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Gratulerer, Kragerø By!
Det er 350 år siden vår lille rare by «under bergene» mottok sin bystatus fra
Fredrik den 3., konge over Danmark Norge, som på den tiden holdt hus på
Rosenborg slott i Danmark.
For en flott jubileumsfeiring gjennom året 2016!
Gratulerer, Kragerø, med havnefestival for 7. gang!
Dette er festivalen for hele familien, hvor alle aktiviteter er gratis takket være
et samarbeid mellom Kragerø Kommune v/havnevesenet, teknisk etat, enhet
for kultur, Kystlaget, Kragerø Sjømannsforening, Redningsselskapet og Kragerø
Seilforening.
Et arrangement muliggjort ved flere tusen dugnadstimer av mennesker som
brenner for noe og som jobber for noe de mener er meningsfylt, har glede av,
og som er til glede og nytte for mange andre i lokalsamfunnet vårt.
Det er bidragene fra våre hovedsponsorer Sparebanken Sør, Kragerø
kommune og lokale sponsorer som gir oss grunnlaget for gjennomføring av
Kragerø Havnefestival.
Hovedpådriver, Kragerø Seilforening, har lagt listen ekstra høyt i år grunnet
byjubileet og engasjert VAMP, (et ikke helt ukjent orkester) til å underholde fra
scenen innerst i Blindtarmen på åpningsdagen fredag 12. august fra kl. 19.00 og
frem til kl.21.00
Vi benytter anledningen til en stor og real takk til alle som er med å gjøre
dette mulig. Tusen takk til våre hovedsponsorer og alle våre øvrige sponsorer!
Dere har alle bidradd til at dette arrangementet er mulig å gjennomføre!
Kragerø Seilforening er en tradisjonsrik forening med røtter tilbake
til vinteren/våren 1881. Interesse og tilslutning har variert med
samfunnsutviklingen.
I dag som tidligere konkurrerer vi med alle andre fritidsaktiviteter som vokser
i mangfold. Siste år har vi en økt oppslutning på 34 prosent, vesentlig barn og
ungdom.
Seilsport appellerer til alle aldre og er en fritidsaktivitet som kan
opprettholdes gjennom hele ens livsløp. Vi har regattadeltagere fra åtte til
nærmere 90 år. Det forteller mye!
Seiling er en beslutningssport hvor mange disipliner benyttes, man må lære
om naturkreftene, om sjø, bølger, vind, meteorologi, sikkerhet, seilføring,
navigasjon, båt og sjøvett, sjøveisregler, og redningsteknikker.
Man lærer å sette mål og strategier for antatt beste kursvalg, hastighet og
korteste tidsmessige distanse til neste merke.

Man tar lærdom av erfaringer og omsetter disse i praksis for å bedre eget
fartøys ytelse.
Ingen seilas er like og det må tas løpende raske beslutninger som omsettes
til ny handling og kursvalg i neste øyeblikk.
Seiling gir også trening i samarbeid mellom skipper og mannskap,
teamarbeid, noe som må til for å oppnå glede om bord og sportslige resultat.
I år startet vår juniorgruppe under kyndig veiledning av juniorleder Lise
Baardseth Vår-Seilasen på By- Sundet etter påske og har fortsatt med ukentlige
treningsopplegg på land og på sjø. I sommer har Redningsselskapet med RSUng gjennomført 2 ukers kurs for RS- Sommerskole fra Saltneven i uke 25 og
uke 26. I uke 27 gjennomførte KSF «Seil-Camp-2016» for 56 barn fra 8 til 15
år med stor suksess! «Seil-Camp-2016» blir omtalt som tidenes aller beste.
Den ble planlagt og gjennomført av Juniorleder og hovedtrenere Katharina E. B.
Baardseth og Pernille Granlund samt åtte hjelpetrenere.
I uke 28 hadde vi samling/kurs for RS-Feva juniorseilere som hadde trening i
Kragerø før nye seilaser på EM nivå, et arrangement det arbeides med som skal
bli en fast aktivitet her i sommerbyen Kragerø.
Klarer KSF’s junior avdeling sin målsetting; reiser 6-8 juniorseilere første
helg i september til Norges mesterskap i RS-Feva seiling i Asker. (RS-Feva er
båten som er avbildet på 1. side).
Hver uke gjennomføres trening og konkurranseseiling nå på fjorden her
i sommermånedene.
«Skåtøy Rundt», som er en spesiell seilas for Kragerøterne samlet i år hele
37 deltager og ble fulgt av pressen, spesielt det tyske seilmagasinet Yacht
som kommer med en større reportasje om dette unike arrangementet. Et
arrangement hvor alle seilerne starter på land med seil under armen og må
«løpe» om bord, heise seil og komme seg rundt Skåtøy hurtigst mulig.
I år har også Kragerø Speidergruppe kommet med i seilmiljøet på
Kragerøfjorden takket være en gave fra kragerøgutten Sigurd Thomasen (93)
som skjenket speiderne to flotte Kragerøterner. Dette er enda en tilvekst til et
aktivt, sunt og lærerikt fritidsmiljø.
Seilsesongen avsluttes i år med Juletreseilas på Bysundet lørdag
17.desember.
Hans Ragnar Naper (leder)

