meste av farens praksis.
Sin ilddåp og berømmelse fikk dr. Homann d.y. under blodgangsepidemien i 1859.
Blodsotten ble brakt til distriktet med sjøfolk hjemkommet fra Ostindien. Det var
ypperlige forhold for spredning denne sommeren med tropisk varme og tørke. Flere
tusen ble smittet og mange hundre døde, men omfanget i distriktet ble mindre enn
fryktet grunnet dr. Homanns og hans assistent, dr. Hartwigs arbeid. Homanns teori
var at sykdommen ble overført fra person til person gjennom et levende smittestoff,
og at renslighet og isolasjon var meget viktig. Han skaffet seg viktig kunnskap om
sykdommen ved obduksjon av flere blodsottoffer. Etter at smittefaren og sykdommen
var over ble det store bedringer i kloakk- og vannsystemene, og hygienen generelt i
Kragerø.
Sunnhetsloven av 1860 var i stor grad basert på dr. Homann d.y.’s prinsipper. På
grunn av sitt arbeid med tuberkulosens arvelighet ble Homann innstilt til dansk legevitenskaplig gullmedalje. Denne fikk han dessverre ikke fordi han var embetsmann.
Han ble derimot Norges offisielle delegat ved internasjonale kongresser i Wien og
Paris, ridder av St. Olavs orden og æresdoktor ved Universitetet i København.
Gjennom giftemål kom lystgården Berg inn i Homann-familiens eie. Dr. Homann
d.y.’s yngste datter, Henriette Marie (kalt ”Jeia”), arvet denne gården, som hun igjen
testamenterte til Kragerø kommune. Takket vært henne har Kragerø i dag et museum,
Berg-Kragerø Museum.
ter blant annet P. A. Heuch, legene
Homann og skipsreder Nicolay Wiborg
og hans bror, isbrukdirektør Thomas H.
Wiborg.
Trolig har dette huset en kjerne fra
1650-70-årene. I veggen mot heia har
det blitt funnet en gjentettet vindusåpning, som tilsvarer 1600-tallets vindusformat. Dører inne i huset kan dateres
så langt tilbake som sent 1600 - tidlig
1700-tall. På en akvarell fra 1821 (av
Henrik Hagen) ser man Wiborggården
med sitt høyreiste valmtak. Da var det
malt engelskrødt med hvite vinduer og

listverk.
Ombygginger og forandringer av
gården har skjedd fra midten av 1700til noe utpå 1900-tallet.
I 1972 startet en større “redningsaksjon” av Wiborggården. Huset ble i sin
tid oppført rett på terreng og på 70-tallet var forråtnelsen nådd så langt at man
var nødt til å sette i gang arbeidet med
“utgravning, drenering og fundamentering under bærende vegger”.
Fram til 1952 hadde Wiborggården et
noe merkelig nabohus mot øst. Det var
et kompleks av flere sammenbygde hus
53
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Skulptur av Carl Nesjar, juli 2003. Foto: IA

og kan opprinnelig ha vært sidebygninger til den større nabogården. Huset
brant rundt nyttår 1952-53 og ble siden
revet.
Rundt 1860 flyttet Dr. Hartwig inn i
Wiborggården. Legefamiliene Homann

Barnas saltvannsbasseng på Gunnarsholmen, St.Hans dag 1996 Foto: IA

og Hartwig hadde et nært og fruktbart
samarbeid på 1800-tallet. I disse familiene het det seg også at “negerpostmesteren” Ernst hadde holdt til i
Wiborggården. Spøkelseshistorier finnes også fra denne gården, men det er

neppe Ernst siden det hjemsøkte rommet ikke ble innredet før 1825-26.
Gården har vært fredet siden 1971.

3. GUNNARSHOLMEN

Muligens var det her byens første
arresthus lå, og kanskje her Jacob
Giønges arrest etter bybrannen 1711 ble

kunngjort med trommer og våpen.
Giønge skal ha blitt ført “under pinlig
folkeskue, av 8 væpnede menn over
Vand” til byen.
Batteriet har uansett en lang historie.
Ekstraskatt på Kragerøs befolkning
gjorde det mulig å sette forsvarsanlegget i god stand under den store nordiske
krigen (1709-1720). Etter år med forfall

KANONILD FRA GUNNARSHOLMEN I 1808

Fra Barthbrygga mot Øya og Gunnarsholmen, sommeren 2004. Foto: EBF
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19. juni kom en brigg fra Langesund inn fjorden, forfulgt av et engelsk orlogsskip.
Briggen søkte beskyttelse under ”Batteriets Kanoner”. Ild fra Gunnarsholmen sendte
engelskmennene på flukt ut havgapet.
Det fiendtlige skipet dro ikke lenger enn til Portør hvor de plyndret og gjorde hærverk. Den offisielle beretningen sier: ”Da Fienden ikke opnaaede sin Hensikt, udøvede han paa Retraiten Handlinger, som ingen anden civiliseret Nation, end den
Engelske, er i stand til: de besøgte fattige Strandsidderes Huse, borttog endog
Thekjedlen og den Tarveligste Frokost fra disses Borde, og brækede Kister og Skrin”.
Engelskmennenes usle karakter blir understreket med: ”Til Bevis om Fiendens
Feighed bør anmærkes: at da en Strandsidder som de agtede at besøge, sendte dem et
Skud af en Musketdunder, opgav de uopholdelig Planen til at gjæste ham, og retirerede af alle Kræfter”.
Krigskommissær Henrich G. Tønder, løytnantene T. Schweigaard, Blyberg, Simon
Biørn og ”gode borgere”, som Jørgen Rendtler og Tomas Møller, hjalp alle til med å
forfølge orlogsskipet og drive det ut av Kragerøs farvann.
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hjalp Jens Lauersøns Legat til med
ombygging, modernisering og innkjøp
av 8 tre-punds kanoner mot slutten av
1700-tallet.
Batteriet fikk sin ilddåp 19. juni 1808
da det jaget bort et engelsk orlogsskip
ute i fiendtlig ærend. Batteriet hadde da
16 kanoner, 8 utlånt fra Akershus. De to
18-punds kanonene som i dag peker
utover fjorden ble bestilt og bekostet av
P. A. Heuch etter dysten i 1808. Ser
man nøye etter kan man se hans innstøpte initialer.
Gunnarsholmen har også vært sted
for storindustri. Kragerø Jernstøberi ble
etablert her i 1881, og bortsett fra noen
få krigsår, var det i drift helt til 1963. I
1880-1890 årene arbeidet ca. 30 mann
på støperiet og nesten alle hadde sin
bolig på holmen. Den første støpte
gjenstand var et lite hagebord som i dag
er i bruk ved Berg-Kragerø Museum.
Støperiet fikk en god start, da det ble
etablert i en tid med oppgang og stor

13:35
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FORTØYNINGSRINGER

På nordøstre pynt på Gunnarsholmen
finnes en gammel fortøyningsring.
Det er også en på Sjøbadet og andre
steder i skjærgården. I alt 10 slike
ringer skal ha vært her. De tilhørte alle
eieren av Søndre Kalstad. Skip som
fortøyde i land måtte betale en viss
avgift, ”ringepenger”, til grunneieren.
Man finner ”ringepenger” nevnt i
regnskap helt fram til slutten av 1800tallet.

byggevirksomhet. Det laget, i tillegg til
hagebord, fine ovner, kaffekverner og
mye annet støpegods. Den store
bybrannen i 1886 gagnet ironisk nok
også støperiet, ved at det fikk flere oppdrag.
Kragerø kommune kjøpte industriområdet i 1963 og i løpet av 60- og 70-

Salutt! Batterikomiteen foretar sin årlige markering av 19. juni på Gunnarsholmen, etterfulgt av inspeksjon ved admiralen for Østlandet sjøforsvarsdistrikt. Foto: IA
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Fortøyningsring, Gunnarsholmen. Foto: IA

tallet ble alle bygningene jevnet med
jorden. Trehusene ble brent, med ett
unntak. “Gunders hus” ble flyttet til
Kjønnøya i Bamble. I dette tiåret fikk
også Gunnarsholmen fastlandsforbindelse.
Skulpturen i metall som står på
Gunnarsholmen er laget av Carl Nesjar.
Den var en del av offentlig utsmykning
av det tidligere telebygget i Løkka (nå
Family Sports Club AS). Da bygget ble
solgt kom skulpturen etter hvert i kommunens eie og ble plassert på
Gunnarsholmen. Det gjenstår enda noe
etablering av skulpturen før den er helt
ferdig.
I dag er Gunnarsholmen friområde
og en meget populær badeplass om
sommeren. Stedet er spesielt egnet for
barn, siden det har sitt eget saltvannsbasseng. Batteriet blir nå brukt på merkedager som 17. mai og Jens Lauersøns
fødselsdag 6. mars.

