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MENINGER

Sett fra Sildebukta

G

jennom snart 100 år og nesten uten at noen tilsynelatende
har merket det, har den vokst fram, skjærgårdsbyen. I dag
bor det tre ganger så mange hyttefolk i Kragerøskjærgården
som det bor fastboende i hele Kragerø kommune, over 30 000 mennesker.
”Norges vakreste skjærgård”, sa maleren Christian Krohg. Mange
ser ut til å være enige med ham. Før kunne jeg sitte i Sildebukta om
kvelden, og det var mørkt over alt. Bare fyret på Wittenskjul blinket
taktfast i det fjerne. Nå lyser det snart i hver en vik. Før stengte folk
hytta for vinteren i august. Nå bor det folk på hytta i lange perioder
nesten året rundt.
Det er klart at dette også får stor betydning for Kragerøs videre
utvikling, både kulturelt og næringslivsmessig. Mange hyttegjester
kjennetegnes ved høy utdannelse, god inntekt og urban livsstil. Nye
impulser kommer til og samfunnet endrer seg. En av utfordringene
for næringslivet er å få markedsført seg overfor denne kjøpesterke
målgruppen. Før første gang har vi nå laget en egen hytteavis for
Kragerø. Tanken er at hytteavisen skal fungere som en slik markedsplass, og samtidig ha et redaksjonelt innhold av en slik karakter at
det fenger hytteeiernes interesse. Det er nemlig stor forskjell på å
lage en avis for Kragerø til hyttene og en avis for hyttene i Kragerø.
”Skjærgårdsliv” vil komme ut som bilag til KragerøAvisa fire ganger i året; vår, sommer, høst og vinter. Avisen blir fulldistribuert til
samtlige hytteeiere i Kragerøskjærgården. Prosjektet er et samarbeid
med Kragerø kommune, som blant annet vil benytte avisen til å formidle informasjon til hytteeierne.
Vi skal skrive om det som hytteeierne
er opptatt av. Det skal være bredde og
variasjon i det redaksjonelle innholdet,
men hele tiden med hyttelivet i
Kragerøskjærgården som den røde tråden. En slik avis kan bli en verdifull
møteplass både for fastboende og hyttegjester, der meninger kan brytes og forståelse oppnås.
Jeg tror jeg skulle ha klart å fylle hver eneste hytteavis med interessante og spennende intervjuobjekter og nye steder som du aldri
har sett i lokalavisa, uten at det er noe mål i seg selv. Poenget er
bare å vise at det samfunnet og de menneskene som alle sier er så
viktige for Kragerø, bare i svært liten grad har vært omtalt i mediene.
Det samme er dermed også tilfellet for hyttelivet! Når så du sist for
eksempel en reportasje fra en av hyttene og menneskene der i lokalavisa?
Som hytteeier i Kragerø bosatt i Oslo har jeg stadig gledet meg
over å få rapporter fra folk som bor på øyene året rundt om dette og
hint. Dessverre har det med tiden blitt stadig færre av dem. Jeg tror
derfor at en liten stemningsrapport fra øyriket som er knyttet til de
fire årstidene kan være hyggelig lesning for alle som på en eller
annen måte har et forhold til Norges vakreste skjærgård.

“Det er stor forskjell
på å lage en avis for
Kragerø til hyttene, og
en avis for hyttene
i Kragerø”.

Sigbjørn Larsen,
Redaktør Skjærgårdsliv

Erling Okkenhaug

K

ragerø står foran en historisk utfordring. Store ledige
tomtearealer sentralt i byen
skal bebygges. Kragerø kommune
har som mange byer ikke midler til
å bedrive byplanlegging. Derfor er
oppgaven med å utvikle byen
videre gitt til eiendomsinvestorer.
Debatten om Kirkebukta har gått
høyt våren og sommeren 2005.
Mange frykter at det ikke i tilstrekkelig grad vil bli tatt hensyn til
Kragerø’s spesielle stedskvaliteter
når premisser blir lagt av næringsinteresser alene.
Lokale velforeninger og grupper
av enkeltpersoner ønsker å delta i
utviklingen av Kragerø. Dette engasjementet har ikke vært populært
fra utbyggerhold. Folk som bryr seg
om Kragerø ser med uro på denne
uviljen og man er også bekymret
over at politikerne i byen ikke viser
vilje og forståelse til å følge nye
forskrifter for reguleringarbeide.
Kragerø by er særlig sårbar for ureflektert og sjeleløs eiendomspekulasjon. Engasjement til noen som
har brydd seg heter da også ”MER
KRAGERØ”, altså mer av det byen
er definert som.
Da Edvard Munch betegnet
Kragerø som ”Perlen blant kystbyene” hadde han byens sjel i tankene. De samme stedskvaliteter
blir vi budt i dag i et konglomerat
av bygninger og stilarter i en sjarmerende by som er utviklet av historien selv.
Byen blir nå bundet til kun én
løsning. De folkevalgte skal ta
avgjørelsen når det ene forslaget
fra investor kommer på bordet.
Kragerø fortjener at det blir lagt
opp til valg mellom alternative

utviklingsmodeller slik at de beste
løsninger for byen kan bli valgt.
Problemstillingen er helt lik den
vi kjenner fra by- og stedsutvikling
fra hele landet. Folk får ikke se
hvilke alternative planer som kunne
ha vært realisert. Det bygger seg
opp motstand mot slike spekulative
prosjekter som ofte består av bygninger ute av skala og dimensjon
der de kommer. Sjøfrontene står
under press i mange kystbyer.
Hva må man så passe på?
Man må bevare de kvaliteter
som gjør Kragerø til en spesiell by
på regionalt og nasjonalt nivå.
Særlig må man respektere bystrukturen gatenes og bygningenes formater og innbyrdes rytme. Man må
skape balanse i forholdet mellom
boliger, næring og offentlige funksjoner, friområder og kulturminner
og ikke minst legge til rette for en
variert boligmasse og næringsstruktur.
De menneskelige dimensjoner
kan ivaretas ved å skape byområder der mennesker har lyst til å
oppholde seg med tomtestørrelser,
bygningsformater, gatestruktur og
plasser basert på tradisjonelle
Kragerø-dimensjoner. Man må forankre nye bygg i Kragerø ved å vise
respekt for kontinuitet og historiske
linjer og skape bebyggelse som
henger sammen med sosialt funksjonelt og kulturelt mangfold.
Lenge før det gis en oppgave om
å bygge ut må det foregå en lokal,
demokratisk prosess der vesentlige
formingsprinsipper blir drøftet.
Dette for å unngå de konflikter som
ofte oppstår i slike byggesaker.
Ikke minst så man unngår den bondeanger som borgere flest føler når

de har blitt overrumplet av bebyggelse de burde ha forstått var på
vei. Grundig forarbeide vil også
sikre den aktuelle investors tarv,
man får en sjanse til å bygge i
grunnleggende forståelse med det
samfunnet man skal eksistere i.
Hyttefolket må på banen i spørsmålet om Kragerøs byutvikling.
Kragerø er vertskommune for et
stort antall hytteeiere som med
familier og gjester utgjør en
vesentlig entusiasme for byen og
ikke minst et stort bidrag til
Kragerøs økonomi.
Det er ikke unaturlig å tenke tanken på at de store verdier som er
investert i eiendommer i Kragerøskjærgården kan bli redusert dersom byen mister sitt tradisjonelle
særpreg. Hvor attraktivt vil det
være å tilhøre en småby som fremstår som en prøvebok i moderne
arkitektoniske overgrep, bebyggelser vi nettopp søker oss vekk fra
til våre sommerparadis.
Vi oppfordrer ressurssterke
Kragerø-elskere til å delta i å gi
byen alternativer å velge mellom,
slik at Kragerø kan gjøre et reelt
valg i sin videre utvikling. Dette
kan gjennomføres ved at lokale velforeninger og grupperinger i
Kragerø som er bekymret blir gitt
midler til å arbeide med å utvikle
alternativer.
Allgrønns nettverk bistår gjerne
med å koordinere slik innsats.
Les mer om utviklingen av
Kragerø på www.mer-kragero.org

Erling Okkenhaug, leder i
www.allgronn.org
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Noen mennesker
Noen mennesker har lys i øynene
og en vill storm i håretde løfter en knyttet neve
og slår seg gjennom metertykk
is, om det er nødvendig
Fylt av generasjoners trass
og livsmot – gnistrer de mot
regn og kulde
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NÅ – akkurat nå, står skrevet i deres panne.
Som spydspisser splintrer de
hverdagens harde skorpe – ikke prøv
å stoppe dem!
Ferdig med gårsdagen og
mil igjen til morgendagen brenner
de som fakler
Du hører knitringen lenge etter
at de har passert.
Roar Aasulvsen

NYHETER

To hytte-eiere anmeldt for miljøkriminalitet
To hytte-eiere er anmeldt til politiet for miljøkriminalitet etter at de i følge bygningsmyndighetene har utført ulovlige arbeider i strandsonen. – Dette varsler en strengere praksis i
Kragerø, sier bygningssjef Arnt Rugseth. To
nye brygger på Buholmen må også fjernes.
Både strandarbeidene ved den mye
omtalte Elefanten på Skåtøy og
arbeider med blant annet en molo i
tilknytning til en hytte ved
Stølestrand er anmeldt til politiet
for miljøkriminalitet.

Politisk meningsforskjell
Mens Fremskrittspartiets Ellef

Ellegaard mener at stranden ved
Elefanten nå har blitt en perle til
større glede for almenheten enn
hva tilfellet var tidligere, mener
Arbeiderpartiets Inge Bakken at
arbeidene har ført til en økende privatisering av strandsonen som kan
hindre almenhetens bruk.
Det er dermed stor politisk forskjell

i hvordan slike arbeider oppfattes.
Likevel bestemte bygningsrådets
flertall seg for å følge administrasjonens forslag om å anmelde
disse to sakene til politiet for miljøkriminalitet.

Strengere praksis
- Dette varsler en strengere praksis i Kragerø i denne type saker,
sier bygningssjef Arnt Rugseth.
I følge administrasjonen er det
også oppført to brygger ulovlig på
Buholmen.
Rådet besluttet imidlertid å be
eierne fjerne bryggene fremfor å
anmelde også disse bryggene.

Måtte reagere

Fra arbeidene ved Elefanten.

- Hvis vi ikke hadde reagert nå på
disse arbeidene her, så ville vi ikke
ha kunnet reagere på noen arbeider av denne kaliber i skjærgården
sier Inge Bakken. Det er ikke fritt

fram for å ta seg til rette i strandsonen i Kragerøskjærgården. Den
er sårbar og den endres ved denne
type inngrep.

Provosert av kommunens anmeldelse
En av hytte-eierne som er anmeldt av Kragerø Kommune for miljøkriminalitet er provosert over kommunens anmeldelse. Når det gjelder stranda ved Elefanten sier hytte-eieren at han hadde etterkommet alle kommunens krav i sitt forslag om tilbakeførsel av området til opprinnelig
stand, men at kommunen i tillegg krevde et skråbelte i terrenget, som
ikke tidligere eksisterte. I følge hytte-eieren ved Stølestrand har kommunen selv gitt tillatelse til de arbeidene som er gjennomført.
- Skjærgårdsparken i regi av offentlige myndigheter har på Brattøy i
Kilsfjorden gjort praktisk talt akkurat det samme som meg når det
gjelder å opparbeide strandområdet for almenheten sier Per
Andreas Sveum. Han er en av
hytte-eierne i Kragerø som nå er
anmeldt til politiet for miljøkriminalitet. Han kommer ikke til å etterkomme kravet fra kommunen om å
tilbakeføre området slik kommunen
har bedt om innen første oktober. I
stedet håper han at nye argumenter skal støtte hans sak i Buvika på
Skåtøy.

ten kan få enda bedre tilgang til
stedet. Den ene stien foreslås fra
Flokebakken og ned til stranda.
Den andre stien er foreslått til å
komme ned på den andre siden av
stranden der elefantfjellet slutter.
Jeg er derfor svært overrasket over
at denne saken har fått dette utfallet. Det ser ut som om de bare vil
lage ennå mer sprell for meg så
det skal koste ennå mer penger å
få tilbakeført området. Det virker
nesten som om noen er misunnelig
fordi jeg oppnådde en brukbar mar-

kedspris for den hytta jeg solgte,
sier Sveum.

Anmeldt for
miljøkriminalitet
Hytte-eieren ved Stølestrand sier
at han er overrasket over å få en
anmeldelse for miljøkriminalitet fra
kommunen. – Det er som å bli
anmeldt for bedrageri, punktum.
Det står ikke noe konkret om hva
denne miljøkriminaliteten i så fall
skulle være grunngitt i. Når det
gjelder mine arbeider har kommu-

Har tilbudt løsning
- Jeg har tilbudt en løsning via
arkitekt Bothner i et uforbindtlig
forslag med en skisse til hva som
kunne gjøres for å imøtekomme
kommunen og deres krav. Det innebar jo veldig mye av det kommunen
har pålagt meg å utbedre. Dette
forslaget ville ha brakt området tilbake som før hogsten. De ville gå
med på det, men i tillegg ville de
ha et skråbelte i terrenget fra vannkanten og opp til fjellsiden i bakkant. Dette er jo ikke slik det var
før. Kommunens forslag ville dermed ikke oppfylle kommunens eget
ønske om tilbakeførsel. Det var
ikke et jevnt skrånende terreng.
Det forslaget jeg har kommet med
var sånn det var før. Jeg inkluderer
da også å ta bort steinsettingen
nede ved stranda.

Ønsker almenheten
velkommen
- Både jeg og den andre hytte-eieren på stedet ønsker å åpne opp
for almenheten. Den nye eieren har
sagt seg villig til å gruslegge to
stier ned til stranden så almenhe-
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Fra arbeidene ved Stølestrand. Foto: Hugo Lande.

nen selv gitt sin tillatelse både til
renseanlegget og moloen.
Arbeidene har vært angitt på skisser og målsatt, og kommunen har
gitt sin byggetillatelse på vanlig
måte. Jeg har ikke noe i mot bygningsmyndighetene, snarere tvert i
mot. Jeg synes de gjør en utmerket
jobb. Tror heller det kan være noen
som gjerne ønsker å ha makt og

myndighet over andres eiendom
som har klaget, men jeg ser ikke
hvordan det skulle kunne bli en sak
av dette. Hvis dette er miljøkriminalitet så må jo i så tilfelle også
kommunen selv være medskyldig,
det er jo de som har gitt tillatelse
til de arbeidene som nå er
gjennomført, sier hytte-eieren.

