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Halleraker kan ønske velkommen 
til den tiende havnefestivalen, og 
kan vise til et allsidig program med 
vekt på at alle aldersgrupper skal 
føle seg hjemme. Alle aktiviteter er 
gratis! 

Kragerø Seilforening samarbei-
der med Kragerø Kystlag, Kragerø 
Sjømandsforening og Rednings-
selskapet for å komme i mål med 
festivalen. - Vi ønsker enda flere 
medspillere, og inviterer lokale 
foreninger til å bli med på arrange-
mentene i årene som kommer. Det 
skaper mangfold og samhold.

Seilforeningen har mange opp-
gaver og utfordringer. På side 4 og 5 
er seilsportsligaen presentert, som 
eksempel på hva man kan få til med 
samarbeid, moderne båter og godt 
utstyr. 

Men som en av landets eldste 
seilforeninger har man også en arv 

å ta vare på. Halleraker er spesielt 
opptatt av Saltneven, som et senter 
for seilsporten i Kragerø. – Vi må ta 

vare på Saltneven, som har vært en 
lokal arena for seiling  
i mange år, sier Halleraker.

Seilforeningen kjøpe holmen 
for 10 000 kroner i 1948. I 1953 
satte seilforeningen i gang spreng-
nings- og planeringsarbeidet for 
å sette opp den planlagte hytta og 
bryggeanlegget. Navn med “Salt” 
forteller ofte om at det har foregått 
saltkoking på stedet. Salt var et 
viktig produkt i gammel tid, det var 
konserveringsmiddel for allslags 
mat, og det var flere steder det 
ble lagret i skjærgården. Navnet 
“Saltneven” har da eksistert lenge 
før seilforeningen overtok holmen. 
Det har vært fastboende også her i 
eldre tider. For 12 år siden ble  det 
anlagt en flott tursti rundt øya med 
et par flotte utsiktspunkt.

Det flotte miljøet på Saltneven 
må videreføres, sier Halleraker og 
tenker spesielt på alle aktivitetene 
for barn og ungdom med seilcamp, 
treninger og kurs. Lange tradisjo-
ner for Kragerøterna, Kogg og BB 
11 blir også holdt i hevd. 
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Ordføreren  
åpner festivalen
Ordfører Jone Blikra står for den  
offisielle åpningen av den tiende 
havnefestivalen. Det skjer fredag  
kl. 15. Men det skjer mye også før 
ordførerens tale. Se programmet!  

ACTIV SPORTSWEAR AS
AKTIV EIENDOMSMEGLING 
ALARMSYSTEMER AS
AMFI KRAGERØ
ARKITEKTHUSET
BAMBINI BARNEKLÆR AS
BARE KOZA
ARILD BENTSEN ENTREPRENØR/DYKKER
BLIKKENSLAGER TARALD JØRGENSEN AS
BORTEID SMÅBÅTHAVN AS

Når Kolbjørn Martinsen setter 
alle kluter til, blir det stemning på 
festivalområdet. Han har sørget for 
informasjon fra scenen i «alle de år», 
og benytter selvsagt anledningen til  
å fremføre en vise når det blir  
anledning til det. 

BRØDRENE BRUBAKKEN AS 
BYGGMESTER ANDERS OLSEN AS
BYGGMESTER OLAF HAUGLAND AS
BYGGMESTER EGIL A. MYRSTRAND AS
BÅTBYGGER GLENN MARIGÅRD AS
C. E. PONTOPIDAN AS
CARLSEN FRITZØ AS
CHARLES HIIS BLOMSTER
CIRCLE K KALSTAD
CLASSIQUE

COM2GETHER AS
COMFORT/HJALLUM AS
DET SKJER I KRAGERØ
DNH AS
DRANGEDAL BILRUTER AS
ECAMHOLDING AS
EL-PASO
ELEKTROINSTALLATØR TERJE JØRGENSEN AS
ELON KRAGERØ
EVA SALONGEN

Kolbjørn  
ved roret

Velkommen til den 
tiende havnefestivalen!
Morten Halleraker er nyvalgt leder i Kragerø seilforening, og dermed  
også leder for havnefestivalen. -Det hadde ikke vært mulig å få til et slikt  
arrangement uten betydelig innsats fra seilforeningens medlemmer og andre 
støttespillere. Det er tydelig at havnefestivalen er viktig for lokalsamfunnet, 
som et felleseie og et arrangement der kragerøfolk tar byen sin tilbake etter 
en hektisk turistsesong.

