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Gratis adgang til alle arrangementer!

5 år!

Program  
på side 5



Daglig leder for Stiftelsen Hestman-
den Svein Torkelsen ser frem til be-
søket i Kragerø. - Jeg kjenner ikke til 
om skipet har vært i Kragerø tidlige-
re, men det er sannsynlig, ettersom 
hun ble benyttet som kystrute både 
i mellomkrigstiden og noen år etter 
krigen.

Hestmanden er oppkalt etter en  
fjellformasjon ved Bodø, og het  
opprinnelig Vegafjord.    

Ble kalt «Lucky ship»
Skipet ble bygget i Laksevåg i 1911, 
og kom uskadet gjennom både 
første og andre verdenskrig. Ikke 
så rart, kanskje, at Hestmanden ble 
kalt «Lucky ship». Etter å ha ligget i 
opplag siden 1965, ble skipet i 1979 
kjøpt av Norsk Veteranskipsklubb og 
i 1982 begynte restaureringsarbei-
det. Arbeidet stoppet imidlertid opp, 
men i 1995 førte offentlige midler til 
at arbeidet kom i gang igjen. I 1996  
ble Hestmanden erklært verneverdig 
av Riksantikvaren.  Skipet represen-
terer både norsk maritim historie 

Kystkultur og familiepreg 
har vært viktige stikkord 
helt fra starten.  -  Vi holder 
fast ved at alle arrange-
menter skal være gratis. 
Dette er festivalen der 
folk kan slappe av, og ikke 
behøve å åpne lommebo-
ka for alle aktiviteter.  Det 
eneste som koster penger, 
er det du kjøper av mat og 

drikke. Jørgensen understreker at kyst-
kultur ikke bare dreier seg om tradi-
sjon og gamle båter, men like mye om 
sikkerhet til sjøs og alle mulighetene 
man har til å være med på spennende 
aktiviteter. 

Det er Kragerø seilforening som 
har hovedansvar for festivalen, i nært 
samarbeid med sjømannsforeningen 
og kystlaget.

Hovedsponsorer er Sparebanken Sør 

og Kragerø kommune.  Kommunen og 
Telemark Fylkeskommune har støttet 
festivalen med i alt 75 000 kroner.

Gjensyn med redningsskøyter
Det blir gjensyn med de tre rednings-
skøytene Kragerø, Risør og Langesund, 
og  Jørgensen ser spesielt frem til at 
veteranskipet DS Hestmanden legger 
til kai.  (Se egen artikkel) .  Kragerø Sjø-
mandsforening inviterer til åpent hus 

med bespisning og et innblikk i mari-
tim historie, og Kragerø kystlag har en 
rekke aktiviteter for hele familien.

Jørgensen er svært fornøyd med at  
kanonjolla Øster Riisøer 3 er ventet  
inn mot Jens Lauersøns Plass lørdag 
formiddag.  For de minste har red-
ningsselskapets vesle sjarmtroll  Elias  
vært et trekkplaster. Nå er det «store-
søster» som skal ta med unge passasje-
rer på båttur.
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Det startet som et EU-prosjekt i 2010 etter initiativ fra Per Krogsrud, med offentlige midler 
som en avgjørende økonomisk bærebjelke. De siste årene har tilskuddene blitt redusert, og 
mer og mer av ansvaret er lagt på arrangørene. – Heldigvis har vi støttespillere og sponsorer 
som gjør det mulig å arrangere festivalen for femte gang, sier festivalsjef Trond Jørgensen.

Nå er det bare «Hestmanden» igjen
Notraship var verdens største rederi med over 1000 
skip.  Halvparten ble senket under andre verdenskrig.  
Mer enn 3000 sjøfolk mistet livet. De norske skipene og 
deres mannskap sto for en ufattelig innsats for å frakte 
utstyr, varer, våpen og drivstoff til allierte styrker. I dag 
er det bare ett skip igjen av denne gigantiske flåten. DS 
Hestmanden kommer til Kragerø Havnefestival, og blir 
utvilsomt en av de viktigste attraksjonene.