NYHETER

Slik blir Kragerøs
nye havnefront

Du må kunne
se sjøen

De som kritiserer oss har ikke engang sett tegningene våre, men kritiserer oss på bakgrunn av kritikernes skisser. Det sier Harald Nilsen i
Kragerø Utvikling AS.
Selskapet som er eiet av
Profier i Asker og Kruse
Smith har en utviklingsavtale
med Kragerø Kommune og
forhandler nå med kommunen om løsningene for
Kragerøs nye havnefront. –
Vi har nå en utviklerrolle.
Entrepreneurrollen kommer
senere og prosjektene skal
konkurranseutsettes når vi
kommer til byggefasen,
sier Harald Nilsen. Her
forteller han om utviklernes tanker bak prosjektutviklingen.
Høyste bygning blir
fem etasjer, men det
bygget kommer til å bli
bygget helt inn mot
Tangeheia og dermed
ikke genere noen. Ellers
blir det luft, åpne plasser og slanke bygningskropper. Vinmonopolet
får være der det er,
men Byggmakker
Fossen må flyttes i sin
nåværende form. Slik
beskriver Harald
Nilsen hos Kragerø
Utvikling AS noen av
elementene i planen
for det nye byområdet fra Tangen til
Heuchverven. Han
reagerer negativt
på at folk kritiserer
planen uten å ha satt seg skikkelig
inn i hva planen for Kragerøs nye
havnefront egentlig går ut på.
- Vi vil skape et trivelig sentrum
der folk vil bo og forretningsdrivende kan få utvikle sin forretning.
Det må være en kombinasjon av
bygg med ulike funksjoner. Boliger,
næringsbygg og servicefunskjoner
side om side. Så har også sentrumsplanen en del begrensninger
som vi har tatt hensyn til så som et
nytt fergeleie nummer to i området, trafikkspørsmål med videre,
sier Nilsen.
- Vi mener at kommunens eiendom helt ytterst på kaia er alt for
verdifull til at Byggmakker kan
okkupere den i sin nåværende
form. Leca, byggvarer og trelast
kan med fordel flyttes til Tangenområdet. Dette området skal utvikles samtidig og vi har allerede fått
interessemelding fra Kragerø
Byggsenter om å flytte hit, sier
Harald Nilsen. Nilsen understreker
likevel at han anser Byggmakker
Fossen som en drivkraft i området
og ønsker at Byggmakker Fossen

vurderer om konseptet på kaia kan
dreies mer i retning av en ”lettere”
og mindre arealkrevende virksomhet.
Kragerø Utvikling AS forhandler
nå med Kragerø Kommune om løsningene for utbyggingen av
Kragerøs nye havnefront, og så
langt er politikerne meget godt fornøyde. – Det blir nok antakelig en
form for bytteløsning mellom kommunen, havnevesent, Tangen og
oss, sier Nilsen. Det er inngått en
avtale med Aker Yards om et felles
løp videre for Tangen-området.
Havnelageret må rives. Vi har også
hatt dialog med Arnfinn Jensen på
kulturskolen. Vi holder på med å
sette sammen en utvidet gruppe
med forskjellige mennesker innenfor ulike sektorer som kan tenke
sammen på de ulike funksjoner
som vi må ha inn i dette området
- Blir det nytt kulturhus?
-Vi har i alle fall satt av plass til
et slikt bygg. Så gjenstår det å få
finansiert det. Det kan bli hotell

eller resturanter eller forretninger
eller en kombinasjon av dette sammen med et nytt slikt bygg.
- Hvor høyt skal dette bygget bli?
-4 etasjer, men det blir ikke en
sammenhengene bygning med
samme størrelse. Den blir brutt opp
med ulik størrelse og lys og luft og
gløtt til sjøen, sier Harald Nilsen
som gjerne vil ha med flest mulig i
diskusjonen om den nye planen.
Det er bra at det blir diskusjon, sier
Nilsen. Det er uansett slik at det er
kommunestyret som endelig skal
vedta den nye utbyggingsplanenen.
-Vi må også huske på at det har
vært en lang prosess å komme dit
vi er nå, sier Nilsen.
Kommunepolitikerne, administrasjon og entrepreneur har planlagt
dette i flere år. Derfor skal det
også bli så bra når det blir ferdig.
Dette blir en bydel bygget for fremtiden, sier Nilsen. Og for å få enda
flere folk til Kragerø – hele året.
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- Du må kunne se sjøen, eller være
nær sjøen. På slike eiendommer vil
prisene bare fortsette å øke. Det
sier eiendomsmegler Henning
Anundsen i Remax. Et av verdens
største eiendomsmeglingsselskaper etablerer seg nå i Kragerø.
- Så lenge det finnes så stor
etterspørsel etter strandeiendommer og det ikke bygges mer i
strandsonen, så vil prisene på
disse eiendommene bare fortsette
å øke. Det sier eiendomsmegler
Henning Anundsen. Han etablerer
seg nå som ny eiendomsmegler i
Kragerø under den verdensomspennende eiendomsmegleren Remax.
- Her er det praktisk talt umulig
å tape penger. Jeg kjenner i alle
fall ingen som har gjort det til nå.
Det etterspørres dyre og bra beliggende eiendommer, sier Anundsen.
Du må kunne se sjøen eller ligge
nær sjøen. Strandlinje er en fordel.
Den behøver ikke være stor, men
det å kunne komme seg til sjøen er
en avgjort fordel. Remax er verdens største eiendomsmeglerselskap med 5657 kontorer i 57 land,
sier Anundsen. Vi er alle selvstendige næringsdrivende, men med i
et verdensomspennende nettverk.
Nå kommer selskapet til Kragerø.
- Hva er det som gjør at du har
tro på eiendomsmarkedet i
Kragerø?
- Kragerø har en unik skjærgård
med helt perfekt beliggende hytter.
Jeg har operert i dette markedet
nå i to år, og har sett at volumet er
stort og prisene gode. Det vil de

fortsatt være. Jeg har også etablert en portefølje av interesserte
kjøpere som etterspør dyre eiendommer.
- Tror du at du kan ta opp konkurransen med de etablerte
meglerne?
- Ja. Remax er verdens største
eiendomsmegler. Jeg drar fordel av
å benytte deres systemer og kompetanse. Selskapet ble stiftet i
Canada for 37 år siden. Når jeg
legger ut en hytte skjer det i hele
vårt internasjonale nettverk.
Dermed kan folk i Tyskland være
like interessante kjøpere som folk i
Kragerø.
- Er det en slik internasjonal
interesse?
- Jeg solgte for kort tid siden en
eiendom i Ellingsvik. Da var det en
sveitser som var med helt inn i
sluttfasen. Utfordringen nå er å få
interessante objekter ut på markedet. Etterspørselen er det ingenting
i veien med, men det er ofte bare
ved skilsmisser eller arveoppgjør at
skjærgårdshyttene kommer på markedet. Folk trives her og det er jo
også noe av årsaken til at etterspørselen blir så sterk, sier
Anundsen.
-Hytter fra 1,5 – 2 millioner er
overkommelige for mange. 50
åringer som har nedbetalt huset
vurderer da om de skal kjøpe seg
hytte. Her er nok markedet enda
større, og kravene til beliggenhet
ikke så strenge, sier Anundsen.
Han vil etter planen etablere kontoret i Kragerø fra våren 2006.

Nå er det fantastisk i
skjærgården!

- Nå er det fantastisk flott i skjærgården, sier Helge Rognli i Kragerø
Fjordbåtselskap, og inviterer mer
enn gjerne til en tur med den nye
ferja. Kragerøs stolthet inngår i det
ordinære rutenettet, og Rognli
anbefaler en tur for å se hvordan
skjærgården er også utenom høysesongen. - Det er klart man får
en annen opplevelse i vinterhalvåret, sier han.

Fjordbåtselskapet satser også på
cruise i skjærgården, og legger til
rette for bedrifter eller selskaper
som vil ha en opplevelse litt utenom det vanlige. - Vi samarbeider
med andre aktører i Kragerø når
det gjelder bespisning og overnatting, og tror bestemt at dette er et
produkt som vil bli populært.

NYHETER

Utbedring av fergeleier
for 12-15 mill
Etter det KragerøAvisa erfarer, kan kostnaden
for utbedring av fergeleiene komme på 12-15
millioner kroner.
Den nye ferja gir ikke bare økonomiske utfordringer til Kragerø
Fjordbåtselskap. - Vi kjenner ikke
sluttsummen, men det er helt på
det rene at arbeidet med å utbedre
ferjeleiene blir kostbart, sier havnefogd Borgar Thorsen.Det vil ikke
overraske de som er godt orientert
om saken om kostnadene nærmer
seg 15 millioner kroner. – Det vi
vet er at Heuchverven (Danskekaia,
reds.anm.) kostet ca. tre millioner
kroner å utbedre. Vi har sendt ut

anbudsdokumenter for Skåtøy og
skal følge opp på Jomfruland og
Tangane på Gumøy.
- Dreier dette seg bare om tilpasninger i forhold til ny ferje?
- Noe måtte vært gjort uansett,
men det dreier seg om små kostnader sammenlignet med det arbeidet som vi nå holder på med.
Havnefogden sier at det vil
komme informasjon om hvordan
trafikken skal avvikles når arbeidet
med fergeleiene kommer i gang.

FORTLØPENDE NYHETER
FRA KRAGERØ
www.krageronett.no

KJØTTFORRETNING
Kragerø – Tlf. 35 98 14 19
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Sjelden mulighet - Skåtøy

Stor og kjøpesterk
kundebase
Særdeles attraktiv og unik eiendom
som egner seg ypperlig for storfamiG Gratis verdivurdering
lie. Eiendommen består av 5 bygninger der hovedhuset er oppført på
beg. av 1800-tallet og senere
ved salg
påbygd/oppgradert. Bilvei helt frem.
Strøm og innlagt vann. Selveiet
G Bred markedsføring
tomt på ca 63 mål, hvorav ca 15 mål
er pent opparbeidet med bl.a. pleG Personlig oppfølging
ner. Nydelige sandstrender og stor
brygge.
solrikt - fra tidlig morgen til
G Spesialister på salg av Meget
sen kveld. Bestemmelsene om
boplikt må oppfylles.
Meget høy prisklasse.
eksklusive
Kontakt oss for nærmere
oppl./salgsoppgave og
strandeiendommer
visning.
G Profesjonell fotograf
Vi har ellers bl.a. følgende eiendommer for salg:
G Eierskifteforsikring
Adr:
Pris:
G Lang erfaring
Barthebakken2
kr. 2.700.000
Fr. Hougensv.
kr. 1.100.000
G Bistand ved generasjonsskifte
Slåttholmen
kr. 9.000.000
3 prosj. hytter
kr. 1.790.000
G God lokalkunnskap
Sommersted Risøy
kr. 6.200.000
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EIENDOM

Eventyrlig hyttesalg på

Bærøy
Tim Kronborg kan vise til et eventyrlig hyttesalg. Foto: Feltspatkompaniet.

Tim Kronborg og Feltspatkompaniet kan smile
hele veien til banken. 28 hytter er solgt i det
nyeste hytteprosjektet på Bærøy, og omsetningen har passert 65 millioner kroner. Ideen
fikk han på en rådyrjakt!
- Salget av hytter på Bærøy har
vært helt eventyrlig, bekrefter eiendomsmegler Torunn Bakke ved
Terra eiendomsmegling i Kragerø.
Hele feltet er nå solgt. Det er Terra
eiendomsmegling som har administrert salget av det attraktive hyttefeltet på Bærøy. – Nå henvender
eiendomsinvestorer fra Oslo seg til
oss for å få vite om vi har eiendommer som de kan investere i.
Kragerø sees nå som et svært
attraktivt marked, sier Bakke.- Det
hele begynte for seks år siden, forteller Kronborg. Gunnar Grønnerød
bad om min bistand i forbindelse
med å se på nye utviklingsmuligheter for eiendommen.
- Under en rådyrjakt på øya kom
jeg gående over et flott eiendomsstykke. Jeg kalte opp Gunnar over
radioen og spurte ham om hvorfor
det ikke var gjort noe med denne
delen av eiendommen som var så

flott, og han meldte tilbake at
området var regulert til bergverk,
som det riktig nok ikke hadde vært
i drift på mange år.
- Slik kom jeg også i kontakt med
naboeiendommene og familien
Lunøe i Feltspatkompaniet. Vi fikk
en avtale med dem og gikk i gang
med reguleringene. Etter en lang
prosess fikk vi det til, og kjøpte så
Feltspatkompaniet av familien
Lunøe slik vi hadde avtalt dersom
vi fikk til reguleringsplanen. Hele
tiden hadde vi også et utmerket
samarbeid med Kragerø Kommunes
administrasjon og politikere.
Fylkesmannen hadde imidlertid innsigelser og vi måtte anke til miljøverndepartementet. Departementet
gav oss medhold og den endelige
reguleringsplanen ble godkjent i
mai i år. Etter det tok det bare helt
av. Vi har solgt 28 av 32 hytter og
omsatt for over 65 millioner kroner.

Vi legger vekt på å kjøpe varer og
tjenester lokalt. Slik blir både skattepenger og mest mulig andre
penger igjen i lokalsamfunnet, sier
Kronborg. Dette er en bevisst strategi for oss. Derfor har vi som er de
nye eierne i Feltspatkompaniet
også registrert selskapet i Kragerø.
Vi har planer om å drive med eiendomsutvikling også i tiden fremover, sier Kronborg. Foruten
Kronborg er det Jørn Pettersen og
Halvor Vinje som eier selskapet.
- Hyttene på Bærøy tilbys med 6
forskjellige løsninger. Alle hyttene

har et moderne og funksjonelt
design. Kragerø kommune var klare
på at de ikke ville ha noen ny sørlandsby. Det har vi tatt hensyn til,
og arbeidet meget godt med arkitekthuset Morten Lunøe i Kragerø.
Det er hans tegninger som har gitt

som resultat de nye, moderne hustypene som slipper inn mye lys og
har funksjonelle løsninger, sier
Kronborg. Publikum har åpenbart
likt det de så. Nå er det bare fire
hytter igjen i dette feltet.

Det er på Bærøy det skjer…
De som fortsatt ikke har sikret seg hyttedrømmen i skjærgården, har
fortsatt mulighet til det. På Bærøy skal det nå bygges 20 nye hytter på
eiendommen til Gunnar Grønnerød.
Det er Tim Kronborg og
Feltspatkompaniet i samarbeid
med arkitekthuset Morten Lunøe
som har stått for reguleringsplanutarbeidelsen av Nordre Bærøy. Etter
at det nyeste hyttefeltet på
Gulodden nå på det nærmeste er
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fullsolgt, starter salget av hyttene
som er planlagt og godkjent for
utbygging på eiendommen til
Gunnar Grønnerød. Det er Tim
Kronborg som kan opplyse dette til
hytteavisa Skjærgårdsliv etter at
hyttesalget på Bærøy tok helt av i

sommer, og nesten alle hyttene i
det nye hyttefeltet ble omsatt på
rekordtid. De som ikke klarte å
sikre seg en hytte på Bærøy i
denne omgang får altså en ny sjanse når de nye feltet etter planen
legges ut for salg til våren.

SKJÆRGÅRDSLIV

KONTOR PÅ HYTTA

BÅTER TIL

HØSTPRIS

ACER TRAVEL MATE
2413LCI 15” SKJERM, 512 MB RAM. 606B
HARDDISK

Gratis lagring til høsten “Kragerø¨s maritime senter”

KR.

DLINK MBPS

5920/F115

5010/F60

TRÅDLØS ROUTER+USB

KR.
KR.

161.000,-

.
8.490.

KR.

289.000,-

UTSTYR: Konsolltrekk

UTSTYR: Teakdørk, Kalesje, Stoltrekk

5910/F100

5930/F115

990..

LASERSKRIVER
ML1610. 16 SIDER I MINUTTET

KR.
KR.

1.290..

NETCOM CONNECT
KR.

248.000,-

UTSTYR: Teakdørk, Konsolltrekk, Stoltrekk

KR.

MOBILT BREDBÅND KR. 498,- PR.MND. FRI BRUK.
FORUTSETTER 12 MND. AVTALE MED NETCOM
CONNECT

271.000,-

2.490..

UTSTYR: Kalesje, Stoltrekk

Alle inklusive: Fangliner, båtshake, padleåre, fendere m/tau,
dregg m/tau, flagg m/stang

KR.

– din rådgiver innen trådløs kommunikasjon

3791 Kragerø. Tlf. 35 98 57 77 - Faks. 35 98 15 31
post@marina-service.no - www.marina-service.no

Kragerø, P.A. Heuchsgate 8, Tlf. 35 98 02 02

NOEN
ER
GLADE
Når sommergjestene reiser hjem.
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- For da får de arbeidsro!