Morten Halleraker ønsker velkommen til 
havnefestival 9, og 10. august.
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TORSDAG 8. AUGUST
18.00 Tredje runde av Kragerø Seilsportsliga arrangeres på Bærøfjorden.

FREDAG 9. AUGUST
11.00 Festivalteltet åpnes. Alle rettigheter. På menyen: Blant annet Anettes fiskesuppe, bacalao og farsibaguetter.
13.00 -18.00 Kragerø Kystlag inviterer til å lage krabbefiskesnører og propellbåter om bord på Gamle Kragerø.
13.00 -19.00 Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord på M/F Gamle Kragerø, som er en fredet stålferge.  
 Vi viser tauarbeid og informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø. Salg av mineralvann, kaffe og vafler. 
13.00 - 23.00 Åpent hus i Sjømannsforeningen, servering av ertesuppe og bacalao. Alle rettigheter. Omvisning i maritimt miljø.
12.00 - 16.00  Optimistseiling i Blindtarmen med Junioravdelingen (KSF)
Fra 12.00  Redningsoppdrag i Blindtarmen med Paradisbukta. (RS)
15.00 Offisiell åpning av Kragerø Havnefestival 2018. v/Jone Blikra
18.00 Finaleregattaer i Kragerø Seilsportsliga på Bærøfjorden. Hvilken bedrift er «best i byen» på regattabanen?                
19.30 Vokalist Malene Sleire underholder.
21.00 Kragerø Seilsportsliga – premieutdeling i festivalteltet.  
23.00 Festivalteltet stenger.

LØRDAG 10. AUGUST
11.00  Festivateltet åpner. Alle rettigheter. På menyen: Blant annet Anettes fiskesuppe, bacalao og farsibaguetter.
11.00 - 23.00 Åpent hus i Sjømannsforeningen, servering av ertesuppe og Bacalao. Alle rettigheter. Omvisning i maritimt miljø.
11.00 - 19.00 Kragerø Kystlag inviterer til besøk om bord i M/F Gamle Kragerø som er en fredet stålferge.  
 Vi viser tauarbeid og informerer om Forbundet Kysten og Gamle Kragerø. Det blir laget og solgt fendere og  
 annet tauarbeid, samt håndkler med sjablontrykk og maritim strikk.
11.00 - 17.00 Kragerø Kystlag inviterer til å lage krabbefiskesnører og propellbåter om bord på Gamle Kragerø.
11.00 - 17.00 Roing, skåting og vrikking med pram i Blindtarmen (Kragerø Kystlag).
12.00 - 16.00 Optimistseiling i Blindtarmen med KSF Junioravdelingen (KSF)
Fra 12.00 Redningsoppdrag i Blindtarmen med Paradisbukta. (RS)
12.00 Dukketeater om bord i Gamle Kragerø.
13.00 Andreas Hartman-Brødsjømoen underholder.
13.30 Dukketeater om bord i Gamle Kragerø.
14.00 Heljar Myrstrand underholder.
15.00 Andrine Vaag underholder.
16:30 Kim Eikenes underholder.
18.00 - 20.00 Radio Rascals underholder. Musikken passer godt til en «svingom».
20.30 - 23.00 Bryggedans med TJ Band.
23.00 Festivalteltet stenger.

NB: Forbehold om endringer. Følg med på havnefestivalens facebookside!

EVAS HAGE AS 
FLOM KJETTING AS
GALEIEN
GEORG TVEIT AS
GROMSTAD BIL & BÅT
HAGELAND ØRVIK PLANTEMARKED
HANSEN & ARNTZEN CO AS
HAVEN RESTAURANT & BAR
HENNY NESLAND AS
HOS GRO

HÅRSTUA AS
JERNIA FRITHJOF JOHNSEN
JOBBPROFILERING AS
JOHNNY JENSEN AS
KALINKA TOURS AS
KIIL-SANDTANGEN
KIWI KRAGERØ
KJENDAL EIENDOM AS
KRAGERØ AUTO AS
KRAGERØ BLAD VESTMAR