det småkuperte omgivelser med rik
vegetasjon. Skrubben er blitt beskrevet
slik: “Det var et stykke uberørt natur,

4. SKRUBBEN

Dette er et av byens områder som har
forandret seg mest de senere år. Her var

Barthebakken, juni 2004. Foto: SH
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dorff hus på Skrubben. Til dette hørte
det også med en fantastisk hage, og det
var her Edvard Munch holdt til fra
1909-1915.
Området var også hogsteplass for
familien Bredsdorff, med losseplass
nede ved vannet. Bredsdorff hadde til
og med eget vannverk. Det gikk treledninger (utholede trestammer) helt fra
Tevannsbrønnen ned til Skrubben.
Fotograf Anders Beer Wilse kalte
Skrubben for “Kragerøs fineste badeanstalt”. Her var avkledningsrommet boltet fast til fjellveggen!
Skrubbens omgivelser har forandret
seg drastisk siden første halvdel av

1900, men utsikten innover mot
Kilsfjorden og utover havgapet kan
fremdeles nytes.

5. SMEDSBUKTA

Nedenfor Skrubben, der det i dag er
båthavn, ligger Smedsbukta. Siden
grunnlaget for Kragerøs eksistens var
så sterkt knyttet til vannet, var det helt
naturlig at all tidlig bebyggelse var
langs strandkanten, som her og i nabobydelen Tallakshavn. Sammen med
Nautebakken og Stilnestangen, var
disse områdene forsteder til Kragerø
fram til 2. halvdel av 1800-tallet. I 1863

Edvard Munch maler ved Skrubben. Foto: A.F. Johansen, ©BKM

hvite kvartsklipper og grå knauser med
små grønne jorder innimellom, enkelte
praktfulle furuer strakte seg mot himmelen, og utenfor lå fjorden - med

havet bak den røde holmen ytterst ute,
der solen sto opp i all sin prakt og velde
midtvinters”.
På 1800-tallet bygget Peter Breds-

EDVARD MUNCH (1863-1944)

I perioden 1909-1915 skrev Skrubben seg inn i norsk kunsthistorie; disse årene blir
regnet som Edvard Munchs Kragerøperiode.
Etter et nervesammenbrudd i 1908 fant Munch ro og trivsel i disse naturskjønne
omgivelsene. Selv kalte Munch seg ”Lensgreven til Skrubben”, og blant sine gode
naboer fant han modeller som han brukte til flere av sine malerier, for eksempel til
”Historien” og ”Fiskergutten”. Her opplevde han vintersolen over Kragerøfjorden,
som resulterte i det kjente ”Solen”. Det deltok i konkurransen om utsmykning av
Universitetets festsal. Ute i den flotte hagen bygde Munch seg et stort atelier, og
skulle han til byen brukte han hest. Munchs livrett var Kragerø-torsken, og til hans
store glede kunne han etter jernbanens ankomst til Kragerø, få brakt torsken til Oslo.
Munch kom aldri tilbake til Kragerø for å se de store forandringene som skjedde
på Skrubben. Det eneste som i dag er igjen fra malerens tid er den røde ”Isaks bu”,
som man også kan skimte på noen av hans arbeider. Munch lever enda i Kragerø
gjennom sitatet: ”(…) Kragerø. Perlen blant kystbyene”.
I 1994 kom det opp en statue av ”Lensgreven” på stedet han malte ”Solen”.
58

Edvard Munch i sitt utendørsatelier, foran bildet ”Livet” som i dag henger i Oslo Rådhus.
Foto: A.F. Johansen, ©BKM
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Smedsbukta, våren 2004. Foto: EBF

ble de innlemmet i byen.
Før dette var nok sjøveien den beste
måten å ferdes på. Veien fra
Barthebakken til Smedsbukta/Tallakshavn gikk “(...) gjennem Stier og
Klever. Verst var det naar det var Menis

Bredsdorffs hogsteplass i Smedsbukta, ca. 1890

(svall). Det skal ha hendt, at man paa
disse Kanter i flere Uger maatte beholde Lig hjemme, (...)”.
Forholdene bedret seg etter hvert og
Kragerøs storhetsperiode mot slutten av
1800-tallet viste seg også i ny bebyg-

gelse i Smedsbukta og Tallakshavn.
Navnet har bukta fått etter de mange
smedene som bodde her. Her har også
vært store skipsverft for familiene
Barth og Bredsdorff.

6. VISITERODDEN

Smedsbukta, juni 2001. Foto: IA
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Visiterodden ligger omtrent på grensen
mellom Smedsbukta og Tallakshavn.
Her svinger en smal vei seg mellom
husene ut til odden.
Navnet “Visiterodden” skriver seg
fra seilskutetiden.
Skutene ble her visitert og ransaket
for smuglergods. Det var tolleren, eller
“visitøren”, som hadde embetsrett til å
utføre dette.
En annen historie forteller om frykt
for ukjente sykdommer sjøfolkene
kunne blitt smittet av etter turer til fjerne himmelstrøk.
For å begrense spredningen av smittsomme plager måtte mannskapet visiteres før de fikk lov til å gå i land, og
dette skjedde ofte på Visiterodden.
Mannskapet måtte stå rett på dekk og
sjekkes før de kunne gå i land.
Man kan jo bare spekulere i hvor

mange som gikk i land med skjulte sykdommer.
Det var også her drengen Jens gikk i
land sammen med sine “medsammensvorne” for å lete etter skatten som
skulle være gjemt i Havna (Se
“Huebakken”).

7. TALLAKSHAVN

I den store bukta med småbåthavn og
båtopplag lå i sin tid et av Kragerøs
største verft. Her bygde familien Biørn
seilskuter i over 100 år.
Henrich Olsen Biørn kjøpte Søndre
Kalstad mot slutten av 1700-tallet fordi
den gamle hovedbygningen og verftet i
Tallakshavn fulgte med. Bebyggelsen
var også her konsentrert om strandlinjen og vokste i takt med skutebyggingen. Kragerøs store ekspansjon på andre
halvdel av 1800-tallet skyldtes til en
stor grad oppgang for Biørnefirmaet.
Ikke bare brakte skipsbyggeriet liv til
byen, men arbeidernes penger ble i distriktet.
Briggen “Ursus Minor” (Ursus =
bjørn, Minor = liten, eller junior) var
det første skip som gikk med isladning
61
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Mandius Amundsen: ”Visiterodden, 1887”. Oljemaleri. BKM Foto: ©BKM

fra Kragerø (i 1840-årene). Skutens
navn spilte på firmanavnet “Henrich
Biørn junior”. Dette og Kragerøs siste
og største seilskip, “Kong Oscar II”
(1892), ble bygget i Tallakshavn.
Vervens store riggerbod ligger fremdeles nede ved havna. I dag tilhører den
Kragerø Småbåthavn.
I Biørns tid var det også et lite privat
badehus her. Dette var Biørn-barnas
tumleplass om sommeren. Svømte de
for langt ut, holdt verftsarbeiderne øye

med dem. I dag koser Havnas barn seg
på Nautebakken, en liten, nesten bortgjemt strand, med yrende liv om sommeren.
Der det i dag er parkeringsplass lå
familien Nordraaks vakre lystgård. Den
var eid av Rikard Nordraak og
Bjørnstjerne Bjørnsons besteforeldre.
Gården ble skjenket til museumskomitéen i Kragerø i 1934, men det fantes
ingen midler til restaurering. Den var
også for falleferdig til å kunne brukes

Anders B. Wilse (skyggen) fotograferer Joh. Lyng Olsen, som fokuserer på Tallakshavn.
Foto: Anders B. Wilse, tilh. BKM

som antikvitetslager. Gården ble revet,
men heldigvis er Biørnevervens riggerbod inntakt og ligger der som et minnesmerke over Kragerøs stolte skipsbyggertradisjoner.