R	 A-BETONG AS
R	 ACTIV SPORTSWEAR AS  
R	 AKTIV EIENDOMSMEGLING KRAGERØ 
R	 ARKITEKT HUSET KRAGERØ 
R	 BAMBINI BARNEKLÆR 
R	 BAREKOZA AS  
R	 BETONGEDNTREPRENØR - YRKESDYKKER- ARILD BENTSEN
R	 BO GRØNT ØRVIK PLANTEMARKED 
R	 BORTEID SMÅBÅTHAVN AS 

R	 BRØDRENE BRUBAKKEN AS 
R	 BRØDRENE MYLIUS EIENDOM AS 
R	 BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS 
R	 BÆRUM RØRLEGGERFORRETNING AS 
R	 CARLSEN FRITZSØ 
R	 CHARLES HIIS BLOMSTER 
R	 COM2GETHER 
R	 COMFORT / HJALLUM AS 
R	 DEN NORSKE HØYTALERFABRIKK AS 

Notrashipflåten var verdens største rederi med over 1000 skip

og krigshistorie fra første halvdel 
av forrige århundre. Antikvarisk 
restaurering av DS «Hestmanden» 
kostet 80 millioner kroner alene over 
Riksantikvarens budsjett. 

I 2002 var skroget ferdig restau-
rert, og arbeidet ble konsentrert om 
maskinrom, dekk og overbygg. 23. 
september 2011 ble Hestmanden 
sjøsatt etter å blitt restaurert ”skrog-
ferdig” ved Bredalsholmen Dokk og 
Fartøyvernsenteret. Skipet er malt i 
Nortraships grå kamuflasjefarge. 22. 
november 2011 ble skipet døpt på 
nytt av gudmor Kathrine Høvding, i 
nærvær av kong Harald og 240 krigs-
seilere fra andre verdenskrig.

DS Hestmanden representerer en 
helt unik norsk skipsfartshistorie, og 
Torkelsen inviterer alle om bord når 
skipet legger til kai i Kragerø under 
årets havnefestival.  I stedet for kyst-
fart med varer dreier det seg nå om 
historie og fortellinger.

Det var en omfattende jobb å restaurere skipet.

Bildet er fra restaureringen. Hestmanden  er malt i Notraships grå kamuflasjefarge.
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En svensk og en engelsk fregatt ble ob-
servert øst for Jomfruland. Falck nølte 
ikke, og åpnet ild mot den svenske 
fregatten.  Etter en dramatisk kamp, 
frisknet vinden og de to fregattene 
kom seg unna.  Svenskene viste siden 
stor forståelse for at Falck hadde gått 
til angrep.

Ingen kanonjoller er bevart
Ingen originale kanonjoller er bevart, 
men det hevdes fra pålitelige kilder at 
det skal ligge en kanonjolle i mudderet 
et sted i Portør…

 Kanonjolla Øster Riisøer 3  er bygget 
av elever på kurs for trebåtbyggere 
etter originaltegninger (jolle No 15, 
1810) fra Orlogsmuseet i København. 

Kragerø H
avnefestival   8.-10. august 2014

Nå er det bare «Hestmanden» igjen

R	 BRØDRENE BRUBAKKEN AS 
R	 BRØDRENE MYLIUS EIENDOM AS 
R	 BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS 
R	 BÆRUM RØRLEGGERFORRETNING AS 
R	 CARLSEN FRITZSØ 
R	 CHARLES HIIS BLOMSTER 
R	 COM2GETHER 
R	 COMFORT / HJALLUM AS 
R	 DEN NORSKE HØYTALERFABRIKK AS 

R	 DIN SUSHI - TAKE AWAY SUSHI 
R	 DRANGEDAL BILRUTER 
R	 EL PASO WESTERN SALOON 
R	 ENTREPRENØR LEIF ØYGARDEN AS 
R	 ESSET PANEL AS  
R	 EURONICS 
R	 EUROPRIS KALSTAD 
R	 EVAS HAGE AS 
R	 GALEIEN 