KRAGERØ BREDBÅND AS
KRAGERØ BRØNNBORING AS
KRAGERØ ELEKTRISKE AS
KRAGERØ ENERGI INSTALLASJON AS
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
KRAGERØ GLASS & RAMME AS
KRAGERØ HAGEMILJØ AS
KRAGERØ KJØKKENSENTER AS 
KRAGERØ KOMMUNE KULTUR
KRAGERØ KRAFT AS

HAVNEFESTIVAL 2019
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Kragerø har en av landets eldste 
seilforeninger, men driften er langt 
fra gammeldags. Seilsportsligaen 
tar i bruk det aller nyeste og beste 

av båter og utstyr, og skal bidra til 
å forhindre frafall når ungdommen 
vokser ut av jollene og trenger større 
utfordringer innen seilsporten.

-Vi har en aktiv jollegruppe, sier 
Mylius, og viser til topp utstyr, mo-
derne båter og gode trenere.  

På landsbasis har Norsk Seil-

sportsliga blåst liv i aktiv sportssei-
ling, samtidig som fokus har skiftet 
fra seiler til seilforbund og seil-
foreninger.

De offisielle festivaldagene er fredag 9. og lørdag 
10. august, men seilforeningen tjuvstarter med en 
spennende regatta allerede torsdag. Det dreier seg 
om tredje runde av Kragerø Seilsportsliga som en 
innledning til finaleregattaer dagen etter.  Publikum 
kan følge regattaene fra brygga ved Spar i Kirke- 

bukta. Fredag kveld blir det premieutdeling og fina-
lefest i festivalteltet. – Jeg  håper mange seilinteres-
serte vil følge regattaene og bli med på arrangemen-
tet i teltet. Vi skal  gjøres stas på den bedriften  som 
er «best i byen» på regattabanen, sier Øivind Tore 
Mylius på vegne av seilforeningen.

Hvem blir «best i byen»
på regattabanen?

Sport 1 Kragerø stiller med med Petter Jørgensen, Magnus Asbergsson, Helge Eliassen og Stian Størseth.

KRAGERØ RESORT
KRAGERØ SJØTJENESTER AS
KRAGERØ SPORTELL & APPARTMENTS
KRAGERØ TAXI AS
KRAGERØ ØKONOMISERVICE
KRUSE SMITH AS
KYSTBOKHANDELEN KRAGERØ
KYSTENTREPRENØREN AS
LANTERNEN BAR & BURGER AS
ENTREPRENØR LEIF ØYGARDEN AS

LISEANNS
MARINA SERVICE AS
MARINEX BADEBINGE AS
MARWIN LØFTETEKNIKK AS
MAT-NYTTIG
MONTASJEBYGG AS
MOT GYM AS
MAXBO FOSSEN KRAGERØ
NAPER KRAGERØ AS
NORSK GJENVINNING RENOVASJON AS

NYBERG GÅRDEN AS
NYE ADMIRALEN RESTAURANT
OLE OG TORES RØRSERVICE AS
ONKEL OSKAR
OPTIKER VESTØL AS
PAULSEN KLÆR AS
PERNILLES RENHOLD AS
PRIVATMEGLEREN AS
PAA HJØRNET
RAFINIQUE



Seilsports-
ligaen vil sette sitt preg på havne-festivalen
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Tidligere var det den enkelte seiler 
som selv sto for økonomiske inves-
teringer i båt og utstyr for å nå frem 
i kampen om titler. I Seilsportsliga-
en har Norsk Seilforbund overtatt 
eierskap, transport, utstyr og opplag. 
Kragerø Seilforening har modernisert 
seg på samme måte og har investert 
i to nyere J70 seilbåter som brukes i 
det nye konkuranseformatet: Kragerø 
Seilsportsliga

EN NY GIV Seilbåtene stilles tilgjen-
gelig for seilerne til trening og fire 
regatta dager i året. Alt finansieres 
via en delingsøkonomi der lagene 
betaler en årlig lisens for å stille lag 
i ligaen. En praktisk ordning som 
bygger på erfaring: Moderne men-
neskers foretrekker å betale for en 
tjeneste, fremfor å ta ansvaret for å 
eie. Prosjektet har vist seg å fun-
gere svært godt. Det er blitt en ny 
giv i seilforeningen, og vi håper at 
flere gamle og nye seilere ønsker å 
delta i Kragerø Seilsportsliga i årene 
fremover.

