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Urkoggen som ble funnet i Gamle Portør 
Havn for over 30 år siden kan spores  

tilbake til 1600-tallet.  Kragerø Kystlag 
har overtatt ansvaret for båten,  

og nå er det klart for dåp.

Velkommen om bord i Norges siste,  
fullt operative hvalbåt.

Taxibåten Fram har fått et 
nytt liv, og er tilbake  

i Blindtarmen.

Leder i Kragerø seilforening Hans Ragnar  
Naper og hovedtrener Julie Granlund var svært 

fornøyde med seilcampen på Saltneven.



-  Vi holder fortsatt fast ved at alle 
arrangementer skal være gratis. Det-
te er festivalen der folk kan slappe 
av, og ikke behøve å åpne 
lommeboka for alle 
aktiviteter. Det 
eneste som 
koster 
penger, 

er det du kjøper av mat og drikke, 
sier festivalsjef Trond Jørgensen.

Kragerø Havnefestival bidrar til  
å utvide sommersesongen 

i Kragerø, og for 
mange er dette 

helgen da 

kragerøfolk «tar byen sin tilbake». 
Men sommergjestene setter også 
stor pris på en festival med en mer 
avslappet atmosfære enn det man 
vanligvis opplever på slike arrange-
menter.

Trond Jørgensen sier at tilskudde-
ne til festivalen er blitt redusert de 
siste årene, og mer og mer av ansva-
ret er lagt på arrangørene.  

- Heldigvis har vi støttespillere 
og sponsorer som gjør det mulig å 
arrangere festivalen for sjette gang.

Jørgensen understreker at kystkul-
tur ikke bare dreier seg om tradi-
sjon og gamle båter, men like mye 
om sikkerhet til sjøs. Det er en av 
grunnene til at samarbeidet med 
Redningsselskapet blir sterkere og 
bedre år for år. 

- Både seilforeningen og rednings-
selskapet satser mye på barn og 
unge.  Det er viktig å begynne tidlig 
med opplæring i sjømannskap og alt 
som har med sikkerhet og trivsel til 
sjøs å gjøre.

Festivalsjefen kan vise til et variert 

Opplev Southern Actor – 
en veteran fra hvalfangsten

Southern Actor kommer til havnefestivalen, og mannskapet inviterer alle interesserte om bord. 

Vi kommer til Kragerø fredag kveld 
under havnefestivalen, og inviterer 
alle interesserte om bord lørdag 
og søndag,  sier Stig Tore Lunde på 
vegne av mange støttespillere bak 
Southern Actor. Dette er den siste 
gjenværende operative hvalbåten fra 
den norske gullalderen. 

Mange unggutter fra Kragerø 
mønstret på hvalbåter og dro sør-
over til eventyret i det man kalte 
«Sydishavet». Det er sikkert mange 
som har ønsket seg et gjensyn med  
en vaskekte hvalbåt.  Nå har man 
muligheten.

Med sin tresylindrede dampmas-
kin er hvalbåten utrolig stillegående 
og kan knapt høres på dekk. Mas-
kinrommet huser en av de største 
dampmaskinene som fortsatt er  
i drift. Flere av mannskapet er 
tidligere hvalfangere, og de forteller 
mer enn gjerne om båten og livet på 
hvalfangst.

Båten ble bygget i Middlesbrough 
i England i 1950 for rederiet Chr. 
Salvesen og deltok i hvalfangsten  
i Sydishavet fram til den gikk i 
opplag i 1962. Etter en lang historie 

Sikkerhet i fokus!

Festivalsjefen kan vise til et variert  
program med tydelig familiepreg.

Kragerø Havnefestival

Sikkerhet til sjøs, kystkultur og familiepreg har vært viktige stikkord helt fra den 
første festivalen ble arrangert i 2010.

som fangstfartøy, havnet Southern 
Actor på et huggeri i Nord-Spania 
hvor en norsk, tidligere hvalfanger 
oppdaget den ved en ren tilfeldighet 

i 1989. Takket være tilskudd og gaver 
fra offentlige og private bidragsytere, 
samt 70.000 dugnadstimer utført av 
tidligere hvalfangere kan man vise 

frem tradisjonsbåten til publikum. 
Hval og hvalfangst, ekspedisjoner 

og utferdstrang er en spesiell og 
spennende del av vår historie.