Vi gir dem IKKE arbeidsro

Besøk kystens
spesialforretning
innen fiske!

TYVERIALARM

Falck FERDIG MONTERT

G

3990,-

HUMMERTEINER
G KRABBETEINER
G STORT UTVALG AV GARN
G NORSKPRODUSERT REGNTØY
FOR ARBEID OG FRITID
G ALT INNEN FLYTEBØYER
G VI SKREDDERSYR FISKESETT
FOR AMATØRER OG PROFESJONELLE

Fra
kr

Med FALCK skilt
på veggen er du trygg

INSTALLASJON OG VEKTERTJENESTE

Kragerø
Elektriske

TAUVERK l FENDERE l BLÅSER
REGNTØY M/SYDVEST lFLYTEJAKKER (FLEECE)

Tlf. 35 98 65 60 l Fax: 35 98 65 61
www.krageroelektriske.no

E. J. KRAFFT
BRYGGASENTERET
Tlf.: 35 99 14 41 – Mobil: 924 90 489

Du vet hva du får hos kjente
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Fra hytte til hytte
med kommunearkitekten

- Dette er den styggeste hytta i Kragerø, og den
tilhører min fetter! ler Jan Abrahamsen. Hytta
ligger delvis skjult av vegetasjonen. - Den ser
ut som om den er bygget bare for å ha noe
over hue om sommeren, og den har utrolig nok
fått lov å stå, sier Abrahamsen. Vi har utfordret
kommunearkitekten til å dele ut noen stilkarakterer til hyttene i Kragerø og kommentere
god og dårlig byggeskikk.

H

ytta til min fetter er et
hjemmetegnet småfestlig
sommerhus fra 1950
årene. Det var jo selvsagt ikke noe
problem å få godkjent den, men

hytta er ufunksjonell. Den ble bygget for å ha tak over hue om sommeren. Utrolig nok har den overlevd både maur og såkalt god
smak. Det blir spennende å se hva

Lille Kirkeholmen. Foto: Hugo Lande

Dette er den styggeste hytta i Kragerø, ler Jan Abrahamsen. Foto: Hugo Lande

KRAGERØ ENERGI TAR SATS INN I FREMTIDEN MED

VI HAR EGEN

TRIPLE PLAY

INSTALLASJONSAVDELING
OG UTFØRER

ALT AV
NÅ KAN DU FÅ SUPERRASKT BREDBÅND PÅ HYTTA

ELEKTRISKE ARBEIDER

FRA

KEBAS

KRAGERØ ENERGI AS

KRAGERØ ENERGI BREDBÅND AS

Tlf.: 35 98 48 00 – Web-side: www.krageroenergi.no
firmapost@kragero-energi.no

Tlf.: 35 98 48 00 – Web-side: www.krageroenergi.no
firmapost@kragero-energi.no
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neste generasjon gjør som har fått
øynene opp for stedets kvaliteter,
sier Abrahamsen.
Vi kommer forbi Tåtøy. Her finner
vi en hytte fra 1940-50 åra. Denne
hytta har også bevart sin opprinnelige form, selv om den har fått
noen bodtilbygg, sier Abrahamsen.
Hytta gir ikke utrykk for å være noe
annet enn det den er, og den har
beholdt den originale utførelsen
slik den har vært tenkt fra arkitektens side.
Lille Kirkholmen passeres med et
vell av stilarter, sjøbodlignende hyttebygg og store og små hus om
hverandre. Noen i empirestil, noen
med en mer moderne stil. – Dette
er frekt! Dette er dristig arkitektur,
sier Abrahamsen. Her blandes de
fleste stilarter og bygningstyper,
men på en måte som likevel utgjør
et helhetlig miljø. Det skapes noe
nytt. Vi ser at dette er en moderne
bebyggelse, til forskjell fra for

eksempel Haslumkilen Havn der
Kragerø har fått en naboby, som
hvis man ikke visste bedre kunne
ha lagt der alltid. I dag hvor man
ikke kan forvente seg en egen hytte
på en egen øy, så er dette absolutt
en fin mulighet til å komme i kontakt med sjøen, sier Abrahamsen.
Dette er jo bare en perle! sier
Abrahamsen, og sikter til det vesle
hvitmalte gamle huset med den
røde sjøboden som glir forbi oss på
Kirkeholmen. Her har eierne virkelig klart å bevare det originale
strandsitterhuset. Du ser ikke så
mange av dem nå til dags. Plasser
som dette er helt unike. Alt for ofte
har disse husene blitt kjøpt opp, og
så kommer det en grabb og dasker
det ned. Så kommer vulgære tanker strømmende og så har vi et nytt
Beverly Hills i skjærgården, sier
Abrahamsen.
- Dette er vår tids utrykk helt og
fullt, jubler Abrahamsen da vi kom-

Gamle perler som dette begynner å bli sjeldne. Foto: Hugo Lande

mer til Zachrisholmen. Helt frigjort
fra sentimentale følelser. Her er
det våre samtidsarkitekter som har
hatt et ønske om å utrykke vår
egen tid og gjennomført det.
Mange tør ikke å være ærlige mot
vår egen tid. I stedet bygges det
dårlige kopier av gamle skipperhus.
Om hundre år kommer folk til å tro
at det bodde steinrike skippere og
sjøfolk over hele skjærgården fordi
folk bygger dårlige etterligninger
av flotte tidligere stilarter.
Da jeg studerte i England ble jeg
nesten berømt fordi jeg kom fra
Kragerø, for der lå jo hytta til Knut
Knutsen. Den verdensberømte arkitekten. Knut Knutsen var en pioner
innenfor moderne arkitektur. Han
var ydmyk overfor topografien og
bygget hytta etter terrenget og tok
hensyn til naturen. Når folk kunne
undre seg på hvorfor det stod et
vindu så langt nede på veggen med
en tyttebærtue rett foran kunne
han for eksempel finne på å si at
ser du ikke den fine tyttebærtuen
da? Natur og bygning hører sammen. Dette var i 40- årene. Han var
langt forut for sin tid. I Danmark
skjedde det samme. Alle visste om
hytta til Knut Knutsen i Portør som
ble bygget i 1949, og alle ville høre
mer om den norske moderne arkitekturen i Kragerøs skjærgård. Da
jeg nevnte hytta til Knut Knutsen
for Kragerøfolk trakk de bare på
skuldrene og spurte om det ikke
heller ville være naturlig at han
skulle ha hytte i Trondheim! Er ikke
han trønder da? spurte de. Han

Denne funkishytta på Tåtøy har beholdt mye av sin
opprinnelige form. Foto: Hugo Lande

syklisten. Abrahamsen sukker.
Knut Knutsen var professor på arkitekthøgskolen i Oslo og var tydeligvis langt mer kjent i det store
utland, enn i Kragerø. Jeg har flere
ganger hatt med meg engelskmenn
og andre utenlandske gjester for å
oppleve den sagnomsuste hytta til

Knut Knutsen i Portør. Sist hadde
jeg med meg en finne. På turen
innover satt han helt imponert i
båten og gjentok flere ganger
”Tänk at jag skulle få uppleva
detta!” For ham var det stort.

Hytta til arkitekt Knut Knutsen ved Portør. Foto: Hugo Lande

Til din disposisjon

hele året
AVD. KALSTAD

Totalleverandør på
Elektrovarer
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Brunvarer  Hvitevarer  Data
Datatilbehør  Foto  Video
Kjøl/frys til bil og båt  Lyd/bilde til bil og båt
El.matr.  Mobiltelefoner  Mobiltilbehør
Parabol  Antenner  Batterier  Ladere  Etc.

HVITVARETRANSPORT
Henter og bringer

EGEN PARABOL
OG ANTENNEMONTØR

AVD. SENTRUM

Her finner du våre forretninger i Kragerø:

EURONICS AVD. KALSTAD
Adresse: Frydensborgveien 4
Tlf: 35 98 10 80 Fax:: 35 98 10 90
E-post: euronics@kragero.online.no
SPØR ETTER BÅRD ELLER MORTEN!
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EURONICS AVD. SENTRUM
Adresse: P.A. Heuchsgt. 25
Tlf: 35 98 11 25 Fax:: 35 98 12 80
E-post: euronics.sentrum@online.no
SPØR ETTER ARNE ELLER MAGNUS!

NATUR

Østjenteneers

Victoria Larsen Alstrup og Sannah Johansson viser stolte fram
selvplukkede østers. Det er ikke daglig kost i Kragerøskjærgården.
Ikke desto mindre kom de to jentene over lekkerhetene på en
badetur til en av øyene i skjærgården i sommer.

F

or 200 år siden var østersen
fra Kragerø viden kjent. Det
heter seg at Norges 1. statsminister etter 1814, Peder Anker,
hvert år lot sende to tønner med
østers fra sine østersbanker ved
Langøy til den svensknorske kongen. De rike østersbankene forsvant imidlertid med tiden. I dag er
det ingen som lenger høster østers
i Kragerø- trodde vi. Helt til
Victoria under en badetur til en av
øyene kom til å dykke ned og hen-

Foto: Hugo Lande
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tet opp noen vaskekte eksemplarer
av arten. De to jentene samlet opp
flere østers og tenkte nær på å
starte salg av de dyrebare godsakene, da Rolf Christian Hoxmark
kom inn i bildet. Han var på besøk
hos familien og kom under vær
med at jentene hadde funnet
østers. Et begjærlig slurp og østersen gled ned på høykant. – Den
smakte fortreffelig! smattet han
fornøyd, mens andre storøyde familiemedlemmer ble vitne til at herre-

måltidet som var stjernerestauranten Bagatelle verdig forsvant i
munnfullene.
- Det var skikkelig dypt forteller
Victoria. Jeg fikk helt vondt i hodet
etter å ha dykket så dypt. – Og de
var skikkelig vanskelige å åpne,
istemmer Sannah.
To jenter har blitt et fint ferieminne rikere og hytteavisa kan bare i
misunnelse konstatere de tomme
skall. – Vi var spente på om det var
noen perler å finne, men fant foreløpig ingen. Det blir imidlertid vår
lille hemmelighet hvor vi fant dem,
og kanskje finner vi en perle neste
gang, smiler de to.

SKJÆRGÅRDSLIV

Besøk vår trendy butikk

MIDT I KRAGERØ
Hos oss finner du alt fra komplette bad til tilbehør av
kjente merker som Stark, Axor, Allessi, Lexington,
Koziol og mange flere.

Våre rørleggere utfører alle typer rørarbeide i både hytter og hus!
For totalprosjektering ta kontakt!

omfort

COMFORT KRAGERØ
Hjallum AS
P. A. Heuchsgt. 29, 3770 Kragerø
35 98 13 75, kragero@comfort.as

Det naturlige stoppested
til og fra Kragerø
Åpningstider:
MANDAG–FREDAG
LØRDAG

09–21
09–20

VELKOMMEN TIL EN HYGGELIG HANDEL!
G R AT I S PA R K E R I N G

HAUGTUN
Volumsenteret, Sannidal – Tlf. 35 99 20 25
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Utsikt fra Holmen over Kjøpmannsfjorden. Foto: Jan Åge Pedersen, Helle Naturfoto.

Rådyrjakt på

J

aktleder Otto Biørn har tradisjonen tro sammenkalt jaktlaget foran høstens rådyrjakt
på Langøy. Han kjenner hver sti og
stein på øya. Familien Biørn har eid
Langøy i generasjoner. Biørnene
bygget seg opp i Kragerø på skipsfart og trelast og kjøpte i sin tid det
meste av Langøy fra greven av
Larvik. I dag eier Otto Biørn det
vakre landstedet Skomakerbukta i
Langårsund. Han besitter også en
stor eiendom på øya med et rikt
jaktterreng for elg og rådyr.
Rådyrkvoten er på 15 dyr. Selv
arbeider han i Nordsjøen, men trives aller best med hunden Terra og
resten av jaktkameratene under
høstjakta etter rådyr i skogene på
Langøy.

Langøy
Som hvite bomullsdotter ligger morgentåken over myrdragene.
Solen forgyller høstløvet i sprakende farger av gult og rødt.
Jegerne samles til sitt første drev. Rådyrbukken går en usikker
tid i møte. Foran oss ligger 6500 mål skog så langt øyet kan se.
Det kunne vært midt i Alaskas villmark. Vi skal til Langøy i
Kragerøskjærgården, og den første biørnen vi møter heter Otto.
12

Postrekka settes ut. Postene dekker et stort område og skal helst
tette igjen mulige forbipasseringer.
Det er viktig å sette ut jegerpostene så vinden blåser fra dyrene og
mot jegerne og ikke omvendt slik at
rådyrene ikke skal få snusen i det
som foregår. Han som skal drive
går så i en stor bue med hunden
inn bak dyrene. Så starter drevet.
Spenningen stiger. Med ett får den
drevne hunden teften av rådyr og
bykser halsende etter og driver
dyrene rett i fanget på jegerne.
Losen går.
Otto Biørn har sitt vakre landsted
Skomakerbukta på Langøy. Dette er
et av øyas eldste hus. Innvendig
kommer laftede tømmervegger til

NATUR
syne i trappen opp til soverommene i andre etasje. – Her er det
ingenting som er i vinkel og vater,
sier Otto. Veggene er bygget etter
fjellet. Fra de smårutede vinduene
er det praktfull utsikt over den
vesle bukta fra alle vinduer i
husets fasade som ligger vendt
mot sjøen. Huset ligger lunt til
mellom to blankskurte svabergsrygger godt skjermet for vind og vær.
Den store hagen gir praktfulle
gårdsrom og plass til å glede seg
over små veier, frukttrær og uthusmiljøer.
Det mest spesielle huset på
eiendommen er kanskje den gamle
lekestuen som ble fraktet fra
Kalstad gård og satt opp på
Langøy. – Faren min fikk den gratis
mot å fjerne den, sier Otto.
I dag ligger det et handlesenter
på Kalstad der familien Biørn i sin
tid hadde en av Kragerøs flotteste
lystgårder. Hver del av lekestuen
ble møysommelig plukket fra hverandre og nummerert.
Så ble huset oppført nøyaktig
slik det var. Det var Christian Wiik
på Langøy som var mester for
snekkerarbeidet. I dag fungerer
huset som lysthus. – Det er min
gode venn Tom Hansen som eier
den store trekoggen som ligger ved
brygga. Få endelig med det! bad
Otto. Jeg har nok å holde ved like.
Et slikt sted krever konstant vedlikehold.

men har også selv skutt mange
rådyr på øya.
Borte i den vesle lysningen i skogen kommer rådyret til syne.
Hunden og driveren har gjort jobben. Fingeren strammer seg om
avtrekkeren. Pulsen slår fortere.
Ikke nå, ikke nå, men nå! Et velrettet skudd sender bukken til de
evige jaktmarker. Otto Biørn, Jan
Erik Gundrosen, Ivar Fluer, Lars og
Jan Tore Lund Hansen utgjør den
faste stammen i jaktlaget, og det
hender også at det av og til opptrer
gjestejegere. Når dyret er flådd og
kjøttet sikret er det tid for samling
og hygge rundt bålet.
Solen har for lengst ristet duggen av bladene. Det går mot middagstid.
Fv: Per Henning Juul, Jan Erik Gundrosen, Otto Biørn og Roger Halvorsen. Foto: Jan Erik Gundrosen.

RÅDYR ALA OTTO
Jeg bruker for det meste låret.
Jeg langsteker det i 3-4 timer ved
120 grader. Løk, gulrøtter og gode
poteter er tilbehøret. Sausen
lager jeg av stekesjyen fra kjøttet. Litt godt syltetøy eller gele
gjør susen.

