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Sett fra 
 Sildebukta

Villmannskjøring i båt har blitt et tiltagende problem i skjærgården spe-
sielt på sommerstid. Ofte er det unge båtførere som mangler nødvendig 
båtvett, kunnskaper og båterfaring. Ofte fører de båter som går fort og 
tar ikke hensyn. Vi tror imidlertid ikke at løsningen er å innføre en redu-
sert hastighet over alt i skjærgården innenfor en bestemt avstand fra 
land, slik enkelte har tatt til orde for. Dette ville ramme alle dem som 
kjører båt fullt ut forsvarlig av fastboende, yrkestrafi kk, hyttegjester 
og båtturister som har både ferdigheter og kunnskaper i orden og for-
holder seg til sjøvettsregler og merking, og farer hensynsfullt til andre 
båtførere.

Selv om villmannskjøringen på sjøen kan skape enkelte tilfeller av 
uheldige situasjoner er det langt igjen til båttettheten på sjøen tar 
igjen biltettheten på land. Eller for den saks skyld at antall ulykkestil-
feller/dødsulykker i båt tar igjen landverts trafi kk. Vi tar ikke til orde 
for å innføre en maksimal tillatt hastighet på E18 på for eksempel 15 
kilometer i timen selv om det av og til skjer ulykker. Tvert i mot tillater 
vi en fart på 100 kilometer i timen med en langt mindre avstand og en 
langt høyere tetthet mellom bilene enn det båtene representerer på 
sjøen.

Å innføre en generell fartsbegrensning til sjøs på for eksempel fem 
knop uansett i en avstand til land av 100 meter, slik jeg har fått referert 
et forslag, ville være like feilslått som en alkoholpolitikk der vi tillater 
kun en øl pr. måned pr. mann, fordi noen er alkoholmisbrukere.

 “
Sigbjørn Larsen,

redaktør Skjærgårdsliv

tiden er moden for å 
innføre obligatorisk 
båtførerprøve

Sigbjørn Larsen

Snø

Sigbjørn Larsen

Vi tror derimot at tiden er moden for å innføre obli-
gatorisk båtførerprøve for alle som vil føre en båt 
på sjøen, for båtførere som skal føre båter over en 

viss fart og størrelse. Så får man heller diskutere hvor den grensen skal 
gå. En båtfører med en pram på 4,5 hk i Sognefjorden har åpenbart ikke 
det samme behov for en båtførerprøve som en jente/gutt med en ribb i 
Kragerøskjærgården som gjør 45 knop i et langt mer trafi kkert farvann. 

Et obligatorisk båtførerbevis for båt på sjøen ville fungere som et 
obligatorisk sertifi kat for bil på land. Dette vil øke kunnskapen og føre 
til færre uheldige situasjoner. En personlig båtførerbevis kan være 
påbudt å ha med i båten som et sertifi kat er det i bil på land, og være 
en enkel sak for politiet å kontrollere. Et register over båtførerprøver 
ville være like enkelt å administrere som et register over bilsertifi kater 
og straffereaksjoner og bøter ville være direkte sammenlignbare med å 
kjøre bil uten sertifi kat. 

Utfordringen, i dag er at unger helt ned i ungdomsskolealder som 
nærmest aldri tidligere har vært på sjøen får en båt mellom hendene 
som har en fart og en størrelse som de ikke er i stand til å kontrollere, 
ei heller kunnskaper om å manøvrere i hensyntagende til andre båtfø-
rere til sjøs. Men en almenn fartsbegrensning med 
sneglefart for alle som ferdes på sjøen er ikke veien 
å gå.

Først fl agrer et fjon så stille forbi
- Nå kommer vinteren!, ville det si.
Så kommer fnuggene farende fl ere.
Se sluddet så vått og sørpete dere!

Slapser og kladder og silkeføre
Glitrer og svaller og rimer gjør det.
Kram eller skare, is eller tø
eller rett og slett - snø! 

Så daler fi llene ned i fra skyen
så kommer kjærringer store som byen!
Så drysser de ned i hopetall;
stjernene små, som var de krystall!

Fra et byggeperspektiv mener jeg 
at det fi nnes referanser, erfaring 
som er verd å ta vare på. Ta vare på 
for noe! Spare så å si! Dette kan 
gjelde arkitektur, og landskap. Hva vi 
bestemmer oss for å satse på. Hva 
vi går for. Hva vi syntes er viktig. Er 
det dette som skal være vår overle-
vering, til neste generasjon? Kan vi 
stå inne for det? Disse spørsmålene 
syntes jeg er viktig. 

For skeptikerne er det ikke nød-
vendig å anta at man derfor må 
inneha en nostalgisk holdning til 
ethvert byggeprosjekt av den grunn. 
Det er ikke dermed sagt at man er 
mot alle ting heller. Eller at byggesti-
len skal ligne begynnelsen av forrige 
århundres arkitektur. 

Den nye arkitekturen må ses i 
sammenheng med den gamle arki-
tekturen. 

Den må ikke skygge for, eller stå i 
veien, men speile den gamle arkitek-
turen, samtidig som den er noe i seg 
selv. Det fi nnes mennesker å lytte til. 
Det fi nnes profesjoner. Arkitektene, 
historikerne, planleggerne. Jeg tror 
at arkitektene altfor ofte utfordres 
av kravstore oppdraggivere som selv 
vil bestemme hvordan bygget skal 
se ut. Man vil avgjøre beliggenhet, 
fasade, og ikke minst materialvalg. 
Tidligere fantes det åpenbare regler 
for byggeskikk. Man skulle ikke 
legge hus der man brøt horisonten 
for eksempel. Hus ble plassert i 
forhold til andre hus, og i forhold til 
vær, og vind. Vinduer, og dører ble 

plassert i forhold til fastsatte mål 
som var basert på tommer og alen; 
på kroppsmål; Det vil si at det fan-
tes faste kriterier der estetikk satt 
i førersetet. Med etterkrigstidens 
gjenreising kom husbankhus og 
husmorvinduer. Da satt funksjona-
litet i forsetet. Siden økte stadig 
levestandarden. Og altså vår oppfat-
ning av å ordne opp selv; Også med 
arkitekturen. Man sier at smaken er 
som baken.  Det har lenge vært opp 
til både smak, og bak. Kan fremti-
dens blikk få oss til å tenke anner-
ledes? Det kan bli moderne å tenke 
naturvennlig. Det kan bli sidrumpet 
å ikke ta hensyn. Til ikke å tenke 
miljø. Kanskje vil miljøfaren også gi 
positive virkninger? Kanskje kommer 
vi til å bry oss mer om helhet. Og 
estetikk.  I Kragerø diskuterer vi ofte 
hva som er det rette for den såkalte 
utviklingen. Ordet utvikling kan få 
meg til å grøsse. Det er som om det 
ligger en forventing om at det fi nnes 
en mal på det som er utvikling. Men 
utvikling er et ord for hvilken retning 
noe tar. Det er en bevegelse som 
innebærer valg; Valg som ikke bare 
er ja eller nei. Hva må til for å sikre 
Kragerø på kort sikt? På lang sikt? 
Det er øynene som ser, sier ordtaket. 
Kritikken fra sommergjester, og ho-
vedstads journalister peker ofte på 
hvor Kragerø svikter når det gjelder 
å sikre Kragerø på lang sikt. Og det 
kan kanskje være fornuftig å høre 
på hva utenforstående umiddelbart 
ser; For dette første blikket stemmer 

ofte. Og det vi ikke liker hos andre, 
liker vi sannsynligvis ikke her heller. 
En såkalt JA holdning til alt, vil sam-
tidig innebærer NEI til mye annet i 
fremtiden. Vi må prøve å få øye på 
konsekvensene i tide. At fremtidens 
mulige tiltak kommer til å bli dempet 
på grunn av siste års utbyggingspro-
sjekter, er jeg ikke i tvil om, men jeg 
er heller ikke enig i en fullstendig 
utbyggingsstopp. Man må vurdere 
sak for sak.

Hver øy bør vurderes for seg, for 
å se hvor metningspunktet er nådd, 
eller hvor det fi nnes muligheter som 
ikke vil ødelegge skjærgården. Av-
slutningsvis vil jeg utfordre med å si 
at jeg aldri tror det er fornuftig å si 
ja til prosjekter med begrunnelse i å 
sikre sysselsettingen i Kragerø. 

Det er verdt å gå en runde ekstra 
ved store innhogg i naturen eller 
miljø. 

Dette er ikke motsatsen til fram-
drift eller utvikling. Jeg er tilhenger 
av profesjonalitet i alle ledd. Alle 
saker skal behandles med respekt. 
Saker skal være preget av likebe-
handling. Da sier man ikke ja til en 
brygge med bølgebrytere, eller boder 
nede ved sjøen, hvis man har sagt 
nei til alle andre. Dette er bare et 
eksempel. Jeg merker at jeg kunne 
holde på i en evighet.

Men det må begrenses. Akkurat 
som visse utbyggingsprosjekter. 

Trine Jørgensen

Trine Jørgensen er leder av bygningsrådet i kragerø. Foto: Jan Hasseleid.
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Nå kan du forsikre den røde bilen din hos oss!
Spør oss om Terra Skadeforsikring. I en samtale med oss får du en oversikt over hvilke forsikringer du trenger.
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Torsken er på sitt beste mot 
slutten av desember og utover 
i januar. Herlig lever og rogn og 
spenstig og fast i fi sken har den 
blitt etter å ha svømt langt for å 
gyte. Torsken skal rundrenskes og 
trekkes og serveres med lever og 
rogn, smør og gulrøtter og purre 
og grov eller tørr sennep. Selv 
benytter jeg Ringerikspoteter som 
gir en god smakskombinasjon til 
torsken. Leveren kuttes i biter og 
kokes med løk, eddik og laurbær-
blad i 45 minutter. Rognen kan 
du pakke inn i matpapir med litt 

grovt salt og la småkoke/trekke 
i glohett vann minst like lenge 
som leveren. Torsken bør skjæres 
i fi ngertykke skiver og trekkes i 
ca. 7 minutter like før servering. 
Fisken skal slippe ryggbenet når 
den er klar. Jeg anbefaler en rett-
vinklet fi skeøse for å få fi sket opp 
stykkene hele fra gryta og opp på 
tallerkenen. Et skikkelig torskehiv 
midtvinters er blant årets abso-
lutte kulinariske høydepunkter.

Skjærgårdsliv

KragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerøKragerø
torsken

Det nærmer seg jul og Kragerøtorsken er på 
innsig. Mange koser seg med Kragerøtorsk 
til julemiddagen. På fi skebrygga i Kragerø 
sørger fi sker Tom Rolund og fi skehandler Petter 
Kjendal for at torsken kommer trygt i havn. 
Kragerøtorsken har en spesiell plass i manges 
hjerter og ganer.