Havnefestival for syvende gang
Kragerø Havnefestival har blitt en
kjærkommen tradisjon i Kragerø.
Fredag åpner ordfører Jone Blikra
den syvende havnefestivalen, og folk
kan glede seg til en helg spekket
med opplevelser og overraskelser.
Festivalsjef er Trond Jørgensen,
som har med seg en dugnadsgjeng
som er godt kjent med oppgavene.
Det er Kragerø Seilforening som har
hovedansvaret for festivalen i samarbeid med kystlaget og sjømannsforeningen.
Hovedsponsor for festivalen er

Sparebanken Sør, som har følge
av Kragerø kommune og en rekke
forretninger og bedrifter som støtter
festivalen økonomisk. Dette 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 festivalsjefen.
Årets festival får en helt spesiell
betydning, som en del av byens 350
års jubileum. Seilforeningens gave
til byjubileet er en gratiskonsert med
bandet Vamp, som bør være kjent for

A-BETONG AS
AKTIV EIENDOMSMEGLING
ALARM SYSTEMER AS
ALLIANSE PRODUKTER AS
AMFI KRAGERØ
ARKEN, KRAGERØ DYREKLINIKK AS
ARKITEKTHUSET KRAGERØ
BAMBINI BARNEKLÆR AS

de fleste. Jørgensen understreker at
kystkultur ikke bare dreier seg om
tradisjon 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 redningsselskapet 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.

BAREKOZA AS
BETONGENTREPRENØR-YRKESDYKKER ARILD BENTSEN
BLIKKENS. TARALD JØRGENSEN AS
HAGELAND ØRVIK
BORTEID SMÅBÅTHAVN AS
BRAVO DESIGN, SKINNBUA AS
BRØDRENE BRUBAKKEN AS
BYGGMESTER ANDERS OLSEN AS

FESTIVALSJEFEN KAN VISE TIL
ET VARIERT PROGRAM MED
TYDELIG FAMILIEPREG.

BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
BYGGMESTER THORE ABRAHAMSEN
BYGGMESTERFIRMA
EGIL A. MYRSTRAND AS
BÆRUM RØRLEGGER BEDRIFT AS
BÅTBYGGER GLENN MARIGÅRD AS
C.E. PONTOPPIDAN AS
CARLSEN FRITZØE AS

Et levende museum med tradisjoner

Bli med på redningsoppdrag!

Kragerø Sjømandsforenings hus i P. A. Heuchsgate er 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.
Det blir åpent hus fredag og lørdag under havnefestivalen,
og menyen dreier seg selvsagt om tradisjonsmat. – Det blir
både ertersuppe og bacalao, sier Arne Hansen på vegne av
alle de som stiller opp for en vellykket havnefestival.

Når noen er i fare til sjøs, rykker Redningsselskapet
ut, men de største båtene kan ikke brukes inne i
Blindtarmen. Der må man ha hjelp av mindre fartøyer, som redningsbåten Paradisbukta. Det dreier seg
om storebroren til Elias, som har deltatt på havnefestivalen flere ganger tidligere.
Under årets havnefestival skal Paradisbukta og
mannskap fra redningsselskapets ungdomsorganisasjon sørge for at de yngste får en tur med båten.

-Hvis du kullseiler, er det
bare å rette opp båten!