Det er kun plass til et begrenset 
antall lag pr år og flere av plassene 
er allerede booket for neste år. Det 
er noen få plasser igjen, i tillegg er 
det mulig at Kragerø Seilforeing går 
til innkjøp av enda en båt slik at flere 
lag kan få plass i 2020 sesongen.

BEDRIFTER MED VIND I SEILENE
Kragerø Seilsportsliga arrangeres 
fire ganger i året, og det seiles på 
korte og raske baner i Kragerøfjor-
den. Hvert lag fra lokale bedrifter 
består av minst fire seilere, og to lag 
er på banen av gangen. Lagene bytter 
båt på vannet, og de ventende lag rul-
lerer ved neste målgang. Det seiles 
flere små kort race på ca. 20 mi-
nutter helt til alle har seilt mot alle. 
Etter hvert race får lagene poeng, og 
alle poengene summeres opp i en 
tabell. Lagene tar med seg poengene 
til neste runde. Etter endt sesong 
summeres tabellen opp, og en vinner 
blir kåret.

TRENGER BARE EN BAG I Kragerø 
Seilsportsliga trenger seilerne kun 
en bag med personlig seilerutstyr. 

KSF sørger for seilbåt og gjennomfø-
ring av konkurransen.

Bedriftene som er med promoteres 
via logoer på båter og utstyr rundt 
arrangementet, og får en arena for 
å drive teambuilding, kundepleie og 
morsom fartsfylt seiling. Bedriftsli-
gaen er starten på et større og mer 
aktivt sportsseilermiljø i Kragerø, 
og danner en god treningsarena 
for KSFs egne seilere, ikke minst 
ungdom og juniorer. I 2020 sesongen 
åpnes det for at medlemmer av Kra-
gerø Seilforening kan gå sammen for 
å stille egne lag i Kragerø Seilsports-
liga, slik at konseptet utvides til også 
å kunne inkludere enkeltseilere og 
ikke bare bedrifter.

PØLSEBANE Banen blir merket 
opp med bøyer motvinds, en såkalt 
pølsebane. Man seiler fra start, 
runder en toppbøye og seiler tilbake 
til en bøye ved startlinjen for så en 
samme runde en gang til før man 
seiler i mål over startlinjen. KSF 
står for banelegging, start, dømming 
og arrangementet for øvrig. KSF vil 
etterhvert selv ha eget lag i Kragerø 
Seilsportsliga. Målet er i tillegg å få 
til et rent juniorlag som er sammen-
satt av unge seilere som trenger en 
ny utfordring når de blir for gamle for 
jolleseiling.

BÅTTYPE J/70 Kragerø Seilforening 
satser på den samme båttypen som 
Norsk Seilsportliga og Norges Seil-
forbund har valgt. J/70 er verdens 
raskest voksende enhetstype. Seilbå-
tene er meget sporty, og planer med 
vindhastigheter på 6-7 m/s. Båtene 
er lett å håndtere, og satt opp slik at 
det er både enkelt og allikevel spen-
nende å seile for alle fra nybegynne-
re til erfarne. Båten føles trygg selv 
i høy fart og mye vind. Båtene kan 
sjøsettes og rigges uten kran. Riggen 
er lett, og båten kan fraktes på hen-
ger. Med flere båter vil KSF starte et 
prosjekt for å få flere seilerforeldre 
til å bli glad i seling.

FREMTIDSVYER FOR KSF På 
sikt ønsker Kragerø Seilforening å 
samle erfaring som arrangør for 

Redningsselskapet er i døgnbe-
redskap med UNI Kragerø,  som 
har fast plass ved Bryggasenteret. 
Under havnefestivalen inviterer 
mannskapet  til en omvisning om 
bord for de som vil vite mer om 
båten og utstyret.

Paradisbukta 
klar til innsats

Redningsselskapet er i beredskap  
under havnefestivalen. Det gjelder 
både for redningsskøyta UNI Kra-
gerø og for den vesle båten Para-
disbukta. Storebroren til Elias skal 
på redningsoppdrag i Blindtarmen 
med svært ungt mannskap.  