Sp

enn
ende med bryggesafari

En bryggesafari  har blitt  fast innslag under havne-
festivalen. Det er mye rart å finne på bånn i Blind-
tarmen, ikke bare sykler og handlevogner! Her er 
det et yrende liv, noe bryggesafarien vil avsløre. 

Her er barn fra 0 til 110 velkomne! 
Marinbiologene Per-Erik Schultze og  
Gotfred Nilsen har fagkunnskapen  

som gjør safarien til en fin opplevelse.

program med et tydelig familiepreg.  
Men ett av innslagene er nok mest 
interessant for den mer eldre garde, 
nemlig besøket av den siste gjenvæ-
rende, operative hvalbåten. For de 
minste har redningsselskapets vesle 
sjarmtroll  Elias vært et trekkplaster  
i flere år. Nå er det storesøster   
«Paradisbukta» som skal  ta med unge 
passasjerer på båttur.

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

Hovedsponsorer er Sparebanken 
Sør og Kragerø kommune.



Urkoggen er nærmest født på ny 
takket være fagfolk ved båtlabben. 
Når det gjelder Fram, så det lenge ut 
til at båten var ute på sin siste reise, 
men takket være Kragerø kystlag og 
gode hjelpere fremstår den nå i all 
sin prakt.

Portørengabåten er klinkbygd  
i eik, og datert til andre halvdel av 
1600-årene. Dette er anses for å være 
et betydelig funn i norsk båt-
historie. Det er den 
eldste små-
båten vi 

kjenner til som har hatt en rigg med 
sneseil, dvs. seil i båtens lengderet-
ning. Det kan også tenkes at båten 
først var utstyrt med råseilsrigg. Mye 
tyder på at dette er forløperen til 
den østnorske kogg eller sjekte.

Den gamle ærverdige skyssbåten 
Fram har kommet til trebåthimme-
len. 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 

Dåp og  
konfirmasjon!

Bildet er tatt under prøveturen fra Portør til Sandefjord. Omtrent slik kan båt og seilføring ha sett ut for 350 år siden.

Kragerø Havnefestival

Havnefestivalen har både dåp og konfirmasjon på pro-
grammet. Den ene hedersgjesten er urkoggen som ble 
funnet opp-ned i Gamle Portør Havn for over 30 år  
siden, og som båtlabben ved Norsk Maritimt Museum 

Ko
lbjørn har kontrollen!

Kolbjørn Martinsen er en lokal trubadur med et impo-
nerende repertoar. Han har med seg gitaren når han 

inntar scenen fredag, og han gir seg ikke før det hele 
avsluttes søndag. I mellomtiden skal han intro- 

dusere aktiviteter og innslag, og ikke minst:  
Han skal synge og spille, blant annet  

fra Evert Taubes rike viseskatt.

der andre så råttent treverk og en 
rusten maskin. Båtbygger Glenn  
Marigård har høstet fra 23 års 
erfaring i bransjen for å gi Fram en 
verdig alderdom. Frams sjel er tatt 
hånd om av høyere 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.

En viktig medspiller var Einar 
Gundersen på Furuholmen, som 
kunne kunsten å restaurere båter. 
Selv mente han at han bare var en 

hobbybåtbygger, men det er bare  
å se nærmere på Fram, så skjønner 
alle at dette var en fagmann. Da 
Einar Gundersen ble syk, overtok 
svigersønnen Glenn Marigård og  
da Einar døde for et år siden var 
Fram i de beste hender.

Øyvind Olsen i kystlaget har vært 
prosjektleder for Fram, med spesiell 
fokus på motoren. Resultatet ble 
særdeles vellykket.

har ført tilbake til opprinnelsen.  Den andre er Fram, 
som er tilbake i Blindtarmen, der båten i mange år  
hadde fast plass som skyssbåt for fastboende og som-
mergjester. Seremonien starter kl 15 lørdag 8. august.

Øyvind Olsen i kystlaget og båtbygger Glenn Marigård kan vise til godt 
samarbeid og et imponerende resultat.