8. UTSIKTEN

Høyt over Tallakshavn finner man
“Utsikten”. Ikke sjelden ser man folk
står her og skuer utover fjorden. Det er
så de nesten glemmer trafikken som

TORE JUELL

Tore Juell er født i Kragerø i 1942. Han har hentet mange av sine motiver og inspirasjon fra sine hjemtrakter. Juell er kjent for sine natur- og landskapsmalerier, men er
også en av Norges fremste portrettmalere. Han har blant annet malt portretter av
Einar Gerhardsen, det spanske kongeparet og Kong Harald.
Som meget ung hadde Juell en kort karriere som tegneserietegner. Han laget også
animerte reklamer. I 1962 så Juell et maleri på en utstilling i Oslo som tok ham med
storm. Han sluttet i jobben og begynte på sin kunstnerutdannelse.
Juell har uttalt at han maler raskt. Hvis han ikke er fornøyd begynner han på nytt, i
stedet for å rette på det som allerede er på lerretet. Kunstneren har beskrevet sine bilder slik: ”Når et bilde er avsluttet er jeg et annet sted. En morgen i iskald vinterskog,
- eller i skjærgården når lav sommersol kaster lange skygger. Jeg lager ikke malerier
av holmen eller skogen. Jeg bruker disse til å lage maleri”.
62

Gateparti, Tallakshavn, høsten 1992. Foto: IA
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parker fikk de nå også oppsynet med et
av Kragerøs flotteste utsiktspunkt over
skjærgården, “Utsikten”.

9. BIØRNEBYEN

Tallakshavn om vinteren, februar 2003. Foto: IA

suser forbi bak seg.
Veien fra Løkka til Søndre Kalstad
ble anlagt av Henrich Bolman Biørn i
1878/79 og i denne forbindelse må også
“Utsikten” ha blitt til. Veien skal ha
kostet Biørn ca. kr. 20 000 av private

midler. I 1892 forærte han likevel veien
til Kragerø kommune. På denne tiden
hadde Kragerø et “forskjønnelsesselskap”, “Selskabet for Kragerø By og
Omegns Forskjønnelse”. I tillegg til å
ha ansvar for byens grøntområder og

Fra Utsikten ser du helt ut til storhavet. Foto: EBF
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Beveger man seg opp fra Tallakshavn,
krysser veien og går videre oppover Dr.
Homanns vei, kommer man til
Biørnebyen. Før første verdenskrig var
området her skogsterreng med bekker,
myrer, masser av tyttebær, blåbær,
ryper og storfugl. Kuene på Kalstad
gikk ofte på beite her på “Blåbærmyra”,
og man kunne se både griser og hester
helt fram til 1950.
Det var bare noen få hus her før 2.
verdenskrig, men en helt ny bydel ble
reist deretter. Store forandringer har
skjedd siden den gang.

10. STADION

En vandring oppover Dr. Homanns vei
vil føre til Kragerø stadion.

På midten av 1800-tallet ble det
anlagt spaservei fra Løkka over til
Bråten. I “Kragerø Minner” av Fredrik
Hougen, er det skrevet: “Johan (Martin)
Dahll fant i 1856 ut en ny plass oppe i
skogen. Den blev utstyrt med flagg og
andre dekorasjoner. Stedet har alltid
siden båret navnet Maistangen og er fra
festplass 17de mai gått over til å bli en
bydel som har navnet Maistanga”.
Denne festplassen var trolig den spede
begynnelse til stadion.
Det som i dag er Kragerø Idrettsforening var i begynnelsen mest opptatt
med fotball, og het “Kragerø Sportsklubb av 1900”. Bruk av tomten til
idrettsplass skjedde ikke før nærmere to
tiår etter klubbens etablering. Selv om
det offentlige og kommunen bidro, kom
pengene ikke minst fra lokalrevyer,
loddsalg og Kragerø-dager. En av
Kragerøs store idrettspersonligheter,
Finn “Dilla” Fredriksen, har uttalt at:
“50 % av fotball-livet brukte vi på dugnad”. I 1954 kunne den første gressmat-

FAMILIEN BIØRN

Det har bodd og virket medlemmer av familien Biørn i Kragerø i over 300 år. Slekten
kom opprinnelig fra Nøtterøy rundt midten av 1600-tallet, og snaue 100 år etter
hadde Ole Henrichsen Biørn (1711-1769) grunnlagt handelshuset Biørn.
To av grunnleggerens sønner ble eiere av skipsverft. Poul Biørn (eieren av
Biørnsborg) hadde verft i Kirkebukta, mens Henrich Olsen Biørn eide Tallakshavn.
H. O. Biørns handelshus klarte seg gjennom den vanskelige krigs- og etterkrigstiden,
og overlevde helt fram til 1930.
I 1840-årene var H. O. Biørns sønn, Henrich jr. ikke bare en av de største rederne i
byen, men en dominerende mann også i politikken. Av flere partier i Kragerø, var
”Biørnepartiet” et faktisk begrep. Det var også denne mannen som først så iseksportens muligheter og sendte den første ladningen is til Lisboa.
Familien eide store eiendommer i byen og distriktet. Størsteparten av P. A. Heuchs
gate, fra Jens Lauersøns Plass til Jernbanetorvet har vært eid av en Biørn. Familien
ervervet seg også gårder og grunn i Havna, Kalstad og Berg (nå museum).
Handelshusets virkelige problemer begynte da Henrich Biørn jr.s sønn, Henrich
Bolman døde. Han hadde 11 barn som alle skulle ha sin del av familiearven. Det var
ikke heldig at firmaet ble stykket opp og delt, og i 1925 ble det bestemt oppløst.
Familieformuen smuldret bort i denne vanskelige perioden og svært lite ble igjen hos
Biørnene. Slekten har likevel vært uhyre viktig for Kragerø og byens utvikling og
lever videre i navn som Biørnegården, Biørnebyen, Biørnsborg, Biørneveien og
Biørnsborgbakken.
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som kvarter for brakker, garasjer og
staller. Etter krigen (1945-1947) ble
denne brakkeleiren omdannet til et helt
lite samfunn. Over 400 mennesker fra
Finnmark, for det meste kvinner og
barn, fikk tak over hodet her. Disse
hadde vært tvangsevakuert fra sine
hjem
under
2.
verdenskrig.
“Brakkebyen” hadde til og med sin
egen baker og frisør.
I dag er det heldigvis stort sett gledesscener som utspiller seg på stadion.
Tradisjonen med 17. maifeiring har
fortsatt, med leker for barna, turnoppvisninger og korpsmusikk.

11. STEINMANN
Christina Soot Kløvig: ”Løkka, 1987”. Oljemaleri. P.e.

ten taes i bruk, og de siste årene har
også tomten blitt utvidet og nye gressmatter anlagt.
Den delen av stadion som ligger mot
Skriverheia (tvers ovenfor inngangs-

porten) blir ofte kalt “Vaskeplassen”.
Navnet stammer fra tyskernes okkupasjon under 2. verdenskrig. Da brukte de
dette området til å vaske sine biler og
annet utstyr. Selve stadion ble brukt

Bedehuset i Løkka. Det mørke partiet i fjellsiden bak bygningen markerer åpningen til
Dybedalsgruva
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Hvis man ikke går inn på stadion, men
tar veien opp til høyre, kommer man til
et fantastisk utsiktspunkt. Da Johan
Martin Dahll fant sin lysning i skogen,
ble det også ryddet vei ut hit.
Også her satte tyskerne sine spor
under krigen, og platået ligger i dag på
taket av en bunker fra 2. verdenskrig.
Når man står her har man en utrolig
utsikt utover byens tak og husenes “tilfeldige” beliggenhet.

På pikeskolen i Buchholmgården
jobbet en lærer ved navn Ole Kristian
Gløersen. Da han flyttet fra Kragerø
skrev han en bok, “Strømskavl” (1889)
basert på sine erfaringer med småbyen.
I denne skriver han at man kan tenke
seg at en trollkjerring en gang stilte seg
på byens høyeste punkt. I forkleet sitt
hadde hun masser av kjempeleketøy,
som hus, kirker, bedehus, skip og annet
småtteri. Der grep hun tak i forkleet sitt,
tok en neve full og spredte innholdet i
en bue utover byen, sjøen og holmene.
“Billede passer også for de enkeltes
huses vedkommende, de synes at ligge
således, som de tilfældigvis er dumpede
ned”. Når man står her på Steinmann
skal det ikke mye fantasi til for å forestille seg Kragerøs tilblivelse nettopp
slik.
Stien til Steinmann, og videre til
Skriverheia, er del av den nye folkestien.

LØKKA

Løkka ligger på en berghylle høyt over
sentrum. Her var det innhegnet mark og
beiteområde til langt utover 1800-tallet.