Sikkerhet
og spenning
i fokus på
Saltneven

Enkel og grei instruks fra hovedtrener for junioravdelingen i Kragerø Seilforening
Katharina Borg Baardseth: - Hvis du kullseiler, er det bare å rette opp båten!
Og de unge seilerne skjønner godt
hva det dreier seg om. Det hender
at bølgene vinner over båten. Da
havner man i sjøen, og må sørge for
å få båten på rett kjøl igjen. Og blir
det ekstra vanskelig, er aldri hjelpen
langt unna. Kunsten å rette opp båten er en del av treningsopplegget på
Saltneven, der det er seiling tirsdager og lørdager.
Kragerø Seilforening har de siste
årene satset på båttyper som appellerer til barn og ungdom.
Seilforeningen har en hel «flåte» av
båter, som interesserte kan låne – så
sant man behersker det nødvendige
rent sikkerhetsmessig. Det er flest
Optimist-jollene, som er en nybegynnerbåt som har vært populær
gjennom flere år.
Optimist-jollen er etter 50 år på
markedet verdens mest brukte opplæringsbåt for seiling. Men det finnes
også flere moderne alternativer.
“Zoom8” en et finsk design som gir
ungdom mellom 12 og 18 år utfordringer på et helt annet nivå. Den
kan plane ved nok vind. Vi snakker da
om seiling i 15 knops fart! C
I tillegg er moderne A-joller med i
utvalget. Og vi må ikke glemme RSFeva, som seilforeningen har satset
spesielt på. En kort innføring fra den
andre treneren for juniorene Pernille
Granlund, forteller om en spennende

tomannsbåt med mange muligheter.
For eksempel:
Man kan trekke kjølen opp for mindre motstand og flytte tyngden frem
så man presser baugen ned. Da får
man ekstra god fart på båten.
Å seile to sammen er forholdsvis
nytt i Norge, men Norges Seilforbund
har sett mulighetene, og båtklassen
har vokst seg stor på svært kort tid.
Katharina sammen med Silje Axelsen
kom på en 58. plass, nest beste norske båt, av 188 startende under VM i
Carnac, Bretagne/Frankrike i 2014.
LANG FARTSTID SOM SEILERE
Katharina og Pernille har lang fartstid som seilere med flere svært gode
resultater både nasjonalt og internasjonalt. Nå er de mest opptatt av å
øse av sine erfaringer, slik at barn og
ungdom vil satse på seiling. – Ingen
dag er lik. Ingen seilas er lik den
forrige. Sunnere og mer spennende
fritidsaktivitet skal man lete lenge
etter!
Det er hektisk aktivitet ved brygga
før seilingen kan ta til. God informasjon om hvor det skal seiles,
om vinden og om sikkerhet er helt
avgjørende for å få en god opplevelse
til sjøs.

TUVA SCHØYEN GRUE FRA GEILO OG KATHINKA MARIE HOVIG
HARTVEDT FRA OSLO ER ERFARNE SEILERE, OG SETTER STOR
PRIS PÅ TILBUDET PÅ SALTNEVEN.

TRENERNE KLARE TIL EN NY ØKT:
PERNILLE GRANLUND OG
KATHARINA BORG BAARDSETH.
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CHARLES HIIS BLOMSTER
CHIC KRAGERØ AS
COM2GETHER
COMFORT KRAGERØ HJALLUM AS
DEKKSENTERET AS
DET SKJER I KRAGERØ
DNH AS
DRANGEDAL BILRUTER AS

ELEKTROINSTALLATØR
TERJE JØRGENSEN AS
EL-PASO
ENTREPRENØRFIRMA
LEIF ØYGARDEN AS
EURONICS KRAGERØ
EUROPRIS AS
EVASALONGEN

EVAS HAGE AS
FLÜGGER FARVE AS
GEORG TVEIT AS
GROMSTAD BIL & BÅT AS
GS MASKIN AS
HANSEN & ARNTZEN CO AS
HAVEN RESTAURANT
HENNING HODNEMYR AS

HENNY NESLAND AS
HSX MASKINUTVIKLING AS
HÅRSTUA AS
IDUN’S KJØKKEN
JERNIA KRAGERØ
JOHNNY JENSEN AS
KALINKA TOURS AS
KJENDAL EIENDOM AS

Bli med en optimist!

Kolbjørn tar med gitaren...

Seiling i Blindtarmen har blitt en fin tradisjon, og det er ingen grunn til å endre på et
populært innslag. I år som tidligere år blir
det invitert til å prøve seg i en Optimist-jolle.
Fredag og lørdag fra kl. 12 står medlemmer
i seilforeningen klare for å hjelpe til hvis det
trengs. Det er forresten helt utrolig å se hvor
fort mange mestrer kunsten å seile….

Kolbjørn Martinsen (bildet) tar med gitaren når han
skal introdusere artister og programposter under
årets havnefestival. Han har et repertoar som
passer godt ved bryggekanten, og vil bidra til
at stemningen er på topp også mellom de mer
planlagte innslagene på scenen.