KragerøKragerøKragerøKragerøKragerø
torskentorsken

Kragerø
torsken

Kragerø
torskentorsken

Kragerø
torsken

Kragerø
torskentorskentorskentorskentorskentorskentorskentorsken

Det nærmer seg jul og Kragerøtorsken er på Det nærmer seg jul og Kragerøtorsken er på 
innsig. Mange koser seg med Kragerøtorsk 
til julemiddagen. På fi skebrygga i Kragerø 
sørger fi sker Tom Rolund og fi skehandler Petter 
Kjendal for at torsken kommer trygt i havn. 
Kragerøtorsken har en spesiell plass i manges 
hjerter og ganer.
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Det var nettopp etter å ha satt til 
livs en torsk fra Kragerø at Munch 
også fi kk inspirasjon til å forfatte 

sin populære slogun; ”Kra-
gerø, Perlen blant 

kystbyene!,” i et 
brev til Kra-

gerøv-
ennen 

og forfatteren Christian Gierløff.  
Uttalelsen har blitt hengende ved 
Kragerø i byens markedsføring 
hele tiden siden. Edvard Munch 
malte også et bilde av seg selv med 
denne Kragerøtorsken liggende på 
tallerkenen. Den verdensberømte 
maleren gav gjentatte ganger i 
forskjellige sammenhenger uttrykk 
for Kragerøtorskens fortreffelig-
het. ”Like på nippet til å sende 
dette brev fi kk jeg en veldig torsk. 
Dens hode lå på min tallerken som 
en yppersteprest. Hils mitt kjære 

Kragerø, perlen blant 
kystbyene,”  skriver 
Munch. Når han senere 

”sertifi serte” fi skehandler  
Erik Krafft som ”gutten fra 

Historiens 
dager,” så 
benyttet 

han også 
anledningen 

til å takke Krafft 
for ”den deilige fi sk 

som De har sendt mig 
gjennom årene.” Edvard 

Munch hadde 
forelsket seg i sjømaten 
fra Kragerø, og da spesielt i torsken 
som han betegnet som en ”herlig 
fi sk, havets gull!” Etter at han fl yt-
tet fra byen bestilte han likevel fi sk 
fra fi skehandleren i Kragerø som 
ble sendt ham ekspress med jern-
banen! Fisken i Oslos fi skedisker 
karakteriserte han som ”bedervet”! 
I et brev til Gierløff heter det: ”Jeg 
måtte i dag undvære frokost fordi 

min husholderske 
stod i kø for å få en bedærvet 
makrell. Gjør det ikke sa jeg, men 
hun er innlending, og ikke som våre 
familier oppdratt ved sjøen.” Fiske-
pudding, hummer, torsk og makrell 
fra Kragerø stod derimot høyt i kurs. 
”Takk for den deilige fi sk i vinter. 
Fisken og hummerbachfi skene, 
de var delikate, men best var den 

halvsaltede 
torskene, 
de gav meg 
gode retter 

helt til nå.” I et nytt brev til Gierløff 
fra 1943 skriver Munch: ”Var det 
mulig å få noe makrell? Det er 
uendelig lenge siden jeg smakte en 
makrell. Her er bare bedervet fi sk 
og få.” 

Edvard Munch
og Kragerøtorsk
Hvilken annen fi sk har fått malt sitt portrett av selveste 
Edvard Munch, om ikke en torsk fra Kragerø?! Munch 
fi kk selv tilsendt Kragerøtorsk ekspress med jernbanen 
til sitt hjem på Ekely i Oslo fra fi skehandler Erik Krafft i 
Kragerø. 

60 år med torsk for Kragerøguttene
Hvilken annen by kan skilte med egen 
torskeaften for utfl yttede bysbarn? Eller 
et lovverk som påbyr avnytelse av torsk 
fra hjemstedet? For sekstiende gang var 
Kragerøguttene samlet til torskeaften i Oslo i 
2007. 

Den første protokollførte torskeaf-
ten for utfl yttede Kragerøgutter fant 
sted 17. februar 1949. 

- Det var min far, Haakon Ellings-
en, som tok initiativet, fortalte Karl 
Fredrik Ellingsen. Under sin tale til 
Kragerøguttene på årets torskeaf-
ten overrakte han samtidig et bilde 
av Guido Schjølberg til Kragerøgut-
tene ved Alex Krafft. – Dette øn-
sker min bror Hans Erik og jeg å gi 
til klubben, sa Ellingsen. Bildet vi-
ser et møte i restauranten La Belle 
Sole i 1951 med 13 til bords. Guido 

Schjølberg tegnet bildet direkte på 
restaurantens papirduk! 

Ellingsen fortalte også at ka-
meratklubbens lovverk var at man 
skulle spise torsk fra Renna og 
ha middelskoleeksamen! Årets 
torskeaften viste at dette var en 
fremragende ide. Med 44 Kragerøg-
utter til stede og god rekruttering til 
arrangementet ble det en feststemt 
aften i Oslo Militære Samfund. Det 
gjøres nemlig med stil når Kragerø-
guttene setter seg i stevne. Jeg tror 
nesten ikke jeg så en åpen skjorte. 

Skjærgårdsliv
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for ”den deilige fi sk 

som De har sendt mig 
gjennom årene.” Edvard 
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60 år med torsk for Kragerøguttene
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BESTILL 
JULETORSKEN

"En gang spiste jeg et torskehode. 
Det lå på tallerkenen min og stirret 

på meg som et tomt fakultet. 
Jeg skrek da jeg spiste dette." 

Jens Bjørneboe

NÅ!

35 98 04 11

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
3770 Kragerø – 907 61 576 – 35 99 09 98

peder@skagerak-trepleie.no

SKAGERAK
TREPLEIE

TREFELLING
Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging
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Julebord og Spa i førjulstiden!
Dinnershow i januar!

Vårt julebord står dekket hver fredag og lørdag 
f.o.m. 16. nov ember til 15. desember i restauranten 
og i bankettsalen. 

Julebord:
Prisene er pr. pers. pr. døgn.
Enkeltrom kr. 1645,-
Dobbeltrom kr. 1345,-

Aperitiff og buffé:
Aperitiff fra 18.30 og buffé fra 19.30-22.00.

Bar og underholdning: 
Baren er åpen til 03.00, servering opphører 02.30.
Pianoentertainer og levende musikk.

Showet «Winter Wonderland» presenteres 
fredag 11. og 18. januar 
lørdag 12. og 19. januar

Pris pr. person i dobbeltrom kr. 1270,-
Pris pr. person i dobbeltrom suite kr. 1470,-

Prisen inkluderer inngang til Kragerø Spa – Velvære og trening, 
Showet «Winter Wonderland» og 3-retters middag. 

Terningkast 6 fra Trønderavisa: «En mer severdig forestilling enn dragshowet 
Winter Wonderland skal man sannelig lete lenge etter»
Terningkast 5 fra Bladet Vesterålen: «Morsom underholdning av høy klasse»

Julebord inkluderer: 
Én overnatting med frokost
Tradisjonell julebordsbuffé
Inngang Kragerø SPA - velvære og trening

Julebord og Spa i førjulstiden!
Dinnershow i januar!

Quality Spa & Resort Kragerø
3788 Stabbestad

Telefon: 35 97 11 00, fax: 35 97 11 01, booking.kragero@choice.no

NÅ!
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Høstfargene gnistrer. Været er 
klart. Jeg la til i Langøykilen. Stille, 
så stille. Nedfall fra trærne dekker 
stien. Forbi gården til Anker. Det vil 
si det er Bakken som eier gården 
nå, men for meg vil det liksom alltid 
være Peder Anker som bor der. Han 
og Wedel, greven og 
Karen, Peders 
datter, 

som var gift med Wedel. Grevinne 
Wedel. 

Forbi den gamle rødmalte verks-
skolen. En av landets første faste 
skoler for arbeiderbarn. Oppover 
Breivold. Det er ikke mye igjen av 
jordet som en gang gav opphavet 

til navnet Breivold. Nå er det 
nærmest en smal 

sti gjennom 
tunge 

gra-

ner. Gransorten som er plantet her 
er av et annet slag enn den vanlige 
grana. De har vokst seg store nå. 
Snart hogstmodne. 

Målet mitt er å nå toppen av 
Fløyfjell før solen går ned. Her gjel-
der det å velge riktig skar oppover 
til toppen. Det er bratt, men jeg er 
ivrig så turen oppover går kjapt og 
greit unna. Vel oppe møter det meg 
et overveldende syn. Høsten. 

Gule, brune og gylne farger så 
langt øyet kan se. Det er fortsatt 
store ubebygde områder i skjær-
gården, tenker jeg. Det er som å se 
ut over et av bildene i Times store 
serie ”Vandring i villmark.” Det er 
selvsagt bra at det er det, og det 
bør fortsatt være slike store skoger 
som elgen kan få rusle rundt i. Det 
er en viktig del av naturen i skjær-
gården. Men det må gå an å ha to 
tanker i hodet samtidig. Vi kan for 
eksempel spare skogsområdene 

og så kan vi bygge ut de gamle 
nedlagte bruddene, slik planene på 
Langøy faktisk er. Dermed får vi en 
fi n utvikling med fl ere hytter, større 
marked og sterkere lokalmiljø, 
samtidig som elg og mennesker 
fortsatt kan ha store skogsområder 
å bevege seg på.

Langt der inne ligger Kragerø. For 
en utsikt. Praktfull. Ikke et mennes-
ke. Midt i mot troner Gumøyknuten. 
Innløpet til Sauøysunda ved Bærøy 
kan skimtes som en blå stripe av 
sjø i høstskogen. Et tørt tre klamrer 
seg fortsatt fast til Fløyfjell med 
sine veldige røtter. Det står nær-
mest av gammel vane.

Jeg tar bilder. Setter meg ned. 
Nyter stillheten og utsynet. En god 
følelse av glede kryper opp innven-
dig. Gleden over å være til. Over 
opplevelsen. Over det vakre. Etter 
hvilen bærer det nedover, men hvor 
var det jeg kom opp? Litt rådvill blir 

Vilt og vakkert

Høsten er jakttid. I de dype skogene på Langøy 
felles skogens konge.

Vilt og vakkertVilt og vakkert

Elgjakt på Langøy
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Elgjakt på Langøy

Langstekt elgkjøtt som marinert roastbeef
Sett kjøttet frossent direkte inn  i ovnen og la det stå på 75 grader i 
tolv timer (over natten). Så legges den varm over i marinaden og 
trekker til seg den gode 
smaken i 3-4 timer. Deret-
ter er elgen ferdig til å 
skjæres opp som marinert 
roastbeef. Til middag kan 
du lage kokte poteter, 
viltsaus, rørte tyttebær 
og kantareller og du har 
en elgmiddag som ”heter 
duga!”

Marinaden til 1 kg kjøtt, doble til 2 kg osv.
2 liter vann
1,5 dl salt
3 ss sukker
1 ts mortede sortpepperkorn
2 laurbærblad
4 hvitløksbåter
1 knippe fersk timian

Legg i plastpose og klem luften ut når du har 
hatt i elgkjøttet, slik at marinaden blir godt for-
delt rundt hele steken. God middag!

jeg stående å vurdere nedfarten. 
Det kan da vel aldri være der jeg 
kom opp, tenkte jeg. Det går jo 
luks ned i avgrunnen!? Men ved 
nærmere ettersyn var det faktisk 
akkurat der jeg måtte ned. Huff. 
Nedover er det værre. Det er bare å 
sette seg på baken og ake seg for-
siktig ut over fjellsiden og forsøke 

å få tåa på fast fjell litt lenger nede 
akkurat i det taket må slippes over 
hodet. Fysj. Så bratt det var her da! 
Heldigvis går det bra. Vel nede. 

I morgen er det elgjakt. Skal lure 
på hvor den står? Jeg har fått blod 
på tann nå. Oppildnet av det vakre 
høstværet. I god fart bærer det over 
til Nordjordet. I plenene her står 

sporene tett i tett. Jeg ringer en av 
jegerne. - Jeg vet hvor den er, sier 
jeg. Mens jeg går videre fl akser det 
ut to hakkespetter og skriker him-
melhøyt. Var det ikke knekkelyder 
det oppe i skogbrynet. I morgen blir 
en spennende dag.

Morgendisen ligger som små tå-
kedotter over myrdragene. Jegerne 
blir enige om jakten og fordeler seg 
ut i terrenget. Oppover Bergbakken 
kommer en ku med kalv i første 
drevet. Jegeren forholder seg rolig. 
De har blitt enige om å spare ku og 
kalv. Jegerne fl ytter østerpå. Det er 

en kar på Fluer som har fortalt om 
en stor okse som har svømt over til 
Langøy med store horn og greier. 
Kan den stå der. Hunden slippes 
igjen. Jegerne venter i spenning. 
Ingen elgokse er å se. Det går mot 
kveld. Et siste drev besluttes ned-
over mot Bjelvika og Gården. Rett 
ved kirkegården smeller det. En to 
og et halvtåring stuper for rifl eil-
den. Glade jegere. Elgjakten på 
Langøy er over for denne gang. Det 
vil si nå begynner et veldig arbeid 
med fl åing, skjæring, partering og 
frakting. Men hva gjør det når beta-

lingen er herlig elgkjøtt, godt venn-
skap, fi ne jaktopplevelser og skrø-
ner. – Husker du den gangen som...
Ha,ha,ha. Også han som...Min bror 
fortalte meg at en elgjeger han 
kjente brukte en blanding av rips-
saft og to dispril for å roe nervene. 
Da var han til gjengjeld roligheten 
selv og skjøt bare et skudd. Det 
satt alltid der det skulle. Metoden 
er ikke anbefalingsverdig, selv om 
treffsikkerheten var upåklagelig.  