Kragerø Sjømandsforening  har 
rundet 150 år i fin stil, som en av 
landets eldste foreninger for sjøfolk. 
Medlemmene er med rette veldig 
stolte av huset midt i byen. For her 
snakker vi om et levende museum.  
Hundrevis av skutebilder, malerier 
og gjenstander fra hele verden er tatt 
vare på for ettertiden av medlemmer 
som har en unik interesse for 
norsk sjøfartshistorie.

Sjømannsfore-
ningen, eller 
bare «sjø-
mannen» 
som 

den kalles i Kragerø, er selvsagt 
medarrangør av havnefestivalen, og 
har for lengst startet forberedelsene 
til den store helgen. Det blir åpent 
hus «tri heile daga til endes».  Og 
menyen  dreier seg om tradisjons-
mat.  

– Det blir både ertersuppe og 
bacalao, sier Tor Thorsen på vegne 

av alle de som stiller opp for 
en vellykket havne-

festival.

Den gamle klokkebøyen fra havgapet utenfor Kragerø, har fått sin plass utenfor  
Sjømannsforeningens hus.   

Sjømannsforeningen satser på tradisjonsmat

Sparebanken Sør har et gavefond på 
24 millioner kroner, som deles ut til 
gode prosjekter  i Telemark, Aust- og 
Vest Agder. Banken priori-
terer store og vikti-
ge prosjekter i 
nærmiljøet. 
I fjor 

prioriterte banken et nytt,  stort telt 
til Kragerø seilforening, som brukes 
under havnefestivalen. 

– Det er spennende og 
inspirerende å sam-

arbeide med 
seilforeningen 

og de som 
jobber 

med havnefestivalen, sier banksjef 
Nina Klausen. Samarbeid er helt 
nødvendig for et godt resultat, og jeg 
vet en del om hvor mange dugnads-
timer som ligger til grunn for barne- 
og ungdomsarbeidet, sier hun.

Banken er selvsagt på plass ved 
Blindtarmen under årets festival.   

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. Alle som deltar får 
en gave fra banken. 

– 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 

Banksjef Nina Klausen og kunderådgiver 
Arve Bohlin  sammen med maskoten Gulle. 
Banken er selvsagt med på arrangementet 
ved Blindtarmen.

Sparebanken Sør 
med premiedryss!

Kragerø Havnefestival

Se
ila

s o
g prammer i Blindtarmen

Fes
tival med lokalt preg

Det er utrolig hva man kan få til på en be-
grenset plass. Blindtarmen blir arena for mange 

aktiviteter, fra seiling til vrikking med pram 
og redningstokt med «Paradisbukta».  
Bildet er fra fjorårets festival, og viser 

noen av de aller yngste som fikk 
prøve seg som seilere.

Det har blitt tradisjon med lokale innslag under 
havnefestivalen, og årets arrangement 

er ikke noe unntak. Kragerø Sangforening 
(bildet)  inntar scenen fredag kl. 17, 
og lørdag kl. 14 setter Schweigaard 

Swingende i gang med sine 
fengende rytmer.

sterkt i havnefestivalen, sier bank-
sjefen. 

SPAREBANKEN SØR
ACTIV SPORTSWEAR A/S
AKTIV EIENDOMSMELING
ALARM SYSTEMER A/S
AMFI KRAGERØ
ARKITEKTHUSET A/S
BAMBINI BARNEKLÆR A/S
BAREKOZA A/S
BLIKK. TARALD JØRGENSEN A/S
BRØDRENE BRUKBAKKEN A/S

BRØDRENE MYLIUS EIENDOM A/S
PROSJEKT SOLEN
BÅTBYGGER GLENN MARIGÅRD A/S
BYGGMESTER ANDERS OLSEN
BYGGMESTER EGIL A. MYRSTRAND A/S 
BYGGMESTER OLAF HAUGLAND A/S
BÆRUM RØRLEGGERBEDRIFT A/S
CARLSEN FRITZØ A/S
C. E. PONTOPIDAN A/S
CHARLES HIIS BLOMSTER A/S