Vamp er et av landets mest meritterte og folkekjære band. Bandet har mottatt en drøss av hedersbevisninger og solgt godt over en million plater gjennom 25 år. Fredag kommer bandet
til Kragerø Havnefestival som en gavepakke fra Kragerø Seilforening til byens 350 års
Seilforeningens
jubileum. Det betyr at konserten er gratis for alle som vil oppleve Vamp.
gave til
byjubileet

Gratiskonsert med Vamp fredag
Her er noen av superlativene som
fulgte i kjølvannet av deres siste utgivelse ”Populas” og den påfølgende
turneen.
STAVANGER AFTENBLAD
Det er storslått uten å bli pompøst,
vart uten å bli sentimentalt, vakkert
uten å miste brodden og rått uten å
knuse det sårbare. Det hele knyttes
sammen på en så elegant måte at
det blir forholdsvis lett å forstå hvorfor dette bandet kan fylle konsertsalene igjen og igjen uten at publikum
går leie. Vamp er underholdende,
spennende og aldri kjedelig.
AFTENPOSTEN
Vamp er en sterk enhet som sprenger
seg ut av det trygge og velprøvde og
utfordrer med virtuost mesterskap.
Sammen trekker de veksler på hverandres spisskompetanse uten å miste
Vamps sjel, eller skal vi si kjerne.
Det musikalske spennet er viltrere
samtidig som kontrastene i uttrykket
varieres sterkere. Samspillet og den
rå stemningen er vitalt gull.
VARDEN
Fra første tone trollbandt de publikum, og dro dem med inn i en verden
med melodiøse fortellinger, teatralske innlevelser og dramatiske tankevekkere.Vamp har en formidlingsev-

KRAGERØ AUTO AS
KRAGERØ BRØNNBORING AS
KRAGERØ ELEKTRISKE AS
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
KRAGERØ GLASS & RAMME AS
KRAGERØ KJØKKENSENTER AS
KRAGERØ KRAFT AS
KRAGERØ RESORT AS

VAMP ER KLARE FOR KRAGERØ, OG KONSERTEN ER GRATIS – SOM EN GAVE
FRA SEILFORENINGEN TIL BYENS 350 ÅRS JUBILEUM.

ne av de sjeldne og kvelden hadde en
overflod av høydepunkter.
SPENNENDE BESETNING
Vamp presenterer seg nå med en
særdeles spennende besetning .
Øyvind Staveland, Vamps gründer, er
den eneste av besetningen som har
vært med gjennom hele deres karrieren. Han har laget mange av Vamps
sanger og spiller fele, bratsj, fløyter
og trekkspill.
Jan Toft har hovedvokal og spiller
gitar. Jan er Vamps originalvokalist,
og var med fra starten av i 1991
og fram til 1998. I den perioden
laget han flere av Vamps sanger.

Jan har gitt ut 2 soloalbum, jobbet som produsent og skuespiller.
Nå er han endelig tilbake igjen!
Odin Staveland ble i 2004 involvert
som låtskriver og musiker til Vamps
plate ”Siste stikk” (utgitt i 2005). Siden har han turnert og spilt inn plater med Vamp, samtidig som han har
komponert musikk til teater og film
og jobbet som produsent. Og senest
i mars kommet ut med sin første
soloplate. Odin synger, spiller piano,
trommer, percusjon og trekkspill.
Bjørn Berge på gitarer og banjo, er
kjent for sin energi og gitarteknikk.
Han har selv gitt ut 12 album og blitt
belønnet med 2 Spellemannspriser.

KRAGERØ SEPTIK SERVICE AS
KRAGERØ SJØMAT AS
KRAGERØ SJØTJENESTER AS
KRAGERØSNEKKEREN
KRAGERØ SPORTELL
KRAGERØ STENHUGGERI AS
KRAGERØ TABELETT PRODUKSJON AS
KRAGERØ TAXI

Som soloartist har han turnert Europa
på kryss og tvers og gjort festivaler
verden over, blant annet i USA, Canada,
Russland og Ukraina.
Kjetil Dalland er en av landets mest
rutinerte bassister og jobber også som
produsent og komponist. Han har turnert med en lang rekke kjente artister,
som Mari Boine, Bertine Zetlitz, Kurt
Nilsen, Lene Marlin, Nico Valkaepaa
med flere.
Lars-Eirik Støle spiller på tangenter
av alle slag. Han er kjent fra Haugesund Popensemble og nå fra Ford
Rekord, i tillegg til at han er musiker i
Odin Stavelands band. Og han fyller ut
og topper mannskoret Vamp!

KRAGERØ VEN SEIL
KRANRINGEN AS
KRUSE SMITH AS
KYSTENTREPRENØREN AS
LEIF ØYGAARDEN AS
LIANE INVEST AS
LISEANN´S
LYSGROTTEN AS

Godt samarbeid med seilforeningen
RS-Ung har solid fotfeste i Kragerø, som den ungdommelige delen av redningsselskapets virksomhet.
-Vi er 15-20 aktive medlemmer, sier leder Adrei Berent
Skårdal, som kan vise til et godt samarbeid med Kragerø Seilforening. Tidligere i sommer deltok ungdom
fra seilforeningen og fra redningsselskapet på Nordisk
Seilas med skonnerten «Britha Leth», en flott opplevelse, som knytter bånd mellom nordisk ungdom.