Utsikt fra Steinmann. Ole Kornin: ”Hvit St. Hans”. P.e. Foto: ©BKM
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Prospektkortet viser Schweigaardsparken, ca. 1900

Schweigaardsparken våren 2004. Foto: SH

Der Galleri Løkkebakken (Løkkebakken 25) er i dag, gikk det trolig kuer
på beite rundt 1870. Herav navnet
“Løkka”, etter “løkke”, som henger
sammen med det å lukke inne for

Utover på 1800-tallet begynte Løkka
å bli bebygd. Veien ble anlagt i
1878/79, den nye pikeskolen kom i
1885 og folkeskolen (i dag ungdomsskolen) i 1892. Under 1. verdenskrig
ble det oppført flere villaer her, tegnet
av arkitekt Fjeld, kjent for “banken,
meieriet og badet”.
Fra midten av 1800 startet det også
opp gruvedrift i Løkka, som det i dag er
flere, om enn noe bortgjemte, spor etter.

eksempel beitedyr.
Grensen mellom Søndre Kalstad
(familien Biørn) og Frydensborg (familien Dahll) skal ha gått her i Løkka, i
bunn av Tevannsbakken.

12. LØKKEBAKKEN 24/
DET GAMLE BIBLIOTEKET

Løkkebakken 24 i 1885. Pikeskolen er nyoppført. Foto: ©Jan Hasseleids historiske arkiv
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Går man nedover fra stadion mot byen,
vil man etter hvert se et stort hvitmalt
hus som ligger høyt over veien. Huset
er nyrestaurert og har fått verandaer i
fronten, men det har en lang og interessant historie.
Dette huset fra 1885 rommer i dag
leiligheter og kontorer for revisjonsfirma, men ble opprinnelig bygget som
pikeskole. Siden har det rommet
Kragerø Sjømannsskole, barnehjem,
helsestasjon og, fram til 2004, bibliotek.

Kragerø barnehjem startet opp sin
virksomhet i 1901; en tid da det var
vanlig å plassere barn på fattighus eller
i privat pleie. Før det ble lovbestemt å
beskytte barn, var det til og med vanlig
å sette dem bort på gamlehjem. Til
hjemmet i Løkkebakken kom barn fra
Kragerø, Sannidal og Skåtøy. De var
ofte foreldreløse, forsømte eller kom fra
hjem med alvorlig sykdom.
Barnehjemmets mål var å få barna til
å kunne forsørge seg selv. Jentene på
hjemmet ble i stor grad skolert til å bli
tjenestejenter.
Guttene ble mer generelt opplært. I
barnehjemmets plan av 1904 står det:
“Børnenes Opdragelse maa gaa paa at
lære dem Nøisomhed og Orden, samt
de Færdigheder til huslig Arbeide, som
deres senere Livsgjerning kræver, saasom Madlavning, Vadsk, Strygning,
Rengjøring og Hanndarbeide. Skoleundervisningen faar de på Folkeskolen”
De fleste barna ble innskrevet i en
alder av 0-10 år, og størsteparten var
flere år på barnehjemmet. Dette var
både på godt og vondt.
Det kan ikke ha vært enkelt å plutselig forholde seg til nye ansvarspersoner
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og nye “søsken”, uansett hvordan forholdene var i hjemmet de kom fra.
Etter 31 års drift og 77 registrerte
“beboere” ble barnehjemmet lagt ned
på grunn av for høye kostnader. Privat
pleie tok over etter hjemmet, som et billigere alternativ.

13. SCHWEIGAARDSPARKEN

Nedover Løkkebakken, rett overfor
bedehuset, ligger Schweigaardsparken.
Her står en byste av Anton Martin
Schweigaard.
Den høytidelige innvielsen fant sted
27. mai 1885. Festhymnen som ble
sunget lød som følger:
“...Et Navn som staar os her saa nær,
Som hedret høit af alle er...
Det Navn er
Schweigaards. Fædreland,
Fra Pantheonets Sale
Med mægtig Røst end tale kan
Han vide over Dale...”
Avdukningen av bysten skjedde
under tilstedeværelsen av A. M.
Schweigaards sønn, tidligere statsminister Christian Homann Schweigaard.
Bysten var “sponset” med store pengebeløp fra flere kjente Kragerø-personer.
En protest av noe slag var kanskje årsaken til at prosten bare ga 4,80 kroner?
Fontenen i parken er laget i
Christiania (firmaet C. Blunck) og er lik
fontenen som står på Berg.
Parkens lindetrær kan Kragerø
Forskjønnelses Selskab ta æren for
(1892). Selve Schweigaards-bysten ble
laget
av
billedhugger
Julius
Middelthun. Sokkelen er imidlertid
hugget ut av norske langtidsfanger. Det
er poengtert at: “Det ligger noe nesten
symbolsk i at minnesmerket over en
mann som reformerte norsk rettsvitenskap (...), hviler på en sokkel laget av
norske langtidsfanger”.

13:35

Side 70

14. DYPEDALSGRUVA

Her i Løkka, rett bak bedehuset, finner
vi spor etter storindustri. På midten av
1800-tallet startet det engelske firmaet
“Evans & Atkins” gruvedrift i Kragerø
og omegn. Dette var en fortsettelse av
lange og stolte bergverkstradisjoner i
Kragerø.
I Løkka fantes store mengder apatitt,
og under lokal ledelse av Johan Martin
Dahll var dette en meget vellykket
bedrift. Det fantes flere gruver i området. På toppen av Tevannsbakken finnes
en inngang innover mot Fugleheia
(Haukedals-gruva). Også i bunnen av
bakken finnes en inngang (Løkkengruva). Den ligger i dag på privat
grunn.
Tevannsbakken skal ha fått sitt navn
etter en gruvebrønn med “tint” vann,
som aldri frøs. Bakkens originale navn
var trolig “Tinevannsbakken”.
Rutil fra Løkka-gruvenes skrothauger ble brukt som underlag da
Løkkebakken og Schweigaardsparken
ble anlagt (1878/79 og 1885). Da var
det fremdeles full drift i gruvene, men i
løpet av 1. verdenskrig stanset alt
arbeid. Gruvene fikk en litt annen rolle
under 2. verdenskrig. Da ble den store
hallen i Løkken-gruva brukt som tilfluktsrom.
I 1997 bestemte Kragerø og Skåtøy
Historielag seg for å ruste opp et av
disse gamle kulturminnene. Valget falt
på Dypedalsgruva, og den ble satt i
stand og åpnet for publikum 21. juni
1997.
Selve gangen hvor apatitten ble
sprengt ut, går ca. 25-30 meter inn i
fjellet, men her finnes lengre stoller
(gruveganger). Man kan også se rester
av en stoll som trolig var ment å overskjære Haukedals og Løkkens ganger.
Det er fremdeles små, røde apatittfelt på
gruveveggene.

Fyrsatt stollingang i Dypedalsgruva, 1997. Foto: HF
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KIRKEGATA
ANDØLINGEN
JØRANSBERG
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Kirkegata fra Torvet til Brannstasjonen, ca. 1893. Foto: Joh. Lyng Olsen, tilh. BKM

KIRKEGATA
ANDØLINGEN OG JØRANSBERG
Kirkegata har en spennende og variert
historie. Nedover mot byen har forretningsdrift vært viktig for utviklingen.
Området rundt Kirketomta har også
endret seg kraftig gjennom tiden.
Kragerøs gamle og nye kirke har bidratt
til denne forandringen.
Rundt midten av 1800-tallet var det
store eiendommer med dominerende
hager som preget Kirkegata. Ca. 1850
skjedde det flere ting som forandret
gatebildet. På denne tiden begynte
butikkhandelen å utvikle seg. Dørsalg
og krambodhandelen var nå på vei bort.
Dette var også en ekspansjonstid i
Kragerø. Det førte til at mange av de
større tomtene ble stykket opp og delt,
74

og hagene forsvant til fordel for ny
bebyggelse. Rundt 1890 var hele byen
blitt bitt av “butikk-basillen”, og
Kirkegata var i stadig forandring. De
nye og populære speilglassrutene, satt
inn i de fleste butikker, gjorde sitt i så
måte.
Det er fra Kirkegata vi har den første
kjennskap til skole i Kragerø, i siste
halvdel av 1700-tallet (i dag Kragerø
Rørleggerforretning AS). Her har det
også ligget tre forskjellige hoteller på
en og samme tid. Kragerø Elektriske
var i sin tid Hotel Norge, Kurant rommet Hotel Heimdal/Bondeheimen og
ovenfor dette igjen lå Oplandske Hotel
(revet 1917 for å gjøre gata bredere).