Redningsselskapets  ungdomsor-
ganisasjon  RS Ung skal sørge for 
at alle barn som ønsker det får en 
tur med  den sjarmerende red-
ningsbåten.

Omvisning på 
UNI Kragerø

Paradisbukta er klar for redningsoppdrag 
i Blidtarmen.

UNI Kragerø er selvsagt i beredskap.  

REMA 1000
RUNE BREKKA AS
SANNIDAL BILVERKSTED AS
SANNIDAL TAXI AS
SENTRUM SKO AS
SKAGERAK SEASERVICE AS 
SKAGERAKFISK KRAGERØ AS
SKAGERAK TREPLEIE AS
SKRUBBEN SMÅBÅTHAVN AS
SIGURD M BOTHNER SIVILARKITEKT AS

SOLBEKK MØBLER AS
SPAR KRAGERØ AS
SPAREBANKEN SØR
SPORT 1 AS
STEINTRANSPORT AS
STOPP 1/2 
SVEIN HARRY BAKKE TRANSPORT AS
TASTY KRAGERØ AS
TELEMARK MASKINER AS 
TOLLBODEN RESTAURANT AS

TRIKOTASJEN EIENDOM AS
VESTMAR RØR AS
VESTØL HERRE OG UNGDOMSKLÆR AS
VICTORIA HOTEL
VILLA BERGLAND

moderne baneseiling, Med denne 
kunnskapen vil KSF søke om å bli 
en av arrangørene i Norges Seil-
sportsliga. Målet er å sette Kragerø 
på kartet som et sted med aktivt 
seilermiljø og fantastiske
konkurranseforhold i nasjonal 
skala.

Underveis skapes et nytt sports-
seilermiljø i Kragerø. KSFs lag i 
Norsk Seilsportsliga har tilgang til 
båt, samt et miljø å trene i. Kra-
gerøseilerne satser på opprykk, 
og vil hevde seg i toppen av norsk 
seiling. KSF ønsker også å trene 
opp lag til «Youth Sailing Cham-
pions League», en seilsportliga 
for seilere under 23 år, der alle de 
beste ungdomslagene i Europa 
møtes. Lagene kan melde seg på 
for å seile kvalifiseringsrunder for 
å kvalifisere seg. Med flere båter og 
et godt miljø rundt J/70 seiling kan 
KSF trene opp et ungdomslag.

Fremtiden vil vise muligheter og 
behov for antall konkurransebåter 
i Kragerø. Målet er å få etablert en 
flåte av tre til fem seilbåter, slik at 
man kan ha flåterace i Kragerø. 

Hovedsponsor er Sparebanken 
Sør, som har gitt 150 000 kroner til 
prosjektet. – Vi hadde ikke fått til 
dette uten så god hjelp fra sponso-
rer, sier Mylius.

Lagene som deltar i Kragerø 
Selsportslige 2019:

Sport1
Privatmegleren,
Fredensborg Fritid
GS Maskin.
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God mat og maritim omvisning 
i «sjømannsforeningen»
Leder Arne Hansen og nestleder Tor Thorsen  
i Kragerø Sjømandsforening ser ingen grunn til  
å endre på menyen under havnefestivalen. Det er 
«åpent hus» både fredag og lørdag, og gjestene 
kan velge mellom bacalao og ertesuppe. Valget 
er ikke enkelt!  Men like viktig som maten, er  
det huset kan by på av opplevelser. 

Hvor mange maritime gjenstander 
og dokumenter som er tatt vare på 
av foreningens medlemmer gjennom 
årene, er det neppe noen som vet.  
De eldste dokumentene er datert 
helt tilbake til stiftelsen i 1864.

Foreningen spiller en viktig rolle 
under havnefestivalen som tradi-
sjonsbærer tilbake til tiden da «de 
hvite seil» preget havnemiljøet i 
Kragerø.

Her følger en kort presentasjon 
av tre skip, som hver for seg har en 
viktig historie å fortelle: 

HF Bark Æolus var Kragerøs siste 
Seilskute. Foreningen fikk for to år 
siden en fantastisk flott modell av 
barken som er utstilt i 2.etasje. Skuta 
ble bygget på Biørns verft i 1882. 
Æolus seilte med 126 emigranter   
fra Kragerø til Amerika i 1843. To år  
senere var 136 emigranter med  
skuta fra Kragerø over Atlanteren. 