Seilasen endte i Kragerø, som et viktig innslag i feiringen av byjubileet.
Samarbeidet med seilforeningen går blant annet ut på
at RS-Ung kan benytte de flotte mulighetene på Saltneven.
Under havnefestivalen skal RS-Ung ha ansvaret for
turene med den vesle redningsbåten «Paradisbukta»
i Blindtarmen.

PROGRAM FOR HAVNEFESTIVALEN
12. – 14. AUGUST 2016

FREDAG 12. AUGUST
08.00 –10.00 Frokost i Festivalteltet
11.00 –21.00 Kragerø Sjømandsforening: Åpent hus, servering avertersuppe og bacalao. Omvisning i tradisjonsrike lokaler.
12.00 – 18.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.
12.00 – 18.00 Lag krabbefiskesnøre og propellbåter om bord på
Gamle Kragerø.
Fra kl. 12.00 og utover kvelden:
Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle
Kragerø (fredet stålferge) hvor vi viser tauarbeid og selger
brus, vafler og kaffe. Informasjon om Forbundet Kysten
og Gamle Kragerø.
12.00 – 18.00 Seling med Optimist i Blindtarmen.
12.00 – 18.00 Redningsoppdrag i Blindtarmen med Paradisbukta.
14.00 – 18.00 Omvisning på en Gammel Colin Archer- skøyte.
Kanskje det blir en seiltur? Kontakt M/F Gamle Kragerø.
16.00
Ordfører Jon Blikra åpner Kragerø Havnefestival 2016.
17.00 – 19.00 Oppvarming til VAMP: Fish & Ships spiller fra scenen.
19.00 – 21.00 Gratis konsert med VAMP.
21.00 – 23.00 Overraskelser fra scenen.
23.00
Festivalteltet stenger.
LØRDAG 13. AUGUST
08.00 – 10.00 Frokost i Festival teltet.
11.00 – 21.00 Kragerø Sjømandsforening: Åpent hus, servering av erter
suppe og bacalao. Omvisning i tradisjonsrike lokaler.
Fra 11.00 og utover kvelden:
Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle
Kragerø (fredet stålferge) hvor vi viser tauarbeid og selger
brus, vafler og kaffe. Informasjon om Forbundet Kysten
og Gamle Kragerø.
12.00 – 18.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.

12.00 – 18.00
12.00 – 18.00
12.00
13.00 – 15.00
14.00 –18.00

Seiling med Optimist i Blindtarmen.
Redningsoppdrag i Blindtarmen med Paradisbukta.
Maritim Auksjon på Jens Lauersens plass.
Ramsalt/ Styrbord Halser underholder.
Lag krabbefiskesnøre og propellbåter om bord på Gamle
Kragerø.
14.15
Presentasjon av Urkoggen Portørenga. (Jubileumsgave
fra Maritimt Museum til Kragerø kommune.)
16.00 – 19.00 Omvisning på en Colin Archer-Skøyte. Og kanskje blir det
en seiltur? Kontakt M/F Gamle Kragerø.
15.30 – 17.00 Schweigaard Swingene underholder.
19.00 – 23.00 Bryggedans med «Festivalbandet» TJ Band.
23.00
Festivalteltet stenger.
SØNDAG 14. AUGUST
08.00 – 10.00 Frokost i Festivalteltet.
11.00 – 15.00 Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle
Kragerø (fredet stålferge) hvor vi viser tauarbeid og selger
brus, vafler og kaffe. Informasjon om Forbundet Kysten og
Gamle Kragerø.
11.00 – 15.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen.
13.00 – 15.00 Havnefestivalseilas på Byfjorden.
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 og mineralvann.
Alle rettigheter.
Hoppeslott/båt sponset av Fjordline, Langesund.