R	 GEORG TVEIT AS 
R	 GROMSTAD BIL & BÅT AS 
R	 HAVEN RESTAURANT OG BAR 
R	 HELLE JERNINDUSTRI AS 
R	 HELMERSEN GLASS 
R	 HYDRAULIKK OG VARMETEKNIKK AS 
R	 ISABELLA CAFE & RESTAURANT 
R	 JERNIA KRAGERØ AS 
R	 JOHAN BREKKA ENTREPRENØRFIRMA AS 

Dramatisk ved Jomfruland for 200 år siden

Visste ikke at det var fred
- angrep svensk fregatt!
Havnefestivalen får en celeber gjest  når kanonjolla Øst-
er Riisøer 3 stevner inn mot Jens Lauersøns Plass lørdag 
formiddag. En helt spesiell og dramatisk hendelse ved 
Jomfruland i august 1814 bidrar til å gjøre besøket ekstra 
interessant. 19. august er det 200 år siden den aller siste
krigshandlingen mellom Norge og Sverige. Trefningen 
fant sted fem dager etter at det var sluttet fred! Løytnant 
Falck, som ledet en ologsstyrke som i alt besto av fem ka-
nonsjalupper og seks kanonjoller, hadde ikke fått beskjed 
om at det var fred! Styrken besto av mer enn 200 menn, 
som satte sitt preg på Jomfruland fra 1808 til 1814.

De ble i sin tid ”stjålet” fra det svenske 
forsvaret.

Den er bygget av furu på eik, eik fra 
Sønder-Jylland (idag Slessvig), trær 
som ble plantet etter ordre fra den 
Dansk-Norske kongen etter at flåten 
var røvet i 1807. Kanonen er støpt i 
Sverige på Åkers Stykbruk i 1794, og 
er original.  Kanonen var i det Danske 
Tøyhusmuseets magasiner i Køben-
havn fram til 1991, hvoretter den ble 
overlevert til bruk ombord.

Billig og effektive båter
Kanonjolle var et dekket orlogsfart-
tøy med seil og årer, og var en viktig 
fartøystype for den norske marinen 
fra 1600-tallet og fram til slutten på 

Bryggesafari har stått på programmet helt  
siden 2010, og  marinbiologene Gotfred  
Nilsen og Per-Erik Schultze er klare igjen.  
Det er kjempepopulært blant de yngste å 
lære mer om det mangfoldige livet i sjøen.

Takket være en storsinnet gave fra Spare-
banken Sør, kan publikum se frem til mer 
romslige forhold i festivalteltet enn tidligere. 
Det ble trangt om plassen i fjor, men denne 
gangen skal kapasiteten bli stor nok.

Det er god tradisjon for å arrangere havne-
festivalen helgen før skolestart. Dette bidrar 
til å forlenge sommersesongen. I fjor var det 
god stemning i sentrumsgatene, og mange 
benyttet sjansen til en butikkrunde.

Spennende med  
bryggesafari

Nytt og større  
festivaltelt

God stemning  
i sentrum

1800-tallet. Spesielt etter ødeleggelsen 
av den felles dansk-norske marinen i 
1807 ble det bygget en stor flåte med 
kanonjoller.

Båtene var billige og enkle å bygge 
i stort antall på kort tid, i en tid da 
Norges økonomiske situasjon ikke 
tillot store investeringer. I begynnelsen 
var båtene åpne, men etter hvert fikk 
man et dekk, med luker. Med lukene 
åpne fungerte dekket som tofter  for 
mannskapet, som drev jollen fremover 
med årer.

En kanonjolle var bestykket med en 
24 punds kanon akterut, og eventuelt 
to haubitser.  Den store kanonen kun-
ne ikke siderettes, så sikting i horison-
talplanet måtte gjøres ved å snu hele 

fartøyet. Under kamp ble fartøyet 
hovedsakelig manøvrert ved hjelp 
av årer. Under  slaget ved Alvøen 16. 
mai 1808  holdt fire kanonjoller og en 
sjalupp den britiske fregatten  Tartar 
unna, og kampen endte til slutt med 
at den britiske fregatten måtte flykte.