Kragerø Sparebanks gård, ca. 1910

I Kirkegata har det vært alt fra lysthus til tobakkspinneri, ølutsalg og sykkelfabrikk.

1. KRAGERØ SPAREBANK

Et stykke ned i Løkkebakken går
“Banktrappene” ned til byen. De ender
opp rett utenfor inngangen til Kragerø
Sparebank.
Det første innskudd i Kragerø
Sparebank skjedde 29. februar 1840.
Målet var ikke å tjene penger til banken
eller de ansatte, men å etablere et
“Pengeinstitut, der giver Anledning til
en sikker og frugtbringende Anvendelse
af den mindre Formuendes i Smaat
erhvervede, (...) Summer”. Hensikten
var også å gjøre det mulig for “den
Sparsomme saavel som den mindre
Husholderiske Anledning til efterhaanden at oplægge en liden Kapital til
Nødens eller Trangens Dage” (fra bankens eldste plan). Banken stilte også
sine tjenester til disposisjon for byens
virksomheter og næringsdrift.

Bankdirektøren fikk ikke, direkte
eller indirekte, “drage noen Fordel av
Bankens Midler”. Godtgjørelser for sitt
arbeid fikk direktøren først på begynnelsen av 1900.
Kragerø Sparebank holdt til i lokalene som i dag huser Kragerø
Sjømannsforening (Stines bakke 8)
fram til det nye bygget nederst i
Kirkegata kunne innvies i 1901. Det
avskrådde hjørnet med inngangspartiet
og det høye tårnspiret gav banken et
mektig særpreg. Den 3-etasjes høye
bygningen ble delvis forblendet med
teglstein og rommet bankens drifts- og
kontorlokaler, samt hvelv og leiligheter.
Interiøret i den nye bankbygningen
sto i stil med det praktfulle eksteriøret.
Her var høye ståpulter for personalet og
en massiv, lang skranke i valnøttre. Den
hadde et halvmeter høyt gitter i blank
messing, for “sikkerheten”.
Interiøret og tårnspiret forsvant i
1950-årene, men banken fortsetter i dag
sine gode tradisjoner fra 1840 med å
hjelpe “husholdninger” og næringer
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”NORDENS SAPPHO”

Magdalene Sophie Buchholm (1758-1825) var en meget anerkjent forfatter i 178090-årene. Hun var også medlem i det mannsdominerte ”Det norske Selskab” i
København. Det var her hun fikk hederstittelen ”Nordens Sappho”, etter oldtidens
store, greske kvinnelige dikter. Selskapet viste også sin begeistring for madame
Buchholms forfatterskap ved å forære henne ”ringen med den grønne sten” – selskapets største æresbevisning.
M. S. Buchholm var opprinnelig fra Skien, men kom til Kragerø med sin mann,
tollinspektør Joachim Fredrik Buchholm i 1806. Det er skrevet at hun kunne være
borte fra sin mann og sine barn i årevis, til fordel for sine venner i København.
Hun gav likevel inspirasjon til dem her hjemme. Kanskje kan man gå så langt som
å tillegge henne litt av æren for Bjørnstjerne Bjørnsons diktning til ”Sappho”. Inger
Elise Nordraak, Bjørnstjerne Bjørnsons mor besøkte i sine barndoms år madame
Buchholm i ”Inspectuergaarden”. Her ble hun overøst med poesi og glede over det
vakre i livet. Det er lett å tro at lille Inger Elise videreførte noe av dette til sin sønn.
“Inspecteurgaarden” og startet med
store utvidelser. I 1817 besto eiendommen av en 2-etasjes bygning. Den var
ca. 20 meter lang, hadde 11 rom, to
store gateporter og en mektig hage innringet av et flott gjerde. Eiendommen

Bensinstasjonen i Kirkegata, oppført 1932-33

med innskudd og utlån, slik at disse kan
“opmuntres og understøttes samt tilfældige Vanskeligheder og Forlegenheder
afhjælpes”.

2. TIDLIGERE ARRESTHUS

Der Løkkebakken møter Kirkegata, har
det ligget et hus med interessant historie. Her lå Kragerøs arresthus.
Gjennom århundrene har det også i
Kragerø vært nødvendig å ha et sted
hvor man kunne forvare arresterte.
Muligens lå byens første arresthus på
Gunnarsholmen. Huset i Kirkegata kan
imidlertid ha eksistert allerede tidlig på
1700-tallet. I dårlig stand skal det også
ha vært. En innsatt skal ha dødd av sykdom han hadde pådratt seg etter å ha sittet i den trekkfulle arresten. Her satt
kanskje Jacob Giønge etter bybrannen i
1711. Det var også herfra Johan og Lars
Rendtler rømte i 1815. De krabbet ned i
avtredet og ut i “friheten” (se “Johan
Rendtler”, Øya). I følge byens gamle
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strakte seg opp mot Kirketomta og
langt bakover mot Andølingen.
I 1838 ble eiendommen kjøpt av
Albert Biørn. Han hadde et ølbryggeri
nede i hovedbyen (i hagen til P. A.
Heuchs gate 6), og nå opprettet han et

brannmester, Knut Knutsen, skal dette
ha vært en stygg bygning hvor trappen
lå på utsiden av veggen.
I 1862 fikk det gamle arresthuset ny
funksjon som brann- og politistasjon.
Huset ble revet i 1880, men nye lokaler
til politi og brannvesen sto ferdige på
samme sted året etter. Her skal det også
ha vært fangeceller. Rivningen av dette
bygget i 1977 førte til en mye mer oversiktlig ferdsel opp og ned Løkkebakken. I dag er det blomsterbed på
plassen der forbrytere, for over 250 år
siden, satt i arrest.

3. “INSPECTEURGAARDEN”

Området fra Kragerø Energis bygg og
opp til Kirketomta, har hatt en utrolig
forandring fra 1800 og fram til i dag.
I 1806 kom den nyansatte tollinspektøren Joachim Fredrik Buchholm til
Kragerø, sammen med sin kone, forfatterinnen Magdalene Sofie. Kort tid etter
kjøpte Buchholm det som ble kalt

Christi Kirke
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CHRISTI KIRKES LIKKJELLERE

I følge datidens skikk skulle embetsmenn og ”standspersoner” ikke begraves på kirkegården, men inne i selve kirken. Trange begravelseskjellere ble murt opp i forbindelse med et nytt sakristi, ca. 70 år etter at selve kirken sto ferdig. Disse finnes det
nesten ingen beskrivelse av eller synlige spor etter i dag, men konservator Carsten
Hopstock mottok i 1950 brev fra en gammel Kragerø-dame som fortalte en historie
om sin mormor. Mormoren skal ha lekt utenfor kirken da en mann kom bort til henne
og spurte henne sørgmodig om hun ville gjøre noe for ham. Han ville så gjerne at
hun gikk ned i likkjelleren under kirken og så etter en glasskiste med en liten pike i
rød kjole (trolig balsamert). Han ”orket” ikke gå dit selv.
Opptegnelser fra 1700-tallet vitner om lik som ikke råtnet, med hår og negler som
grodde etter begravelsen. Fenomenet ble forklart med ”meget Salpeter og andre
mineraliske Arter”.

maltgjøreri i Kirkegata. Etter 1860 ble
tomta delt opp og har siden hatt en
rekke eiere.
I 1868 ble “Bondeheimen” oppført
på “Inspecteurgaardens” tomt (Kirkegata 5). Bygningen har huset Hotel
Heimdal og var kafé og gjestgiveri helt
opp til 1960-årene. Etter å ha hatt en
lysegrønn murpussfasade fikk gården
tilbake sitt gamle utseende i 1991.
En del av Bondeheimen (mot
Kirketomta) ble revet i 1930-årene og
tomta kjøpt opp av det som fra 1940 het
Norske Shell A/S. Den tidligere bensinstasjonen med sine to hvitmalte søyler i
front, er spesiell. Stilen er beskrevet
som “gresk-romersk”. Bensinstasjonen
var i drift fram til 1980.
Det lå enda en stor gård mot
Kirketomta på den opprinnelige inspektør-tomten.
Den ble kalt “Bardusgården”. Her er
det nå parkeringsplass.
Noe ironisk har det blitt sagt at deler
av denne omfattende hageeiendommen
nå ser ut som den gjorde på 1700-tallet.
Forskjellen er at gresset er erstattet med
asfalt, og frukttrærne med biler.