KRAGERØ HAVNEFESTIVAL ARRANGERES I ÅR FOR SYVENDE GANG
Arrangør:
Hovedsponsorer:
Redaksjon:
Forside:

Kragerø Seilforening i samarbeid med Kragerø Kystlag og Kragerø Sjømandsforening
Sparebanken Sør og Kragerø kommune
Willy Nilsen
Produksjon: mgt.no Morten Rugtveit
Trykk: Agderposten
Fra trening med RS Feva ved Saltneven

Takk for bidrag fra forretninger og bedrifter

Gr
adg atis
alle ang til
arra
men ngeter!
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MARINA SERVICE AS
MARINEX BADEBINGE AS
M-DESIGN SOLEN EIENDOM AS
MIKKELSEN KRAN OG TRANSPORT AS
MONTASJE BYGG AS
MOT GYM
MR. PAULSEN AS
NAPER KRAGERØ AS

NILLE KRAGERØ AS
NORSK GJENNVINNING AS
NO-16
NYBERG GÅRDEN AS
NYE ADMIRALEN AS
OLDROYS SYSTEMER AS
OLE & TORES RØRSERVICE AS
ONKEL OSKAR AS

OPTIKER VESTØL AS
OPTIMEK AS THOR MARKUSSEN
PLANTASJEN KRAGERØ
PRIVATMEGLEREN
RAFINIQUE AS
REMA 1000
RUNE BREKKA AS
SAGEDAL OG ANDRESEN BYGGMESTER AS

Favner om kystkulturen
Kragerø Kystlag kan by på mange aktiviteter under årets
havnefestival. «Gamle Kragerø» holder «åpent hus»,
blant annet med muligheter for de minste til å lage
krabbefiskesnøre og propellbåt. Medlemmene skal vise
tauarbeid, og kafeen er åpen. I Blindtarmen inviteres
til roing, skåting og vrikking med pram, og mannskapet på en Colin Archer-skøyte ønsker besøk om bord.
Kanskje blir det også en seiltur. Urkoggen Portørenga

skal presenteres som en gave fra Maritimt Museum til
Kragerø kommune ved kystlaget, som har fått ansvaret
for å ta vare på den ærverdige båten. Båten er den eldste
kjente forløperen til de senere øst-norske sjekter. Den er
tidfestet til andre halvdel av 1600-tallet, og er et bevis på
at man den gangen brukte spriseil.
Et annet høydepunkt for kystlaget, blir en maritim auksjon, som holdes lørdag kl. 12 på Jens Lauersøns Plass.

Et klenodie fra båtmotorens barndom

Norsk Motorskøyteklubb er stolte over å få vise frem et ekte kystkulturklenodie, semidieselmaskinen «Ferdinand», på havnefestivalen. Ferdinand er en representant for gammelmotorene fra tiden da fiskeflåten fikk motor for første gang.
I årene fra ca 1890 og langt utover
starten av 1900 tallet kjøpte norske
fiskere avdankede fiskekuttere fra
England, og de fleste av disse var da
rene seilkuttere. Norsk motorproduksjon startet i 1903-04, og mange
vil dra kjensel på motornavn som
Rubb, Rapp, Wichmann, Heimdal,
Union, Normo m.fl. Utover 30- tallet sies det å ha eksistert over 120
norske båtmotorfabrikanter, og hver
unike motor hadde sin lyd, sine unike
egenskaper og sine nykker.
- I båtmotorens tidlige dager ble
motorene ansett som godværs-maskiner, sier formann i Norsk Motorskøyteforbund Thomas Nicolai
Bjønnes. Når båtene skulle til eller
fra kai, samt dersom det var dårlig
vær seilte de. De stolte på seilene,
og av erfaring fikk motorene et heller
dårlig rykte i starten. Å gå for motor
var usikkert, og ble hovedsakelig benyttet når det ikke var vind til å seile.
DUNK-DUNK-DUNK-LYDEN
Guttungene på kaia i etterkrigstiden
og helt frem til 70 tallet kunne gjenkjenne fiskekutterne og –skøytene
på motorlyden, lenge før de kunne
se båtene komme innover fjorden.
Den karakteristiske dunk-dunk-dunk
lyden, som i dag nesten ikke er å
finne på sjøen, var helt unik for hver
motor og hver båt. Disse motorene
ble håndlaget på små motorfabrik-

ker, og instruksjonsbøkene fikk påført motornummeret til den aktuelle
motor da det var litt forskjell på dem
alle.
Norsk Motorskøyteklubb er en
forening som ble startet i 1975 på
dekket av en reisende båt ved navn
Neco (nå Maggedutti ). Også om bord
i denne båten sto, og står det fortsatt, en semidieselmaskin. NMSK
er en landsdekkende forening som
arbeider for bevaring og bruk av,
samt kunnskaper om historien til,
eldre og særpregede motorfartøyer
som representerer kystens historie.
Hovedfokuset er på motorskøyter,
yrkesfartøyer og verneverdige fartøyer, hovedsakelig eldre trebåter. Også
andre eldre eller nyere fartøyer, som
er typiske for den kystkulturelle arv,
kommer inn under klubbens formål.
SEMIDIESEL FRA 1963
«Ferdinand» er en 30 HK Volda
Semidiesel fra 1963. Den er en av de
siste årgangene som ble produsert
av Volda, og regnes således som en
moderne semidiesel. Slagvolumet på
maskinen er 23 liter, på én sylinder.
Maskinen veier i overkant av 3 tonn,
og svinghjulet alene veier mellom
750-950kg. Turtallet på slike maskiner er lavt, og de fungerer etter
totaktsprinsippet; en omdreining =
et dunk. Når maskinen er god og
varm kan turtallet komme helt ned