Sigbjørn Larsen

Jaktlaget på Langøy: Øyvind Lørby Solberg, Ivar Fluer, Helge Fluer, Christian Wiik, Kåre Haugås, Jan Tore Lund Hansen, Otto 
Biørn, Per Henning Juul, Jan Erik Gundrosen. Foto: Henriette Fluer.

Kåre Haugås skjøt elgen som Helge Fluer og hunden Salisa tok ut i drevet ved 
Bjelvika. Foto:Henriette Fluer



Skjærgårdsliv

10

Karoline Kaaber tar varmt i mot sine gjester 
på Frøvik. I dag driver hun og mannen Jens 
Sunde den gamle lystgården som vertskap for 
kurs og konferansegjester, bedriftsbesøk og 
malerkurs. – Men det er å male jeg egentlig 
vil, sier Kaaber. Her skapte Erik Werenskiold 
noen av sine mest kjente bilder. Frøviks vakre 
omgivelser gir inspirasjon og malerglede.

- Her malte Erik Werenskiold det 
bildet, her malte Sofi e Werenski-
old det bildet. Her vandret de i 
hagegangene. Her er rommet som 
de bodde i. Karoline Kaaber viser 
omkring i de vakre omgivelsene på 
Frøvik. Gården har rike tradisjoner 
innenfor norsk malerkunst. Her 
malte Erik Werenskiold ”Lekeka-
merater” til sølvmedalje ved utstil-
lingen i Versailles. Her malte han 
”Hesten skal vannes” med gresset 
”nesten demonstrativt grønt”. 
Bildet har senere blitt sett på som 
et klart tendensbilde i den kunst-
revolusjon som fant sted i Norge i 
1880 årenes malerkunst med over-
gangen fra nasjonalromantikken 
til realismen. Sofi e Werenskiold 
malte haven, Gartnerprammen ble 
foreviget av ektemannen Erik. Her 
kom kunstnervenner som Theodor 
Kittelsen, Christian Krogh og Frits 
Thaulow på besøk. Her satt de og 
diskuterte de nye retninger som 
gjorde seg gjeldende innenfor 
malerkunsten. – Jeg fatter ikke 

hvorfor enkelte fagfolk er så 
opptatt av å nedskrive 
Kragerøs betydning i ma-
lerkunsten, sier Kaaber. 
Det er jo hevet over en-
hver tvil at fl ere av Norges 

største malere hentet sin 
inspirasjon og motiver herfra. 

I dag driver hun og mannen 
Jens Sunde Frøvik som vertskap for 
kurs- og konferansegjester og tar 
i mot bedriftsbesøk. Da vartes det 
opp med hjemmelaget mat, gjerne 
også med bakverk eller pizza fra 
husets egen bakerovn. Kaaber er 
inpirert av middelhavets kjøkken i 

matveien og gjestene roser salater 
og velsmakende hovedretter med 
en touch av Provence. Gjestene 
tas i mot både til middag og over-
natting. Den gamle lystgården 
er nyrestaurert og fremstår mer 
innbydende enn noen gang. Rom-
mene er holdt i lyse farger, badene 
er lekre og hagen er et kapittel for 
seg med sine mange frukttrær, idyl-
liske veier og møteplasser under 
store løvkroner.  – Klart det er et 
privilegium å få lov til å være her 
sier Kaaber. Jeg stortrives både 
med stedet og som vertskap for 
våre gjester, men det er å male jeg 
egentlig vil forklarer hun. Vi setter 
oss ned i den vakre hagen og hun 
viser fram bilder hun har malt av 
stilleben og Ny Hellesund.  

Hun har fått tak i dyktige lærer-
krefter og arrangerer malerkurs 
over intensive økter hvor folk 
oppholder seg og maler på gården 
over fl ere dager i strekk. En av 
salene i bygningen er ominnredet 
til kunstskole med lerreter, staf-
felier og ulike stillebensprosjekter. 
Her skal det males og det grundig 
og nøyaktig og faglig teknisk godt. 
Da vi var på besøk traff vi fl ere av 
kunstnerne i arbeid med sine bilder. 
Kvaliteten på arbeidene var gode 
og stemningen var munter og hyg-
gelig. Dette er defi nitivt et sted å 
avlegge et besøk for å komme og la 
seg forføre av stemningene!

SIGBJØRN LARSEN

- Det er male- Det er male
jeg vil
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9.desember kl.18.00: Julekonsert i Kragerø kirke. 
   Byens kor og korps. 
Tors. 13. desember kl.?: Kragerø Musikkorps. Se avertering.
Lø. 15. des. kl.18.00:  Julekonsert i Støle kirke. Se egen annonse.
16. desember kl.20.00:  Ni lesninger. Julemusikk ved 
   Kragerø kantori og solister
Julaften kl.10.30:  Juleandakt. Seniorsenteret.
Julaften kl.12.00:   Juleandakt. Marienlyst sykehjem.
Julaften kl.12.00:  Juleandakt. Omsorgsbolig Stabbestad. H. Monsen
Julaften kl.14.00:  Gudstjeneste Skåtøy kirke. H. Monsen
Julaften kl.14.30:  Gudstjeneste i Kragerø kirke. B.H. Modalsli.
Julaften kl.16.00:  Gudstjeneste i Kragerø kirke. B.H. Modalsli.
Julaften kl.16.00:  Gudstjeneste i Støle kirke. H. Monsen.
25. des; 1.juledag kl.11: Gudstjeneste i Kragerø kirke. B. H. Modalsli /  
   H.Monsen. 
26. des; 2.juledag kl.11.00: Gudstjeneste i Støle kirke. H.Gulstad.
30. des. kl.19.00:  Romjulskonsert i Kragerø kirke. Robert Carding,   
   Jentekorene. og Kantorigruppe.
31. des. kl.16.00:  Skåtøy: H.Monsen. Fakkelvandring til Darefjell.
Nyttårsaften kl.23.00: Gudstjeneste i Kragerø kirke. H. Monsen. 
1. Nyttårsdag kl.12.00: Økumenisk gudstjeneste i Kragerø kirke. H. Monsen.
6. Januar kl.16.00:  Hellig tre kongers fest i Kragerø kirke. H. Monsen.
6. Januar kl.17.00:  Menighetens juletrefest i Støle kirke. B.H. Modalsli.

GOD JUL!

KIRKENS ADVENT 
OG JULEPROGRAM 2007

KRAGERØ TORV
1. desember kl.1200: 
  Nissetog
2. desenber kl.1600: 
 Julegranen tennes

Arr. Kragerø Sentrumsforening
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På tur i

-Rupu er hjæmla godt! sier Arne Brimi. Vianvang er en drøm av fjell 
og vidde der virkeligheten langt overstiger fantasien!

På tur iBrimiland

- Vianvang er min drøm, sier Arne 
Brimi. Han mottar sine gjester 
ute på tunet iført skinnpels, mens 
store fakler brenner i natten og 
kaster et trolsk skjær over dette 
eventyrriket av laftede tømmerhus, 
gamle trekjemper, reinsdyrhorn og 
en unik fjellovn som er selveste 
Dovregubben verdig. Vianvang er 
oppkalt etter det lokale navnet på 
fjellplanten Bergfrue som vokser 
villig her i fjellsidene og kokken fra 
Lom har storslagent utsyn over fjell 
og vidder helt ned til Vågå, eller 
til Lyon for den sakens skyld. Vi er 
i Brimiland like i begynnelsen av 
Jotunheimen. Maken til kreative 
påfunn basert på rotekte norske 
kulturtradisjoner har jeg nesten 
ikke vært borte i, siden jeg besøkte 
Kjell Aukrust! To laksesider er 
spent opp på store fjøler like ved 

bålet inne i den store fjellovnen. 
Den serveres ute som en lun og 
ytterst velsmakende velkomst med 
fl atbrød og musserende vin. Dette 
er begynnelsen på en eventyrlig 
guormetreise i kultur, historier og 
smaker der det beste av det beste 
innenfor norske og internasjonale 
mat- og vintradisjoner kombineres 
på en helt ”sagolik” måte. – Jeg 
gjør dette fordi jeg vil være euro-
peer! sier Brimi. Matkulturer og 
smakenes språk er internasjonale. 
Vi hitsettes til stemninger som fra 
fi lmen ”Babettes gjestebud” etter-
som kvelden og chefen, som er de-
korert med kokekunstens æresbe-
visning ”Cordon Bleu” og ridder av 
den norske St.Olavs orden signert 
Kong Harald V, skrider frem. – Kos 
dere nå. Langsomt! sier Brimi.

Det vil si. Det begynte allerede i 

går. Da besøkte vi Brimiseter. Her 
fortalte Hans Brimi ”um seterlivet” 
med trykk på e’en og i’ en som 
bare fjellfolket fra Brimi kan si det. 
Han fortalte om budeier, og kyr og 
huldra og trange kår og en evig 
kamp med myndighetene for å få 
lage upasteurisert ost på gamle-
måten. Han fortalte om bestefaren 
som også het Hans Brimi som var 
felespiller og livnærte seg av fela 
på sine eldre dager. Og jammen 
tok ikke også den unge Hans Brimi 
fram fi olinen og spilte så huldra 
danset i den vesle seterstua fra 
slutten av 1500 tallet. Så bød han 
på portvin og hjemmelaget ost og 
vi fi kk en liten anelse om hva som 
skulle komme. Snakk om å bygge 
forventning! Inne på Fjellstua mot-
tok Vegard Brimi oss til ”kvelden 
før kvelden middag”. ”Rupusuppe 
med tyting”. Har du hørt på maken 
til smakspirrende fjellgloser da!? 
Tennene løp av mok. – Det er for 
så vidt greit å servere middag før 
dere har vært hos Arne, men det er 
ikke fullt så greit etterpå! sa den 
sindige fjellbonden rolig. Stemnin-
gen var god. Han måtte kaste ut 
de siste gjestene. Et par helikop-
terpiloter og en særdeles hyggelig 
skotte rumlet over til fjellstuene 
midt i natten. Det blåste katter og 
landbruksmaskiner. – Det blir bra i 
morgo! sa Vegard. 

Neste dag skinte solen fra skyfri 

himmel over fjellheimen. Det var 
ikke et vindpust. Slikt vær kan ikke 
bestilles. Det kan bare oppleves. 
I samlet tropp tok vi oss innover i 
fjellheimen med Vegard som anfø-
rer. Underveis fortalte han om de 
to ordførerne som hadde fått tildelt 
hvert sitt dyrkingsland i statsal-
menningen med rett til å oppføre 
”kvilebu” overfor tregrensen og om 
ørretvannet som hvert år førte til 
stinn brakke når 24 konsesjonærer 
skulle diskutere fi skerettigheter. På 
toppen av bakkekammen før Brimi-
skogen fortalte han om tamreindrif-
ten i Jotunheimen. Stammen teller 
noe over 4000 dyr. Likevel er det litt 
av en kunst å få ut reinkjøtt fra dis-
triktet når Gilde slakter 1200 kalver 
i løpet av en høst. I år har han klart 
det. – Så da vet vi at det reinkjøttet 
dere spiser her faktisk er herfra! 
sier han fornøyd. Så forklarer han 
at reinkjøttet blir aller best hvis 
slaktedyrene har hatt et par vintre 
i fjellet. – Det blir en heilt anna 
smak i kjøtet da veit du! sier han. 
Vegard vet hva han snakker om. 
Han har mange reindriftsår i Jotun-
heimen bak seg. Blant skjeggete 
furuer går turen videre gjennom 
eventyrlandet. Lunsj. Yngve, Vegard 
og Arne Brimi varter opp med elg-
karbonader og fl esk stekt på ski-
ferheller i skogen servert med sen-
nepsrømme, grovt brød og kaldt øl. 
Vi sukker og spiser og sukker igjen. 