4. CHRISTI KIRKE

På plassen mellom Kirkehaugen og
nåværende kirke ble Kragerøs første
kirke bygget i 1652. Allerede 16 år før
Kragerø fikk sine byprivilegier ble det
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gitt tillatelse fra slottsherren på
Akershus til å bygge egen kirke på stedet. Tidligere sognet innbyggerne til
Sannidal kirke. Kirkens beliggenhet er
blitt bemerket som interessant, da den
ble oppført langt fra det gamle “sentrum”, helt ved Kragerøs grense mot
øst. Kanskje var dette den best egnede
plassen blant Kragerøs steile fjellsider
og ulendte terreng.
Christi kirke var en tømret korskirke
med utvendig bordkledning og synlige
tømmervegger innvendig. Taket var
tekket med glasserte, hollandske takstein, og kirken var tradisjonelt orientert med tårn helt opp mot dagens
Kirkehaug. Kirken ble hovedsakelig
oppført ved hjelp av gaver fra fjern og
nær. Tømmeret skal ha blitt gitt av bøndene i Sannidal og Skåtøy.
Penger, gaver i form av tjenester og
fantastiske utsmykninger ble skjenket
kirken. Blant de imponerende gavene
var tre hollandske lysekroner fra den
hollandske familien Timm (se
“Lysekronene i Kragerø kirke”) og to
praktfulle bronsestaker fra Niels
Søfrensen Adeler.
Kirkegård ble ikke anlagt ved Christi
Kirke før 1669, og likkjellere skal også
ha blitt murt opp en god stund etter kirkens oppførelse.
Kirkegården ble utvidet første halvdel av 1700-tallet, mot området som i
dag er Biørnsborgparken. Utover på

Kragerø kirke våren 2005. Foto: SH

1800-tallet skal barn som lekte på den
gamle gravplassen ha funnet ben og
hodeskaller. Hodeskallene brukte de
noen ganger som “fotballer”. Siste rest
av denne kirkegården forsvant i 1891
da Biørnsborgparken ble anlagt.
Kragerøs store ekspansjon i 1860årene førte til at byens folketall økte, og
behovet for en større kirke meldte seg.
Kort tid etter at den nye kirken sto fer-

dig i 1870 ble den gamle revet.
Materialene var fremdeles så gode at de
ble solgt på auksjon og tømmer fra
Christi Kirke er blant annet funnet i et
hus på Øya.
Flere av den gamle kirkens klenodier
ble godt tatt vare på og nå flyttet over til
Kragerø Kirke.
Familien Heuchs gravsted (utenfor
Metodistkirkens tilbygg) og gravene på
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Kirkehaugen er noen av de siste restene
etter Christi kirke.

5. KRAGERØ KIRKE

Den nye kirken, i nygotisk stil, ble oppført etter tegninger av arkitekt Georg
Andreas Bull. Kirken ble plassert lengre ut mot sjøen enn Christi Kirke.
Under innvielsen i september 1870
kunne menigheten fremdeles nyte synet
av vakre klenodier fra den gamle kirken. Timms lysekroner, Adelers lysestaker, en Christian IV bibel fra 1633,
nattverdsutstyr (kalk, disk, vinkanne,
oblateske), døpefont og kirkeklokker,
ble alt overført til den nye kirken og er
i bruk den dag i dag.
Den nye altertavlen er en kopi av den
italienske renessansekunstneren Guido
Renis “Kristus på korset”, laget av
Christen Brun. Orgelet, fra 1889, ble

LYSEKRONENE I
KRAGERØ KIRKE.

Hollenderne Powel og Margrethe
Timm henvendte seg til Amsterdam da
de, på 1600-tallet skulle gi en gave til
Kragerøs nyoppførte kirke. Støperen
Elias Eliasz Vliet ble kontaktet. Han
var kjent for å støpe flotte lysekroner
til kirker.
I løpet av 1658 og 1662 kom tre
vakre lysekroner i messing til
Kragerø. De var støpt i sine enkelte
deler, og så skrudd sammen. Kronene,
i barokk-stil, har to og tre rekker med
lysarmer. Øverst på midtstammen er
det små skjold med herr og fru Timms
initialer. E. E. Vliet har stemplet sine
initialer inn øverst på lysekronene.
Det er sagt at Kragerø kirkes lysekroner er Vliets flotteste verk. Andre
av hans kroner finnes også i flere hollandske kirker og muséer.
Lysekronene ble flyttet over fra
Christi kirke til den nye kirken i 1870,
og er et prektig syn den dag i dag.
80
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laget av tyske Albert Hollenbach.
Rundt 1860 vokste menigheten i
Kragerø og i 1878 var det behov for å
bygge gallerier i den nye kirken.
Kirkens kapasitet økte da med ca. 700
plasser, og kunne nå ta i mot ca. 1800,
med sitteplass til rundt 1100 av disse.
Kragerø kirke gjennomgikk en
omfattende restaurering i 1996 og diskusjonen gikk høyt da det ble foreslått å
fjerne galleriene. Da galleriene ble
revet, ble kirken faktisk satt tilbake til
sin originale stand fra 1870. Klangen i
kirken skal også ha blitt bedre etter
rivingen. En av konsekvensene ble
imidlertid at den tradisjonelle julegudstjenesten måtte “utvides” med en “barnegudstjeneste” for å få plass til alle
som ville besøke kirken på juleaften.
Ved siden av Kragerø kirke ligger
Minneparken. Den ligger på tomta til
den gamle Rendtler-gården (brant i
bybrannen 1886), og ble anlagt like
etter 2. verdenskrig. Parken er til ære
for “falne kragerøgutter”. På parkens
monument er alle 40 navnene på de
omkomne hugget inn.
I parken ligger også Per Hanssons
minnestein. Rullesteinen fra Jomfruland har inskripsjonen: “Forfatteren
Per Hansson. Han skrev om vår kamp
for at den ikke skulle bli glemt. Fra
krigsdeltakere 1940-1945”. Furutreet
ble plantet til hans minne 7. juni 1983.
Kirketomta var tidligere inngjerdet
kirkegård (gjerde og mur), med porter
mot Fermannsbakken, “Kirketrappa”
og i vest mot Kirkegata. Som man kan

Inskripsjonen på Per Hanssons minnestein.
Foto: JAA

Minneparken med bautaen over de falne, 2005. Foto: JAA
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Det avbrente område rundt Biørnsborg i 1886

Theodor Kittelsen: ”Gate i Kragerø” (Biørnsborgsbakken). Oljemaleri. P.e.
Foto: Jan Hasseleid. ©BKM

se på dagens Kirkehaug, er gateplanet
gravet ned fra opprinnelig nivå. Ca. en
meter utenfor det nederste trinnet på
haugen, ca. 30 cm under gaten, ligger
krigskommisær Henrich Georg Tønder
(1781-1834) begravd. Hans gravsten er
flyttet opp på haugen. Her står også
Jens Lauersøns bauta, avduket i 1913,
250 år etter Lauersøns død.
Treet som står på Kirkehaugen er en
82

Balkan-poppel som skal ha kommet til
Kragerø fra Hellas.
Det er uklart når det ble plantet, men
det er trolig meget gammelt.

6. GERMANIA HOTEL

Germania Hotel var et stort etablissement som opptok plassen fra
“Fermanns-gården” (Kirkegaten 2) i

bunnen av Biørnsborgbakken, til
dagens kino.
Her fant mange kulturelle begivenheter sted. Her var teaterforestillinger og
religiøse møter. Man kunne spille billiard eller benytte hotellets kjeglebane.
2. pinsedag 1886 brøt det ut brann i
loftet på Germania Hotel. Det blåste
kraftig mot sydvest denne dagen, og
brannen spredte seg raskt ut mot
Stilnestangen. Rendtler-gården, som sto
tett inntil kirken (der minneparken er i
dag) brant, men befolkningen klarte å
redde kirken ved å bruke våte seil som
beskyttelse. Det samme ble gjort med
“Fermanns-gården”. Fire lindetrær på
utsiden av Biørnsborg tok av for flammene her og reddet gården. Nede ved
Biørnsborg-brygga (i Kirkebukta) ble
skipet “Athene” offer for flammene og
ligger fremdeles der under fyllingen.
Mange var på utflukt i pinsen og
hadde derfor ingen mulighet til å berge
sine hjem. I alt brant ca. 200 hus på
Stilnestangen, Biørnsborgbakken og
Tangeheia. Det var et hus som sto igjen
på Tangeheia midt iblant brannruinene.