SANDTANGEN BRUK AS
SANNIDAL BILVERKSTED AS
SANNIDAL LIFT SERVICE AS
SANNIDAL MOTOR AS
SANNIDAL TAXI AS
STATOIL KALSTAD
SENTRUM SKO AS
SIVILARKITEKT SIGURD BOTHNER

SKAGERAK SEA SERVICE AS
SKAGERAK TREPLEIE AS
SKJÆRGÅRDSMALERNE AS
SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS
SLIPPEN MARINA AS
SOLBEKK MØBLER AS
SPAR KRAGERØ SENTRUM AS
SPATEC MASSASJEBAD AS

THOMAS NICOLAY BJØNNES HAR MED ET KLENODIE FRA
BÅTMOTORENS BARNDOM TIL ÅRETS HAVNEFESTIVAL.

i 30-60 omdreininger i minuttet. På
dette turtallet stopper svinghjulet
nesten helt opp før neste dunk, og
blir turtallet for lavt kan det hende at
stempelet ikke når på topp før neste
antenning og svinghjulet skifter omdreiningsretning.
Under Kragerø Havnefestival
kommer Bjønnes til å demonstrere
oppstart og kjøring av «Ferdinand».
- Du finner oss på kaia, kom gjerne
bort for en prat. Ved kaia ligger også
formannens nye båt, fiske- og fraktekutteren Bjugnskjær. Denne båten
har ikke lenger den originale semi-

SPORT 1 AS
STEINTRANSPORT AS
STOPP EN HALV
SVEIN HARRY BAKKE
TRANSPORT AS
SØR-TRE BRUK AS
SØSKNENE SNØAAS
TRANSPORT AS

dieselmaskinen, men har en Wichmann 3DCT. Da semidieselmaskinene begynte å bli umoderne startet
Wichmann produksjonen av moderne
dieselmaskiner, såkalte skipsmaskiner, av typen AC (den store serien)
og DC (den lille serien). Wichmann
3DCT betyr 3 sylindret DC motor med
Turbo, som yter 75HK pr sylinder. På
tross av å regnes som en moderne
dieselmaskin har denne et marsjfartsturtall på 330RPM, og en egenvekt
tilsvarende 3-4 personbiler.
- Spør du pent kan jeg starte opp
denne også, sier Bjønnes.

TASTY AS
TAXIBÅTEN LANGØY AS
TAXIBÅTEN RUNAR LARSEN
TINAS WOK AS
TOLLBODEN RESTAURANT AS
VADFOSS TRANSPORT OG MASKIN AS
VAFOS BRUK AS
VESTMAR RØR AS

Festivalbandet spiller opp til dans
Det er bare nødt til å bli suksess! Ingen havnefestival uten bryggedans. Innerst ved
Blindtarmen, like ved festivalteltet skal folket svinge seg til rytmene fra TJ-band.
Ole Johnny Fineid, Helge Øverland og Tore Holte har et variert repertoar som fikk
fart på beina under fjorårets festival. TJ-band har sitt utspring i Kragerø og Drangedal. Bandet består hovedsakelig av to glade mannebein i sin beste alder.
TJ-band har holdt på siden 2005, men alle gutta har også tidligere historie i diverse
danseband fra flere tiår tilbake.

Kragerø kan ta en ledende rolle
i utviklingen av ny tekonolgi for båter
Perlen-initiativet er godt kjent for noen, men
fortsatt ukjent for mange. På årets havnefestival skal tanker og muligheter innenfor begrepet grønn og bærekraftig teknologi få en sentral
plass.
– Kragerø har alle forutsetninger
for å ta en ledende rolle i en utvikling
som i hovedsak dreier seg om bedre
livskvalitet, bedre økonomi og renere
miljø, sier daglig leder for Perlen-initiativet Bradford Lee Matthews. Han
emigrerte til Norge for fire år siden,
og bosatte seg i Kragerø. Han har
bred erfaring som internasjonal konsulent for en rekke større selskaper
med spesielt fokus på helsetjenester
og utdanning.
Perlen-initiativet er en non-profit
organisasjon som knytter sammen,
koordinerer og støtter en lang rekke
offentlige og private initiativer medformål å ta vare på et godt liv i en
verden i endring.
- Vårt samfunn står foran store utfordringer. Perlen-initiativet er dannet for hjelpe Kragerø med å møte
disse utfordringene som muligheter,
ikke problemer. Ved å møte utfordringer på en konstruktiv måte, bruker
vi lokalt engasjement, nye visjoner
og fokusert innsats til å gjøre disse
utfordringene til positive realiteter,
sier Matthews.