CHIC KRAGERØ A/S
COMFORT/HJALLUM A/S
COM2GETHER
DEKK 1 - DEKKSENTERET A/S
DNH A/S
EL-PASO
ELEKTROIN. TERJE JØRGENSEN A/S
EURONICS A/S
EVAS HAGE A/S
GALEIEN



FREDAG 7. AUGUST
 
Kl. 08.00 - 10.00: Frokost i festivalteltet.
Fra kl. 11.00:  Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening.   
  Omvisning, maritim historie, servering av ertersuppe, bacalao, alle rettigheter.
Fra kl. 12.00  Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord på M/F Gamle Kragerø (fredet stålferge)    
  hvor vi viser tauarbeid, informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø - og selger brus, kaffe,   
	 	 vafler	og	pølser.
Kl. 12.00 - 18.00: Seiling i Blindtarmen. Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.
	 	 Lage	krabbefiskesnøre	og	propellbåt	om	bord	på	M/F	Gamle	Kragerø.
  Paradisbukta (storesøster til Elias) på redningsoppdrag.
  Hoppeslott.
Kl. 13.00 - 17.00:  Livet i fjæra.  Bryggesafari innerst i Blindtarmen. 
Kl. 14.00 - 18.00: Omvisning på Colin Archer skøyte, og kanskje blir det en seiltur! Kontakt Gamle Kragerø.
Kl. 14.30 - 16.30:	 Lær	å	flette	fendere	om	bord	på	Gamle	Kragerø.	Begrenset	antall.	
Kl. 16.30:	 	 Offisiell	åpning	av	Havnefestivalen	2015,	ved	kultursjef	Harald	Bothner.
Kl. 17.00 - 18.00: Kragerø Sangforening underholder fra scenen.
Kl. 19.00 - 23.00: Ole Gas underholder fra scenen. «Spiller Kim Larsen og Gasolin- melodier». Meget dansbart!
Kl. 23.00:   Festivalen stenger.

LØRDAG 8. AUGUST
 
Kl. 08.00 - 10.00: Frokost i festivalteltet.
Fra kl. 10.00   Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord på M/F Gamle Kragerø (fredet stålferge)    
  hvor vi viser tauarbeid, informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø -  
	 	 og	selger	brus,	kaffe,	vafler	og	pølser.
Fra kl. 11.00:  Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening. Omvisning, maritim historie, servering av ertersuppe,  
  bacalao, alle rettigheter.
Kl. 12.00 - 18.00: Seiling i Blindtarmen.
                               Roing, skåting og vrikking med pram  i Blindtarmen.
  Paradisbukta (storesøster til Elias) på redningsoppdrag.
  Hoppeslott.
Kl. 11.00 - 18.00: Omvisning på Southern Actor, den eneste gjenværende fullt operative hvalbåten fra gullalderen  
  i norsk hvalfangst. 
Kl. 11.30 - 12.30: Sangkoret Styrbord Halser underholder fra scenen.
Kl. 12.30:  Maritim auksjon på Jens Lauersens plass.
Kl. 13.00 - 17.00:  Livet i fjæra. Bryggesafari innerst i Blindtarmen. 
Kl. 14.00 - 18.00:	 Lage	krabbefiskesnøre	og	propellbåt	om	bord	M/F	Gamle	Kragerø.
Kl. 14.00 - 15.00: Schweigaard Swingende underholder fra scenen.
Kl. 15.00 - 16.00:	 Dåp	av	urkoggen	og	konfirmasjon	av	den	gamle	taxibåten	Fram.
Kl. 16.00 - 19.00: Omvisning på Colin Archer skøyte, og kanskje blir det en seiltur? Kontakt Gamle Kragerø.
Kl. 16.00 - 17.00: Menn i Dress underholder fra scenen.
Kl. 19.00 - 23.00: Bryggedans. Festival bandet TJ Band stiller opp i år også!
Kl. 23.00:  Festivalen stenger.