HF Eika  var eid av  rederiet  Kris-
ten Sandaas, Kragerø,  leverti  januar 
1939. 29. januar 1940 ble skipet 
torpedert av den tyske u-båten U-51 
29/01 og sank på reise fra Santa Pola 
(nær Torrevieja) Spania til Ålesund 
med salt. 16 mann mistet livet. To 
overlevde, og ble tatt ombord i den 
tyske u-båten. De var ombord  
i 11 dager før de ble landsatt i Wil-
helmshaven og sendt hjem til Norge. 
Den ene overlevende, Harald Støle, 
fylte 17 år ombord i den neddykkede 
ubåten på bunnen av Atlanterhavet. 

HF Skonnerten Agnes er siste 
tilskudd til skutemodellene i sjø-
mannsforeningen.  Det har vært 
vanskelig å finne god informasjon 
om denne skuta. I 1872 gjorde skuta 
en reise fra Bergen til Madagaskar 
med 25 norske emigranter. Kaptei-
nen Ludvig Larsen hadde engasjert 
seg i et nystartet handelskompani, 

Porter, Muir & Lang, som skulle ha til 
formål å drive seriøs og ærlig handel 
på Madagaskar, som en motvekt mot 
all den elendighet som andre hadde 
stelt i stand og som de hadde vært 
vitne til. Ludvig Larsen og Knud Bang 
dro da omkring i Norge og vervet 
mannskap fra Ålesund i nord til Far-

Leder i sjømannsforeningen Arne Hansen og nestleder Tor Thorsen håper mange  
benytter anledningen til en maritim omvisning i lokalene. På bildet viser de modellen  
av skonnerten Agnes.

Kystlaget med mange aktiviteter
Kragerø Kystlag har vært med på samtlige 
festivaler, og kan vise til et omfattende program 
også denne gangen.  

Både fredag og lørdag  blir barn 
ønsket spesielt velkomne om bord 
i Gamle Kragerø, der de kan lage 
krabbefiskesnører og propellbåter.  
Det blir presentasjon av tauarbeid, 
og  lørdag blir det salg av blant annet 
fendere. Og menyen er som vanlig 
mineralvann, kaffe og vafler.  Men det 
er mer på programmet.  Lørdag kl. 
12 og 13.30 blir det dukketeater om 
bord i Gamle Kragerø. Det er Ilona 
Buraki som står for denne forestillin-
gen. Vi kan love at det er noe å glede 
seg til!

Den aller viktigste oppgaven for 
kystlaget fremover, er å ta vare på 
riggerbua i Tallakshavn,  Foreningen 

er nå formell eier av riggerbua,  som 
skal bli et fremtidig kystkultursenter.   
Både Sparebankstiftelsen og Kragerø 
kommune har støttet prosjektet. 

Kystlaget har også ansvaret for 
flere tradisjonsbåter. I tillegg til 
Gamle Kragerø gjelder det den tidli-
gere skyssbåten Fram, to terner, tre  
prammer,  Portørenga (urkoggen), 
som er like gammel som Kragerø by,  
samt  skøyta Karen Sofie 2.  

Kystlaget  har også med seg  
pråmmer  til festivalen.   De som 
har lyst ,  kan prøve gamle teknik-
ker som vrikking,  som tidligere var 
en velbrukt metode når man skulle 
manøvrere i trange farvann. Kystlaget ønsker velkommen om bord i Gamle Kragerø. 

sund i sør. 
De klarte å overtale flere menn og 

kvinner til å reise ut og lovet dem en 
tre års kontrakt i tjeneste for det nye 
handelsselskapet som Ludvig Larsen 
hadde blitt kjent med i England.
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TJ-Band serverer alt fra norske 
slagere, til swing og rock, danseband 
og country. De står heller ikke tilbake 
for en polka, vals eller tango. Med 
seg på scenen i år har de også fått 
med seg rytmegitaristen Frode Sveen 
fra Asker. 

Variert underholdning med  
bryggedansen som høydepunkt
Mange ser frem til bryggedansen lørdag kveld. Man treffer kjentfolk og tester danse-
føttene. Det lokale bandet TJ skapte stor stemning for et par år siden. Nå er de til-
bake! Og for de som er virkelig lystne på en svingom, er også Radio Rascals å  
anbefale. Det blir danseband på scenen helt fra kl. 18 til festivalteltet stenger.