Arne småkrangler muntert med 
Vegard. – Nei, den skal koke! De to 
har utviklet en morsom sjargong til 
glede for gjestene. – I dag har jeg 
tenkende komfyr, sier Arne. Vegard 
fl ytter gryta. Arne er i gang med 
desserten. Multegryte med aqua-
vite fra TV serien ”Gutta på tur”. 
– Jeg husker da vi spilte inn den 
episoden så fant Arne (Hjeltnes) på 
at han skulle nynne melodien fra 
fjernsynskjøkkenet mens jeg leste 
opp ingrediensene i oppskriften, ler 
Arne Brimi. Kameraet lå nært i den 
putrende gryten. Det var en masse 
mygg som begynte å falle ned døde 
i gryta av røyken, og munnrapp som 
Hjeltnesen er så kom det: - Og har 
du ikkje mygg kan du bruke fl ugu!! 
En time på øyet gjorde godt etter 
turen, før vi skulle ta oss opp til 
Vianvang om kvelden.

Arne Brimi forlanger at alle skal 
komme gående til fots foran en slik 
anledning. Det skjerper appetit-
ten og det skaper forventning. Det 
å bygge forventning er en del av 
fi losofi en omkring måltidet. På en 
kveld som i kveld var det bare stort 
å få gå opp bakkene til Vianvang. 
Tente lykter i snøen langs veien 
fortalte oss at vi var på vei til noe 
stort. Langt der oppe lyste det fra 
blafrende ild. Da vi nærmet oss 
hørte vi lyden og så gnistene fra 
faklene som hang som brennende 
bål i store jernbeslag oppe i luften 
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langs det siste stykket før husene. 
Laftede tømmerbygninger, nysnø, 
kveldshimmel over Jotunheimen, 
månelyst og stjerneklart. Bedre kan 
det ikke bli. Ute på tråkka tok Brimi 
i mot i skinnpelsen. – Ja det er jo 
slike kvelder en drømmer om, sier 
han. Jeg har ikke sett månen her 
siden februar! Det har vært mye 
dårlig vær. 

Vi følte oss utrolig privilegerte. 
Jeg har aldri sett maken til sted. 
En monolitt av reinsdyrhorn, eld-
gamle kjempetrær reist til minne 
om betydningsfulle mennesker i 
Arnes liv, en grotte boret inn i selve 
fjellveggen med pipe på toppen 
av fjellet, en uteovn som er selv-
este Dovregubben verdig! Der inne 
brant det også lystig av levende 
ild. To laksesider stod klare ved 
bålet i fjellovnen og Arne serverte 
laks med fl atbrød og musserende 
på tunet. I fjellsiden over vokser 
vianvang eller planter av bergfrue 
i vill tilstand ut av steile fjellsiden 
fl ere steder! Vi blir stående som 
fjetret av dette synet. Det er mid-
delalder, vikingtid og Dovregubbens 
hall på en gang og Arne Brimi! 
Arne er den perfekte vert. Hygge-
lig, usnobbete og koselig prater 
han med alle mens han serverer 
kulturopplevelser i form av mat fra 
eget kjøkken krydret med muntre 
og selvopplevde historier fra et rikt 
liv i verden. Jeg garanterer deg 

at ingen i Arnes selskap føler seg 
satt til side! Absolutt ingen! Alle 
er likeverdige om de er politikere, 
skogeiere, samer, helikopterpiloter 
eller skotter eller om det så skulle 
være en og annen Arøyværing som 
har forvillet seg inn i fjellet! 

Vel i hus får alle på seg fi lttøfl er. 
De henger i taket i hallen i alle 
størrelser. Så tasser vi over skiferen 
inn i slottet til Brimi, for det er vir-
kelig et slott. Gedigne tømmerstok-
ker er bærebjelker i takene. Solide 
trebord, fantastiske panoramavin-
duer ut over fjellheimen, to gedigne 
kjøkken, egen vinkjeller, ostebu 
og stor vedfyrt ovn med rypespor i 
snøen over den hvite murpussen. 
Små apetittvekkere står klare på 
rekke og rad, elgkjøttboller, lam, 
raket fjellørret, lodderogn, og etter 
alt dette skal vi spise middag?! 
En særdeles velsmakende vin. 
Arne forteller om druen som han 
personlig har vært nede og inspi-
sert. Gjestene får vandre rundt i 
det storslagne Brimislottet med så 
mange detaljer, kulturgjenstander 
og morsomme innfall, glassnisjer 
i gulvet med landbruksredskaper, 
utmerkelser og priser, fotografi er 
fra hele verden, bøker, dikt. Det er 
bare å gi seg over. Maken fi nnes 
ikke i hele kongeriket! 

Så starter Brimi sin oppvisning 
i kokekunst. Kveita skal i ovnen. 
– Det er bare en ting som er bedre 

en smær! Og det er mer smær! sier 
Arne. Kveita stekes hel i ovnen, 
hviler, fjellsmøret skjæres og leg-
ges i store stykker i render i kvei-
tekjøttet, før den svømmer tilbake 
i ovnen. Intet annet krydder. Det er 
den naturlige og ekte smaken som 
Arne etterstreber. En rett og en 
smak skal være så rein at det ikke 
kan tas mere fra den. Da er den 
perfekt. Da er den brutt ned i all 
sin enkelhet. Til det opprinnelige. 
Da smaker den som den var ment å 
smake fra moder jord. – Jeg husker 
at det kom noen møringer over fjel-
let og solgte kveite etter Lofotfi sket 
og så kokte vi den gamle harske 
fi sken ganske i hjæl, sier Arne. Det 
der kan jeg gjøre bedre, tenkte jeg. 
Min første helstekte ferske kveite 
ble en åpenbaring! 

Glovarme panner dras ut av 
vedovnen. Rypebrystene vendes 
hurtig, hviler, inn igjen i ovnen. 
Sausen er velforberedt. Mange 
gjester krever mange hjelpsomme 
hender. Kokkelærlingene svetter. 
Arne dirigerer. Som et samspilt 
symfoniorkester svinger kokkene 
panner og gryter og sauser og til-
behør som i en velspilt symfoni av 
Grieg. En liten tungespiss kommer 
til syne i munnviken til Arne. Siste 
fi nish. Gjestene har han samlet 
like foran orkesteret. På første 
parkett får vi oppleve gleden over 
ekte matglede og profesjonalitet. 

Nedarvet og erfart. Hos Bocouse, 
Cordon Bleu, Chablis og Armagnac 
og dvergbjørk og lyng og reinsdyr 
og fjellryper. – Rupu er hjæmla 
god! smiler Arne fornøyd. Lærer-
guttene tripper, mesteren er ferdig. 
Et vaktsomt øye når gjestene inntar 
den første biten av rosa rype og en 
tilfreds mine når slørete blikk fl yr 
ut av skallene og videre utover i 
vinternatten og opplever noen sek-
under av det hinsidige før et glimt 
av sausen tar deg tilbake som et 
stjerneskudd over Glittertind. Det 
brer seg en høytidelig stemning av 
dyp ærbødighet over forsamlingen. 
– Jeg håper dere koser dere og at 
det er derfor dere er så stille, sier 
Arne bekymret. – Et unisont ”ja”, 
fra fullsatte bord lyder merkelig 
lavmælt, nesten hviskende. Det er 
selvsagt unødvendig å kommentere 
at rødvinen var perfekt. Den er nøye 
utvalgt til smakene, den luftes og 
serveres temperert i vakre glasska-
rafl er.  Så kommer ostene. Brimis-
lottet har 60 på lager! Seksti oster 
fra hele verden. Noen smeltes i den 
store peisen som er murt opp midt 
i slottet som gjestene kan kose 
seg med synet av fra bordet. Jada, 
egen ostemester. Det skjæres og 
smattes og smakes over en lav tøf-
fel! Rocquefort, Royal Morbiere, 
Västerbotten, spansk geitost. Så 
kommer desserten e. Et helt lang-
bord med hjemmelagede desserter 

så langt øyet kan se! Kombinert 
med matchende dessertvin. Ingen 
klarer mer nå. Nåde! roper magen. 
Nåde! Jeg skal aldri bli sulten 
mer! Men øynene kan ikke la være. 
Multekrem! Skogsbær, hjemmela-
get sjokoladekake, karamellpuddig, 
gratinerte bær og…du salige! Men 
Arne gir seg ikke. Han har fylt 50 år. 
Han forteller om chefen i Armagnac 
som serverte to fl asker gratis til 
sine gjester av en vin som Arne 
nettopp hadde sett på en auksjon i 
London til 100.000 kroner fl asken. 
– Det beste i livet skal være gratis! 
hadde han sagt. Arne har hentet en 
Armagnac fra det året han ble født 
fra kjelleren. - Den er ikke så dyr, 
men den er hjæmla god! forteller 
Arne. Jeg kan ikke tenke meg noen 
bedre anledning enn å dele den 
med dere her i kveld, fortsetter han. 
Han får applaus. Vi får armagnac. 
Den kom ikke på regningen.

”Bruk framtida godt! Hilsen 
Arne!” står det i boken vi fi kk av 
ham. Den handler om hans fi losofi  
bak Vianvang, om det å ta seg tid 
til å leve, om mat han liker, små 
dikt og vakre bilder. Vi skal prøve, 
Arne! Det har du fortjent! 

Sigbjørn Larsen
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Det nye systemet har fått navnet 
Alt i box og de nye fi berkablene for-
midler TV, internett og telefon i en 
og samme kabel og et og samme 
uttak eller boks i husstanden. For å 
få maksimalt utbytte av fremtidens 
TV sendinger må man i tillegg 
skaffe seg en digital dekoder. En 
slik som Thomas Giertsen reklame-

rer for på TV nesten hver kveld. 
– En av fordelene med de 

nye fi berkablene, 
er at det 

blir kvalitet på bildene og større 
kapasitet på internett, sier Wik. 
Sammen med daglig leder i Kragerø 
energi Jon Arne Mørch Jonassen 
og Key Account Manager i Relacom 
Frode Bjørntvedt studerer de nå 
kartet over utbyggingsprosjektene i 
Kragerø og planlegger hvordan den 
videre utviklingen skal bli. – Mål-
settingen er at hele Kragerø, både 
fastboende og hytter skal få tilgang 
til det nye systemet, sier de. Da 
denne avisen gikk i trykken var 800 
nye kunder tilkoblet det nye sys-

temet. Fiberkablene legges i sjøen 
eller strekkes i luften alt ettersom 
hvordan enkeltprosjektene er med 
hensyn til utbyggingens karakter 
og lønnsomhet. Kragerø Energi og 
Relacom arbeider sammen både om 
salg, kundeservice og utbygging. 
De oppfordrer interesserte til å ta 
kontakt for nærmere informasjon. 
Vi har også enkelte internettkunder 
på radiolink, sier Wik. Det 
er svært få ste-
der 

i Kragerø som i fremtiden ikke vil 
kunne velge å være tilsluttet et 
slikt nettverk. Vi bygger ut kapasi-
teten gradvis ettersom interessen 
fra kundene og lønnsomheten i 
prosjektene kan forsvares, sier Wik. 

Alt i box i Kragerø
I samarbeid med Relacom bygger Kragerø Energi ut fi berteknologi for TV, telefon og internett i 
Kragerø. – Vi har også bygget ut de nye hyttefeltene på Bærøy med slik teknologi. Målsettingen er 
å bygge ut hele Kragerø, sier prosjektleder Karl Arnfi nn Wik i Kragerø Energi.

Karl Arnfi nn Wik, Frode Bjørntvedt og Per Mørk Jonassen.
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Hele tolv ulike tidspunkt om dagen 
kan du velge dersom du har lyst 
til å reise til Østfold og Sarpsborg 
med Norway Bussekspress. Sel-
skapet har lagt om sitt rutesystem 
fra november, slik at nå går bussen 
til Østfold og Sarpsborg via Oslo 
og ikke som tidligere med ferge 

Horten/Moss. I Oslo er det bytte 
til korresponderende buss videre 
til Sarpsborg og vice verca. – Det 
viser seg at dette faktisk går like 
raskt som å vente på fergetran-
sport, sier Hansen. Dermed er 
det kroken på døra for den gamle 
”kystbussen” som har hatt sine tre 

daglige avganger fra Sørlandet til 
Østfold via fergesambandet mellom 
Horten og Moss. The good news er 
at du nå vil kunne velge tolv ulike 
avganger hver dag til samme desti-
nasjon med like rask reisetid som 
tidligere. Alle som dermed sier at 
det ”nøtternte” må derfor gå over 
til å bruke utrykket ”det årnærsæ!”. 
Fra Kragerø går Norway Bussek-
spress fra Tangen i Sannidal.