- Det er i første rekke spenningen og det gode kameratskapet som
er de viktigste bestanddelene i
rådyrjakten, sier Otto. Selv trives
han best med å drive med hunden,

Jaktskrøner og røykepølser deles ved bålet etter en dag i skogen. Fv: Jan-Tore Lund Hansen, Ivar Fluer, Per
Henning Juul og Lars Isaksen. Foto: Jan Erik Gundrosen.

LINKJENDAL BILFORRETNING A.S
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kjøpe ny bil
kjøpe br ukt bil
ta ser vice på bilen
reparere bilen
taksere bilen
rette opp bilen
lakkere bilen
ta EU-kontoll
kjøpe reser vedeler
kjøpe dekk/utstyr
kjøpe rekvisita
leie biler

Forhandler
siden 1970

Besøk oss på

www.linkjendal.no

Forhandler
siden 1995

i Sannidal
eller på

35
5 98
8 68
8 50
0
Vi feirer i år
35 år med
NISSAN

ÅPNINGSTIDER:
Man,tir,ons,fre : 07.30 - 15.30
Torsdag : 07.30 - 18.00

Vi feirer i år
10 år med
CITROËN

Gunstig finansiering - Faste priser - Gode garantier - ISO-sertifisert
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Etabler hyttekontor,
jobb når du har lyst

3G gjør skjærgården raskere

Vi kan hjelpe deg å etablere nødvendige webtjenester, så du kan jobbe fra hytta om du
ønsker det, sier Jan Erik Laagasken i
ThinkWeb. Ved at store deler av skjærgården
nå har fått muligheten til å legge inn trådløst
bredbånd, gir det helt nye muligheter for å
etablere et hyttekontor.

Nå blir det lettere å bruke PC i skjærgården. Foto: Hugo Lande.

NetCom har bygget ut sitt 3G-nett
over store deler av
Kragerøskjærgården. Det betyr at
selskapet kan levere internettilgang som er langt raskere enn før.
Det sier markedssjef Trond Lund
hos NetCom.
- Selskapet har utviklet to hovedløsninger til bruk i hyttemarkedet.
Den ene løsningen bærer navnet
Connect og passer de som vil bruke
data mye og surfe hele tiden for å
holde seg kontinuerlig oppdatert.
Denne løsningen er tilpasset bærbare PCer og fungerer over hele
Norge, sier Lund.
- Den andre løsningen heter
Connect 20, og passer for de som

har et mer sporadisk behov for
internett. Denne har en lavere
månedspris, men kunden betaler
for den datamengde som brukes.
- Connect produktene gir også tilgang til ”Homerun” som gir tilknytning til et av verdens største nettverk av trådløse internettsoner for
bærbare PCer, sier Lund.
- Poenget med disse løsningene er
jo nettopp at det muliggjør å
komme til alle dine internettapplikasjoner uansett hvor du er, sier
Lund.

3G

Kragerø, vil gjøre disse tjenestene
ennå raskere, sier Lund. 3G betyr
høyhastighetsløsninger. Dette er et
helt nytt nett som vi har bygget
opp ved siden av GSM nettet
basert på moderne radioteknologi.
-Mer enn 50 prosent av Norges
befolkning vil skaffe seg bærbar PC
for å kunne være mer fleksibel i
jobben og privat. Mange ønsker jo
nettopp en oval weekend på hytta
og likevel kunne skjøtte jobben,
sier Lund. Dette tror vi er fremtiden
og derfor har vi satset på å kunne
tilby bredbåndsløsninger med høyhastighetsfart, sier Lund.

- Utbyggingen av 3G nettet som vi
nå har foretatt blant annet i

- Vi kan gi deg råd for hvordan du
bør utvikle hyttekontoret på web,
sier Laagasken. Firmaet ThinkWeb
i Kragerø har spesialisert seg på
systemer for dokumentbehandling
og hjemmesideteknologi.
- Dermed kan du jobbe fra hytta
når du har lyst, sier Laagasken. Vi
har systemer som gjør det mulig å
lese e- posten din på hytta og få
tilgang til å endre hjemmesidene
dine når du vil. Det kan være
bekvemt å sitte i solveggen på
hytta når det er sol, og jobbe litt
hvis det regner, sier Laagasken.

online på hytta. – Vi ser at det er
her fremtiden ligger, og det er
dette markedet vi nå retter oss inn
for, sier Laagasken.
- Vi kan gi tips og råd. I og med at
vi ikke selv selger bredbåndtilgang
og hardware, så er ikke våre råd
motivert av å tjene penger. Dermed
kan vi gi råd på mer nøytralt og
objektivt grunnlag og hjelpe deg til
å velge mellom tilbyderne, og
sørge for at du får det du trenger
til datamaskinen som er nødvendig
for å dekke nettopp ditt behov, slik
at du kan jobbe mest mulig effektivt der du er, slutter Laagasken.

ThinkWeb har hatt mye å gjøre
siden starten i Kragerø. Nå merker
firmaet også pågang fra hyttegjester som gjerne ønsker seg å være

32 ulike rom G 3 leiligheter G møter
G lunsj G a là cartè G selskaper

kurs G konferanse G kafeteria
G restaurant G selskaper G kro i kjelleren

For mer info og bilder av hotellet og våre leiligheter,
kan du gå inn på www.aco.no

victoria@aco.no
tlf. 35 98 75 25 eller fax. 35 98 29 26

tlf. 35 98 06 11 eller fax. 35 98 01 90
portor.panorama@aco.no - www.aco.no
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KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
TORVG. 1 3770 KRAGERØ - TLF. 40 00 58 58 - FAKS. 35 98 01 01
www.fjordbat.no - post@fjordbat.no

– en positiv opplevelse!
Velkommen som passasjer ombord i vår nye stolthet

I tillegg til alle våre ordinære ruter kan
privatpersoner, bedrifter og foreninger leie oss til:

G Sightseeingturer G Selskaper G Events
G Utleie G Kick off-arrangementer
G Jubileumsfester G Bursdager
G Ja, nesten hva som helst!
G Plass til 250 personer
G Turbuss
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Jomfrulands hytte-eiere
står på for lokalsamfunnet

Foto: Frode Steffensen.

En av de eldste hytte-eierforeninger i skjærgården er fortsatt i aktiv
drift. Jomfruland Hytteeierforening ble stiftet i 1972 med advokat Erling
Krog som formann. I dag er det Leif Johansen som er foreningens formann. Han forteller at hytte-eierne aktivt bidrar på dugnader, byggeprosjekter og innsamlinger for lokalsamfunnets beste.
Jomfruland Hytteeierforening (JHF)
består i dag av over 150 medlemmer. JHF har i sin formålsparagraf
formulert seg på følgende måte:
”JHF skal arbeide for å ivareta
Jomfrulands egenart som natur og
rekreasjonsområde samtidig som
betingelsene for fortsatt fast
bosetting og et levedyktig lokalsamfunn ivaretas i et langsiktig og
bærekraftig perspektiv. For å nå
disse målene skal foreningen søke
å samarbeide med andre sammenslutninger, offentlige instanser og
de fastboende på Jomfruland”

Alle er med
- Som det forstås av antallet medlemmer er det store flertall av hytteeiere tilsluttet foreningen, sier
foreningens formann Leif
Johansen. Medlemskapet har gått
”i arv”, og dette er nå også videreutviklet slik at det er to måter å
være tilsluttet JHF på. Som hovedmedlem har man stemmerett og er
valgbar til verv og oppdrag. Som
familiemedlem mottar man samme
informasjon som hovedmedlemmet,

men man har ikke stemmerett og
andre rettigheter ved årsmøtene.
Dette er gjort fordi svært mange av
hyttene brukes av flere
familier/generasjoner som kanskje
er bosatt langt fra hverandre.
Gjennom familiemedlemskapet
mottar man informasjon hele året,
og er orientert om de saker styret
har arbeidet med.
Informasjon til medlemmene
skjer via medlemsbrev. Disse sendes ut 4 – 5 ganger pr. år og innholder aktuelle styresaker og
annen lokal informasjon hentet fra
medlemsmassen, lokalbefolkningen
på øya samt klipp og innspill funnet
i lokalpressen.

Samarbeider med
velforeningen
- Samarbeidet med Jomfruland Vel
er godt. Vi søker å holde tett kontakt, og velforeningen mottar alle
våre medlemsbrev, samt at de blir
innkalt som observatør til våre årsmøter, sier Johansen. JHF sender
også ut blanketter for medlemskap
i velforeningen sammen med våre

egne blanketter. Det er et betydelig
antall av JHF sine medlemmer som
også betaler kontingent til vellet,
sier Johansen.

Gave til brannstasjonen
- Av saker som er av felles interesse, men ”som ingen ønsker å
benytte seg av” er brannstasjonen
på Jomfruland. For å bidra til å
finansiere denne har JHF forestått
salg av en reproduksjon av et maleri av Sveberg av Jomfruland. Bildet
er innrammet og blir solgt til våre
medlemmer og andre. Etter at kostnadene er dekket er det pr. dato
overført over 35.000 kr. til velforeningen øremerket dette formålet.
Salget fortsetter, og om noen
ønsker å kjøpe, men ikke er kontaktet tar vi gjerne imot din henvendelse, sier Johansen.

årlig for å kunne fjerne avfall som
ellers ikke kan kastes i vanlige søppel. Nettopp dette å ivareta øya
som den perle den er er nedfestet i
formålsparagrafen. Dette skjer ikke
av seg selv, og når vi opplever stadig større tilstrømming til
Jomfruland av campingturister,
dagsturister, båtturister og andre er
vi opptatt av at de besøkende blir
gjort oppmerksom på øyas sårbarhet uten å føle seg uvelkommen.
Derfor tok JHF i fjor initiativet overfor Fylkesmannen til å forbedre den
informasjonsfolder om Jomfruland
som eksisterer. Dette har nå
Fylkesmannen sagt seg positiv til,
og vi avventer møtevirksomhet
omkring dette i høst. En utvikling
av eksisterende folder vil skje i
samarbeid med velforening og
andre instanser, og primærmålet
må være å formidle Jomfrulands
egenart og spesielle natur samtidig
som man understreker viktigheten
av å trå varsomt og på rett plass.
Gode betegnelser over stier og
veier, rasteplasser og badeplasser
ment for de besøkende vil stå i
fokus sammen med formidling av
historie og lokalkunnskap etter vårt
skjønn.

Rusken-aksjon
- Av aktuelle saker ellers har JHF
gjort nødvendige påvirkninger for å
bedre søppelordningen på
Jomfruland, og i egen regi forestår
vi og bekoster en ”ruskenaksjon”
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Vil samarbeide
Videre er vi opptatt av et tett samarbeid og gjensidig informasjon
med Kragerø kommune om saker
som berører oss som hytteeiere

direkte. Vi har gjort henvendelser
for å komme i dialog med kommunen slik vi forstår andre hytteeiere
har klart, men pr. dato har vi ikke
mottatt henvendelse fra kommunehold. Riktig nok traff jeg tilfeldigvis
varaordfører på Jomfruland i sommer, og han ga klart inntrykk av at
også vi var ønsket i det fora som
var etablert, men så langt har vi
ikke blitt holdt orientert om de
lokale tiltak andre foreninger og
hytteeiere samarbeider med kommunen om. Vi føler allikevel at vi
har et godt forhold til kommune og
andre offentlige instanser, og vi blir
brukt som høringsinstans i både
lokale plansaker og skarer av mer
regional og/eller nasjonal karakter.
Her forsøker vi å gjøre en så god
jobb som mulig, og mener at med
den brede sammensetningen vi har
blant medlemmene, så har vi ressurser spisset mot de fleste typer
saker som måtte dukke opp. Også
her søker vi dialog med lokalbefolkningen, og om mulig forsøker vi å
gjøre innsigelser i samme retning,
sier Leif Johansen.
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Hvorfor du bør kjøpe
båten der du bruker den

Reparasjoner
av alle typer hvitevarer
og kjølerom/kjøleaggregater
til privat bruk

Alle som har hatt båt en
stund har erfart at noe ikke
alltid fungerer som det skal.
Saltvann, korrosjon og groing
gjør båtlivet surt for mange.
Da er det greit å vite at du
har tilgang på fagfolk der du
bruker båten.

Unngå frostskader til vinteren.
La oss ta vinterkonserveringen
for å ungå frostskader.

ca 350 båter – i størrelser fra
8 fot til 35 tonn. Faglærte
mekanikere og erfarne båtbyggere sørger for at vedlikehold,
service og reparasjoner blir
skikkelig utført.
Innendørs lagring
Velg mellom kaltlager eller
oppvarmet hall. Hallene kan
også brukes om sommeren, i
perioder båten ikke er i bruk.

Dette er Kiil-Sandtangen:
– Forhandler av flere kjente
kvalitetsbåter.
– Forhandler av markedsledende motormerker
– Båt- og motorverksted
– Salg og montering av
båtutstyr
– Vinteropplag og konservering av båter og motorer
– Båthavn

Travelift med 35 tonns
kapasitet
Med denne Traveliften håndterer vi båter opptil 35
tonn – både motorbåter og
seilbåter med riggen oppe.
Traveliften kjører selvsagt
båtene ut og inn av oppvarmet hall, og gjør at vi kan
håndtere mange store båter
rasjonelt gjennom de ulike
fasene av vinteropplaget.

Kiil-Sandtangen tar ansvar for
båten din – sommer som
vinter.
Her på Kiil-Sandtangens
anlegg i Barlandskilen i
Kilsfjorden tar vi nå hånd om

SANDTANGEN

K I I L - S A N D TA N G E N A S

ÅRØSVINGEN, 3770 KRAGERØ. Tlf. 35 99 08 00 - Fax. 35 99 08 02

3766 Sannidal, Kragerø. Tlf. 35 98 47 60. E-post: post@sandtangen.no www.sandtangen.no

LØVBLÅSER

VEDKLØYVER

BR 600

Ferax BVK

Bensindrevet

med stående
motor som
plasserer tyngdepunktet over
hjulene.
Hydraulisk
frammating,
returmating med
fjærtrykk.
Leveres med
hjulsett og håndtak.

STIHL

5490,-

Kløyvekapasitet: 5 tonn
Motor: 1,5 kW

2990,-

STIHL

MS 250 C-BE

Effektiv, komplett utrustet motorsag Easy 2 Start som
gjør sagen utrolig lettstartet og hurtigstramming
av kjedet – helt uten verktøy.
Passer utmerket for alt slags arbeide.

3290,-

Ny, meget effektiv ryggbåren løvblåser med ekstra lyddemping – den «stillegåednde» løvblåseren.
Utrustet med STIHLs miljøvennlige 4-MIX motor.

VI HJELPER DEG

LØVBLÅSER/
SUGER

1195,-

Få sving på feiearbeidet:
Elektrisk drevne
løvblåsere
Som «luftfeiekoster»
er de elektrisk drevne
løvbåserne fra VIKING nyttige
hjelpere når det gjelder å samle
sammen løv, avklipt gress og barnåler.
De er stillegående og – den lave vekten
til tross – effektive. Like effektivt som de «feier»
bort løv og annet, suger de opp løvet – med tilbehøret Vac-Kit: Oppsamleren monteres og planteavfall og annet avfall suges enkelt opp, selv fra
den minste sprekk.

MOTORSAG

med vedlikehold av hage og hytte.
Vi skreddersyr hagemaskiner og tar servicerep. på stedet.
GRESSKLIPPERE, PLENKANTERE, RYDDESAGER m.m.