Tartar er ellers kjent for plyn-
dringstoktet inn mot 
Kragerø i juni 1808 da 
kanonene på Gundershol-
men Kystfort ble avfyrt, og 
fregatten satte til sjøs.  

Kanonjollene er en vik-
tig del av kystens historie, 
og Øster Riisøer 3 blir et 
høydepunkt under årets 
havnefestival. 

Øster Riisøer 3 kommer til Kragerø 
Havnefestival, hvis været tillater det.



Kragerø Sjømands- 
forening runder 150 år

Det dreier seg om aktiviteter for 
barna med fokus på bankens maskot 
Gulle.  Det blir tegnekonkurranse og 
quiz, og hva passer vel bedre som 
premier på en havnefestival enn 
redningsvester. I tillegg skal det de-
les ut haugevis av caps, matbokser, 
drikkeflasker og toalettmapper.

- Havnefestivalen oppfyller flere 
viktige kriterier for oss som sponsor.  
Det er en familiefestival med fokus 
på kystkultur og sikkerhet til sjøs. 
Dessuten kommer arrangementene 
mange mennesker til gode, og tids-
punktet er viktig for å forlenge som-
mersesongen.  Vi  er også sponsor 
for Kragerø seilforening, og det er 
en av grunnene til at vi engasjerer 
oss så sterkt i havnefestivalen, sier 
banksjefen. 

Mange dugnadstimer
- Det er spennende og inspirerende 
å samarbeide med seilforeningen 
og de som jobber med havnefesti-
valen. Samarbeid er helt nødvendig 
for et godt resultat, og jeg vet en 
del om hvor mange dugnadstimer 
som ligger til grunn for barne- og 
ungdomsarbeidet, sier hun.

Sparebanken Sør har et gavefond 
på 24 millioner kroner, som deles ut 
til gode prosjekter  i Telemark,  
Aust- og Vest Agder. Banken  

R	 KALINKA TOURS 
R	 KIWI KRAGERØ AS 
R	 KJENDAL EIENDOM AS 
R	 KRAGERØ AMFI -VOLUMSENTERET 
R	 KRAGERØ AUTO AS 
R	 KRAGERØ BLAD VESTMAR 
R	 KRAGERØ BRØNNBORING AS 
R	 KRAGERØ DEKKSENTER AS 
R	 KRAGERØ ELEKTRISKE AS 

R	 KRAGERØ EXPRESSEN / SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT AS 
R	 KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP 
R	 KRAGERØ GLASS & RAMMEFORETNING AS 
R	 KRAGERØ HAGEMILJØ AS  
R	 KRAGERØ HAVNEVESEN 
R	 KRAGERØ KJØKKENSENTER AS 
R	 KRAGERØ KRAFT AS
R	 KRAGERØ ENERGI AS
R	 KRAGERØ NETT AS
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Jazzbanditt blir et nytt be-
kjentskap på havnefestivalen. 
Bandittene er en akustisk trio 
bosatt i Oslo.  De spiller egen-
komponert instrumental musikk 
med to akustiske gitarer og en 
kontrabass. Bandet er inspirert 
av all musikk som beveger 
dem, uavhengig av sjanger. 
Musikken deres låter litt som at 
akustisk jazz har rotet seg bort 
i rock, folk og klassisk. I 2011 
mottok Jazzbanditt strålende kritikker for sitt debutalbum.
Gruppa består av Egil Stemkens, samt Stian Vågen Nilsen  
(med røtter i Kragerø) og Knut Bendik Manger Breistein på gitarar.
Om gruppa stiller helt fulltallig i Kragerø er ikke helt avklart, men uansett blir 
dette en musikalsk opplevelse av de sjeldne.

Kystkultur dreier seg også om maritime gjen-
stander, og lørdag 9. august kl. 13 er det klart for 
maritim auksjon. Det er Kragerø kystlag som står 
for dette tiltaket, som bidrar til at festivalen får 
enda flere aktiviteter.
Åse Krager sier på vegne av kystlaget at man har 
samlet en del gjenstander med maritiimt preg, og 
håper på stor interesse fra publikum. 