UTSTILLING PÅ
HAVNEFESTIVALEN
- Kragerø er velkjent for sin skjærgård og som sommerby. Dette gjør
oss i stand til å ta en ledende rolle
i utvikling av ny teknologi for båter.
De positive ringvirkningene er store,
og kan bidra til en bedre hverdag for
alle som bor i Kragerø og alle som
besøker byen
Perlens utstilling på Havnefestivalen er designet for å gi inspirasjon til
nye tanker om livskvalitet, økonomi
og våre omgivelser
• E-båter – inkludert en hybrid/
elektrisk kogg.
• E-ferger – informasjon fra
Siemens Marine
• E-sykler – demonstrasjon-sykkel
fra Sport 1
• E-biler, lastebiler og personbiler-presentasjon av lokale
forhandlere
• E-lading. Kart over lokale ladestasjoner
• Solcellepaneler for hytteeiere
(Smart teknologi). Informasjon fra
Smart Kragerø.

BRADFORD LEE MATTHEWS
ØNSKER PÅ VEGNE AV
PERLEN-INITIATIVET EN
UTVIKLING DER VI BEHOLDER
OG VIDEREFØRER DET GODE
LIV, OG BENYTTER MULIGHETER MED NY TEKNOLOGI.

I tiden som kommer, legges det
opp til månedlige filmfremvisninger
med debatter i Kragerø Biograf. Den
første fant sted 5.juli. Den neste er
30.august.

- Det vil bli vist filmer/video som
tar opp temaer rundt bærekraftig
utvikling og hvordan vi kan beholde
vår livskvalitet i en verden i endring.
Og det vil bli diskutert hvordan er
relevant for Kragerø, og hva som må
gjøres, sier Matthews.
En workshop vil bli holdt 12.august
for politikere i Kragerø, kommuneansatte, næringslivsledere, huseiere,
lærere, naturvernere, helsearbeidere, lokale lag ogforeninger, bil- og
båteiere.
Vi treffer Matthews på Gunnarsholmen og tar bilde med gjestehavna i
bakgrunnen.
- Gjestehavna full av båter viser at
svært mange ønsker seg til Kragerø
om sommeren. De er velkomne til
å ta del i det gode liv sammen med
fastboende. E-båter er ennå på
et tidlig stadium. Det er diesel og
bensin som sørger for fremdrift. Men
Matthews er overbevist om at ny teknologi, inkludert bedre batterier, vil
endre dette bildet. - Men, sier han,
det dreier seg egentlig om mye mer,
nemlig livskvalitet og hva slags samfunn vi ønsker i fremtiden. Kragerø
kan være helårsbyen som er åpen for
nye muligheter, sosialt, økonomisk
og kulturelt.
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VESTØL HERRE OG UNGDOMSKLÆR AS
VICTORIA HOTELL
VIKRE HANDEL AS
VISTIN PHARMA AS
XL-BYGG AS
ÆRLIGE OG EKTE PØLSER DA

Bruk mobiltelefon når du handler!

Kragerø Seilforening har sammen med Sparebanken Sør
tatt i bruk den nye digitale betalingstjenesten «Sping».
Alle har mulighet til å laste ned denne tjenesten selv om
man ikke er kunde i Sparebanken Sør. Sping har vært brukt til TELTET
til KSF den 12. juli og på Saltneven i sommer. Sping kan brukes i alle
sammen heng når du handler med Kragerø Seilforening.

Takk
for bidr
ag fra
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Bank- og finanshuset i Kragerø
TJENESTER INNEN BANK OG FINANS, EIENDOM OG JUS UNDER
SAMME TAK GIR SYNERGIER MED KUNDENS BEHOV I SENTRUM

FOTO: BIRGITTE SJØBERG

Sparebanken Sør er Sørlandets største lokalbank. Avdelingen i Kragerø er en av over 30 kontorer i Agder og Telemark.
Som kunde i Sparebanken Sør er man en del av noe større. Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS holder til på
Torvet i Kragerø, og har arbeidet med eiendomsmegling og advokatpraksis siden 1971.

Sparebanken Sør støtter Kragerø Seilforening
som er stolt arrangør av Havnefestivalen