12 avganger til ”Sarp”!

Bjørnstadskipet er en meget kjent helleristning og er enestående i sitt slag. 
Bjørnstadskipet ligger ved fylkesvei 583 gjennom Skjeberg, ca. 3.5 km fra Hafslund 
kapell. 

- Vi har 12 avganger daglig tur/retur  fra 
Kragerø til Østfold og Sarpsborg, sier 
markedssjef for Norway Bussekspress 
i Arendal, Øyvind Hansen.

Opplev vårt spennende 

Nyttårsshow i januar!
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Quality Spa & Resort Kragerø
3788 Stabbestad

Telefon: 35 97 11 00, fax: 35 97 11 01   
booking.kragero@choice.no 66
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Quality Spa & Resort Kragerø

Telefon: 35 97 11 00, fax: 35 97 11 01   

Quality Spa & Resort Kragerø

Showet «Winter Wonderland» presenteres 
fredag 11. og 18. januar
lørdag 12. og 19. januar

Pris pr. person i dobbeltrom kr. 1270,-
Pris pr. person i dobbeltrom suite kr. 1470,-
Enkeltromstillegg kr. 300,-
Prisen inkluderer:
En overnatting med frokost og showet «Winter Wonderland»
3-retters middag i restauranten
Inngang Kragerø Spa  - Velvære og Trening. 

Pris pr. person for kun show og middag: kr. 495,-
(Dersom du ikke ønsker overnatting.)

Glitrende show
En glitrende helaften utenom det vanlige, venter deg og dine 
venner/kollegaer, om du tar turen til Kragerø på nyåret.

Norges nye show-duo «Håvard & Vegard» har gjenskapt det gode, 
gamle og varme dragshowet i et magisk landskap av glitter, fart, 
humor og spenning á la 2008. De har gjort ære på Nordens 
hotteste Spa-hotell, ved å gi Østlandet, og Kragerø spesielt, 
premieren på deres vidunderlige show «Winter Wonderland».

Med knallgode kritikker og splitter nye dansere, 
ønsker den nye generasjonen artister absolutt 
alle velkommen til en opplevelse for alle sanser.

Eventyret starter kl. 19:00 med aperitiff. Videre 
blir det show, utsøkt middag og høy stemning i 
pianobaren.

Julebord og Nyttårsshow 
bookes på:
booking.kragero@choice.no
Tlf: 35 97 11 50

For nærmere informasjon se:
www.kragerosparesort.no
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Terningkast 6 fra 
Trønderavisa:
«En mer severdig 
forestilling enn 
dragshowet Winter 
Wonderland skal man 
sannelig lete lenge etter»

Terningkast 5 fra 
Bladet Vesterålen: 
«Morsom underholdning 
av høy klasse»
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Årets nyttårsshow på 
spa hotellet blir 11, 12 
,18 og 19 januar sier 
salgsssjef ved Quality 
Spa & Resort Kragerø, 
Anette Hartvigsen.
Alle fi rmaer som skal ha en Kick off 
eller et arrangement en av disse to 
helgen får inkludert i sin konferas-
nepakke dette fantastiske showet.
Vi har også en kampanje på konfe-
ranser i Januar og Februar:

Nyttårsshow på spahotellet
KK-pakke:  
Priser er pr. person pr. natt:        
Deres pris: Ord. pris:
(Kurs- og Konferansepakke)  
Standard dobbeltrom 1 person        
Kr. 1.490,-        Kr. 1.790,-       
Standard dobbeltrom 2 personer    
Kr. 1.290,-        Kr. 1.590,-
Executive suite 3-4 personer           
Kr. 1.390,-       Kr. 1.690,-
KK-pakke inkluderer:  Én overnat-
ting med frokost. Lunsjbuffé eller 
2-retters varm lunsj med kaffe/te.  
3-retters middag eller middags-

buffé med kaffe/te. Kaffe/te hele 
dagen -frukt/grønt buffè. Leie av 
møterom én dag. Kursvertinne/vert 
tilgjengelig. Inngang til Kragerø Spa 
-velvære og trening. Fri innendørs 
og utendørs parkering
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Dette er min fars hus, sier 
Harald. Forfatteren Christian 
Gierløff overtok Dønnvika 

i 1920, og skapte Dønnvika til et 
svært særpreget hjem. Christian Gi-
erløff ble født i Kragerø, men bodde 
i fl ere år i Oslo, Haugesund og 
Trondheim. Gierløffs plass og Gier-
løffs hus på Øya stammer imidlertid 
fra onkelen som drev forretning, 
trelasthandel og rederi på Øya. Selv 
begynte Christian som redaksjons-
assistent i Dagbladet i Oslo, senere 
ble han redaktør i Haugesunds Avis 
og Generalsekretær i Norsk Foren-
ing for Boligreformer. 

Veggene på Dønnvika er fulle av 
bøker, merkelige blyglassvinduer fra 
England og malerier med hilsener 
fra kunstnervennene. På låven er 
det bibliotek og her bygget faren 
teater med scene for sine barn! 
Broren til Harald, Åge Christian, 
døde bare syv år gammel. Han fi kk 
dysenteri på Dønnvika og rakk ikke 
fram til sykehuset i tide. Det var 
derfor Eidkilkanalen ble bygget! 
forteller Harald Gierløff. Faren tok 
sønnens dødsfall meget tungt. 
Gudfaren Edvard Munch tegnet et 
vakkert portrett av ham. 

Forfatter Christian Gierløff skrev 
over hundre bøker, forteller Harald. 
Han var interessert i alt mulig. 
Han har skrevet om alt fra skiferen 
på Voss til Storebrand. Barnebø-
kene om Tryggen, som blant annet 
skildrer livet om bord fra hans tid 
som førstereisgutt, utkom også på 
svensk og hollandsk. Ellers skrev 
han også livsskildringene til sine 
gode venner Hans E. Kinck, Edvard 
Munch og Knut Hamsun. – Jeg 
spurte min far om dem. Han mente 
at de var genier og at vi burde ta 
vare på sånne mennesker og lære 
av dem, sier Harald. Biografi er om 
Bjørnstjærne Bjørnson og sjøkrigs-
helten Petter Wessel Tordenskjold 
fi nnes også fra Christian Gierløffs 
hånd. 

Politisk stod han på motsatt side 
av Hamsun, men følte de vold-
somme anfallene mot Hamsun etter 

i Dønnvika
Haralf Gierløff overtok Dønnvika da faren, forfatter 
Christian Gierløff, døde i 1962. Selv er han født i 1923 og 
kunne ikke tenke seg å fl ytte til Syden. I stedet lever han 
og kjæresten Elin det gode liv i Dønnvika på Skåtøy.

krigen som urettferdige og prøvde 
å hjelpe ham. Hamsun hadde tatt 
Gierløff varmt i mot som ung forfat-
ter. – Gierløff hjalp forresten alle 
sine venner så godt han kunne sier 
Harald. Da nazistene tok over sty-
ringen i Norge ble Christian Gierløff 
”avskjedighet i unåde” som sekre-
tær ved NTH i Trondheim, og reiste 
i stedet til sommerstedet Dønnvika 
på Skåtøy i 1942. Jeg 
ville begynne å studere 
da, minnes Harald, 
men far sa nei. Tys-
kerne kommer til å 
sende alle studentene 
til Tyskland, sa far. I 
stedet ble det at jeg 
gikk inn i Milorg, for-
teller Harald, men jeg 
var ikke en av gutta på 
skauen. Jeg bodde i 
en kjeller på Ås og var 
ordonnanse for mot-
standsmiljøet der.

Så ble det lærervi-
kariater i Osloskolen 
og senere norsk- og 
engelsklærer ved 
sjøforsvarets skole i 
Horten. – Jeg har det 
i grunnen bedre enn jeg fortjener, 
sier Harald plutselig. Solen skinner 
inn av vinduene i det vakre hjem-
met. Han ser tankefullt ut i luften. 
Min første kone var en meget dyk-
tig pianistinne. Det var hun som fi kk 
Barrat Due hit. De leide i mange år 
i bryggerhuset. Hun døde imidlertid 
før hun kom i leksikon. Kjæresten 
min Elin kom til meg for tretten år 
siden. Hun har et barnebarn som 
er så fl ink til å tegne, hun er faktisk 
kommet i leksikon, sier Harald. 
Min Elin er i Bergen nå og besøker 
familien, men jeg trives her i Dønn-
vika og kunne ikke tenke meg å 
reise andre steder. Vi har det så bra 
sammen som noen kan ha det og er 
takknemlige for de fi ne dagene vi 
får ha sammen. 

En gang spurte jeg Kragerø Bibli-
otek om de kanskje var interesserte 
i å ha noen grafi ske blad av Edvard 

Munch på veggene i biblioteket 
som min far hadde stående etter 
ham, men de visste ikke hvem han 
var og ville ikke ha noen bilder. Min 
far var ikke så nøye på å ta vare på 
det som kunne fortelle om hans liv. 
Her er et diplom om fars innsats i 
et norsk felttog. Harald viser doku-
mentet med den norske løve tildelt 
Christian Gierløff for innsatsen i det 
norske felttog. Dokumentet har gått 
i oppløsning langs den ene kanten. 
Det var bare så vidt jeg fi kk reddet 
det og rammet det inn, sier Harald. 

Far var forfatter. Han gikk ofte og 
grublet i sine egne tanker. Jeg opp-
levde han som fjern, men han lærte 
meg å svømme og seile. Vi måtte 
ut å bade med ham i all slags vær. 
Vi hadde en seilbåt som het Rapp. 
Med den seilte vi på grunn rett her 
ute. – Det er mange båer her i livet, 
sa han. Det er jo sant, sier Gierløff. 

- Hva betyr egentlig Dønnvika? 
spør vi. Det har i alle fall ingenting 
med dønninger å gjøre, slik noen 
har hevdet, sier Harald. Dønnvika 
ligger godt skjermet av Ærø og det 
kommer aldri dønninger inn hit. Jeg 
tror det har en sammenheng med 
nabogården Åsvika på Skåtøy, som 
jeg mener stammer fra norrøn my-
tologi med æsene og Åsatro, eller 
den norrøne gudelære. Åsgard var 
æsenes gård. Doner er det gamle 
navnet på den norrøne guden Tor. 
Donervika blir dermed Tors vik, som 
senere kan ha blitt til Dønnvika. 
Åsvika kan dermed være navngitt 
i samme tradisjon, sier Harald. 
Toner-leia mente den store norske 
historiker Peter Andreas Munch, at 
også hadde sammenheng med Do-
ner, altså Doner-leia eller Tors led, 
men dette er vel langt utenfor din 
artikkel? spør Harald. Dessuten har 

jeg tenkt å skrive om det selv en 
gang. – Har du skrevet ting som du 
vil utgi, spør jeg. Nei og kanskje ja, 
sier Harald hemmelighetsfullt.

Min far gjorde Dønnvika nærmest 
om til en gård. Vi hadde høns, ku 
og hest. To islandshester fi kk han 
også ut hit. De red vi mye på. Men 
det var meg som måtte jobbe på 
gården. Selv gjorde han ikke så mye 
med dyra. Han hadde forpakter. 
Peder og Børre fra Korset. Han var 
ofte i England. Se på de merkelige 
vinduene, blyglass, med glassma-
lerier og merkelige buede innfat-
ninger. Jeg tror han tok dem med 
fra England. Jeg tror han hadde en 
slags forretning der borte, men jeg 
fi kk dessverre ikke noe greie på det. 
Han elsket å lage slike bygg og byg-
get dette vakre tunet her med den 
rare låven som har et stort bibliotek 
og teaterscene som han bygget for 
oss barna. Her spilte vi det vi fant 
på. Min far var publikum. 