Kragerø Kystlag skal vise gammel håndverkstra-
disjon under årets festival. Det blir telgjing av 
mast årer og spri til en ursjekte.
Det blir også kurs i fenderfletting ombord på 
”Gamle Kragerø”. 

Jazzbanditt til havnefestivalen Maritim auksjon!

Gammelt håndverk

Kragerø Sjømandsforening har åpent hus med servering  fredag, lørdag og søndag under 
årets festival.

I år  kan Kragerø Sjømandsforening 
feire sitt 150 års jubileum, som en av 
landets eldste foreninger for sjøfolk.  
Historien er tatt vare på i kister, skap 
og på veggene i det som er ett av 
Kragerøs mest spesielle hus.  For her 
snakker vi om et levende museum.  
Hundrevis av skutebilder, malerier 
og gjenstander fra hele verden er 
tatt vare på for ettertiden av med-
lemmer som har en unik interesse 

for norsk sjøfartshistorie. Her er  
dokumenter helt tilbake til stiftelsen 
i 1864.

Sjømannsforeningens hus holder 
åpent fredag, lørdag og søndag  
under festivalen. 

Bernhard Aabye har en god nyhet 
til alle som elsker sjømat. I år blir 
det nemlig bacalao på menyen  
– i tillegg til den tradisjonelle (og 
nydelige) ertersuppa.

Sparebanken Sør  
med premiedryss!
Banksjef Nina Klausen og kunderådgiver Arve Bohlin i 
Sparebanken Sør har med seg premier og gaver til  årets 
havnefestival, og håper på minst like mye besøk som i fjor. 

Banksjef Nina Klausen  og kunderådgiver 
Arve Bohlin tar med premier og gaver til 
årets havnefestival.

prioriterer store og viktige prosjekter 
i nærmiljøet. Den siste store til- 
delingen i Kragerø gikk til seil-
foreningen til innkjøp av et nytt  
telt, som blant annet skal benyttes 
under havnefestivalen.
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FREDAG 8. AUGUST
Kl. 08-10:  Frokost i festivalteltet, (kun 60 kr.)
Kl. 12-16:  Seiling for barn og ungdom med optimist, Zoom 8 og Rs-Feva, i Blindtarmen og havnebassenget.
Kl. 12-18: Bryggesafari rundt Blindtarmen
 • Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen (Kragerø Kystlag)
 • Redningsselskapet inviterer de minste til tur med «Paradisbukta», Elias`storesøster.
Kl. 12-19: Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i fergen M/F «Gamle Kragerø» (fredet stålferge); håndverkfletting  
  av fendere, telgjing av årer, mast og spri til ursjekta Portørenga, som Norsk Maritimt Museum viser en kopi av.  
  Informasjon, mineralvann, kaffe og vafler.
Kl. 14-18:  Bli med på seiltur med en Colin Archer-skøyte. Kontakt «Gamle Kragerø».
Kl. 15-17:  Kurs i fenderfletting om bord i «Gamle Kragerø». 
Kl. 14-20:  Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening, omvisning, maritim historie, ertersuppe, bacalao, alle rettigheter.
Kl. 17:  Offisiell åpning av årets havnefestival.
Kl. 19-23:  Nevski Band underholder fra scenen 
Kl. 21:  Flaggfiring.
Kl. 23:  Festivalteltet stenger.

LØRDAG 9. AUGUST
Kl. 08-10:  Frokost i festivalteltet.
Kl. 12-16:  Seiling for de minste i Blindtarmen.
 • Juniorseiling ved Jens Lauersøns Plass.
 • Bryggesafari rundt Blindtarmen.
 • Redningsselskapet inviterer til tur med «Paradisbukta», Elias` storesøster.
 • Roing, skåting  og vrikking med pråm (Kragerø Kystlag)
Kl. 12-19:  Telgjing mast, årer og spri på brygga ved «Gamle Kragerø».
Kl. 11-20:  Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening, omvisning, maritim historie, ertesuppe, bacalao, alle rettigheter.
Kl. 11-12:  Kragerø jentekor underholder.
Kl. 12-13: Vi tar imot kanonjolle fra Risør. (Legger til ved Jens Lauersøns Plass). 
Kl. 13:   Maritim auksjon (Kragerø kystlag).
Kl. 14.30:  VM i rekepelling.
Kl. 15-19: Bli med på seiltur med en Colin Archer-skøyte, kontakt «Gamle Kragerø». 
Kl. 16-17:  Jazzbanditt  inntar scenen.
Kl. 16.30-20: Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i fergen M/F Gamle Kragerø (fredet stålferge): håndverk –  
  fenderfletting, informasjon, mineralvann, kaffe og vafler
Kl. 18:    Kolbjørn Marthinsen underholder fra scenen.
Kl. 19-23: Bryggedans ved Blindtarmen.
Kl. 21:   Flaggfiring.
Kl. 23:   Festivalteltet stenger.