Her ble det sagt at de meget religiøse
beboerne hadde malt et rødt kors på
døren før de måtte forlate hjemmet. Slik
skulle huset blitt spart. Det viste seg
senere at flere hus enn dette sto igjen i
området. Utrolig nok omkom ingen
branndagen.
Det ble satt i gang etterforskning
etter brannen, og eierne, Sundby, ble
snart mistenkt. Det hadde brent hele tre
ganger tidligere hos familien. Mathias
Sundby var også i 1885 tiltalt for konkurs og Germania Hotel var selvfølgelig forsikret. Men det var Maren
Sundby som ble tiltalt. Det ble sett på
som mistenkelig at hun hadde gitt sine
arbeidere fri denne dagen, og hun var
angivelig blitt observert på vei ned fra
loftet rett før brannen brøt ut. Fru
Sundby ble funnet skyldig og dømt til
11 år og 9 mnd. straffearbeid og til å
betale kr. 620 000 i erstatning. 1 1/2
måned senere ble hun frikjent av
Kristiansand Stiftsoverrett.
Omkring 1500 mennesker ble hjemløse denne junidagen i 1886. Det tok tre
år å gjenreise de nedbrente områdene.
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opprinnelig vært bygget i tre, men her
gjaldt murtvangen og planene måtte
endres.
Bybrannen i 1886 er Kragerøs siste
store brann.

7. HÅNDVERKEREN/KINOEN

Per Palle Storm: ”Theodor Kittelsen”.
Foto: IA

Murtvang ble innført i Hovedbyen.
Biørnsborgbakken og Stilnestangen,
derimot, ble “fritatt” for dette.
Metodistkirken, bygget 1887, skulle

Kragerø politistasjon holder til i Biørnsborg

84

Går man forbi Kirketomten, bortover
mot Biørnsborgparken, finner man
Kragerø
Biograf.
Her
bygget
Håndverkerforeningen et stort forsamlingshus i mur etter bybrannen i 1886.
Etter å ha holdt til på Andølingen, i den
gamle Rådstuen og i pastorens egen
stue, kunne Håndverkerforeningen ta i
bruk sine nye lokaler i 1889. Her ble det
også vist film, og i 1934 brøt det ut
brann i maskinrommet. Alle kom seg
trygt ut, men huset ble totalskadet og
måtte rives. Opprydningsarbeidet var
ikke helt ufarlig. Formann Jore skadet
seg da et stort trestykke falt ned i hodet
på ham. I et brev står det: “Han må ha
vært en sterk kar, for om en stund så var
han i arbeid igjen. Da hadde doktoren
barbert ham i hodet og lima det sammen”. Den nye “Håndverkeren”/kinoen
sto ferdig i august 1935. Den er oppført
i funkisstil.

Biørnsborgparken ca. 1920

8. HUEBAKKEN

Tvers overfor kinoen er en veldig bratt
bakke. Her gikk byens gamle grense i
øst og denne bakken var byens forbindelse med opplandet.
Kanskje har navnet “Huebakken” sin
opprinnelse i “Hovedbakken”, men det
finnes også en annen forklaring. Krog
Steffens skriver i sin “Kragerø by’s historie” (1916) om drengen Jens som skal
ha blitt halshugget på toppen av
“Huebakken”.
På 1600-tallet bodde det en sær ungkar av en toller i Kragerø, og han hadde
en tjener ved navn Jens. En mørk aften
kom det en fremmed til byen som tilfeldigvis traff Jens.
Den fremmede fortalte drengen at
han var kommet til byen for å lete etter
en skatt. Skatten skulle være gjemt i en
fjellsprekk i nærheten av byen. Jens fortalte sin husbond historien og tolleren
kom rask til enighet med den fremmede
om en deling av byttet, mot at tolleren
ikke sa noe til myndighetene.
En skummel uværsnatt i oktober
bega de tre seg av sted. De rodde fra

“Heucheverven” (fergeleiet) og gikk i
land på Visiterodden (i Havna).
Den fremmede tok ledelsen, og da de
kom opp på høyden av fjellet, hvor den
store og dype sprekken var, fant de skrinet. Da den griske tolleren lente seg
utover skrenten, tok den fremmede tak i
bena hans og slengte ham utfor. Jens
var en forferdet tilskuer til det hele.
Neste morgen ble tollerens lik funnet
og kort tid etter fant man Jens, halvtullete, tumlende rundt i Kalstadskogen.
Den fremmede var det ingen spor etter.
Det sies at Jens “forsnakkede sig for
Retten”. Han ble dømt og halshugget på
retterstedet ved “Huebakken”. Hans
hode ble satt på stake.
Troverdige Kragerø-folk fortalte at
om kvelden og natten etter avrettelsen,
hørte man vakker sang fra “hundrede
mennesker” ved Jens’ hode. De sang:
“Jeg beder Dig min Herre og Gud, Lad
op Dit Miskunheds Øre”. Mange trodde
den gang at det var for dommeren og
øvrigheten, som urettferdig hadde dømt
og avlivet uskyldige Jens, at de mange
stemmene sang.
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“Kragerø Forskjønnelses Selskab” over
ansvaret for vedlikehold og “forskjønnelse”. Selskapet plantet blant annet
alléen av lindetrær i 1893. Det var også
forskjønnelsesselskapet som tok initiativ til parkens første fontene som kom i
1907 (står nå på Torvet).
Ved Kragerøs 250 års jubileum i
1916, ville en gruppe, bestående delvis
av utflyttede Kragerø-folk, gi byen en
gave - en ny fontene. Gustav Vigeland
ble kontaktet og han tilbød Kragerø en
granittgruppe bestående av en bjørnebinne med unge. Vigeland tegnet også
fonteneskålen spesielt for oppsetningen
i Biørnsborgparken. Fontenen ble avduket 20. juli 1917. For de utflyttede borgerne ble fontenen et symbol for kjærligheten de følte for sin hjemby.

Biørnsborgparken, mai 2000. Foto: IA

9. BIØRNSBORG

Nærmeste nabo til “Huebakken” er
Biørnsborg, i dag Kragerø Politikammer. Denne flotte rokokkobygningen ble bygget som bolighus for handelsmannen og rederen Poul Biørn i 1800.
Den gang hadde huset tre fulle etasjer,
med god plass til banketter og annen
festivitas.
Ute kunne man nyte et av Kragerøs
vakreste hageanlegg. Det strakte seg fra
Huebakken og bort til parkeringsplassen under heia, forbi der hagen slutter i
dag. I nåværende hage (mot
“Huebakken”) kan man finne en merkelig, dyp brønn. Den er nå inngjerdet.
Her står også en byste av Theodor
Kittelsen, laget av Per Palle Storm.
Det skal ha vært svakheter ved selve
huset, og utover i 1800-årene skal det
ene hjørnet mot gaten ha forskjøvet seg
slik at det krevde endringer. 1. etasje
skal være forholdsvis bra bevart, mens
2. etasje er sterkt ombygd og 3. etasje er
blitt redusert til loftsetasje. Valmtaket
forsvant og ble endret til saltak.
Det hvite steinhuset som ligger bak
Biørnsborg er blitt beskrevet som
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Kragerøs eldste hus, men også det var
trolig nyoppført på begynnelsen av
1800-tallet. Det har vært større enn det
er i dag, muligens så langt som 20 x 8
m (nå 8 x 6), og her har vært rom med
kakkelovn, bryggerhus og bakerovn.
Det har også vært stall til hester og
kuer, med høyloft. Murtykkelsen i huset
varierer fra 36 cm - 140 cm.
Kragerø kommune kjøpte Biørnsborg
etter bybrannen i 1886 til politikontor,
rådhus og fengsel. Siden 1954 har bygningen huset alle politiets kontorer. Bak
hovedbygningen ligger Kragerø kretsfengsel.

11. ANDØLINGEN
OG JØRANSBERG

De bevaringsverdige områdene Andølingen og Jøransberg er noe av det
mest typiske Kragerø vi har igjen fra
eldre tider.