RYDDESALG
FS 200

3990,-

Leveres med
sagblad og
trådhode

TOOLS

Kragerø Verktøy AS

DIN INDUSTRIPARTNER

Ytre Strandv. 3, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 33 65
17

HØYTTRYKKSPYLER RE 127 PLUS
OGSÅ MED TERRASSEVASKER
Kaldtvannsvasker,
standard utrustet med
integrert slangetrommel, holder
for kabel, armert høyttrykksslange, vogn, høytrykks- og rotormunnstykke, tank for rengjøringsmiddel
og en praktisk holder til tilbehør.
Arbeidstrykk 150 bar

2990,-
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Kragerø
er en del av blodet!

Eric Seiersted Bødtker ved Bråtøygård. Foto: Hugo Lande.

D

a jeg spurte min mor om
jeg kunne ta på meg min
nye bukse, så sa hun: Har du spurt Thinka? Eric
Sejersted Bødtker forteller at
Kathinka Kristensen fra Kragerø var
familiens faste barnepike som fulgte med til Braatø om somrene. –
Av henne lærte jeg hvordan jeg
skulle oppføre meg! sier Eric. Han
føler seg som kragerøgutt så god
som noen. I flere generasjoner har
familien nå hatt sitt tilhold på den
vakre Braatø gård i
Kragerøskjærgården. Kragerø betyr
mye. Her føler jeg at jeg har mine
røtter. Det er en del av blodet, sier
Eric.
- For sparepengene sine bygget
Kathinka med hjelp av sine 3 brødre sin egen hytte på Skåtøyroa.
Den har hennes sønn med familie i
dag.
Kjøpte Bråtøy
Det var i 1925 at bankieren
Johannes Sejersted Bødtker fikk
kjøpt eiendommen EngelshusBråtøy og Korset samt tilhørende
holmer og skjær fra Østre Rauane
til Skratta. Mange i Kragerøskjærgården var i de vanskelige
årene på slutten av tyve-årene og
begynnelsen av tredve-årene glade
for at det var arbeid å få på Braatø
gård, og far var glad for å være så
heldig at han kunne hjelpe dem
som hadde det vanskelig.

Bertha Braatø (mor av Ternekongen Birger) kom hver dag over til oss
med nysilt melk som hun hadde rodd over til Ødegården for å hente. I
hagen jobbet Ole Kittelsen med frukt og grønnsaker og langs strandlinjen murte Johan Fjeld gangbroer og brygger. På kjøkkenet var det alltid
gode hjelpere – Ellen Levang med matlaging og Kathinka Kristensen
var barnepike. Slik var oppveksten for Eric Sejersted Bødtker (73 ) i
Kragerø om sommeren – yngst av 5 brødre. Familien kjøpte Braatø gård
i 1925.
Valnøtter fra Kragerø til jul
- Jeg husker godt Ole Kittelsen fra
Høyvarde – en fin ”adelsmann”.
Han drev jordbruket for oss. Han
var fantastisk flink med grønnsakene. Ute på Høyvarde hadde han
også dyrket opp hver eneste lille
skorte. Gulrøtter, bønner og poteter.
På gården hos oss står det et valnøtt-tre. Hver høst høstet han nøttene og tørket dem. Vi fikk tilsendt
valnøtter fra Kittelsen inn til oss i
Oslo hver jul, forteller Eric. –
Jeg husker godt at når Kittelsen
ble spurt om det ikke blåste forferdelig der ute hos ham på Høyvarde
– var svaret: - Her ute blåser det
bare rundt!
Leien betalt i hummer
- Den gang var det også mange
fastboende på Korset. Grunnen der
tilhørte Braatø gård og husene stod
på bygslet tomt – grunnleie ble
betalt til far. – Jeg husker at leien

ofte ble betalt med fisk eller hummer. Tomtene i Korset har helt frem
til våre dager vært festetomter.
Arvingene til husene har i 2004 fått
tilbud om å kjøpe tomtene. I dag
bor det bare en fastboende på
Korset , Aslaug Michalsen, forteller
Eric.

Måtte bygge ny skole
Braatø gård er oppført i 1720. Da
var det skipsbyggeri her ute. Da far
kjøpte gården var våningshuset tatt
i bruk som skole, og han måtte derfor bygge ny skole til barna på
Bråtøy for å få kjøpt eiendommen.
Eric minnes basarene som ble holdt
på skolen hver sommer – det var
datidens spenning for en ung gutt
– jeg husker også godt Sveinung
Strand som var lærer på skolen i
mange år. Strand hadde ku, men
det var så som så med hygienen til
læreren - han måtte med armen
feie kjøkkenbenken tom for gamle

18

størjehoder og andre matrester før
han silte melken og helte den opp i
våre spann. Ikke rart at vi barna
ofte fikk omgangssyke de somrene,
sier Eric.

Skjærgårdsparken
De fleste av familiens holmer og
skjær - Tviskjær, Østre Naus, Østre
Rauane og Korsholmen er enten
vernet som fuglereservat eller kommet med i Skjærgårdsparken. Dette
er både miljømessig og bruksmessig til stor glede for alle, sier Eric.
Alle grunneiere som stilte hele
eller deler av sin eiendom til evigvarende rådighet for allmennheten
som friluftsområde inngikk i 1993
en servituttavtale med staten.
I henhold til punkt 4 i avtalen
skal det opprettes et Tilsynsråd for
skjærgårdsparken bestående av 1
representant for kommunen, 2 for
grunneierne, 1 for fylkesmannen og
1 for Miljøverndepartementet.

Rådet skal behandle og gi uttalelse
i saker som har betydning for
skjærgårdsparken og friluftslivet i
området.
Eric har sittet som en av grunneiernes representanter i tilsynsutvalget fra opprettelsen i 1993.
Tilsynsrådet var på årlige befaringer i parken for å påse at det ble
opprettet skikkelige toalettforhold,
tilfredsstillende anlegg av brygger
og sørge for bademuligheter for
funksjonshemmede på badestrendene i parken m.v. sier Eric.
Dette fungerte godt frem til sommeren 2002 – da fikk han brev fra
Kragerø kommune som var bemyndiget sekretariat funksjonen. Av
brevet fremgikk det at kommunen
ikke lenger hadde midler avsatt til
denne funksjonen. Lederen av tilsynsrådet Inge Bakken ble bedt om
å finne en løsning på den avtalefestete funksjonen. Hva som er
skjedd etter 2002 vet ikke Eric, men
etterlyser fortsatt en orientering fra
departementet og synes det er
meget beklagelig at det i dag ikke
er midler – det burde absolutt være
et slikt forum som kunne ivareta
parkens forvaltning videre.

Seilsport
Alle de fem guttene på Braatø har
vært ivrige seilere. Først var det
nitten og halvere, en spissgatter
som eldste bror Edward hadde.
Calle og Krølle fikk senere sine
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Kogger – Sprøyt og Drauma –
Johan Fjeld var en av flere lærermestre.
Koggene med all sin ballast går
rett til bunns ved kullseiling og
under en regatta i tredve årene ble
Sprøyt seilt ned ved runding av
Oksen (ytterst i Kragerøfjorden).
Alle om bord ble vel berget. En av
mannskapet den dagen var Fridtjof
Johnsen – gründeren av jernvarehandelen med samme navn i
Kragerø. En annen gang kullseilte
skiløperen Marius Eriksen ned
Sprøyt midt på Bråtøy-bukta. Begge
ganger måtte koggen finnes ved
dregging med fiskeskøyte og derefter heves.
Tryggere var det da Arne og Eric
fikk sine Kragerøterner. Arnes terne
Jomfruen var den første ternen
som ble bygget av Birger Braatø i
1939. Erics Amor ble bygget 1941
og er søsterbåt av Birgers egen båt
Bravo. Eric husker godt den våren
da begge båtene stod ferdig i bua
til Birger. For oss guttene var det
alltid like hyggelig å stikke innom
bua – Birger hadde alltid mye å
fortelle og han hadde alltid tid til
oss.
Under krigsårene ble det mange
”sundseilaser” gjennom alle holmer og skjær – noe som holdes
ved like den dag i dag. Storfamilien
har i dag 6 Kragerøterner bygget av
Birger.
I slutten av førtiårene var den
store seilasen hver sommer Jesper
Rundt – senere er det blitt Skåtøy

rundt. Amors førstepremie pokal
går nå som vandrepokal for yngste
rorman i Skåtøy rundt.

Det handler om skala og
målestokk!
Eric er sivilarkitekt og har vært
arkitekt for Kårstua og det gamle
om- og påbygde Ishuset som ligger
på tunet til Braatø gård. Han har
også tegnet et par andre sommerhus på familiens eiendom samt
tegnet om en gammel potetkjeller
på Bråtøymyr til å bli en ny sommerhytte.
Sin egen sommerhytte har han
også tegnet og den ligger lengst
ute på Bråtøhodet mot vest. Den er
forsøkt gjemt best mulig i terrenget
mellom vindblåste furuer.
Eric har ellers stor sans for den
fredete hytten til avdøde Knut
Knutsen i Portør og hans tanker om
god hyttearkitektur. Knuts sønn
Bengt Espen Knutsen har også et
nydelig hytteanlegg helt ytterst i
havgapet.
Selv har Eric også sterke
meninger om Kragerø bys videre
utvikling.
– Jeg synes det er prisverdig at
Andreas Tandberg og andre forsøker å ta fatt i utbyggingsplanen for
Kirkebukta. – Det handler om skala
og målestokk! Ikke det at vi skal
forsøke å kopiere den gamle stilen,
men det vi bygger nytt må stå i forhold til det gamle med hensyn til
skala og målestokk. Det er viktig at
vi ikke bygger ned byen, men at

Her er mitt Akropolis, sier Eric Seiersted Bødtker. Foto: Hugo Lande.

den beholder sitt varemerke. Ikke
la markedskreftene bestemme alt.
Vi må få på plass den overordnede
planlegging først. Så må vi regulere og så kan utbyggerne komme,
sier Sejersted Bødtker. Slik gjorde
de det da de store svenske skipsverftene i Gøteborg ble nedlagt.
Kommunen kjøpte først området,
planla og regulerte det, før de solgte det ut igjen og slapp utbyggerne
til. Her er det nok mye å lære av
våre nære naboer.

Akropolis
Eric tar oss med til sitt ”akropolis”

i skjærgården. Det særegne glasshuset på toppen av Bråtøyhalvøya
på utsiden av Skåtøy er tegnet av
Nicolay Beer sr. i 1937. Han var en
av de toneangivende funkisarkitektene i Norge. Malerne Jean
Heiberg og Axel Revold stod for
fargevalget. Her ble intet overlatt
til tilfeldighetene. Inne i huset står
det en stjernekikkert. Den kjøpte
far av enken etter en astronom i
Paris. – Det er helt fantastisk å se
på månen her oppe, sier Eric. Etter
middag på Braatø gård i min fars
dager, som for øvrig var meget presis og nåde den som ikke passet

tiden, ble det inntatt kaffe og kaker
her oppe, minnes Eric.
Jean Heibergs store oljemaleri
av min far Johannes Sejersted
Bødtker henger i dag til familiens
glede i inngangspartiet til
Sparebanken Sør på torvet i
Kragerø.
Eric har satt på de spesielle
vindusbeskytterne for høsten nå.
Det er kraftig værhardt her oppe,
men så snart solen smelter snøen
om våren drar familiene Sejersted
Bødtker tilbake til Kragerø – Det
ligger i blodet.

14 NYE ARKITEKTTEGNEDE
HYTTER PÅ BÆRØ

SALGSSTART
TIL
VÅREN!
Egen båtplass og sjøbod
i fellesanlegg.
Bilvei frem til hytteområdet.
Alle hyttene ligger solrikt til
og mange vil få sjøutsikt.

KJØKKEN - BAD - GARDEROBE

BESØK OSS PÅ KALSTAD

Kragerø
Kjøkkensenter

Kontakt oss
for info på
tlf. 464 81 000
www.feltspat.no

Kalstad, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 37 47
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Bo Lilledal Andersen, Guro og Britt Boyesen nyter livet på den litterære brygge. Foto: Sigbjørn Larsen.

”Den litterære brygge”
H

er skrev Sigurd Hoel sin
berømte roman
”Syndere i Sommersol,”
og her ble mange av Helge Krogs
skuespill til, som ”Konkylien” og
”På solsiden”. Vi går i land på
Schweigaardsholmen. Der møter vi
NRKs Bo Lilledal Andersen og hans
familie som i dag nyter solen på
brygga. – Den vesle rødmalte bua
på brygga er nøyaktig slik som den
så ut på Krogs tid, forteller
Andersen.
Det er nesten som å vandre i et
levende museum, når man kommer
i land på øya, som er så berømt for
sine mange forfattere og litterære
bidrag. Den vesle rødmalte stuen
står også fortsatt nøyaktig slik
Krogs forlot den. Huset ligger ekstremt vakkert til i terrenget. Lunt i
skjul mellom svabergene, men likevel med utsyn over havet. Den
grønne gressbakken faller slakt av
nedover i sørhellingen. Ikke til å
undres på at bohemen trivdes godt
her.
Man skjønner snart hvorfor
denne øya tidligere ble kalt for
Hasseldalsholmen. Midt over holmen løper en dyp dalskjæring og
en skog med hasseltrær møter oss

Huset på Schweigaardsholmen. Foto: Sigbjørn Larsen.

På denne berømte brygga på Schweigaardsholmen satte forfattere som
Eli og Helge Krog, Sigurd Hoel, Olaf Bull og Arnulf Øverland hverandre
stevne. ”Den litterære brygge” døpte Eli Krog brygga i boken
”Lek med minner”, der hun blant annet skildrer livet på
Schweigaardsholmen. I dag er det familien Lilledal Andersen
som residerer på denne vakre øya.
på vei til Eli Krogs tidligere frukthave. Historien vil ha det til at
Madame Dahll (Else Katrine