SØNDAG 10. AUGUST
Kl. 08-10:  Frokost i festivalteltet
Kl. 11-14:  Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening, omvisning, maritim historie, ertersuppe, bacalao, alle rettigheter.
Kl. 11-15:  Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i fergen M/F «Gamle Kragerø» (fredet stålferge): håndverk –  
  fletting av fendere, telgjing mast, årer og spri, informasjon, mineralvann, kaffe og vafler.
Kl. 12:   Havnefestivalregatta på Byfjorden.
Kl. 15:   Premieutdeling etter regattaer. Festivalen avsluttes. 

HELE HELGEN  
 • Besøk av tradisjonsbåter, blant annet DS «Hestmanden», kanonjolle fra Risør, de tre rednings-  
  skøytene Kragerø, Langesund og Risør 2. Omvisning for publikum.
 • Variert underholdning fra scenen.
 • Festivalteltet er åpent til kl. 23 fredag og lørdag, og til kl. 15 søndag. 
  Vi kan tilby variert meny med nydelig mat, kaffe, mineralvann, øl og vin.
 • Hoppeslott/båt sponset av Fjordline, Langesund.

R	 KRAGERØ EXPRESSEN / SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT AS 
R	 KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP 
R	 KRAGERØ GLASS & RAMMEFORETNING AS 
R	 KRAGERØ HAGEMILJØ AS  
R	 KRAGERØ HAVNEVESEN 
R	 KRAGERØ KJØKKENSENTER AS 
R	 KRAGERØ KRAFT AS
R	 KRAGERØ ENERGI AS
R	 KRAGERØ NETT AS

R	 KRAGERØ MAGASINET PRODUKSJON AS  
R	 KRAGERØ RESORT 
R	 KRAGERØ SJØTJENESTER AS 
R	 KRAGERØ TABLETT PRODUKSJON AS 
R	 KRAGERØ TAXI 
R	 KRUSE SMITH 
R	 KYSTBOKHANDELEN 
R	 KYSTENTREPRENØREN AS 
R	 LANTERNEN BAR & RESTAURANT 

R	 LISEANN’S AS 
R	 LYSGROTTEN 
R	 MARINA SERVICE AS 
R	 MARINEX AS 
R	 MARVIN MEKANISKE AS 
R	 MAT - NYTTIG 
R	 MIMOSA RAMMEVERKSTED 
R	 MØRLAND & KARLSEN AS 
R	 NAPER AS 

Kragerø H
avnefestival   8.-10. august 2014

Festivalprogram
8.-10. AUGUST 2014

Gratis adgang  
til alle arrangementer!

Kragerø Havnefestival  
arrangeres i år for femte gang.  
 
Arrangør:  
Kragerø Seilforening  
i samarbeid med Kragerø 
Kystlag og Kragerø  
Sjømandsforening. 
Hovedsponsorer:  
Kragerø kommune  
og Sparebanken Sør.



Men vi må jo ikke glemme det som 
under fjorårets festival fikk beteg-
nelsen «Gromjenta»., stål fergen 
«Gamle Kragerø»,  bygget  av Kra-
gerø Slipp & Mek. Verksted, og  i drift 
til 1986.  Nå er fergen fredet, og satt i 
stand etter alle kunstens regler. Un-
der  havnefestivalen blir det «åpen 
fergelem» med servering.