SØNDAG 9. AUGUST
 
Kl. 08.00 - 10.00: Frokost i festivalteltet.
Fra kl. 11.00:    Åpent hus i Kragerø Sjømandsforening. Omvisning, maritim historie, servering av ertersuppe,  
  bacalao, alle rettigheter.
Kl. 11.00 - 15.00: Omvisning på Southern Actor, den eneste gjenværende, fullt operative hvalbåten fra gullalderen  
  i norsk hvalfangst. 
Kl. 11.00 -15.00: Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord på M/F Gamle Kragerø (fredet stålferge) hvor vi viser  
	 	 tauarbeid,	informerer	om	Forbundet	Kysten	og	Gamle	Kragerø	-	og	selger	brus,	kaffe,	vafler	og	pølser.
                               Roing, skåting og vrikking med pram  i Blindtarmen.
Kl. 13.00 - 15.00: Havnefestivalseilas på byfjorden.
Kl. 15.00:  Premieutdeling og avslutning.

HELE HELGEN 
 
  Besøk av tradisjonsbåter.
  Variert underholdning fra scenen.
	 	 Festivalteltet	er	åpent	til	kl.	23.00	fredag	og	lørdag	og	til	kl.	15.00	søndag.		
  Vi kan tilby variert meny med nydelig mat, kaffe, mineralvann, øl og vin.
  Hoppeslott/båt sponset av Fjordline, Langesund.

Festivalprogram7.- 9. AUGUST 2015Kragerø Havnefestival  
arrangeres i år for sjette gang.  
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Gratis  

adgang til 

alle arrange- 

menter!

GEORG TVEIT A/S
GROMSTAD BIL & BÅT
HAGELAND - ØRVIK A/S
HANSEN OG ARNTSEN A/S
HAVEN RESTAURANT
HENNY NESLAND A/S
HÅRSTUA A/S
ISABELLA CAFE & RESTAURANT
JERNIA A/S
JOHNNY JENSEN A/S

KALINKA TOURS A/S
KIWI KRAGERØ A/S
KJENDAL EIENDOM A/S  
KRAGERØ AUTO A/S
KRAGERØ BLAD VESTMAR A/S
KRAGERØ ELEKTRISKE A/S
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP A/S
KRAGERØ GLASS OG RAMME A/S
KRAGERØ HAGEMILJØ A/S
KRAGERØ KJØKKENSENTER A/S SPONSORER

og utover  
kvelden

og utover  
kvelden



– Seilcampen har vært arrangert i 
mange år, de ti siste årene kontinuer-
lig, forteller leder for Kragerø seil-
forening Hans Ragnar Naper. 
-  Det blir en utfordring å få med så 
mange som 60 barn på seilcamp, Men 
vi har gode trenere og mange gode 
hjelpere på campen, forteller han. 
– Vi håper med dette å få enda flere 
unge seilere til å komme gjennom 
hele året. Nå er det ti-tolv aktive på 
onsdagstreningene, forteller Naper. 
Per i dag har Kragerø seilforening 270 
medlemmer.

Aktiviteten på Saltneven er kan-
skje den viktigste drivkraften for at 
seilforeningen tar ansvar for Kragerø 
Havnefestival.  Det å legge til rette for 
at barn og unge kan føle gleden ved å 
være i båt, er inspirerende.

– Kragerø er en sjøby med lange 
tradisjoner som bør ha seiling i fokus. 
Seiling krever fysisk fostring, og at 
man lærer seg å kjenne naturelemen-
tene. Vind, sjø, hav, temperaturfor-
hold, sjømannskap og sjøvett. Når 
man først har lært å seile ordentlig 
med kryss og slør og lens, og å gå 

baut, så kommer strategien inn. Da 
må man velge kurs for å komme hur-
tigst mulig fram til mållinjen og passe 
på at man seiler bedre enn konkur-
renten. 
– Ingen dag er lik, ingen seilas er lik. 
Det er nye utfordringer og ny læring 
hver eneste dag. Seiling er en typisk 
sport for mennesker som liker å tenke 
strategisk, konstaterer han. 
I fjor var det for øvrig to kragerø- 
jenter, Silje Mathisen og Katharina 
Baardset, som gjorde en stor presta-
sjon i junior VM i Frankrike  
i RS Feva. I konkurranse med tusen 
båter, hvorav fire var fra Norge, tok de 
seg helt til finalen og kom blant de 60 
beste. 
– Det er en prestasjon det står respekt 
av, sier lederen for seilforeningen.