Rendtler Dahll) hvert år sendte sitt
barnebarn en ladning med hasselnøtter. Kanskje kom de fra denne
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holmen? Nevøen var Anton Martin
Schweigaard. Han skrev imidlertid
til sin kusine i Kragerø og bad

henne om å få bestemoren til å
stoppe de årvisse nøtteforsendelsene fordi ”han slett ikke hadde
stunder til at knække dem!” I følge
Lillen Dahll Vogt fikk en av
Schweigaardene hele holmen i
gave fra Dahll. Dette var også
grunnen til at holmen skiftet navn
til Schweigaardsholmen.
Et gammelt pæretre troner midt
på jordet som i dag benyttes som
fotballbane. Det slår meg ofte hvor
viselig disse skjærgårdsholmene er
innrettet for å drive et lite jordbruk.
Holmer som fra utsiden virker karrige kan plutselig åpne seg som den
reneste Edens hage. Godt skjermet
mot vær og vind ligger det glimrende dyrkningsjord og bare venter
på spaden og plogen. Ikke store
nok til lønnsomt jordbruk etter
dagens målestokk kanskje, men
mer enn nok til en kjøkkenhage
som kan holde øyboerne med
grønnsaker.
Krogs dyrket blant annet asparges! ” På nordsiden av holmen
hadde vi et ganske stort aspargesfelt på et jorde som skrådde ned
mot sjøen. Ved høyvanne lå nesten
hele jordet under vann, sjøen
Forts side 22
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besørget både vanning og salting,
og etterlot seg ofte en mengde
blæretang, førsteklasses gjødning.
Vi var de eneste i distriktet som
dyrket asparges, så det skulle bli
god forretning. – Men som sedvanlig bare underskudd! Vi forsøkte å
selge til de fastboende i Kragerø.
En eller to familier kjøpte en halv
kilo. Resten spiste vi selv. Fråtset.
Men moro var det å stikke asparges og finpusse den og omvikle
buntene med bast…,” skriver Eli
Krog.
Forfatteren Arne Skouen beskriver brygga til Krog slik: ”Brygga er
45 meter lang, liggende plank, luftblå av regn og saltvann , med farkoster gnukkende inntil pelene som
har brynjer av blåskjell i hoftehøyde. Og en gammel bu i ly av knattene, og tvers over sundet et langstrakt skjær mot skipsleia, og
ytterst Jomfruland.”
”Vi klatret og kløv i uren, vandret
i røsslyng, kom inn på stier og mistet dem igjen, fant fram til smale
revner i lyngmarken som ble til
kløfter med orekratt og gress på
bunnen og et lite bekkefar i midten.” Slik skildrer Sigurd Hoel den
vakre øya i sin bok ”Syndere i sommersol”, og fortsetter: ”Der borte
på den andre siden så vi skippergården, gammel og grå, nesten
skjult bak lønnetrærne. En kaperkaptein, en kjent og fryktet mann
på kysten for hundre år siden,
hadde bygget gården og hengt seg
i storstuen. Vi var der undertiden
om aftenen for spøkelsesstemning-

ens skyld. De unge pikene syntes
det var et deilig og romantisk sted.
Byen forsvant fra erindringen,
dagen og øyeblikket fylte oss, vi
ble rolige og hele. Vi arbeidet, dovnet oss, badet, leste, seilte litt,
røkte, pratet, spilte kort når det
regnet, drev litt rundt på holmene,
kokte kveldskaffe ute i heien. Vi
rodde de unge pikene hjem om
aftenen over et blikk stille sund. Vi
hadde vært her en uke. Hadde vi
noensinne levd et annet sted?”
Hummer var ikke rikmannskost,
og ble den for stor så ville ikke folk
i Kragerø ha den, forteller Eli Krog.
”Ellers husker jeg spesielt fra vårt
muntre samliv i skjærgården at vi
fråtset i hummer. Det var ikke rikmannskost den gangen: En stor
hummer, som ved en ulykke hadde
mistet den ene kloen, kostet en
krone, og alle hummer som veide
over en kilo, kostet også en krone,
folk ville ikke ha dem, sa fiskehandleren i Kragerø, kjøttet var for
grovt.”
Vi diskuterte lenge frem og tilbake om vi skulle skaffe oss en gris,
forteller Eli Krog. En dag lå det en
gris og svømte (!) rundt nede i
fjæra og forsøkte å komme seg i
land på holmen. Dermed var den
saken avgjort. Etter å ha reddet i
land grisen og hatt den i vårt brød i
noen uker, kom det en dame som
het Torgine innom og bød på nystekte vafler. Hun satt lenge og vel
og pratet med oss før hun fremførte sitt ærend. Hun hadde vært og
handlet en gris, men så hadde den

rømt for henne. Nå lurte hun på om
det var mulig å få grisen sin igjen.
Ja, det var griseholdet, bemerker
Eli Krog.
Foruten geiter og sauer forsøkte
Krog seg også med østersdyrkning
på Scweigaardsholmen. 8000 (!)
østersyngel ble anskaffet fra
Bergen, og store kurver ble flettet
med stor flid nede på brygga. Folk
var nysgjerrige. Når Krogs ikke var
til stede kom folk og heiste opp
kurvene, pirket i østersen og senket
kurvene fort ned i vannet igjen.
Dermed fløt de små lette skalldyrene sin vei og forsvant. – Noen
tusen forsvant på den måten, forteller Krog. Vi visste heller ikke om
fiendeskapet mellom sjøstjerner og
østers, så når vi rensket kurvene
for sly lot vi sjøstjernene ligge
igjen. Vi visste ikke at sjøstjerner
sprøyter inn en væske i lukkemuskelen og lammer den så østersen
åpner seg så den kan få slurpet i
seg innholdet. – På disse to
måtene omkom de fleste av våre
8000 østers, men tredje sommeren
fikk vi da noen fat med lekre
østers, forteller Krog.
Slik var altså livet på
Scweigaardsholmen den gang Krog
bodde her. Med familien Lilledal
Andersen som guide ble jeg vist
omkring på holmen. Vi lette blant
annet etter den gamle gruven til
Tellef Dahll. Vi kom inn i den store
ura ved Oterøy. Inne i ura er det
ganger og hulrom som er store nok
til at mennesker kan komme seg
inn ett sted og ut et annet. Her

Fv: Kyrre Andersen, Liv Anne Lundberg, Guro, Bo og Britt under
pæretreet i Hasseldalen. Foto: Sigbjørn Larsen.

gjemte motstandsbevegelsen
våpen under krigen. Slik kunne vi
fortsette å øse av overflødighetshornet. Scweigaardsholmen er full
av spennende historie. Vår van-

dring på øya med den litterære
brygga slutter imidlertid her for
denne gang. Det ble en lek med
minner.

Jernvare G Kjøkken G Maling G Ovner

Jerniabutikken
Rett ved
Blindtarmen
Frithjof Johnsen
P. A. Heuchs gt. 2 • Jernbanetorget • 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 16 68 • post@jernia-kragero.no
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TREFELLING
SKAGERAK
TREPLEIE

DU FINNER OSS YTTERST VED HAVET!
Kragerøterna og Braatøprammen er spesialitetene

Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging

FØR

ETTER

OMBYGGING – REP. OG RESTAURERING AV TREBÅTER
VINTEROPPLAG MED OPPUSSING

PEDER AARØ

BÅTBYGGERIET DER TRADISJONER FØRES VIDERE

3770 Kragerø – 907 61 576 – 35 99 09 98
peder@skagerak-trepleie.no

Braatø Trebåtbyggeri & Rep.
Tømrerm.
R. Braatø

www.skagerak-trepleie.no

3780 Skåtøy – Tlf. 35 99 12 54 / 480 03 610
www.trebaatbyggeri.no – E-mail: info@trebaatbyggeri.no

VI HAR LYS
TIL ALLE FORMÅL!

Distriktets største utvalg
til hytter og hus

Inne- og utelamper – smålamper
småelektrisk – elektrisk materiell

Du finner oss i Sannidal, Kragerø

Spesialforretningen med godt utvalg!

Lysgrotten
Torvgata 10 - 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 36 39

MESTERLYS

Tlf. 35 98 55 88

Sveiseplatearbeider - Håndsmie - Mek. verksted
Tlf. 35 98 19 80 Faks. 35 98 28 97
Kragerøveien 136, 3770 Krageræ
www.helle-jernindustri.no

Kragerøbryggen

Badetrapper

Bryggen er velegnet til bratt fjell
hvor det er vanskelig tilgjengelig,
og er derfor et meget godt alternativ
til utnyttelse for denne type terreng.
Bredden kan varieres fra 1000 mm
til 1450 mm.

Badetrapper leveres i stål med impregnerte trinn, og er meget elegant
i form og utførelse. Kan også leveres med teak trinn, som gjør trappen mer eksklusiv. Er også godt
egnet til svømmebasseng. Er meget
behagelig å gå i, selv med ryggen til
trappen.

BRYGGER
BADETRAPPER
BENKER
REKKVERK
SMIJERNSARBEID
TRADISJON OG KVALITET SIDEN 1953

Kragerørekkverk
Kragerø-rekkverk kan leveres i 11
forskjellige utførelser, og er en kopi
av gamle rekkverk som har blitt laget
i årtier, men er like attraktive i dag
som tidligere år. Vi har kopiert disse
for å beholde den gamle og vakre
stilen best mulig, til glede for
mange. Er like dekorative både til
hus og hytter.
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Jack
Halvorsen
forteller om Bekkevikerane
Jack Halvorsen har vært fisker i Kragerø i hele sitt liv. Han kjenner kysten og kystens folk bedre enn de fleste. Skrive og fortelle har han gjort
i hver ledige tid og stund. Det har blitt mange historier fra fiskerlivet og
om mennesker han har møtt. Han har også tidligere gledet sine lesere
gjennom lokalavisene med sine fortellinger. Her forteller han om
”Bekkevikerane” i Portør.

H

vorfor var det så mange
stut-sterke mannfolk før i
tiden? Til dels også kvinnfolk? Harald Bekkevik forteller om
sin far Matias og sønnen Ole. Etter
først å ha rodd til byen, tok han
melsekken på nakken og annet i
den andre hånda for så og stege i
land fra tofta på rokoggen. Så bar
det opp den bratte bakken opp til
husene. Så inn i huset og opp trappa til loftet og mel bølla og dette
uten hvil. Det hendte også at han
hadde yngste gutten på sekken.
Det vi må huske på var at på denne
tiden så veide en melsekk 100 kg
og ikke 50 kg som nå.
Vi hørte også om når han ved
Linhagens brygge tok 200 liters
fatet i loggene og satte det pent
fra seg i koggen. Når en tenker på
den forholdsvis høye brygga og den
lave koggen måtte det nesten bli
over hodet.
Når Matias skulle ha på land
koggen tok han under tofta med
den ene armen og dro den opp.
Han dro den muligens opp på ett
sva fjell men det forringer ikke
handlingen etter mitt syn .
Vi innledet om hvorfor det var
slike sprekinger før ? Var det kosten og ikke minst at en begynte
og være med på arbeid i meget
ung alder ? Antagelig var det en
kombinasjon , og dette ble arbeidsmuskler som kunne brukes i 12 –14
timer , og ikke slike som er beregnet for og løfte vekter ett par
minutter!
Vi har mange episoder med
Matias, blant annet moloene og
veier som han bygde. Som sønnen
Harald fortalte så røsket han opp
einerbusker som andre tar opp
ugress . Jeg selv var for ung til og
kjenne særlig til han , så det er
sønnene som forteller . Når vi nevner moloene så løftet han naturligvis ikke de største blokkene , men
de flyttet seg heller ikke selv så
ikke dette skal bli misforstått .
Før ble bensin kjøpt i 15 liters
kanner. Fiskere og andre hadde
med seg tom kanne da de skulle
fylle. Matias hadde hentet en slik ,
men på denne var håndtaket vekk ,
så Matias måtte holde den i klypa,
ca 20 kg . På bybroen møtte han en
annen fisker som nok heller ikke
var noen kastekjepp . Abraham

Gundersen ? Nå kunne jo Matias
ha satt ned kanna men ble stående
og holde den i klypa uten en mine
. Den andre syntes dette var for
galt og fant på noe for og få avsluttet samtalen .
Matias var kjent for sine krefter
så det var noen som skulle spille
han et puss . Matias hadde vært
på Heuchverven og hentet en
motor , hvor stor vites ikke men
denne hadde han i fanget eller
unner armen. Så møtte han denne
som ville prøve Matias og begynte
og prate , mens Matias sto og
holdt på motoren.
Eldste sønnen Ole var om ikke
jevnsterk med sin far ikke langt
unna mener Harald Bekkevik halvbroren til Ole . Som 14 åring var
han med på berging av en svensk
skute og denne var lastet med silde
tønner , og sto på grunn utenfor
Portør . De fikk tønnene enten om
bord i en annen båt eller de ble
lempet på sjøen , dette er noe
uklart, men poenget var at han som
14 åring ikke hadde krav på mer
enn en halv part , noe som var vanlig ved fiske . Mens de voksne var
to stykker på tønna tok Ole tønnene
alene , dette var vel meget urett
ferdig , men slik var det .
Jeg husker min far fortalte at
han og broren var med på sildefiske på Vestlandet. De fikk en manns
part på deling.
Ole Bekkevik reiste på sjøen som
så mange andre og kom i land i
U.S.A. uten papirer og dette kunne
være problematisk men han arbeidet seg nordover blant annet med
tømmerhugst og kom til Canada ,
hvor han bygde seg en enkel båt ,
om vi kan kalle det slik ? Denne fisket han laks med , for siden og få
sin egen fiskekutter og gjorde det
bra.
Nå var vel ikke Harald , Lars og
Sigurd heller noen smågutter styrkemessig, men noen sammenligning her når det gjaldt de tre ville
ikke Sigurd være med på . Her var
det nok ikke lite beskjedenhet , for
det bodde mye krefter også i disse
tre , det må vi vel ha lov til og si.
Var det maten om den ikke var
så rafinert som var selve kilden til
styrken ? Det hette jo at sterke Nils
fra Seljord ble flasket opp på heste

melk og at det var dette som gav
grunnlaget for hans styrke .
Om de ikke hadde hest i
Bekkevika så hadde de ku og da
var det vel til tider godt med melk ,
og når vi innledet med Stute-sterkhet, så lå kanskje noe av det her .
Produktet kom jo også rett fra produsenten , uten og gå veien om
meieriet . Vi hadde det forholdsvis
bra sier Harald, om det ikke var
noen overflod , men en var villig til
og stå på, og de begynte tidlig. Fra
6-7 års alderen var de med , og
gjorde noe. Plukket stein fra åkeren
for eksempel. Hadde de vondt av
det ? Nei, sier de til meg.
Men det var perioder den gang
med lite fisk og mange som fisket
når det ikke var annet arbeid og få
. . Det var vel en 30 bakkelag ,og
de måtte være fornøyd med 30-40
kg torsk og kolje , på 2-3000 krok
bakke men når de fikk 20 øre pr. kg.
så det var hårde bud .
Harald fortalte vel ellers om
kostholdet at dette var rimelig sunt
, og at de aldri sultet . Her var årevis gris og diverse fisk blev saltet
ned for en streng vinter. Mel bølla
var også fylt opp .
Matias bodde en tid på Rauanne
før han kom til Bekkevika , men
han kom inne fra Østland .
Matias hadde en såkalt makrell
skøyte. Matias Bekkeviks faste
mannskap var Nils Peder og Jørgen
Knudsen , og de kom tidlig om
våren for og være med på barking
av garna og forberedelser til
sesongen. Bekkevik skøyta var fra
århundreskiftet og hadde en Grei
motor, som de hadde gjort klar for
og gå på sjøen. Det var Jørgen som
stelte motoren. Grei motoren
hadde vanninnsprøytning for kjøling
, fersk vann. Vand og diesel tankene lå ved siden av hverandre og i
hastværket fylte Jørgen vann på
diesel tanken. Da dette ble oppdaget var ikke Jørgen høy i hatten ,
og det var vel lite trolig at de kom
på sjøen denne kvelden ?
Jeg husker Harald Postmyr fortalte om seile ferdighetene disse
fiskerene hadde , for og komme
først inn om morgenen til
Grenlandsområdet, Porsgrunn /
Skien, hvor det kom folk og kjøpte ,
og som skulle selge dette videre ,
for dette var før fiskemottakene var
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Jack Halvorsen. Foto: Sigbjørn Larsen

utbygget , hvor de måtte avhende
fisken selv . Det samme var tilfelle
i Risør forteller Harald Bekkevik ,
og han husker godt en spesiel kar
fra Øvre Gjerstad som fortalte at
han var i byen en gang i året , det
var for og kjøpe makrell .
Makrellen puttet han i en strisekk , han skulle også ha en sekk
til naboen . Hvordan denne makrellen så ut etter og ha ligget i en
sekk på en hestekjerre i mai / juni
mnd . fra Risør til Øvre Gjerstad,
får vi bare tenke oss , hvor det nå
til dags ikke engang drikkevann blir
godkjent til og vaske fisken i , vi
snakker om enkelte produksjons
anlegg!
Harald forteller om sin far som
skulle til byen , og det var og ro ,
dette var mens Matias bodde på
Rauanne . Det var en motor drevet
båt som het ” Seks ” som vistnok
drev en slags rute og som skulle
samme veien til byen . Matias
ropte til båten om og få slepe , det
ble svart at de ikke hadde tid til og
stoppe men Matias var god til og
ro som de var på den tiden , særlig
da de som var spreke . Han rodde
forbi ” Seks ” og forand baugen på
båten , som måtte sakne farten og
han fikk fangelina om bord .
Det var vel Lars Bekkevik som
mente faren hadde rodd hele veien
til byen , og la til brygga føre ”
Seks ”
Det var en forhistorie til denne
roturen , for Matias skulle hente

doktor . .Far blev nesten 90 år forteller Harald og han hadde alle tennene i behold , men hadde aldri
eiet en tann børste , en grov brødskalk var det beste mente han .
Jeg forsto det slik at Matias spiste
ett brød i morgen målet men kunne
da gå på dette helt til middag i
etter middagen . Vi var jo inne på
kostholdet og dette blir vel bekreftet her ? Matias var ikke syk det
var årene som krevde sitt.
Harald er jo inne på de harde 20
–30 årene , med nødsarbeid , og
issjau til 2 kr. dagen 10 –12 timers
dag
Ellers var det matlapper og her
var Matias tilsynsmann for fattigvesnet , hvor han skrev ut til livs
opphold 5 kr pr uke . Harald forteller også om sin far som seilte noe
ute i unge år på seil skuter . Disse
hadde med seg reserveseil som var
brettet sammen og forsvarlig surret
, og et av disse bar Matias ved en
anledning på ryggen . Det var seilmaker Larsen som hadde sydd
dette seilet , og anslo vekten til ca
400 kg. Her var det nok de som var
skeptiske , men etter mitt syn
sammenlignet med annet vi vet
han har gjort er jeg ikke i tvil .
Matias var også med på is sjau
hvor de var nede i 1,70 kr for
dagen 10 –12 timers dag og ikke
som i dag rundt det halve , for og
sette det litt på spissen .
Forts side 26
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Tiden går... men vi ser fremover!
Fjerde generasjon urmaker er i gang