Kystlaget skal også vise hvordan 
en pram skal brukes, enten det 
dreier seg om vrikking,  skåting eller 
roing.   Tur med Colin Archer-skøy-
te,   maritim auksjon, fenderkurs 
og gamle håndverkstradisjoner står 
også på programmet.

Det siste, store prosjektet i kystla-
gets regi er restaureringen av  skyss-
båten  Fram , som ble bygget i 1933. 

Sliten og «mett av dage»  etter  
20 år med forfall på land ved Berg 
Museum  ble hun tatt hånd om av 
kyndige medlemshender fra Kragerø 
Kystlag. De så muligheter der andre 
så råttent treverk og en rusten mas-
kin.  Båtbygger Glenn Marigård har 
høstet fra  23 års erfaring i bransjen 

Kystlag med mange spennende aktiviteter

Bildet er fra restaureringen av Fram, et av 
kystlagets mange prosjekter.  

På bildet: Båtbygger Glenn Marigård og 
Mick Travis fra kystlaget.

Åse Camilla Kragerø inviterer blant annet til kurs i fenderfletting.

R	 NCC ROAD AS 
R	 NILLE KRAGERØ 
R	 NORSK GJENNVINNING AS 
R	 NYBERG AS 
R	 NYE ADMIRALEN 
R	 ONKEL OSKAR 
R	 OPTIKER VESTØL AS 
R	 PAA HJØRNET AS, B-YOUNG 
R	 PARFYMELLE CHIC 

R	 PAULSEN AS
R	 PERNILLES RENHOLD AS 
R	 RAFINIQUE 
R	 REMA 1000 KRAGERØ 
R	 RUNE BREKKA AS 
R	 SANDTANGEN BRUK AS 
R	 SANNIDAL BILVERKSTED AS 
R	 SANNIDAL TAXI AS 
R	 SENTRUM SKO 
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Under havne-
festivalen blir 
det gjensyn med 
redningsskøytene 
Kragerø, Lange-
sund og Risør 
2, som frem-
står som gode 
ambassadører 
for kystkultur og 
maritim historie.

Det var den 
aktive kvinneforeningen i Norsk Selskab til Skibbrudnes redning, Kragerø,  
som sørget for at byen fikk en redningsskøyte oppkalt etter seg, ved å 
samle inn penger gjennom flere år.

Ingen havnefestival uten 
bryggedans. Det ble 
bestemt i fjor og følges 
opp denne gangen. 
Innerst ved Blindtarmen, 
like ved festivalteltet, 
skal folket svinge seg 
til rytmene fra  bandet 
JT (tidl. Rock Country 
Blues). Ole Johnny 
Fineid, Helge Øverland 
og Tore Holte har et 
variert repertoar som 
fikk fart på beina under 
fjorårets festival. Det 
er ingen grunn til å bli sittende hjemme. Sjekk 
dansebeina, og still opp på bryggedans!

Gjensyn med redningsskøyter Klart for bryggedans

for å gi Fram en verdig alderdom.  
Frams  sjel  er tatt hånd om av høye-
re makter, som  har gjenskapt  denne 
Kragerøs stolthet slik at hun igjen  
kan tøffe mellom holmer og skjær 
med hedersplass ved sin  gamle 
brygge i Blindtarmen.

Fram blir ikke ferdig til årets 

R	 SIVILARKITEKT SIGURD BOTHNER 
R	 SKAGERAK TREPLEIE  
R	 SKAGERAKFISK KRAGERØ AS  
R	 SKRUBBEN HOLDING AS 
R	 SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS 
R	 SOLBEKK MØBLER AS 
R	 SOLEN AS (UTBYGGER SKRUBBODDEN) 
R	 SPAR - KRAGERØ SENTRUM 
R	 SPORT 1 Kr
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Restaurering av gamle  
båter, utleiehytter langs  
kystleden, tradisjonelt 
håndverk, prosjekter i 
skjærgården og ikke minst 
arbeidet med på å få til  
et kystkultursenter i  
Tallakshavn preger  
arbeidet i Kragerø Kystlag. 

havnefestival, men vil ganske sikkert 
få en hedersplass i neste års pro-
gram.