 Varemerket deres er god og under-
holdende dansemusikk, som fenger 
både gamle og unge danseglade.

 
TJ-Band Live har sitt utspring i Kra-
gerø og Drangedal. Bandet består av 
Ole Johnny Fineid, Tore Holte og Rolf 

Bergmann, og som nevnt har de også 
fått med Frode Sveen fra Asker.

Ole Johnny Fineid har holdt på med 
musikk siden 1970-tallet. Han spiller 
både piano, Keyboard og gitar, samt 
at han bistår med både vokal og kor. 
Tore Holte startet som gammel-
danskomper tidlig på 90 tallet. Etter 
hvert ble han med i grupper som 
spilte hovedsakelig 50, 60 og 70-talls 
musikk, av den dansbare sorten. Rolf 
Bergmann går for å være en av sør-
øst Norges trekkspillvirtuoser. Han 
var en av Sputniks viktigeste musi-
kere under hans gjennombrudd, og 
glansdager på 1980-tallet. Siden den 
gang har han vært trofast spillemann 
for mangt et dansearrangement og 
festival. 

Radio Rascals er et 
partyband bestående 
av fem erfarne musi-
kere med til sammen 
100 års fartstid innen 
de fleste stilarter. 
Repertoaret består 
av klassikere fra 50 
tallet og frem til i dag, 
både internasjonale 
og norske. Bandet har 
som mål tilpasse låt-

Mange kommer til festivalteltet for å sikre seg en porsjon bacalao eller en tallerken med Anettes be-rømte skalldyrsuppe. Anette Sivertsen kan love at de tradisjonsrike rettene kommer på menyen også denne gangen. Men takket være et samarbeid med Gro Sleire i «Hos Gro», blir menyen utvidet. Det blir servert både Farsibaguetter og skyhøye rekesmørbrød, i tillegg til noe godt å drikke.

Mer på menyen

listen etter hvilket publikum som er 
tilstede for å gi publikum den beste 
musikk opplevelsen for anledningen. 

På vokal og gitar spiller Petter 
Dahlgren og Ove Thorkildsen, som 
begge er profesjonelle musikere 
med mange produksjoner bak seg. 
På bass stiller Pagans Mind - bassist 
Steinar Krokmo, som med sin erfa-
ring garanterer trøkk når det trengs, 
og for å balansere det har man Carl 
Erik Hansen på trommer. I tillegg har 
bandet fått med seg Ronny Tegner på 
Keyboard, noe som er prikken over 
i’en med hans virtuose spill.

Andreas Hartman-Brødsjømoen  
er  35 år og bosatt på Helle.  
Han begynte og legge ut musikk på 
sin Facebook side  Andreas Music 
AHB i februar 2018. 

Musikken han fremfører er som 
regel i countrysjangeren, men publi-
kum vil oppleve at repertoaret er 
svært variert. Han var med på havne-
festivalen i fjor, og gleder seg stort til 
opptre i år også! 

Heljar Myrstad kommer opprinnelig 
fra Stokmarknes i Nordland, men 
har siden flyttet til Kragerø på leting 
etter varmere strøk. 

Stilmessig er han interessert i det 
meste, fra Pink Floyd, R.E.M, Korn 
og Coldplay, til Barely Alive, Bandlez, 
Zomboy og Virtual Riot.

Andrine Vaag fra Skien. Hun er 18 år 
og skriver innenfor sjangeren coun-
try, med hint av pop. I oktober 2017 
dro Andrine til Nashville i håp om 
å få spille på noen av scenene der. 
Turen resulterte i 11 opptredener 
på tre uker. Den siste gangen på en 
flyplassbar en time før hjemreise. På 
havnefestivalen blir det både kjente 
coverlåter og originaler.

Kim Eikenes har markert seg som 
en meget solid musiker. Han har 
satset spesielt på tolkninger av Bob 
Dylans allsidige repertoar. 

TJ Band skal sørge for full fart på dan-
segolvet ved festivalteltet.

Bryggedansen er et høydepunkt.



Gulle kommer på Havnefestivalen. Vi gleder oss! 

Vi er stolt hovedsponsor 
for Kragerø Seilforening

gulleklubben.no