VEIFORHOLD

Det er skrevet om Andølingens og
Jøranbergs stier, at de var ”vanskelige
å ferdes til fots på når føret var miserabelt”. De brede veiene ble til rundt
midten av 1800-tallet, og i følge klokker og lærer Fredrik Hougen kan man
takke en overtollbetjentfrue for dette.
Fru Weiby hadde falt og slått seg så
fælt på Andølingen at hun ble sengeliggende en tid. Etter dette begynte
man med opparbeidelse av gatene.
Skipsfører Ove Krog på Jøransberg
uttalte da at: ”Jeg skulde ønske en av
byens fornemme fruer vilde ta seg en
tur forbi min bolig og der få seg en
liten støit, kanskje da det veistykket
også kunne komme inn under gateforbedringen”.
Gatene følger gamle stier, som tidligere snek seg rundt hushjørnene.
Kikker man opp og ned mellom husene,
kan man se mange gamle trapper. Det
var slik man tok seg fram her før i tiden,

10. BIØRNSBORGPARKEN

Da kommunen kjøpte Biørnsborg i
1886 ble området foran huset regulert
til park. Alle husene i området rundt
parken er fra etter brannen og mange av
dem er oppført i mur. Gatereguleringen
etter brannen var planlagt annerledes,
men man endte opp med dagens gateløp
og en trapp fra parken ned til nåværende brannstasjon og Kirkebukta.
Da parken ble anlagt i 1891 tok

Et eksempel på en ballastplante, torskemunn. Foto: SH
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Andølingen ca. 1920

på stier og trapper. Hest var det umulig
å kjøre i området.
Hvis man er observant kan man se

Skippergata, Andølingen, våren 2004.
Foto: SH
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Jøransberg, våren 2004. Foto: EBF

grunnfjellet på begge sider av veien når
man vandrer i området.
Da veiene skulle lages på Andølingen
og Jøransberg ble nemlig ingenting
skutt ut. Løs masse ble gravd ut og
veien fylt opp med grus. Grusen var
ofte ballast fra seilskutene.
Flint er ingen naturlig forekomst i
Kragerø, men kom hit som en del av
ballasten. Dette området har også
mange ballastplanter i sin flora. Disse
kom som frø med ballastjorden.
De eldste husene i området er fra tidlig 1700-tall. Området ble regnet for et
fattigstrøk. Her var kun arbeiderboliger,
og i de gamle bøkene finner man stadig
referanser til at en arbeider eller matros
setter opp en tømmerstue.
Det var helt vanlig at kragerøgutter
dro til sjøs når de ble gamle nok. Slikt
ble det kar av! Var de så heldige at de
ikke forliste, kom de hjem, og kanskje
satte de opp et lite tømmerhus. Hvis
matrosen var dyktig og steg i gradene,
bygde han på sitt hjem, og slik kunne de
små husene ende opp som skipperstuer.
Alle hus før 1850 har opprinnelig
vært laftet.
Tømmeret ligger der inne i husene,

hvis de ikke er revet. Den opprinnelige
inngangsdøren kan til og med finnes
inne i noen hus. Rester etter bakerovn
er det også eksempel på. Mange hus er
blitt bygd på og noen er blitt bygd sammen.

I siste halvdel av 1800 tetnet det seg
sammen i området, og det begynte å se
mer eller mindre ut som det gjør i dag.
Plassen rundt husene og en del hager
forsvant. Barna måtte ned på
Kirketomten for å få plass til å leke.

Andølingen en snørik vinter i 1920-årene
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Navnet “Andølingen” er det vanskelig å finne noen opprinnelse til. Før
1860 er området beskrevet som “Østre
Kvarter Jøransberg”.
Navnet “Jøransberg” går så langt tilbake som 1760, og kommer mest sannsynlig av navnet Jøran.
Kanskje slo en Jøran seg ned her og
kanskje hadde han fjellet for seg selv
den gang.
Så tidlig var det bare stier opp hit.
Muligens gikk folk turer opp hit. Her
kan de ha sittet og beundret utsikten,
slik som så mange gjør i dag på
Steinmann, eller Storkollen.

NORDRAAKGÅRDEN OG
NORDRAAKPARKEN

Lett modernisert vannpost, Skippergata,
Andølingen, våren 2005. Foto: JAA

Rikard Nordraaks far og Bjørnstjerne
Bjørnsons mor ble født i huset som sto
rett overfor biblioteket, der leilighetene
til Andølingen borettslag ligger i dag.
Familien hadde også et landsted i
Tallakshavn (se “Tallakshavn”).
På 100-årsdagen for Bjørnsons fødsel
(8. des. 1932), ble en minneplate avdu-

Nordraakparken med minnesteinen over Richard Nordraak og Bjørnstjerne Bjørnson.
Foto: JAA

ket på veggen på gården.
30 år etter var gården så forfallen at
den måtte rives. Da skal huset ha vært
nær 300 år gammelt. Minneplaten fin-

nes i dag på Berg-Kragerø museum.
Nordraakparken sto ferdig i 2000,
som en hyllest til Nordraak, Bjørnson
og deres familie.

HÅNDVERK OG MUSIKK PÅ ANDØLINGEN
Sigvart ”Siggen” Andresen m/ familien kom til Kragerø på begynnelsen av 1900-tallet. Sammen med sine brødre hadde ”Siggen” snekkerverksted i huset sitt på toppen
av Prestebrubakken (der biblioteket ligger i dag).
Her ble det laget alt mulig på bestilling. Likkister gikk det spesielt mye av.
Snekkerne la seg ofte ned og tok en lur i disse kistene. Kistene ble fylt med sagflis
for at de skulle være mer behagelige, men det ble ofte stor forskrekkelse da en av
Andresen-brødrene reiste seg opp fra kista med flis i håret når kunder kom inn!
”Siggen” overtok hornmusikken da han kom til Kragerø. Han tok den videre og
skapte skolemusikken i byen. Han satte og melodi til Kragerø-sangen, som hans
nabo, Nanna Schwengaard hadde skrevet teksten til. Andresen-familien var et dynasti
av musikk, og ”Siggen” var også felelærer for Fritz (Olsen) Austin; en annen stor
musiker i området.
Rikard Nordraak hadde sine røtter på Andølingen. Hans far ble født i Nordraakgården, som sto der Andølingen borettslag i dag har sine leiligheter.
I en ”klynge” rundt det lille torvet foran biblioteket har altså tre dyktige musikere
hatt sitt opphav, Rikard Nordraak, ”Siggen” Andresen og Fritz Austin.
Kragerøterner fortøyd langs på brygga mellom Heuchverven og Trikotasjen. Terna ble tegnet av Carl Ing. Iversen til en konkurranse arrrangert av Kragerø Seilforening.
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KRAGERØVISA

KRAGERØSANGEN
Det ligger en stad tett ved havet der sør
som oftest der blåser en friskende bør.
Og fjorden står skumhvit med bugnende seil,
men heien står over så grå og så steil.

Når du kommer rundt Rapen en solsommerdag
kan du gå over stag eller baute et slag,
Og ta peiling på skolen som kneiser mot sky, ja der ser du en rar liten by.
Refr.:

Her yrer av bittesmå huser med kvist og ei boulevarder her fins, - det er visst!
I krinkelkrok bukter seg gatene frem,
og belgmørke smau ligger skjult mellom dem.

Kragerø, Kragerø, der du smilende ligger i solen mot sjø,
den er min, den er din,
både Øya med Veten og brygga er din,
Trekkspillåt i fra båt:
kan du høre det klinger fra kveld og til gry.
Der jeg finner en havn og vi synger ditt navn:
Kragerø du er sommerens by.

Men nettopp fordi at du er som du er og ikke som andre, du har oss så kjær.
og hvor vi enn vanker i hjertet vi bær'
vårt hjem med dets huser og eldgamle trær.

Ingen steder i verden der er det slik gøy
eller torsken så drøy, eller skatten så høy.
Og på torget der står en ustanselig kø,
ingen steder er jentene så hvite og rø'.

Der ligger en stad tett ved havet der sør.
Jeg tenker nok noen har hørt om den før.
Dog fins til dens ære mangt uskrevet kvad
kun prentet i stillhet på hjertenes blad.

Refr.:

Men før at du vokser deg stor og får ry,
og får boulevarder, ja kort sagt blir ny,
- en sang til deg gamle og værbitte by,
vår barneårs glede og trofaste ly!

Tekst: N. Schwengaard
Mel: Sigvart Andresen

Her det dufter av barskog, av bjørk og av tang,
her er ungdommens sang, hele sommeren lang.
Her bor skjærgårdens fugler på holmer og hei
her bor måka og terna og jeg.
Refr.:
Jeg har hørt om Chicago, og Risør og Rom,
det er ingenting som kan måle seg med dom.
Mussolini han sa se Neapel og dø,
han kan umulig ha sett Kragerø.
Tekst: Sverre Krogsrud
Mel: Kristian Hauger
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