NYHETER

TRADISJON

FAG

BÅTOPPLAG
INNE OG UTE
Vedlikehold
og reparasjoner
av båt

PILGRIM
SMYKKER

SEIKO
PULSAR
LORUS
D&G
BREIL
KLOKKER

OAKLEY
SOLBRILLER

KIKKERTER

Vi reparerer og restaurerer
alle typer klokker på vårt verksted

KRAGERØ
TREBÅTBYGGERI
Borteid, 3790 Helle. Tlf. 35 98 91 90
Fax. 35 98 91 91 - Mob. 952 49 009
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MAT
Jack Halvorsen fra side 24

Matias syntes dette var dårlig
betaling og satte ut noe fiske redskap og tjente bedre på det . Så
kommer det en kar til Matias og
sier , nå burde du på isen igjen de
har lagt på til 2 kr. men han fortsatte og fiske .
Matias hadde hatt noen få kroner i banken , som de møysommelig hadde lagt til side i påvente av
enda dårligere tider ? Det var ikke
bare og bli syk heller den gang .
Banken gikk over ende og det blev
bare 30 % igjen .
Ikke nok med det, så mistet
Matias som andre fiskere hele
beløpet de hadde skutt inn i
Fiskerenes samvirke 1000 kr. dette
var smertelige tap for en vanlig
arbeids mann .
Det er kanskje ikke riktig og dra
fram bare det negative , men dessverre var det nok mest av dette på
denne tiden . Dårlig var det på en
husmanns plass hvor Kjæringa
hadde fått seg en strisekk , og i
denne klipte hun hull til hode og i
sidene til armene , dette blev hennes kjole vi er ikke så mange tiårene til –bake , vi er vel i 20 –30
årene . Vi har flere slike tilfeller
som Harald vil fortelle om , når han
skal erindre om seg selv og kona
Nelly .
Matias hadde fortalt en pisode
fra sjølivet som Harald husket , og
hvor tre karer hadde gått i land
deri blant Matias som heldig var .

De var kommet inn i en kneipe ,
hvor de var blitt spandert på med
vært sitt glass . Den ene hadde
ikke lang tid på og få dette i seg ,
mens den andre såvitt hadde
smakt , mens Matias ikke hadde
rørt sitt . Førstemann sovnet fort
og da skjønte de andre at her var
det snakk om Sjang haiing ?
Matias bar den første , mens den
andre fulgte ustøtt med . Her var
det nok meningen at disse skulle
om bord i en annen skute , og kanskje var det ikke så uvanlig og
gjøre det på denne måten ?
Harald husket også at det blev
bunnet ett sjømanns garn rundt
overarmen på faren , så spente
han musklene og vi hørte det smalt
sier Harald . Når Matias bygde vei
røsket han opp einer og eikerøtter
som ugress , og storslegga var
hørendes lang vei , og han holdt på
til han var 87 år , det var vel også
slik at han måtte noe ned på kne
på slutten , men veien blev ferdig
det jeg hørte
Det var en gang Matias blev
spurt om et sted av en annen , og
hvor Matias løfter åren på strak
arm og peker , og dette var ikke
noen padleåre! Her var det voldsomme krefter i forhold til vanlige
mennesker .
Matias hadde også datteren
Martha søster av Ole , hun arbeidet på Pleiehjemmet , og behøvde
ikke hjelp værken til tunge gryter
eller annet . Dette var noen ord om
en av Skjærgårdens sprekeste . .

Slik dekker du

høstbordet

Et lekkert høstbord i naturens egne
farger gir en kreativ og morsom
variant på bordet. Velg en brun
ensfarget duk som underlag. Ta inn
noen gule og røde høstfargede blader. Spar på noen kastanjenøtter.
Spre dette ut over bordet og vips
så har du et kreativt og morsomt

høstbord foran deg. Når vi også gir
deg fårikåloppskriften fra skjærgårdens kjøkken skulle alt ligge vel til

Slik gjør du
Skjær kålen i biter. Legg kjøtt
og kål lagvis i gryten med
pepperkorn og salt fordelt
mellom lagene. Det underste
laget skal være kjøtt. Det
øverste laget skal være kål.
Ha i kokende vann. La fårikålen
småkoke på svak varme under
lokk i en og en halv time. Rist
kjelen av og til så kjøttet ikke
setter seg fast i bunnen, men
rør ikke så mye at kålen går i
stykker. Fårikålen serveres
rykende varm med iskaldt
øl og snaps. Rørte tyttebær
hører også med.
Bææææ.

rette for et hyggelig måltid både
for øye og gane.

Dette trenger du
1 kg fårekjøtt, helst av låret,
kuttet i serveringsstykker.
1 stor hodekål
2 ts salt
4 ts hel pepper
3-4 dl kokende vann
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SIKKERHETSPRODUKTER
FOR HUS, HYTTE OG NÆRINGSLIV
Er du den lykkelige eier av hus eller hytte
i Kragerø eller Bamble?
Da har vi de beste tilbudene på sikkerhetsprodukter.
Med 30 års erfaring innen innbrudds-, brannalarmer
og videoovervåking, har vi produktene for deg.
Våre vektere sørger for hurtig og profesjonell bistand
med bil eller båt.
tasjon
s
m
r
a
l
a
t
dkjen
G FG-go
yn
G Etters
på alarm
g
n
i
n
k
y
r
G Ut
il/båt
G Med b

Ring 35 98 38 88
FOR GRATIS SIKKERHETSSJEKK OG ALARMTILBUD
www.grogaard-systemer.no

Partner i

Vi leverer alt i

SMIJERNSPRODUKTER
Smia ble etablert så tidlig som på
1800-tallet. I starten ble det hovedsakelig smidd redskap til jordbruk og
landbruk. Det ble smidd hestesko og
diverse stålbeslag til hestevogner.
Produksjon av stålbeslåtte kjærrehjul
var en av hovedgeskjeftene.

Smidde
gitter

Møbler

I 1920-30 åra ble det laget overbygg
til buss og lastebiler. I nyere tid
har Smia vært verksted for lastebiler
og anleggsmaskiner, for så å bli
«tradisjonssmie» igjen.
De fleste av Smias produkter bygger
på gammel tradisjon. Liljeformen
som Smia har i sine gjerdestolper,
lamper bord og benker kommer opprinnelig fra Sør-Europa. Sjøfolk tok
med seg støpejernsstolper med
liljeform hjem under seilskutetiden
på 1700-1800-tallet.

Kjetting

Solstadgjerdet

Gjerdestolper

Steinarbeid
og smijern

Lamper

Skilt

Porter

Årøsvingen, 3770 Kragerø - Tlf. 35 99 05 85 - 902 05 161. Postadresse: Solstadbakken 12, 3766 Sannidal
27

SKJÆRGÅRDSLIV

nerød:
Einar Grøn
“Bærøy”

emann:
Svein Wied
i
“Eskimoen
renna”
s
Jomfruland

sine barnn forteller om
an
m
de
ie
W
n
ei
Sv
tta i gata
r som en av gu r trer
lse
ve
le
pp
so
m
do
. He
er 50 år siden
i Kragerø for ov
t og
fe
of
st
i
aler frem
mange byorigin
skøyere
lik
år
st
eker frem
tr
es
tt
gu
ge
rli
he
ang var.
le som de deng
ga
vå
og
e
tig
ak
kk for å
padlet ut i kaja pil
Da Svein hadde
med
kalte sekkender, det
skyte arfugl, så
at
om
er
kt
det ry
og bue, så gikk
renna.
ds
an
ul
fr
m
mo i Jo
var sett en eski
hele byen
derminierte de
En 17. mai un
har vel
Maken til salutt
med dynamitt.
eller
sett verken før
byen knapt nok
historier
te selvopplevde
siden. Det er ek
les med
gråt som fortel
med latter og
lerglede.
boblende fortel

.
300.

bok om
d har skrevet
Einar Grønnerø
istorier
sh
rd
gå
r samlet
Bærøy. Han ha
får lese
e på Bærøy. Vi
om alle gården
bergikling, isbruk og
om jordbruksutv
fikk.
rier og fergetra
verk, skipsbygge
ennesm
om
så
eller og
Grønnerød fort
ene fra
opp gjennom tid
ker på Bærøy
nn til
ser med rike fu
steinalderboplas
ns
2005. Forfattere
hyttegjester anno s i stand til å
er os
nøyaktighet sett
slekhistorie gjennom
es
en
følge gård
til noen
blir også plass
ters gang. Det
inale
storier om orig
underfundige hi
tilknythendelser med
mennesker og
er selv
nar Grønnerød
ning til øya. Ei
har
st på Bærøy og
født og oppvok
nde på
sitt liv som bo
bodd her i hele y, så han kjenner
Bærø
gården Nordre
ken er
n de fleste. Bo
en
e
dr
be
Bærøy
ilder.
ed vakre fargeb
rikt illustrert m

.
350.

n:
Jack Halvorse
ilerlegendene
“Fiskere og se stmyr”
if Po
Harald og Le
og

buterer fiskeren
I sitt 79 år de
kmarHalvorsen på bo
fortelleren Jack
genrle
ile
se
k Fisker og
kedet. Hans bo
mko
ut
yr
Leif Postm
dene Harald og
de
re
le
al
kan bestilles
mer til jul og
forandelen. Boken
nå hos Kystbokh
ligon
rs
pe
lt spesielle
teller om to he
ring
æ
rin
ke
fis
seiling og
heter innenfor
er
nd
ge
le
e
nærmest bl
i Kragerø som
ck
Ja
e
Selv begynt
i levende live.
n var
kebrygga da ha
fis
Halvorsen på
år
17
!
el
år gamm
13 og et halvt
kefis
te
rs
fø
han sin
gammel kjøpte
mel
m
ga
år
r også 17
kogg. Båten va
ster
he
lv
ha
4 og en
da, 22 fot med
e
sin
et
ed
sen har gl
sleipner. Halvor
m
no
en
gj
r
ge
fortellin
lesere med sine
te
rs
fø
ns
ha
kommer
lokalavisene. Nå
bok.

rsen:
Sigbjørn La ”
sliv
“Skjærgård
man
ovence! Eller om
Her er mitt Pr
r
sie
n,
de
år
i skjærg
e
vil. Det gode liv
sin
om
er
. Han skriv
en
rs
La
rn
jø
gb
Si
.
r et år på Arøy r
opplevelser unde
effe
tr
Vi
.
st
hø
mer og
Vinter, vår, som
i
et
år
r
de
møter un
g
mennesker han
da
er
hv
i
l
de
får ta
skjærgården og
ages
e årstidene leds
og fest. De ulik
ns
de
år
rg
jæ
er fra sk
av matoppskrift
ert
tr
us
ill
m
no
er gjen
kjøkken. Boken
fotografier.
med praktfulle

.
300.

.
350.

28

SKJÆRGÅRDSLIV

1. Ta en bærbar PC

2. Sett i ditt NetCom Connect datakort

3. Jobb hvor du vil med fri bruk for
kun kr 399 pr mnd eks mva.

Nyhet! NetCom mobilt bredbånd
Bruk NetCom Connect i høst. Da kan du surfe, jobbe eller lese
e-post hvor du vil, opptil seks ganger raskere enn med ISDN.

Bestill NetCom Connect hos nærmeste forhandler, på netcom.no
eller ring oss på 05051.

29

Proximity BBDO

Jobb hvor du vil på 1-2-3
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Grunnet flytting

•Hus og hytter

tilbys en del antikke møbler

•Større prosjekter
•Nybygg og tilbygg
•Rehabilitering

Bl.a. Salongmøbl. nyrenessanse 1880-90,
nytrukket vinrød velour Salongmøbl, nyempire
1910-25, nytrukket gyllengrønn velour
Biedermeier sofa 1830-40, lys mahogny, stripet lys grønn brokade.
Store armstoler, 2 stk. nybarokk 1930-40,
håndskåren bjerk Biedermeier skrivebord ca.
1860 m/overskap og bokhylle, meget pent.
Stort spisestuemøbl. Chippendale 1910-25,
mørk mahogny, bord, 10 stoler, 2 armstoler,
buffet, anretningsskap og serviceskap, nytrukne seter. Alle møblene er i svært god stand.
Flere flotte kommoder og rosemalte kister
fra 1800 årene.

•Prosjektering
•Byggemelding og oppfølging
•Reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner
•Eiendomsutvikling

ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
MORTEN LUNØE SIVILARKITEKT MNAL NPA
P.A. HEUCHSGATE 13, 3770 KRAGERØ

Visning i Kragerø lørdag 24.9 eller søndag
25.9 etter avtale. Tlf. 97 71 25 84 eller se
annonse internett www.finn.no under Kragerø

www.arkitekthuset-kragero.no
post@arkitekthuset-kragero.no
Tlf. 35 98 33 00
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Kommunen satser på vann
og avløp til 2000 hytter
Med et ørlite forbehold om endelig vedtak i kommunestyret, starter
Kragerø kommune et omfattende prosjekt som kan gi vann og avløp til
mer enn 2000 fritidsboliger. - Det er stor interesse for å bli koblet til et
vann- og avløpsnett i skjærgården, og vi starter med Bærø og Borteid.
Det dreier seg om 250 enheter. Deretter står nye områder for tur.
Det sier avdelingsingeniør Vidar
Olsen og enhetsleder teknisk drift
Rolf Ausland til Skjærgårdsliv.
”Prosjekt vann og avløp” har en
kostnadsramme på nærmere 80
millioner kroner, og vil gi jobb til
lokalt næringsliv.
- Dette har store ringvirkninger,
sier Ausland og viser til at bedre
vann- og avløpsforhold vil føre til at
hyttene kan brukes mer. Dessuten
øker jo verdien for fritidsboligene
betydelig.
Parallelt med vann- og avløpsplanen, setter Kragerø Energi i gang
sitt prosjekt med å tilby bredbånd
til både fastboende og fritidsboliger. Totalt sett vil mange få en
helt annen mulighet til å bruke
hytta langt utover sommersesongen.