I tillegg til Saltneven, har seil-
foreningen fått en base på fastlandet 
som betyr mye for aktiviteten. Det er i 
Fermannsbakken 9, nærmere bestemt 
i andre etasjen i det tidligere bygget 
til Hagens Auto, det foregår.Her er det 
lagerplass, mulighet for reparasjoner 
og dessuten møterom.

Leder for seilforeningen Hans Ragner Naper, sammen med Julie Granlund på seilcamp. 

– Det er gøy med vind og fart! 

Kystlag med mange aktiviteter

Åse Camilla Krager har organisert innsamling av gjenstander, 
og håper enda flere vil bidra frem mot havnefestivalen.

Kragerø Kystlag kan 
by på mange akti-
viteter under årets 
havnefestival.  «Gamle 
Kragerø» holder «åpent 
hus» med tauarbeid, 
kurs i fenderfletting og 
kafeteria. For de minste 
blir det gode muligheter 
for å lage krabbefiskesnøre 
og propellbåt. I Blindtarmen 
inviteres til roing, skåting og vrik-
king med pram, og mannskapet på  en 
Colin Archer-skøyte ønsker besøk  om bord. 
Kanskje blir det også en seiltur. 

Og om ikke det var nok, blir det stor festivitas 
når urkoggen, som til nå er kalt Portørenga, 
skal døpes. Like artig blir det å se den gamle  
taxibåten Fram tilbake i Blindtarmen.  
For Frams del blir det mer snakk om en konfir-

masjon. (Se egen artikkel om Portørenga og 
Fram).

Et annet høydepunkt for kystlaget, blir en 
maritim auksjon, som holdes lørdag kl. 12.30  
på Jens Lauersøns Plass. 

– Det morsomste på seilcampen var da jeg skulle lære  
å seile amerikaner. Da tar man kjølen opp, setter seg  
på ripa og holder seg i kjølen, forteller Evita Naper  
Lindberget (10).

Kragerø Havnefestival

Fra
 sjø

mannsviser til swing

Styrbord Halser ble etablert i 2012 og teller 14 mann hvor 
de fleste har bakgrunn fra Langesund Mannsang.
Koret fremfører et bredt spekter av gamle og nyere 

sanger som spenner fra sjømannsviser til swing. 
Medlemmene trakterer også ulike instrumenter 

som gitar, bass, klarinett og trombone.
Kunstnerisk leder er Thor Oscar Bolstad 

med assistanse fra Leif Øyen Olsen.
Lørdag kl. 11.30 er de på scenen 

ved Blindtarmen.

KRAGERØ KOMMUNE KULTURETATEN
KRAGERØ KRAFT A/S
KRAGERØ SJØTJENESTER A/S 
KRAGERØ SPORTELL A/S
KRAGERØ TABLETT PRODUKSJON A/S
KRUSE SMITH A/S
KYSTENTREPRENØREN A/S
LISEANN´S A/S
LYSGROTTEN A/S
LEIF ØYGARDEN A/S

MARINA SERVICE A/S
MARINEX BADEBINGE A/S 
MAT-NYTTIG
MIMOSA
MONTASJE BYGG A/S
MOT GYM
MR. PAULSEN A/S
NAPER KRAGERØ A/S
NILLE KRAGERØ A/S
NORSK GJENNVINNG A/S

NYBERG GÅRDEN A/S
NYE ADMIRALEN A/S
OLE & TORES RØRSERVICE A/S
OPTIKER VESTØL A/S
PERNILLES RENHOLD A/S
RAFINIQUE
REMA 1000
RUNE BREKKA A/S
SANNIDAL BILVERKSTAD A/S
SANNIDAL TAXI A/S



Redningselskapet har fått en stadig 
mer sentral rolle under havnefes-
tivalen, og samarbeidet med seil-
foreningen er svært viktig. De to 
organisasjonene har mange felles 
oppgaver og utfordringer. Det dreier 
seg generelt om sikkerhet til sjøs og 
tilbud til barn og unge.