Forfatteren Sven Kierup Biørne-
boe har i bøkene fra Storøy skildret 
far og sønn Gierløff som Baronen 

Harald
Gierløff
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i Dønnvika

og Sønnen. – He, he jeg synes ikke 
han er helt på merket, men en del 
treffer jo, ler Harald. 

Den mest populære boken til min 
far var ”Skogen og folket” fra 1923. 
Staten gav den bort til folk i Norge. 
Alle trodde far tjente store penger, 
men sannheten var at han frasa seg 
alle inntekter. Han var ikke noen 
forretningsmann. 

Selv tilbringer Harald mye tid 
med å lese bøker. Han liker det. 
Liker å tøfl e rundt på gulvene i 
Dønnvika. Se utover sjøen. Han og 
kjæresten Elin, av og til med besøk 
fra familien. Sitte i den vakre haven 
under kastanjetreet. En skulle selv-
følgelig vært millionær, sier Harald. 
Dessverre er jeg ikke det, så jeg har 
jo ikke råd til å sette dette stedet 
så i stand som jeg gjerne ville, men 
historien i veggene og stedet her 
har jeg tatt vare på så godt jeg har 
kunnet.

Skjærgårdsliv takker Harald Gier-
løff for et meget hyggelig besøk og 
for svært koselige timer med ham i 
Dønnvika på Skåtøy.   
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Langøy Posten
På barneskolen startet vi ungene en 
avis som het Langøy Posten. Den 
fulgte oss inn i ungdomsskolen. 
Hver fjortende dag kom den ut. 
Først skrev vi den på stensilpapir 
med gjennomslag i tastene på 
skrivemaskinen. Så stensilerte 
vi opp de få eksemplarene på en 
spritduplikator. Etter hvert gikk vi 
til anskaffelse av en kopimaskin og 
arbeidet ble lettere. Vi drev stort 
kameraten min og jeg. Han hadde 
kontor på barnerommet. Jeg fi kk 
lov å ha kontor i deres peisestue. 
Vi hadde intercomanlegg mellom 
peisestua og barnerommet, slik 
at hver gang redaktøren skulle 
snakke med sjefredaktøren trykket 
vi ned en knapp på intercomen. 
Redaktørstillingene gikk på omgang, 
så vi byttet år om annet på å være 
sjefredaktør og redaktør. I avisen 
skrev vi om alt som rørte seg i Østre 
Øydistrikt. ”Christian Wiik har fått 
tre lam og venter fl ere,” stod det.  
En gang stod det om en elg som 
hadde gått gjennom isen. Noen år 
senere fi kk jeg vite at det var en 
isfi sker med sparkstøtting. Avisen 
var mitt første markedsføringsstunt. 
På øya var det ti husstander, og 
vi hadde over 300 abonnenter! 
Hyttegjestene abonnerte fl ittig. Vi 
var svært stolte av at vi hadde en 
abonnent helt borte på Trinidad og 
Tobago. Det var en sjømannsprest 
som bodde på Fluer om sommeren. 
På ungdomsskolen reklamerte 
vi på trøyene til fotball-laget. Vi 
hadde klippet opp et laken og 
skrevet navnet på avisen med 

blå tusj på bitene. 
Deretter festet vi de 
små lakenfl akene 
på ryggene med 
sikkerhetsnåler. Vi 
var tidlig ute med 
sportssponsing. 
Dette var lenge før 
Brå brakk staven og 
Sponsor Service. 
Fire årganger av 
Langøy Posten ligger 
på Universitets-
biblioteket i Oslo. 
Kong Olav fi kk 
et evigvarende 
gratisabonnement 
til sin fødselsdag. Vi 

rammet inn takkebrevet 
fra slottet. ”H.M Kongen 

har pålagt meg”....undertegnet 
Hoffsjefen. Det var stort. Leif Einar 
Slåttås var korrespondenten vår i 
Kragerø. En gang hadde han fått 
nyss om en ufo. Det skapte store 
overskrifter. Han fi kk stadig fi nere 
tittel og endte opp som sjefshovedk
orrespondent. 

Dressgjengen
På ungdomsskolen etablerte vi 
dressgjengen. Vi var en gjeng med 
gutter i klassen som gikk på skolen 
med dressjakke, hvit skjorte og 
slips. Spisse, sorte sko hørte også 
med. Etter dusjen i gymtimene 
greide vi Elvis-sleik. I storefri gikk 
det på omgang å spille musikk 
blant de ulike klassene. Vi dro til 
med Elvis, Vazelina Bilopphøggers 
og Åge Samuelsen. Vi måtte 
barrikadere døra. De kule holdt 
på og gå bananas. Under VM på 
ski i Oslo rant vi ned unnarennet 
i Holmenkollen på lakksko. Under 
skoleturen til Geilo stilte vi med 
rappsekker, knickers, blå ready 
gensere og blå luer med liten hvit 
dusk, hvit kant og norsk fl agg i 

sekken. En gang vi skulle på skoletur 
til Jomfruland kom vi inn fra Langøy 
med ferge til Barthebrygga. Så gikk 
vi bort til taxisentralen på motsatt 
side av byen og tok taxi i samlet 
tropp tilbake til Barthebrygga for 
å gjøre en feiende fl ott entre. Alle 
andre stod på dekket og ventet, da 
dressgjengen ankom. Vi fjæret ned 
med våre ”limmoer” og sprang om 
bord. På turen ut over stilte vi oss 
opp på melkespannene og sang 
”Når fjordane blåner.” De kule var 
utspilt. Jentene i klassen begynte 
å gå med minikjoler for å matche 
oss. Det var en fi n ungdomsskoletid. 
Vi var ikke bare narraktige. Vi 
deltok også aktivt i skirenn og 
idrettsdager. Så vidt jeg erindrer var 
også de fl este av oss over middels 
interesserte i skolearbeidet og bidro 
til en hyggelig og positiv stemning i 
klassen og på skolen. 

Hodeløse høner
Det var midtvinters. Reven hadde 
kommet inn i hønsehuset og hadde 
sprengt fl ere av hønene før min far 

rakk og komme til og fi kk sendt 
en hagleladning i pelsen på den. 
Noen av hønene var skambitte 
også og måtte slaktes der og da. 
Midt på vinteren måtte vi derfor 
fram med øks og huggestabbe. 
Det var kanskje litt primitivt, men 
det var nå slik vi slaktet hønene 
før i tida. Jeg måtte holde mens 
pappa hogg. Nå var det bare det 
at hønene tok ut noe voldsomt 
i dødskramper etter å ha blitt 
halshugget. Det var et surrealistisk 
syn å se på de fl aksende hønene 
der de skjente nedover den 
snødekkede Hønshusheia med 
blødende halser som slang til alle 
kanter. I dag hadde man vel blitt 
sendt til psykiater for mindre, 
men jeg humrer fortsatt godt over 

eventyretJeg vokste opp i Del 6

tekst – Sigbjørn Larsen

minnene av dette synet. Antakelig 
et postmortemsyndrom av de helt 
ukurerbare.

Griseslakt
Utpå høsten, når den første 
rimfrosten hadde lagt seg var 
det tid for slakting av gris. Pappa 
slaktet selv. Min oppgave var å 
holde trynestikka. Å hyle som en 
stukken gris, heter det. Det er bare 
småtterier mot en gris som skriker 
i dødsangst med fastspent tryne, 
mens den rygger bakover for å 
komme løs! Noen halve epler i en 
bøtte lurte grisen ut av huset. Så 
smatt vi lynsnart på stålvaieren 
som hang i en løkke rundt snuta på 
grisen. I neste nå strammet vi til 
og grisen skrek og rygget. Når jeg 
tenker etter må det ha tatt sekunder 
fra den fi kk den om trynet til det 
smalt. Likevel husker jeg disse 
øyeblikkene som evigheter. Kroppen 
var i helspenn. Grisen kunne veie 
innpå 350 kilo. Det var et stort dyr 
for en liten gutt. Lynsnart satte 
pappa masken på hodet og slo til. 

Teknikk og orden i særklasse 3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk Spatec - 
10 år i Norge

Garanti og service 
i toppklasse

Se også 
utedusj.no og 
parasoll.no

”High End” 
massasjebad 
for utebruk

15 modeller

- Aqua Fitness klar til bruk hele året
- Kraftig regulerbar motstrøm i 6 store dyser!
- 3 typer: 5m, 6m (dyp), 6m (dual temp)
- Fullisolert basseng og termolokk betyr lave strømutgifter
- Velg temp. fra 20-35 grader
- Vanntrening gir høy forbrenning uten belastningsskader

Det smalt og kula føk inn i skolten på 
dyret, som ble liggende og sparke i 
bakken. Like lynsnart ble den stukket, 
så blodet kunne renne ut av kjøttet. Da 
hylte den slett ikke lenger, så det før 
omtalte utrykket er helt misvisende. 
Pappa hadde vært grytidlig oppe for 
å fyre opp den store bryggepanna 
på gårdsplassen. Det luktet godt av 
tyrived og vannet i den store jerngryta 
var glohett. Så ble grisen lagt oppå et 
”grindbor”, en bæreanordning med fi re 
håndtak, slik at to eller fi re mennesker 
kunne løfte og bære tunge ting. En 
gris på 350 kilo var en sånn tung ting. 
Det varme vannet ble fylt i en stor 
kaffekjele. Så var det å skrubbe av 
busta på svinekotelettene, så det bare 
ble den hvite huden igjen. Dette tok 
langsammelig tid, for det måtte gjøres 
nøye. Så ble den heist opp i uthuset og 
splittet opp under buken, så innmaten 
kunne komme ut. Vi tok vare på lunger 
og hode i en stor balje med  vann. 
Innmaten ellers ble reveåte. Forsiktig 
måtte kniven brukes så den ikke stakk 
hull på blære eller annet. Det  hele 
luktet selvsagt alt annet en godt, men 
det varte ikke lenge, så hadde pappa 
fått partert opp grisen i fi re. Nå luktet 
det ikke i det hele tatt, men begynte å 
ligne på en hvilken som helst kjøttdisk 
hos en slakter. Jeg var så vant til dette 
årlige fenomenet at jeg nærmest ikke 
tenkte at dette var noe spesielt helt til 
en av mine kamerater bad meg fortelle 
litt fra min oppvekst. Jeg fortalte om 

slaktingen, og skjønte at dette ikke 
var hverdagskost. I alle fall ikke for 

en prestesønn som hadde vokst 
opp midt i tykkeste Oslo. Min 

mor lagde leverpostei, sylte 
og lungemos og alle slags 
andre godsaker av grisen. 
Jeg skjønner ikke de i dag 
som hevder at grisen er 
uren. Den slafser riktignok 
i seg maten, gjerne med 
syltelabbene godt plantet 
i matfatet eller ”troa”. 
Den velter seg i søla om 
den kan, men kjøttet er 
da blant det magreste 
som fi nnes. For fl esket 

ligger jo utenpå kjøttet 
og fi nnes ikke i selve 

kjøttet. Fettet kan jo 
dermed skjæres bort, dersom 

man ikke har lyst på fl esk.
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Svanebestanden har økt kraftig de seneste 
årene. Flokker på opptil 200 svaner kan 
overvintre i Kvernkilen ved Gumøy.

Mens svaner før var relativt 
sjeldne fugler i skjærgården kan vi 
nå se store fl okker i skjærgården 
også om vinteren. Mildere vin-
tere gjør også sitt til at svanene 
overvintrer oftere i våre farvann. 
Det var ikke vanlig før. Da trakk 
svanene til mildere strøk før isen 
la seg. Det virker som om det blir 

stadig lenger mellom de kraftige 
isvintrene. Nå til dags er det nær-
mest blitt vanlig at isen ikke legger 
seg i skjærgården om vinteren. 
Dermed får svanene fritt spillerom. 
Vinterstid virker det også som om 
svanene søker sammen i store fl ok-
ker. Dette kan vel også ha noe med 
mattilgangen å gjøre. Kvernkilen 

på Gumøy er en relativt grunn kile. 
Dermed kan svanene lettere fi nne 
mat her og ligger ofte med stjerten 
i været og beiter av sjøgresset som 
vi ser på dette bildet.