- Vi sendte nylig ut brev til 2000
hytteeiere som ligger sentralt til i
forhold til det planlagte ledningsnettet, sier Vidar Olsen. Foreløpig
har noe over 500 svart at de ønsker
å koble seg til. - Vi tror enda flere
vil melde seg etter hvert som dette
blir bedre kjent.
Fra kommunens side blir det presisert at dette ikke dreier seg om
noe offentlig pålegg. - Det er en
del hytter som har gode løsninger
for vann og avløp. Så lenge dette
tilfredsstiller gjeldende lovverk,
skal ikke vi komme med krav om
tilkobling. Men vi ser helt klart at
mange ønsker stabil vannforsyning
og en bedre løsning for avløp fra
hyttene, sier Ausland.
Slike prosjekter skal være selvfinansierende. Det gjelder også drif-

ten av kommunens vann- og
avløpssystem. Derfor må kommunen beregne en tilkoblingsavgift
som forsvarer investeringen, men
som ikke gir noen fortjeneste for
kommunen. - Det vil koste 40 000
kroner å koble seg til. I tillegg må
hver enkelt stå for kostnadene på
egen eiendom og ledninger frem til
kommunens anlegg.
- Hva med de stedene som ikke ligger inntil kommunens ledningsnett?
- Det vil alltid være steder som vi
ikke kan få med oss på grunn av
store avstander, men i en del tilfelle kan det være aktuelt at man
slår seg sammen. Da blir jo kostnadene redusert for den enkelte.

Kjennemerke fjernes?

Etter hvert regner vi med å få henvendelser også utenfor det nettverket vi legger opp til.
En del av skjærgården har allerede
stabile vann- og avløpsforhold.
Noen steder er det egne renseanlegg, og kommunen har lagt vannledning blant annet til Skåtøy,
Jomfruland og Stabbestad. Disse
ledningene blir en del av det nye
nettet, som i løpet av 5-6 år kan
betjene store deler av skjærgården.

Det er fristende å presentere et
regnestykke for ringvirkninger av
dette prosjektet. Næringslivet vil
få jobben med å bygge ut ledningsnettet, og i tillegg kommer arbeid
på hyttene og fremføring til nettet.
Regner man 50 000 kroner pr.
enhet, dreier det seg om 100 millioner kroner.
Man må også kunne gå ut fra at
verdien for hver enkelt fritidsbolig
vil øke betraktelig.

Alt i dører og vinduer

Kom
Kom til oss med
drømmene
drømmene og idéene
Produs
e
a
v Krage nt
dine!
vindu rø-

Et av Kragerø´s kjennemerker kan forsvinne...

NCC ønsker på lengre sikt å fjerne
fjellveggen mellom bruddet på
Valberg og Bærøfjorden. Her kan
det bli boliger i amfi!
NCC har rett til å bryte stein på
Valberg innenfor en konsesjonsperiode på 50 år, men ønsker allerede
nå å planlegge den fremtidige
utnyttelsen av området.
Komunearkitekten redegjorde for
planene i siste møte i formannskapet. Saken ble ikke formelt
behandlet, men vil komme tilbake
som en del av en større reguleringsplan. Den stupbratte
Valbergheia er et kjennemerke for
Kragerø, men det ytterste skallet er

Rolf Ausland og Vidar Olsen inviterer hytteeierne til å koble seg til
kommunens ledningsnett for vann og avløp.

bare ca. 10 meter bredt. Ved å
sprenge bort fjellet, får man direkte adgang til sjøen. Mulighetene
for utbygging er selvsagt meget
gode, men det spørs hva offentlige
myndigheter sier...

et

Seilbåter i
lærling–klassen
ønskes kjøpt.

Kammerfossv. 2 • 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 65 30 • Fax 35 98 65 31
firmapost@kgr.no

Kragerø Maritime Leirskole,
Tlf.35 98 57 00

KragerøAvisa Tlf. 40 00 63 50
Sigbjørn Larsen Tlf. 40 00 63 50
Willy Nilsen Tlf. 975 54 460
Tore Trondsen Tlf. 924 80 145
post@krageroavisa.no
www.krageroavisa.no

Edv. Munchsvei 19. Kragerø Næringshavn Postboks 15, 3791 Kragerø
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RESTAURANT, CAFÉ, SELSKAP & MATKURS

7-retters
ukemeny 395,-

Vi bistår i
juridiske spørsmål
og ved
kjøp og salg
av fast eiendom.
Ta kontakt med
vår lokale representant.

Overlat kvelden til kjøkkenet og nyt et langt måltid på en
reise gjennom spiseseddelen, og kanskje også andre komposisjoner fra kokkene. 4-retters middag kr. 295,-.
5-retters lunsj (lørdag) kr. 195,-.

Marie Røegh Edwardsen

Åpningstider: Tors–fre kl. 18 og lørdag kl. 12

Vår lokalkunnskap - din trygghet
Pb. 24, 3994 Langesund Tlf. 35 96 80 60 Mobil 92 26 32 90

Planer i kø på
Valberghalvøya
Planene står nærmest i kø når
Kragerø kommune skal utarbeide
reguleringsplan for deler av
Valberghalvøya. En broforbindelse
fra Gromstad til det gamle bruddet inngår i planene.
Formannskapet ble orientert av
bygningssjefen og kommunearkitekten på siste møte, og planene
ble svært godt mottatt. Det gjaldt
spesielt den planlagte broforbindelsen fra Gromstad over sundet
til Valberg. En slik løsning gjør at
man slipper å presse en ny vei
gjenom Lindtvedt og man behøver
heller ikke prosjektere en langt
mer kostbar bro ved Sandåsen.
Morten Bjerka i Gromstad Auto er
interessert i å bli med på en løsning som gjør at bedriften kan
flytte båtavdelingen over sundet.
Bygging av boliger inngår i denne
planen.
Ved å få bro over sundet kan
man også åpne for mer boligbygging på Valberg.
En samlet plan for
Valberghalvøya vil også omfatte
veien til Lovisenberg, et mulig
boligområde innerst i Kilen og ny
næringsvirksomhet på
Lovisenberg gård.

”Triple play” også
i skjærgården
Alle gode ting er tre for Kragerø
Energi, som nå går igang med sin
storstilte bredbåndsatsing.
Kundene vil få tilbud om den
såkalte triple play-løsningen som
består av Internett, TV og telefoni.
Triple play-løsningen har så stor
kapasitet at man sender digital TV,
høyhastighets Internett, telefoni,
videoleie og ”program on demand”
på en og samme kabel. Den største forskjellen ligger i Internetthastigheten og i de nyskapende
TV- tjenestene. Kundene vil få
gunstige pakkeløsninger til boliger,
bedrifter og fritidsboliger med
lokal tilpasning både i innhold og
utseende. Tjenestene vil bli solgt
under Kragerø Energi sitt varemerke.

T ELEFON

35 98 90 90 - www.tollboden.org

Spennende samarbeid
med hytteeiere
Bilfri by, langtidsparkering, avfallsmottak og
vann og avløp. Dette er noen av temaene som
har vært drøftet mellom Kragerø Kommune og
en uformell samarbeidsgruppe av hytte-eiere i
Kragerø. Nå vil ordfører Erling Laland utvikle
samarbeidet videre. Derfor synes jeg den nye
hytteavisa er en så god ide. Her kan flere få
informasjon og vi kan få flere med i et spennende samarbeid med kommunen, sier ordføreren.
I to år har Kragerø kommune utviklet et spennende samarbeid med
hytte-eiere i Kragerø. Ordfører og
kultursjef har benyttet
Kragerøguttenes torskeaften i Oslo
til samtidig å møte et nettverk av
hytte-eiere som har hatt hytte i
Kragerø i generasjoner. Mange
temaer har kommet opp og gitt
konkrete resultater, som for eksempel avfallsmottaket på Tangen og
langtidsparkering.

Oppfordrer hytte-eierne til å
organisere seg
Samarbeidet mellom hytte-eierne
og Kragerø kommune er i støpeskjeen, sier Erling Laland. Vi har
hatt flere møter både i Oslo og i
Kragerø med en uformell samarbeidsgruppe. Alt må begynne et
sted. Mange aktuelle problemstillinger har vi drøftet og det har også
ført til konkrete resultater. Nå må
vi utvikle dette spennende samarbeidet videre. Derfor synes jeg
blant annet at denne hytteavisa er
en så god ide, for her kan vi få
informert flere hytte-eiere om det
som skjer, og kanskje få med oss
enda flere. Det blir jo vanskelig om
vi skulle hatt en dialog med alle på
en gang, men jeg vil oppfordre

hytte-eierne til å organsiere seg i
hytte-eierforeninger som eventuelt
kan få representanter i et mer formalisert fremtidig samarbeidsorgan
med Kragerø kommune.

Avfallsmottak og langtidsparkering løst
Vi har løst noen av problemstillingene som har vært drøftet til nå, så
som avfallsmottak for større gjenstander på Tangen og langtidsparkeringen samme sted. Nå var
denne ordningen så ny i år at det
ikke var så mange som kjente til
den, men jeg håper at ved å gi
informasjon blant annet gjennom
denne nye hytteavisa, så vil hytteeierne få opp øynene for disse nye
ordningene, og lettere kunne gjøre
seg bruk av dem, sier Laland.

En naturlig del av velferdsutviklingen
Vi erkjenner også at vi har store
utfordringer foran oss i å løse
hytte-eiernes ønsker om bilfri by og
vann og avløp. Samtidig ser vi at
det ikke er umulig, og at mange
hytte-eiere er veldig miljøbevisste.
De er glade i byen og vil det beste
for samfunnet her. Vann og avløpsordningen kan bli selvfinansie-

32

Ordfører Erling Laland vil utvide samarbeidet med hytteierne.

rende. Dette arbeides det nå med i
administrasjonen. Vi må erkjenne
at det er en naturlig del av velferdsutviklingen at folk kan få stadig
bedre komfort på hytta, og ønsker
seg en god og miljøriktig ordning
på dette, sier Laland. Det er ennå
ikke bestemt om det kommer til å
bli et nytt møte i Oslo i år, eller
hvilken form dette møtet i så fall
skal ha. – Tiden er kanskje moden
for å leie et lokale og invitere enda
flere hytte-eiere med i et slikt samarbeid, sier Laland. Mediene vil bli
invitert og det ligger referat fra
møtene på kommunens nettsider,

så alle kan følge med i hva som
skjer, sier Laland.

Hva trenger dere?
Etter hvert har alle de berørte etatsjefene som har et fagfelt som
berører hytte-eierne også kommet
med i samarbeidsmøtene sammen
med rådmannen.
- Er det noe Kragerø kommune
trenger? ble det spurt på et av
møtene fra hytte-eierne. En mobil
brannpumpe, svarte en av etatsjefene. Den nye brannpumpen er nå
på plass, takket være hytte-eierne.

SKJÆRGÅRDSLIV

BÅTER TIL

HØSTPRIS
Gratis lagring til høsten “Kragerø¨s maritime senter”

5920/F115

5010/F60

KR.

161.000,-

KR.

289.000,-

UTSTYR: Konsolltrekk

UTSTYR: Teakdørk, Kalesje, Stoltrekk

5910/F100

5930/F115

KR.

KR.

248.000,-

UTSTYR: Teakdørk, Konsolltrekk, Stoltrekk

KR.

271.000,-

UTSTYR: Kalesje, Stoltrekk

Alle inklusive: Fangliner, båtshake, padleåre, fendere m/tau,
dregg m/tau, flagg m/stang

3791 Kragerø. Tlf. 35 98 57 77 - Faks. 35 98 15 31
post@marina-service.no - www.marina-service.no
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Hvorfor du bør kjøpe
båten der du bruker den

Reparasjoner
av alle typer hvitevarer
og kjølerom/kjøleaggregater
til privat bruk

Alle som har hatt båt en
stund har erfart at noe ikke
alltid fungerer som det skal.
Saltvann, korrosjon og groing
gjør båtlivet surt for mange.
Da er det greit å vite at du
har tilgang på fagfolk der du
bruker båten.

Unngå frostskader til vinteren.
La oss ta vinterkonserveringen
for å ungå frostskader.

ca 350 båter – i størrelser fra
8 fot til 35 tonn. Faglærte
mekanikere og erfarne båtbyggere sørger for at vedlikehold,
service og reparasjoner blir
skikkelig utført.
Innendørs lagring
Velg mellom kaltlager eller
oppvarmet hall. Hallene kan
også brukes om sommeren, i
perioder båten ikke er i bruk.

Dette er Kiil-Sandtangen:
– Forhandler av flere kjente
kvalitetsbåter.
– Forhandler av markedsledende motormerker
– Båt- og motorverksted
– Salg og montering av
båtutstyr
– Vinteropplag og konservering av båter og motorer
– Båthavn

Travelift med 35 tonns
kapasitet
Med denne Traveliften håndterer vi båter opptil 35
tonn – både motorbåter og
seilbåter med riggen oppe.
Traveliften kjører selvsagt
båtene ut og inn av oppvarmet hall, og gjør at vi kan
håndtere mange store båter
rasjonelt gjennom de ulike
fasene av vinteropplaget.

Kiil-Sandtangen tar ansvar for
båten din – sommer som
vinter.
Her på Kiil-Sandtangens
anlegg i Barlandskilen i
Kilsfjorden tar vi nå hånd om

SANDTANGEN

K I I L - S A N D TA N G E N A S

ÅRØSVINGEN, 3770 KRAGERØ. Tlf. 35 99 08 00 - Fax. 35 99 08 02

3766 Sannidal, Kragerø. Tlf. 35 98 47 60. E-post: post@sandtangen.no www.sandtangen.no

LØVBLÅSER

VEDKLØYVER

BR 600

Ferax BVK

Bensindrevet

med stående
motor som
plasserer tyngdepunktet over
hjulene.
Hydraulisk
frammating,
returmating med
fjærtrykk.
Leveres med
hjulsett og håndtak.

STIHL

5490,-

Kløyvekapasitet: 5 tonn
Motor: 1,5 kW

2990,-

STIHL

MS 250 C-BE

Effektiv, komplett utrustet motorsag Easy 2 Start som
gjør sagen utrolig lettstartet og hurtigstramming
av kjedet – helt uten verktøy.
Passer utmerket for alt slags arbeide.

3290,-

Ny, meget effektiv ryggbåren løvblåser med ekstra lyddemping – den «stillegåednde» løvblåseren.
Utrustet med STIHLs miljøvennlige 4-MIX motor.

VI HJELPER DEG

LØVBLÅSER/
SUGER

1195,-

Få sving på feiearbeidet:
Elektrisk drevne
løvblåsere
Som «luftfeiekoster»
er de elektrisk drevne
løvbåserne fra VIKING nyttige
hjelpere når det gjelder å samle
sammen løv, avklipt gress og barnåler.
De er stillegående og – den lave vekten
til tross – effektive. Like effektivt som de «feier»
bort løv og annet, suger de opp løvet – med tilbehøret Vac-Kit: Oppsamleren monteres og planteavfall og annet avfall suges enkelt opp, selv fra
den minste sprekk.

MOTORSAG

med vedlikehold av hage og hytte.
Vi skreddersyr hagemaskiner og tar servicerep. på stedet.
GRESSKLIPPERE, PLENKANTERE, RYDDESAGER m.m.

RYDDESALG
FS 200

3990,-

Leveres med
sagblad og
trådhode

TOOLS

Kragerø Verktøy AS

DIN INDUSTRIPARTNER

Ytre Strandv. 3, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 33 65
17

HØYTTRYKKSPYLER RE 127 PLUS
OGSÅ MED TERRASSEVASKER
Kaldtvannsvasker,
standard utrustet med
integrert slangetrommel, holder
for kabel, armert høyttrykksslange, vogn, høytrykks- og rotormunnstykke, tank for rengjøringsmiddel
og en praktisk holder til tilbehør.
Arbeidstrykk 150 bar

2990,-