Vanligvis får man ikke en ny store- 
søster, men slik er det med den vesle 
redningsskøyta Elias. Kragerø Spare-
bank har sørget for at en ny publi-
kumsyndling er sjøsatt og døpt, og 
i samarbeid med redningsselskapet 
ble høytideligheten markert  tidlige-
re i sommer.

Under årets havnefestival skal 
«Paradisbukta» og mannskap fra 
redningsselskapet sørge for at  de 
yngste får en tur med båten.

Vinner av navnekonkurransen ble 
seks år gamle Matheo Teigen-Kristi-
ansen fra Kragerø. Hans forslag var 
«Paradisbukta», som er et velkjent 
navn på minst to friområder  i skjær-
gården.

Etter at Matheo  hadde døpt båten, 
fikk han ta med «Paradisbukta»  inn 
i Blindtarmen. Han fikk også en  tur 
med UNI Kragerø, den virkelige 
redningsskøyta..

Dette er premien for at han vant 
konkurransen.

Elias har fått en storesøster!

Kragerø H
avnefestival   8.-10. august 2014

Det har blitt en tradisjon under havnefesti-
valen å kåre «verdens raskeste» rekepeller. 
Også i år står VM i rekepelling på program-
met, og selvsagt blir det ferske reker å få 
kjøpt for de som vil føle sommerstemning på 
bryggekanten.

Fra festivalkontoret i bygget innerst ved 
Blindtarmen er det god oversikt over det  
meste av festivalområdet. 

Kolbjørn Martin-
sen skal styre det 
meste under årets 
havnefestival, 
nærmere bestemt 
fra scenen innerst 
i Blindtarmen. Han 
skal introdusere 
arrangementer og 
aktuelle personer, 
og ikke minst; han 
skal underholde med sin gitar og sang- 
stemme. Han har også minst en finger med  
i spillet når det gjelder VM i rekepelling.

VM i rekepellingFestivalkontoret  
med oversikt

Kolbjørn styrer  
det meste

Matheo sto for dåpen og 
fikk en tur med Paradis-
bukta i Blindtarmen.

Etter dåpen var det lang kø av  
barn som ville bli med på en tur.

Hele opplegget med profilering av 
RS avd. Kragerø og Kragerø Spare-
bank ble svært  bra. Mange men-
nesker stoppet opp og fikk med seg 
begivenheten, og besøkte standen.

Det kom inn mange forslag på 
navn, hvilket betyr at engasjementet 
rundt denne konkurransen var god. 
Det setter både RS avd. Kragerø og 
banken pris på.

R	 SIVILARKITEKT SIGURD BOTHNER 
R	 SKAGERAK TREPLEIE  
R	 SKAGERAKFISK KRAGERØ AS  
R	 SKRUBBEN HOLDING AS 
R	 SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS 
R	 SOLBEKK MØBLER AS 
R	 SOLEN AS (UTBYGGER SKRUBBODDEN) 
R	 SPAR - KRAGERØ SENTRUM 
R	 SPORT 1 

R	 STAT OIL - KALSTAD 
R	 STEINTRANSPORT AS 
R	 STOPP EN HALV AS 
R	 TELEMARK MASKIN AS 
R	 TOLLBODEN RESTAURANT AS 
R	 VESTMAR RØR AS 
R	 VESTØL HERRE OG UNGDOMSKLÆR  
R	 VICTORIA HOTEL 
R	 VIDARS BAKERI & KONDITORI  AS 

R	 VILLA BERGLAND
R	 VIVE AS  
R	 XL- BYGG AS



Havne-

festivalen 

8.-10.august

Vi støtter Kragerø Seilforening som 

er stolt arrangør av Havnefestivalen. 

I teltet til Sparebanken Sør kan du tegne Gulle. 

Det blir trukket ut vinnere daglig, men alle som 

deltar får en liten Gulleting.

Les mer på gulleklubben.no

Vi takker alle våre sponsorer og støttespillere som har gjort det mulig for oss å arrangere  
Kragerø Havnefestival 2014. Mange takk alle sammen!