Svaner er majestestiske fugler 
og fl otte og se på. H.C. Andersens 
eventyr om den grimme elling 
– den stygge andungen- rommer 
stor visdom og vi føler vel alle med 
den vesle svaneungen som vokser 
opp blant endene og som må tåle 
å høre at den er så stygg, for så 
plutselig å bli den sterkeste og 

vakreste av alle, ettersom ungens 
grå drakt forvandles til en vakker 
hvit svane når den blir voksen.

Imidlertid kan svaner i naturen 
bli brysomme. Det er store fugler 
som ikke går av veien for å frese 
og briske seg mot hvem det skal 
være. Svaner har også angrepet 
barn og andre som kommer den 
for nære. Spesielt i tiden med små 
unger markerer de ofte revir. En 
svane som for noen år siden ble 
grillet på en av øyene vakte avsky 
og harme i lokalavisen. Selv har 

jeg aldri smakt svanekjøtt og det er 
vel ikke vanlig at de brukes til mat, 
men man skulle jo kunne tenke 
seg at kjøttet kunne la seg benytte 
akkurat som andre sjøfugler, om de 
da ikke har pådratt seg infl uensa... 
Det er knoppsvanen med rødt nebb 
og stor sort knopp over nebbet 
som er vanligst i våre farvann. Den 
skilles fra sangsvanen som har gult 
nebb. Svaner kan fl y i fl okk som 
grågåsa med plogformasjon der 
fuglene bytter på å fl y foran når de 
forfl ytter seg over store avstander.

Store ... og sterke
Svanene er blant verdens største 
fl ygedyktige fugler. Villsvaner kan 
komme opp i ti-tolv kilo og en 
knoppsvane i fangenskap la på seg 
til den presset badevektstreken 
over tjuetre! Følgelig må svanene 
løpe en lang strekning på vannet 
- og slå heftig med vingene - før de 
klarer å lette. Dessuten lander de 
nesten utelukkende på vann, siden 
bena kan brekke i det harde sam-
menstøtet med bakken.

Størrelsen og temperamentet 
gjør en irritert svane til en formida-
bel motstander. I England og USA 
er barn og gamle blitt drept mens 
de forsøkte å stjele svaneegg eller 
-unger. Slaget av en svanevinge 
kan brekke armen på et voksent 

menneske. Opprinnelig ble 
svanene 
faktisk 
oppdrettet 
for kjøtt, 
men man 
gikk over til 
gjess av to 
grunner. For 
det første 
er gjessene 
mindre 
avhengig av 

vann å svømme i ... og for det andre 
viser svanene er mye større ”uvilje 
mot å bli fanget inn til slakt”.

Trompetfanfare og 
svanesang
Mange fugler har fått 
navn etter lyden de 
lager - eller ikke la-
ger. Trompetersvane 
og sangsvane har 
spesielle resonans-
strukturer i luftrøret 
som gjør dem i stand 
til å frembringe kraftige lyder. Til 
gjengjeld kalles knoppsvanen mute 
swan eller ”stum/taus svane” på 
engelsk - fordi den ikke gir annen 
lyd fra seg enn fnysing og hvesing. 
Når de norske svanene fl yr er rol-
lene byttet om. Knoppsvanens 
vingeslag lager en kraftig syngende 
lyd - mens svisjet fra sangsvanens 
fl ukt knapt er hørbart.

Forestillingen om ”svanesang” 
som dødssang fra en fugl ellers 
betraktet som taus er eldgam-
mel og går tilbake til den greske 
tragedieforfatteren Aischylos på 
500-tallet f.Kr. Han hevder at Apol-
lons svaner har profetiske evner og 
gir fra seg sine vakre klagerop når 
de skjønner at de snart skal dø. I 
dag brukes uttrykket om en persons 
siste bok, fi lm, opptreden eller tale 
... som i Bjørn Hansens kommentar 
om president Bush (NRK utenriks 
13.1.2007) ”Talen natt til torsdag 
innleder hans svanesang som pre-

sident, den er begyn-
nelsen til slutten.”

Nordens svaner
Knoppsvanen ble, i konkurranse 
med storken (nå nærmest utryddet, 
så det var vel et godt langsiktig 
valg), valgt til Danmarks nasjonal-
fugl. Sangsvanen fi kk tilsvarende 
status i Finland, hvor arten har rike 
tradisjoner i landets kultur. Spesielt 
fascinerende er det å legge merke 
til hvordan sangsvanen i fl ukt mot 
blå himmel umiddelbart minner 
om en invers versjon av det fi nske 
fl agget!

Ikke rart at Foreningen Norden, 
som arbeider for økt nordisk fel-
lesskap, valgte svanen som sitt 
emblem. Eller at svanemerket i 
1990 ble det offi sielle nordiske 
miljø-merket. En gallup i 1998 viste 
at hele 82% av befolkningen vet 
hva merket symboliserer.

Kommunale svaner
Tre norske kommuner har plas-
sert svaner i sitt våpen. Gjøviks 
knoppsvane er utvilsomt den best 
kjente. Den symboliserer så vel 
”Mjøsas hvite by” som ”Mjøsas 
hvite svane” - Skibladner. Heral-
diske regler for kommunevåpen 
tillater ikke mer enn tre farger 
- den tredje dessuten bare for å 
fremheve spesielle anatomiske 

detaljer. Derfor har nord-trønde-
lagskommunen Høylandets svane 
fått helsvart nebb, som om den var 
en amerikansk trompetersvane! 
Motivvalget forklares med ”sang-
svanens trekk i kommunen”. Eide i 
Møre og Romsdal har valgt seg tre 
svaner fordi de har ”mange våt-
marksområder med sangsvaner”.

Gate opp  ned ... og til slutt inn på puben!

Norske veinavn med 
ordet ”svane” er det 
mer enn tjue av. De 
fl este er enkle som 
”svaneveien” eller 
”svanevegen”, men 
varianter som Sva-
nedamsveien (Vågs-
bygd) og Svanehalsen 
(Harstad) fi nnes også. Et 
nettsøk på ”Swan Street” gav 
11 000 treff.

Blant Englands femti vanligste pubnavn er 
det bare én fugl. Den befi nner seg til gjengjeld 
både på fjerde og førtitredje plass på listen. 
Førstnevnte er naturligvis The Swan (tretti 
puber bare i Stor-London) og den andre det mer 
spesifi kke White Swan. White Swan-navnet 
ble vanlig etter at de første australskinspirerte 
”Black Swan”-pubene dukket opp ;).

200 svaner  200 svaner  
i Kvernkilen
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Forvandlingsfugler
Da Phaeton overtalte solguden 
Helios til å låne ham solvognen 
gikk alt fryktelig galt. Den greske 
helten mestret ikke oppgaven og 
styrtet til jorden. Hans venn Cyg-
nus sørget deretter så dypt at han 
ble forvandlet til en svane. Detter 
er bakgrunnen for at svanene har 
fått det vitenskapelige slektsnav-
net Cygnus.

Guden Zevs skapte seg om til 
en svane for å forføre den vakre 
Leda. Listen var vellykket, og 
den forvirrede damen la senere 
to egg. Ut av dem kom både den 
skjønne Helena (som skulle for-
årsake Trojas fall) og Tvillingene, 
best kjent fra stjernetegnet ved 
samme navn.

Svaneforvandlinger er kjent 
eventyrstoff i mange kulturer. 
Tsjaikovskijs Svanesjøen handler 
om Odette, prinsessen som er for-
hekset til svane på dagtid. Denne 
populære balletten har fl ere alter-
native avslutninger, så selv om du 
har sett én er det ikke sikkert at 
det går på samme vis neste gang! 
Wagners opera Lohengrin og den 
tyske heltediktet Nibelungenlied 
har også svanemotiver.

Fondskulpturen i Dublins Gar-
den of Remembrance - viet til 
menn og kvinner som gav sitt liv i 
frihetskampen - forestiller legen-
den om Kong Lirs barn. Kongen 
elsket sine barn så høyt at ste-
moren ble gal av 

sjalusi og forhekset dem til sva-
ner. De ble tvunget til å svømme 
omkring på irske innsjøer i 900 
år! Kongen besluttet da at ingen 
svaner i Irland skulle drepes, noe 
som har vært lovpåbud til denne 
dag. Først da kristendommen ble 
innført forsvant magien, og barna 
ble døpt før de døde av utmat-
telse.

I norrøn mytologi møter vi val-
kyrjene Alrund, Svankit og Alvit. 
En dag kom de fl ygende som sva-
ner, landet på en strand og for-
vandlet seg til vakre unge kvinner. 
Der giftet de seg med tre brødre, 
en av dem den kjente Vølund 
smed. Sju år senere ble kvinnene 
svaner igjen og fl øy bort. 

Besøker du Oslo Rådhus fi nner 

du svanekvinnene i den såkalte 
Yggdrasilfrisen, malte relieffer 
i tre som Dagfi n Werenskiold 
laget for veggene i Borggården 
i 1961. Her er også Dyre Vaas 
svanefontene i bronse fra 1950. 
Og det er ikke alt, på Alf Rolfsens 
freskomaleri inne i Rådhushallen, 
Sankt Hallvards martyrium, fl yr to 
majestetiske svaner i bakgrunnen 
over motivet for Oslos byvåpen.

Svanekvinnene i Rådhuset.

Fra stjernebilde  til krystallfugl

Svanemotivet er tidløst og uuttøm-
melig. Vi ser det på nordhimmelen 
som den majestetiske  konstel-
lasjonen Cygnus, svanen. De fem 
sterkeste stjernene danner et kors 

og den klareste, 
Deneb, er en 
hvit kjempe 
med absolutt 
lysstyrke 60 000 
ganger solens. 
Hvilken gresk 
myte som har 
gitt navn til 
stjernebildet er 
usikkert, men 
både Apollon 
og Afrodite likte 
svaner. Han red 
på dem hver 

høst til hyperboreernes land - og 
overlot styre og stell i Delfi  til sin 
mer løsslupne halvbror Dionysos. 
Hun gav et svanepar det ærerike 
verv å trekke stasvognen når hun 

skulle på tur. Mange apotek bruker 
dyrenavn, og svanen er både det 
eldste og det vanligste i Norge. 
Men fenomenet er ikke særnorsk, 
det fi nnes svaneapotek over hele 
verden! Bakgrunnen ligger trolig 
i at svanen var fuglen til Apollon, 
renselsesguden som var far til 
legeguden Asklepios og farfar til 
sunnhetsgudinnen Hygieia.

Et annet velkjent svanemerke 
idag er logoen til Swarovski, det 
østerrikske fi rmaet som produserer 
alt fra pyntegjenstander i krystall 
til kvalitetskikkerter for ornitologer. 
Swarovski er et gammelt famili-
enavn fra Böhmen, men logovalget 
er neppe tilfeldig når vi tenker på 
de tre første bokstavene :).

... lever det svaner. Artene på 
den nordlige halvkule er hvite og 
allerede den romerske satiriker 
Juvenal  brukte uttrykket ”svart 
svane” om noe uvanlig og ytterst 

usannsynlig. Først 1600 år 
senere skulle det vise seg at 
slike fugler eksisterte. 

De første europeiske 
sjøfarere som nådde Austra-

liakysten møtte en verden ”snudd 
på hodet”. Ikke bare var ”rottene” 
mannshøye, med ungene i pose på 
magen - men svanene var svarte! 
Perth, hovedstad i Western Austra-
lia, ble anlagt ved Swan River, så 

valget av svartsvane som delstats-
symbol var enkelt. Før Unionen i 
1901 utgav enkeltkoloniene egne 
frimerker og svartsvanen fra 1854 
er trolig første ville fugleart som 
ble frimerkemotiv!

Sør-Amerikas svane kan forres-
ten ikke helt bestemme seg - den 
har hvit kropp og svart hals...

200 svaner  
i Kvernkilen
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Over alt i verden ...