Redningsselskapet Ung-Kragerø 
ble etablert høsten 2014 og er åpent 
for alle båtinteresserte ungdommer. 
Under årets havnefestival er det 
ungdommene som får ansvaret for å 
dra på redningsoppdrag med Elias ` 
storesøster.  Båten heter Paradisbuk-
ta, og var en gave fra Kragerø Spare-
bank til redningsselskapet i fjor.

Ung-Kragerø har sitt eget styre 
som er forankret i Sjøredningskorp-
set RS 143, UNI Kragerø. Tore John-
ny Thoresen er redningsselskapets 
kontaktperson for ungdommene. 
Han er imponert over både interes-
sen og innsatsen. – Sommerskole, 
sjøvettkurs, førstehjelpskurs og 
forberedelser til båtførerprøven har 
stått på programmet, sier Thoresen, 
som ser frem til å følge ungdomme-
ne videre.

Organisasjonen har blant annet 
gått til innkjøp av fem mindre seil-
båter av typen Walkerbay, en kata-
maran for fire  personer og to joller 
med påhengsmotor. Alle båtene er 
knyttet til kurs og opplæring, og bi-

«Paradisbukta» klar 
for redningsoppdrag!

Klar for oppdrag:  Turen med Paradisbukta er gratis, og det er medlemmene  
i UNG-Kragerø som får ansvar for redningsaksjonene.

Kragerø Havnefestival

TJ 
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Menn i dress

God musikk og gode tekster kjennetegner to 
mannfolk i dress, som selvsagt kaller seg  Dress-
menn.  Per Apelseth og Knut Tornaas har i løpet  

av kort tid markert seg med solid kjennskap  
til sider ved livet man kanskje ikke tenker  

så mye på. De kan sette ord på  
dagligdagse mysterier, og de skal  

lage en forestilling som er tilpasset  
Kragerø og havnefestivalen.  

Det skjer fra kl. 16.00 lørdag fra  
scenen ved Blindtarmen. 

En
 «vaskægte spillemand»

Ole Gas er en «vaskeægte spillemand og
entertainer» fra Danmark, som satser spesielt 
på musikk av Kim Larsen og Gasolin. Ole er  

på scenen fra kl. 19.00 fredag, og de som  
har hørt ham vet at dette er 

dansbar musikk.

Bryggedans har blitt et fast innslag under havne- 
festivalen. TJ band gjorde stor suksess i fjor, og 

gleder seg til å komme til Kragerø igjen. Rolf  
Bergmann, Tore Holte og Ole Johnny Fineid  

har repertoar som passer utmerket til  
bryggedans. Bryggedansen starter  

kl. 19.00 lørdag.

drar i stor grad til samhold og trivsel.
Seilforeningen kan også benytte 

seg av disse båtene, og redningssel-
skapet kan bruke Saltneven til sine 
arrangementer. 

Redningsselskapet i Kragerø har 
fått flere støttespillere det siste året. 
I tillegg til ungdommene i UNG- 
Kragerø, er en senioravdeling i gang 
med møtevirksomhet. De møtes til 
kaffeprat og gode historier i basen 
innerst ved Blindtarmen. Så nå har 
sjøredningskorpset i Kragerø både 
ungdommelig pågangsmot, et 
stort antall frivillige som 
driver UNI Kragerø og 
en senioravdeling 
med masse 
erfaring som 
kan komme 
de yngre 
til gode.

SANDTANGEN BRUK A/S
SENTRUM SKO A/S
SIVILARKITEKT SIGURD BOTHNER
SKAGERAK FISK A/S
SKAGERAK TREPLEIE A/S
SKRUBBODDEN HOLDING A/S
SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN A/S
SOLBEKK MØBLER A/S
SPAR KRAGERØ SENTRUM A/S
SPORT 1 A/S SPONSORER

STATOIL KALSTAD
STEINTRANSPORT A/S
STOPP EN HALV A/S
TASTY A/S
VESTMAR RØR A/S
VESTØL HERRE OG UNGDOMSKLÆR A/S
VICTORIA HOTEL A/S
VILLA BERGLAND A/S
XL-BYGG A/S



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 2015. Mange takk alle sammen!

Havne-
festivalen 
7.- 9. august