Dyre Vaas svanefontene.

Vi er nemlig lykkelige oppsittere 
på ’Svenskeholmen’, en holme 
som ligger inntil Skåtøy i Bråt-
øybukta. Det er kun det smale 
Hexebergsundet som skiller 
Svenskeholmen (som i bygdebka 
for Kragerø og Skåtøy står opp-
ført som Dypsundholmen (østre), 
g.nr 30, b.nr 97) og Skåtøy.

Jeg har med lupe studert Hå-
kon Finstads artikkel ”Svensker i 
annethvert hus”, hentet fra 1984 
årskriftet til Kragerø Historielag, 
uten å ha kommet til noen kon-
klusjon.

Hvis ikke min hukommelse 
spiller meg et puss, så mener jeg 
å huske at Julius (eller var det 
kanskje kona hans - Julie) som 
for omkring 50 år siden fortalte 
meg at det i de virkelig gamle 
dager så bodde det to svenske 
brødre på holmen. Og da den ene 
døde og den andre skulle frakte 
sin døde bror til kirkegården 
(Skåtøy kirke ?) så gikk transpor-
ten igjennom isen og bror num-
mer to druknet.

Den gang jeg fi kk servert 
denne historien drev Julius 
Hexeberg et båtverksted i Hexe-
bergsundet.

Jeg har ikke fått noen bekref-
telse på denne ’storyen’. Om den 
er sann eller om dette nærmest 
er en ”avis-and” skal være 
usagt.

Hvis dere klarer å snuse opp 
noe konkret om denne saken, 
eller andre grunner til at Sven-

skeholmen heter det den gjør, så 
hadde det vært hyggelig å høre 
fra dere.

Vennlig hilsen
Petter Kildal, Lillestrøm

Kjære Petter!

Takk for interessante opplys-
ninger om Svenskeholmen. Jeg 
har vært i kontakt med fl ere 
eldre mennesker i området. De 
bekrefter at Svenskeholmen har 
fått navnet sitt fordi det bodde 
svensker her. Imidlertid er det 
ingen som hittil har kunnet verifi -
sere historien om de to brødrene. 
Med tillatelse fra Petter Kildal 
publiserer vi nå opplysningene 
i Skjærgårdsliv. Kanskje det er 
noen av våre lesere som kan 
hjelpe oss med fl ere 
opplysninger? 

Med hilsen
Sigbjørn Larsen, Redaktør

Vi tar gjerne i mot dine spørsmål, 
bilder og tips til denne spalten. 
Send dem til 
morten@kamedia.no 

Navn på holmer og øyer har vanligvis en 
begrunnet opprinnelse. Det kunne ha vært 
artig om Skjærgårdsliv kunne hjelpe oss 
til å komme til bunns i vår undersøkelse 
om hva som ligger til grunn for navnet 
’Svenskeholmen’.

Svenske-
holmen
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Bare trappebredden mellom 
ilsens bodde Frk. Klem som 
var frisørdame. Hun hadde sin 

frisør salong i Stiansen-gården som 
vi husker og hvor hun drev til langt 
over pensjonsalderen, og hun ble 
meget gammel. 

Ovenfor der bodde familien 
Tvedal, mannen Ole og konen 
Elly, og sønnene Leif og Gunnar, 
foreldrene til Elly var Edvard og 
Gustine. Edvard var  bror til min 
bestemor, men han husker jeg 
ingenting fra, mens Gustine husker 
jeg godt. Jeg gikk sammen med 
Leif på skolen, og jeg var en del der 
hos dem, men husker ikke Gustine 
annet enn sengeliggende. Ole 
seilte som Kaptein, og var ute i år 
av gangen, så  akkurat hjemme der 
husker jeg ikke så mye til han, men 
han var høy og kraftig i røsten, kan 
vi kalle det Skipper / befals røst? 

Det var Gustine og Elly som sto 
for oppdragelsen, om vi kan si det 
slik? uten og legge for mye i det, 
ellers var de vel som unger fl est. 
Jeg må ta med en liten episode, 
som vi ikke bør legge all verden i, 
men det går vel på noe av det vi 
kan kalle familiestolthet? 

Bestemor var stadig på heia 
for og besøke sin svigerinne, som 
beklaget seg over guttene, jeg tror 
ungene tar livet av meg sier hun. 
Bestemor feiltolket dette noe da 
hun fremholdt hvor fortreffelige 
vi var i Urene, dette satt mye på 
spissen, men da reagerte Gustine. 
-Du tror vel de er bedre nede hos 
dine? Det var nå ikke så galt hos 
dem heller! Naturligvis var vi 
ikke noen engler hos oss heller, 
og vi bodde heller ikke så tett på 
hinannen. Etter endte dager på 
sjøen begynte Ole og skysse, og 
som for de andre skyssbåtene falt 
det også litt problemer på Ole. Om 
det var propellen eller fl ens kopling 
skal være usagt, men Ole kom ved 
fl ere anledninger kjørende med 
akterenden først, han kunne ikke få 
propellen i foroverstilling, noe jeg 
fi kk erfare fl ere ganger med mine 
motorer. Ole var en bøs person 
som vi har vært inne på, og med 
sin noe spesielle stemme kunne vi 
høre myndigheten fra hans tid som 
kaptein.

Det fortelles at Ole heller ikke var 
snauere, når læreren på Styrmann  
eller Skipperskolen blev syk at Ole 

overtok unnervisningen og førte 
elevene fram til eksamen. Når 
eksaminator spurte hvor lærer var 
måtte Ole fortelle at det var han 
som hadde vikariert, og såvidt jeg 
hørte besto alle eksamen.

Galeioddveien 47 her bodde los 
Christian Nilsen, dette huset blev 
bygget i 1785 og er senere gått i 
arv. Det var los Ole Hansen som 
bygget det, hvor det gikk i arv til 
sønnen Nils Hansen, så til los Hans 
Nilsen, så til Nils Christian Nilsen, 
som døde i 1977. Etter dette satt 
enken Hedvig Nilsen i uskiftet bo 
til hun fl yttet til eldrebolig Bakken. 
2 av barna overtok huset 1995. 
Barna er Hans Chr. Toner Nilsen, 
Karl W. Nilsen og Turid Kristensen. 
Det bodde altså loser i dette huset i 
over 200 år 

Los Hans Nilsen hadde altså to 
sønner som tok opp arven. Nils 
Christian Nilsen var havnelos mens 
broren Edmund var sjølos (statslos), 
men det ble det vel ikke hetende før 
senere? 

Sjølosen loser båtene over 
lengre strekninger, mens 
Havnelosen har spesialisert seg 
på de nære Havneområder. Denne 
virksomheten forsvant for mange 

år siden, og Statslosene Hepsø 
og Klausen tar båtene helt inn til 
laste og losse plassene. Kragerø 
losstasjon blev nedlagt for mange 
år siden, og Statslos Hepsø 
blev overført til losstasjonen i 
Langesund, båtmann Anton Jensen 

var for lengst blitt pensjonert. Jeg 
husker en frakteskute liggende 
utenfor Nilsens, noe vi også kan se 
på gamle fotografi er og dette var 
”Carly” som eies av Nils Christian 
og Edmund Nilsen, og vi antar at 
dette var før de begge ble loser? 
Når det gjelder los Nils Christian 
Nilsen så overtok han etter sin far 
los Hans Nilsen i Kragerø 9 april 
1940. Jeg mente vel at de måtte ha 
en losgutt for og ta losbåten hjem 
igjen, men at det var tilfeller hvor 
denne ble tatt på slep, eller hang 
ved siden, for losbåtene var ekstra 
forsterket for og tåle dette. Vi antar 
vel at vi her snakker om Havne 
losing fra lasteplass til sjøbøyen, 
og omvendt.  Naboen her var Georg 
og Anna Nicolaisen og de hadde 
7 barn, og Georg hadde vel noe 
arbeid på kommunen? Familien 
gjorde seg vel ikke så bemerket, 
en vanlig Øyafamilie. Det måtte 
vel være Robert s karakteristikk 
av utedoen deres, hvor han sier. 
”Ingen har kjent den Norske vinter, 
som ikke har sitte på Nicolaisens 
dass”. Med skråfjell og Nord-Østen 
opp mot do-setet er dette ikke 
vanskelig og forstå, for den som har 
hatt noe tilnærmet, her taler jeg av 

Fisker og forfatter Jack Halvorsen har bodd på Øya i hele sitt liv. 
Han har også tidligere gledet våre lesere med sine fortellinger. 

Nå skriver han om Øya.

erfaring om enn ikke med skråfjeld 
og nordøst, men sør og sørøst. Men 
og skrive Roberts uttale lar seg ikke 
gjøre.

Ved siden her bodde Wilhelm 
Klausen som var far til Einar, Olaf, 
Karl, Hedvig og Klaus ,han døde 
i 1938. Wilhelm var fi sker og han 
fi sket med ruser og bakkeline, vi må 
vel anta at han også hadde noen 
hummerteiner? Jeg må medgi at 
jeg vel ikke husker så mye til han, 
men det var vel han som hadde bua 
som lå ned mot tomta? Jeg mener 
og huske han der med fi skeredskap, 
likedan husker jeg han ikke annet 
enn i pram? Søsknene fl yttet etter 
vært ut og det var Olaf som overtok 
hjemmet. 

Karl W. Nilsen har senere 
overtatt dette, som sommersted? 

Ved siden der igjen bodde 
Claudia Hansen, og hun kom fra 
Buholmen og som drev Fiskemat og 
Delikatesse forretningen, Eriksens 
eftf., som jeg senere overtok, 
sammen med Wilfred, og som blev 

Wilfred & Jack. Som de fl este på 
Øya var også disse stillfarende og 
laget lite dramatikk. 

Vi burde vel hatt med noen ord 
om Einar Klausen som kjøpmann, 
eller er det mer korrekt og betegne 
han som kremmer? En spesiell 
handelsånd hadde han og i en 
tid det var om og gjøre og få tak 
i varer, enten det dreide seg om 
poteter, kyllinger eller annet og 
her var det en historie av mange. 
Hvor han i telefonen klaget på 
potetene han hadde fått, og mens 
han holdt over røret forsikret han 
kunden i butikken om at potetene 
var av ypperst kvalitet. Kanskje 
var det en liten Bør Børson i Einar.
Han hadde også et visst samarbeid 
med Olaf Flekke når det dreide 
seg om lutefi sk, det jeg minnes,og 
denne blev solgt engro, og de var 
vel de første som lutet fi sk i stor 
skala i Kragerø? det var mange små 
produsenter, og på Fiskebrygga var 
de heller sent ute.

Fortsetter neste nummer

Tlf. 800 49 900www.scandic.no

Markiser - persienner - interiør - varmepumper
Ring din lokale representant Morgan 
Thorsen på tlf. 976 72 550 for et 
uforpliktende tilbud. Eventuelt vår lokale 
avdeling tlf. 35 99 15 95

Utsikt fra Veten.
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Tele og dataløsninger for hjemmet
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Ønsker du morgendagens intelligente bredbåndshjem? 
Relacom har løsningen!

relacom@home

Hjemmenett   |   Trådløse løsninger
Overspenningsvern   |   Bredbånd og xDSL  

 Brukerstøtte   |   IP Telefoni   |   Digital TV

E-post: 02121@no.relacom.com
Web: www.relacom.no Tlf: 02121 

Sjekk ut våre tilbud på 

www.relacom.no/home



�������������
��������������

�����������������������������
��������������������������������������������

��������������������������������������������������

�����������������������
���������������������������������
�� ���������������������������������������������������������
� �������������������������������������������
�� ��������������������������������������������������������

���������������
�������������������������
�� �������������������������������������������������������������
� ����������������������������������������������������
� ������������������������������������������������������
� �������������������������������������������������������

�������������������������������
����������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������
���������������������������

��
�
�
���

��
��
�
�
�
�
�
�
�
��
�
�

�����������
������������������������������

�������������

������������������������

������� ��� ���� ������� ��� ����������� ���������� ������������������� ����
�� ������������ ���������� �������������� � ������������� ��� ���� ������� ���
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������������������������������

�������������������������������������
�������������������������


