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Sett fra 
 Sildebukta

Penger er makt sies det. Retten til å skrive ut skatter og avgifter likeså. 
Kragerø er en av de første kommuner i landet som innførte utvidet ei-
endomsskatt eller såkalt hytteskatt, etter at Stortinget åpnet for dette. 
Med penger følger det også som regel makt og innfl ytelse. Ingen po-
litikere i et demokrati må derfor tro at de kan skattlegge befolkningen 
uten at folket selv samtidig krever medbestemmelse for hvordan fel-
leskapet forvalter disse pengene. Staten har åpnet for dobbel skattleg-
ging. Da følger det også logisk dobbel stemmerett. 

Det er nemlig slik at staten har bestemt seg for at to eller fl ere kom-
muner skal ha rett til å skattlegge den samme innbyggeren to eller fl ere 
ganger, ikke bare avhengig av hvor vedkommende bor men også avhen-
gig av hvor vedkommende velger å oppholde seg på sin fritid. Stem-
meretten og dermed også medbestemmelsen over hvordan lokaldemo-
kratiet skal utøve sin makt eller disponeringen av disse skattepengene, 
har derimot merkelig nok ikke automatisk fulgt med en slik beslutning.   

Vi har dermed for første gang i det norske demokratiets historie 
innført et system hvor noen har rett til å skrive ut skatter uten at de 
skattlagte selv har noen som helst innfl ytelse hverken over skattenivået 
eller hvordan pengene skal brukes. Jeg tror derfor det bare er et spørs-
mål om tid før hytteeiere i Kragerø og andre store hyttekommuner med 
såkalt ”hytteskatt” vil kreve reell kommununal medbestemmelse og 
fulle lokaldemokratiske rettigheter. 

 “
Sigbjørn Larsen,

redaktør Skjærgårdsliv

Dobbel skatt bør gi dobbel 
stemmerett

Sigbjørn Larsen

For livet er ditt

Måten det skjer på i et demokrati er blant annet 
ved stemmerett, slik at vi kan velge de lokalpoliti-
kere som vi blant annet mener er best skikket til å 

forvalte fellesskapets verdier. Dermed blir den logiske følgen av en slik 
dobbel skattlegging også inmnføring av dobbel stemmerett. 

Folk som bor i Oslo med hytte i Kragerø vil dermed inneha stem-
merett både i den kommunen de bor, Oslo, og i den kommunen de 
oppholder seg i fritiden, Kragerø. Er det rettferdig? Er det ikke dermed 
”de rike” som får enda mer makt og innfl ytelse i samfunnet? Jo. Det er 
det. Men samtidig er det den eneste logiske demokratiske konsekvens 
av dobbel skattlegging, som det NB! ikke var ”de rike” som valgte å 
innføre. For det er nemlig heller ikke rettferdig at skattlagte i et demo-
krati blir avskåret fra sin demokratiske rett til å utøve medbestemmelse 
for hvordan skattepengene skal brukes. Likeledes må det forutsettes at 
hyttefolk kan stille til valg i sin fritidskommune. Laland og Hegland kan 
bli skiftet ut med Hagen og Bergesen! 
   Og en ting til, kjære Kragerøværinger! Når de to nye skolene skal 
innvies så håper jeg at det inviteres riktig mange av oss hytteeiere som 
har vært med på å fi nansiere dem! God skattejakt!

Fra Trine 
Jørgensen’s inn-
legg under menin-
ger i Skjærgårdsliv 
nr 10 fi nner jeg 
følgende: ”hver øy 
bør vurderes for 
seg, for å se hvor 
metningspunktet 
er nådd, eller 
hvor det fi nnes 
muligheter som 
ikke vil ødelegge 
skjærgården”. Kan 
dette bety at det 
er noen i politiske 
kretser som tenker 
i slike baner? De 
må isåfall starte en 
ny utvikling snarest 
før distriktet druk-
ner i storprosjekter.

Kommuneplanen 
må være et nyttig 
og nødvendig hjel-
pemiddelfor å utvikle kommunen, 
kartlegge, fordele resurser som 
fi nnes og bestemme hva som kan 
gjøres og hvor, men hvordan bru-
kes den idag. Den ble vel innført i 
forbindelse med at strandplanloven 
kom først på 60-tallet og har siden 
rullert i forskjellige former. Tror at 
han som sto for utarbeidelse av 
den første, ble pepet ut av Kragerø. 
Mener at den første planen viste 
områder og et antall hytter pr øy 
og denne formen ble holdt i noen 
år. Utfra det ble Bærøy, som eneste 
øy, detaljplanlagt og hytter tildelt 
grunneiere. En jobb som teknisk 
etat slet med og ikke ønsket å føre 
videre. Mange på Bærøy ble siden 
nektet å gjøre noe, fordi øya var 
ferdig regulert. Inntil de frie krefter 
plutslig slippes til uten protester. Vi 
kan nå se hvordan det ser ut både 
visuelt og i forhold til alle retnings-
linjer som andre blir møtt med. 

Regulerende myndigheter har 
aldri sett på strandlinjen som fl as-

kehals og at den burde være be-
stemmende for størrelse på planen. 
I de store prosjektene løses mangel 
på strandlinje med badekasse og 
fl ytebrygger langt fra land. Nyt-
tetrafi kken/ferger må snart følge 
Gumøy-landet for å komme til Ski-
ensund på vei til Kragerø.

Nå har vi igjen hatt en rullering 
av kommuneplanen og et 50-talls 
grunneiere hadde sendt  innspill om 
å få regulert sin eiendom og lagt 
inn noen hytter/boliger. Kommer 
man ikke inn på arealdelen, kan 
man heller ikke i kommende pe-
riode få vurdert en reguleringsplan 
som bør være det avgjørende for 
utnyttelsen av et område. Innspil-
lene blir vurdert av en komite og 
nesten alle blir satt i klassen ” Inn-
spillet legges ikke inn”. De fl este er 
småplaner som sikkert kan innar-
beides uten å bli mye synlig eller til 
hinder for den almenne ferdsel. Det 
fi nnes mange grunner til å avslå, 
men vanligst brukes strandsone og 

RPRO, Rikspoli-
tiske retningslinjer 
for Oslofjordom-
rådet.

Men hva med 
de store prosjekt? 
Det er vel ikke ett 
av dem som ikke 
nærmest ”voldtar” 
de samme av-
slagsgrunner. Nei, 
folkens, vi tenker 
for smått! I Kra-
gerø godkjennes 
bare planer med 
100-vis av hytter 
event. med boliger 
og industriområder 
som neppe kan 
realiseres. Planen 
på Langøy er tyd-
ligvis stor nok til å 
arbeides med vi-
dere. Det neste er 
Åtangen, et foru-

renset industriområde, et innspill 
som ikke ble lagt inn, men i neste 
omgang kommer de på formannska-
pets møte og presenterer en kjem-
peplan. Selvfølgelig blir de lagt inn 
som fritidsområde og de får forlen-
get høringsfristen for at de skal bli 
ferdig. Hva med oss 50 andre som 
ikke blir lagt inn og heller ikke får 
presentert oss hverken for formann-
skap eller regulerende instanser? Er 
ikke dette en grov diskriminering og 
forskjellsbehandling?

Jeg håper at dette kan starte 
en debatt og en revurdering av det 
som idag synes å være retnings-
linjer. Vi må få nye retningslinjer 
og samarbeidsformer mellom alle 
involverte parter. Selvfølgelig snak-
ker jeg her for min syke mor, men 
vi er mange i den gruppen og jeg 
tror jeg har dem med meg når jeg 
undertegner

Helge Moe-Gumø

Hvis høstvinden ulende feier fra heiene ned.
Hvis ansiktet piskes av vinterens isnende sne.
Da bøyer du kanskje din rygg til tak, 
til vinden har løyet seg mere spak, 
så kursen kan settes på ny, når igjen du kan se.

Om alt håp er ute, og ingen på jord gir deg svar.
Om natta står svart mot din rute, der dagen før var. 
Så husk at det fi nnes en sterkere hand, 
som trygt kan føre din skute til land, 
og som holder  deg fast, selv om vinden og stormen er hard

tekst: Sigbjørn Larsen 
Mel: Erik Bye Apollo (Bound for Son)

Når blåveisen blomstrer og bekkene klukker mot vår.
Når konvallenes klokker, de ringer på stier du går.
Da hører du kanskje den samme sang,
som fuglene sang der for meg en gang,
som synger i medgang, såvel som i motgangens år.

Refr.
For livet er ditt, og om du har slitt,
så husk at du også må glede deg litt!
Ta en sang, og et smil der hvor du går,
da blir livet ditt solfylt og blidt! 

Når terna den stuper og fanger sitt bytte med skrik.
Når solblanke bølger, de dovner seg i hver en vik.  
Da kommer du kanskje fra badet opp,
og lar solen få varme deg over din kropp,
og kjenner deg lykkelig og fri og heldig og rik.
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Nyheter

Det var på et møte i det som ord-
føreren spøkefullt betegnet som 
”overhuset,” eller årets torskeaf-
ten for utflyttede Kragerøgutter i 
Oslo, at ordføreren kom med disse 
opplysningene i ”beretningen om 
rikets tilstand” som hvert år hol-

20 mill i hytteskatt
Kragerø kommune tar inn noe over 20 millioner 
kroner i hytteskatt opplyste ordfører Preben K. 
Hegland under årets torskeaften for utflyttede 
Kragerøgutter i Oslo. Gjennomsnittstaksten 
for en hytte i Kragerø er på 3 millioner kroner, 
mens den dyreste hytta ble taksert til  
31 millioner kroner.

des av ordføreren i Oslo Millitære 
Samfund under den tradisjonsrike 
torskeaften. 34 utflyttede Kragerøg-
utter hadde satt hverandre i stevne 
under årets evenement. Flere av 
dem har hytte i Kragerø, og mange 
gav uttrykk for at de kunne leve 

godt med den hytteskatten som 
Kragerø kommune nå har innført. 
President i klubben Alex Krafft 
fremholdt at kommunen ikke måtte 
øke denne skatten, men holde den 
konstant i årene fremover, og heller 
disponere de pengene man nå får 
inn  på en fornuftig måte. Ordføre-
ren opplyste at kommunen hadde 
fått få klager i forbindelse med 
saken og at han trodde at de fleste 
i grunnen var fornøyde med utvik-
lingen innenfor eiendomsskatten i 
kommunen. Samtidig med at hytte-
eierne for første gang skattlegges, 
så går eiendomsskatten ned for de 
som hittil har måttet betale tradi-
sjonell eiendomsskatt i Kragerø. 

Hegland fremholdt satsingen på 
de to nye skolene i Kragerø og på 
Helle, som hovedprioriteringene for 
de nye skatteinntektene. Gjennom-
snittstaksten for en hytte i Kragerø 
er på tre millioner kroner, mens den 
dyreste hytta ble taksert til 31 mil-
lioner kroner opplyste ordføreren. 
Spørsmålene som har kommet er 
for det meste knyttet til hvordan 
man går frem for å finne sin egen 
skatt. Hele takseringsgrunnlaget 
som ligger til grunn for skattebe-
regningen er nå tilgjengelig på 
kommunens nettsider. Her kan de 
nyfikne også gå inn på naboens 
hytte for å foreta en sammenligning 
med sin egen eiendom. Enkelte 

har påpekt skjevheter, men det er 
likevel relativt få tatt i betraktning 
den relativt omfattende debatt 
som oppstod lokalt om saken før 
hytteskatten ble innført. Kragerø 
kommune har lagt seg på den la-
veste innkrevningssatsen som myn-
dighetene har gitt adgang til med 
hensyn til innkreving av hytteskatt 
med å ta utgangspunkt i 30 prosent 
av markedsverdi, sa Hegland. Med 
kommunens beregningsmodell gir 
det i gjenomsnitt 4000 kroner i årlig 
hytteskatt. Etter applausen å døm-
me i ”overhuset” var landlordene 
stort sett fornøyde med ordførerens 
redegjørelse.

Hyttebyen på Lille Kirkholmen. Foto: Aleksander Larsen.



Jan Abrahamsen er kommunearki-
tekt i Kragerø. Han er blant annet 
kjent for de spesielle ”tårnhusene” 
som han også har tegnet til sitt 
eget hus på Øya. Både faren og 
bestefaren bodde på Øya og Jan 
var ofte på Øya som liten gutt. 
Familien fl yttet etterhvert til Kam-
merfoss, der han vokste opp. Så 
ble det arkitektstudier i England og 
Danmark før han vendte baugen 
hjem igjen til sin barndoms by. Nå 
bor han i sitt eget hus på Øya som 
han kjøpte i 1993. 
   - Det var jo dobbelt festlig for 
meg som da kom fra Danmark da 
jeg fi kk tilslaget på dette huset som 
”Kongen av Danmark” var produ-
sert. Det tok jeg som et godt tegn, 
humrer Abrahamsen.
   - Jeg klatret opp på taket og 
surret meg fast i pipa i et tau, så 
hang jeg utenfor huset for å se om 
jeg kunne se ut fjorden og tenkte 
”Yes!” Jeg tar det. Så ble det til 
dette vesle tårnrommet. Vi ender 
gjerne opp her når vi har et eller an-
net evenement. Rommet er lite og 
intimt, men med en fantastisk utsikt 
både over bysundet og ut Kragerø-
fjorden. – I dette huset har det vært 
både bakeri og sukkertøysfabrikk, 
forteller Jan. Jeg husker at jeg var 
med faren min bort her og så på 
hvordan sukkerstøyene ble laget. 
Først ble de rullet ut i lange pølser, 
så kuttet de dem opp til små suk-
kertøy. Det var Jacob Nilsen som 
hadde sukkertøyproduksjonen her. 
Faktisk så ble ideen til dropsmerket 
”Kongen av Danmark” nettopp unn-
fanget i dette huset. Dette skulle bli 
det eneste merket og oppskriften 
som ble kjøpt opp av en av de 
store sukkertøysfabrikkene, og 
som dermed levde videre etter at 
Nilsen la ned sin sukkertaøysfabrikk 
på Øya. Så vidt jeg vet så er det i 
produksjon den dag i dag, forteller 
Abrahamsen. 

-Den største forskjellen på Øya 
fra da jeg var gutt til nå er jo at 
dengang bodde og arbeidet de 
fl este i nærmiljøet her på Øya. Øya 
hadde blant annet to trevarefabrik-
ker blant annet på Galeiodden med 
produksjon av trapper og vinduer. 

Det var Eckholdt og Kristensen som 
stod for denne produksjonen. Ellers 
hadde jo de aller fl este her ute en 
eller annen tilknytning til sjøen, 
enten som sjømenn eller fi skere 
eller båtbyggere. Kristen Skottmyr 
som hadde sitt båtbyggeri her ute 
var viden kjent for sine smekre tre-
båter. I dag har jo Øya blitt mer et 
boligsted og prisene her ute har økt 
mange ganger siden dengang. 

-Etthvert sted med respekt for 
seg selv har jo også en bybrann. 
På Øya brant alle byngningene fra 
bybrua til bysyndet ned i år 1900. 
De nye bygningene som ble oppført 
etter brannen ble dermed litt aty-
piske for Øyas vedkommende både i 
størrelse og utsmykning.

-Øya hadde byens første super-
marked som Thorsdal drev, i bygget 
rett ved Øybrua. Her var det også 
marina, solstudio og sjåførskole. I 
dag har også dette bygget blitt til 
leiligheter. Det er igrunnen litt trist 
at slike små arbeidsplasser i nær-
miljøet forsvinner, for de er med på 
å gjøre nærmiljøet rikere,  sier Jan.

-Oppe på toppen av Veten er det 
spor etter tyske stillinger fra kri-
gens dager. Her oppe bygget tys-
kerne seg stillinger som de beman-
net med geværposter under krigen. 
Området har alltid vært et yndet ut-
kikkspunkt på øya og har en fantas-
tisk utsikt ut over skjærgården. Det 
var også mye brukt som teltplass. 
Men både fordi det ble en del fyll 
og spetakkel med teltliggerne her 
oppe og fordi det rett og slett er et 
svært farlig og bratt område der-
som noen har blitt litt brisne, så ble 
teltslagningen forbudt her oppe. Et 
fi nt turområde er det imidlertid den 
dag i dag. - Personlig er Lindvika 
min favoritt på Øya. Før var det jo 
svært strabasiøst og ta seg helt hit 
bort. Man måtte gå stien mellom 
Store og Lille Veten. I dag har det jo 
kommet en fi n bryggevei på utsiden 
av sjøbadet. Her er det også bygget 
stupetårn, men det er fortsatt noen 
som stuper fra toppen av fjellet her. 
Jeg kan huske at Einar Grimsrud 
var en av dem som pleide å utføre 
det kunststykket. I Lindvika var det 
et mer ugenert område hvis en ville 

være litt i fred. 
- Hvordan fi kk du egentlig ideen 

til tårnhuset? undrer vi.
- Jeg fi kk i oppdrag å tegne et 

hus på en tomt bak skolen som vi 
kalte for ”Stikka”. Jeg tenkte at 
hvis de fi kk et tilbygg på taket så 
kunne de jo få se et glimt av Bær-
øyfjorden, og som tenkt så gjort. 
Dette tilbygget på taket måtte jo ha 
best mulig utsikt, og ideen til tårn-
huset ble født.

-Senere har det jo blitt mange 
tårnhus, blant annet i Urene her på 
Øya, som det ble en voldsom de-
batt omkring. Det gikk da ikke an å 
maltraktere en gammel bebyggelse 
på denne måten, lød det fra kon-
serveringshold. Jeg argumenterte 
med at hvis en først skulle bygge et 
hus i stykker så var det jo like greit 
å gjøre det skikkelig med en gang. 
Den argumentasjonen så ut til å bli 
kjøpt. I alle fall gikk vedtaket om 
tårnhuset i gjennom. Men det er jo 
litt karakteristisk for Kragerø dette 
litt uryddige og rotete uttrykket 
uten noen helt enhetlig stil. – Er 
det ikke nettopp det som er noe av 
hemmeligheten bak det hyggelige 
miljøet her da? poengterer vi. - Jo, 
jeg tror det, sier Jan. Som byens 
arkitekt har han også stått bak 
planleggingen av Jens Lauersøns 
plass ved Blindtarmen og anlegget 
av badeplassen på Gunnarsholmen. 
Dette har blitt vakre og mye benyt-
tede parker midt i byen. 

På vår lille tur rundt om på Øya 
i februar traff vi hyggelige men-
nesker, fi kk en god prat i tårnhuset 
og så at krokusen allerede hadde 
tittet opp av dvalen! Abrahamsen 
pleide ellers å være en aktiv isba-
der mellom isfl akene vinterstid, 
men så ble det jo ikke så mange 
isfl ak å svømme rundt i lenger om 
vinteren i løpet av de siste årene, 
så aktiviteten avtok, men etter å ha 
blitt gjort oppmerksom på at noen 
av naboene hadde badet, lovet 
Abrahamsen seg selv å ta opp igjen 
badeaktiviteten selv om kalenderen 
ikke nødvendigvis viser sommer. 
Livet på Øya er bare helt kongelig!

Øya»
Skjærgårdsliv

Kongen av

Jan Abrahamsen bor i huset 
som ”Kongen av Danmark” ble 

laget. Dermed må vel han bli 
Kongen av Øya? 
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« Lindvika
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Jan Abrahamsen bor i huset som tidligere var 
sukkertøysfabrikk på Øya i Kragerø. 
Her produserte Jacob Nilsen ”Kongen av 
Danmark”. Selv har han laget seg sitt 
eget tårnslott her ute med utsikt ut over 
Kragerøgapet og full kontroll med 
trafi kken gjennom bysundet. 

Krokusblomstring på Øya i februar.

Miljøet på øya har mange perler.

Gode naboer Anne Hoel og hunden Sita.
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Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø, Tlf: 35 98 59 59
www.gromstad.no

Gromstad Bil & Båt KRAGERØ

Ibiza 26 Touring Special Edition

Askeladden C6

Zodiac Medline 1

Ardea 870 Touring

IBIZA 19 - 26 FOT   ASKELADDEN 14 - 26 FOT   ZODIAC 8 - 24 FOT   NB MARINE 27 - 38 FOT

SERVICE OG LEVERING DER DU BRUKER BÅTEN

Helside på hytta feb08.indd   1 27-02-08   11:24:57
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Saule Karis palt ved Skjørsvik.

Har registrert over

130 kulturminner
Per Johnny Thoresen fra Skåtøy har registrert 
over 130 kulturminner i Kragerøskjærgården. 
Samtlige bolter fra seilskutetiden har fått sin 
nøyaktige gps posisjon registrert.

Hvis du har lagt merke til en mann 
som har vært uvanlig interessert i 
den gamle jernbolten i nærheten 
av deg den seneste tiden, så kan 
det hende at det var Per Johnny 
Thoresen fra Skåtøy. Han har nå 
kartlagt mer enn 130 slike gamle 
bolter fra seilskutetiden over hele 
Kragerøskjærgården. – Dette er 
gamle kulturminner fra en veldig 
viktig periode i Kragerøs historie, 
sier Thorsen. Byen var i sin tid den 
6. største sjøfartsbyen i Norge målt 
etter tonnasje. Mange av boltene 
var satt opp som fortøyningsbolter, 
men mange knytter det seg også 
annen interessant kulturhistorie til. 
Mange holder også på å for-
svinne av rust og derfor 

Per Johnny Thoresen fra Skåtøy har registrert alle boltene i Kragerø fra seilskutetiden. Her fra Kreppa.

Ved Korset på Skåtøy kan vi fi nne ut hvordan de gjorde når de skulle feste 
de solide boltene i fjellet. 

kan det ha en verdi å vite hvor de 
ulike boltene er, sier Thoresen. 

Langs begge sider av Kragerø-
fjorden er det tett i tett med slike 
bolter. Det var ofte såkalte var-
pingsbolter. Det vil si bolter til å dra 
skutene inn og ut fjor-
den dersom det man-
glet på seilingsvind, 
sier Thoresen. Herfra 
stammer utrykket ”å 
gjøre et varp.” Betydningen av 
dette utrykket har vært å tjene 
gode penger, og de 
som varpet 
sku-

tene på denne måten kunne nok 
tjene gode penger på arbeidet. 

En spesiell slik bolt står ved 
Skjørsvik. Her lå ”Saule Karis palt”. 
Jack Halvorsen forteller også om 
henne i sin bok om fi skerbrødrene 
Postmyr fra Øya. Saule Kari krevde 
inn en beskjeden sum penger fra 
alle som kastet trossa over hennes 
bolt.

Ved Korset på Skåtøy 
kan man studere hvor-

dan mange av disse største boltene 
ble satt fast. – Først boret man 
gjerne fi re hull med feisel og bor 
slik man gjorde i gruvene, sier Tho-
resen. Så slo man ut det fi rkantede 
stykket av fjellet. Deretter satte 
man bolten fast med smeltet bly, 
opplyser Thoresen. Det var viktig at 
disse boltene holdt i all slags vær.

I Kreppa er det også noen fl otte 
bolter fra seilskutetiden gjennom 

dette smale trange sundet. Her 
måtte skutene hales framover med 
trosser og boltene var merket med 
sorte og hvite ringer i fjellet. Etter 
at jeg snakket med Thoresen har 
jeg tenkt over navnet Garpevika 
på Langøy, som er et høyst uvan-
lig navn. Kan det ha oppstått av 
Varpevika? Dette ville i så fall ha 
vært et navn med røtter i stedets 
kulturhistorie. Plassen ligger jo tett 
inntil Kreppa der skutene alt i ett 
ble varpet gjennom sundet tak-
ket være varpingsboltene i fjellet. 
Disse er nå behørig registrert med 
sine posisjoner av Per Johnny Tho-
resen på Skåtøy. Han har også fått 
laget et kart med alle boltene fra 
seilskutetiden inntegnet.
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Det er Østre Øydistrikts Vel av-
deling Langøy som står for bok-
prosjektet i samarbeid med den 
lokale forfatteren Sigbjørn Larsen. 
Sigbjørn Larsen har selv vokst opp 
på Langøy og har tidligere skrevet 
fl ere bøker om livet i skjærgården. I 
fjor ga han ut en bok om skjærgår-
sparken i Kragerø som handlet om 

alle friluftsområdene i skjærgården. 
Han har også utgitt en rekke andre 
bøker om alt fra utvandringen til 
Amerika til kulturminner i Oslo.

- Vi har ønsket oss en slik bok 
lenge og vi har 
fått mange 
forespørs-
ler om 

Nytt bokprosjekt om hele 
Kragerø-skjærgården

Ikke siden bygdeboka for Sannidal og Skåtøy 
ble utgitt i 1950, har det blitt utgitt bøker som 
skildrer Kragerø-skjærgården i sin helhet. 
- Boka vil handle om alle de store øyene, 
men vil også inneholde glimt og historier 
om enkeltmennesker, sier Sigbjørn Larsen.

Sigbjørn Larsen vil i tiden som kommer skrive en bok som skal skildre 
livet i hele Kragerø-skjærgården. Her sammen med Henriette Fluer, 

lederen Østre Øydistrikt Vel avdeling Langøy. 

en bok som handler om hele skjær-
gården, sier Henriette Fluer, leder i 
Østre Øydistrikts 
Vel avdeling Langøy.

Hun håper at boksalget vil gi 
inntekter til velforeningen. Sist 
gang velet ga ut en bok om Østre 
Øydistrikt i samarbeid med Sigbjørn 
Larsen, satt foreningen igjen med 
et fi nt overskudd. 

Mye har skjedd i skjærgården 
siden 1950. De siste årene har det 
kommet ut en del bøker om enkelte 
øyer, men ingen bok som tar for seg 
skjærgården i sin helhet. Den nye 
boka vil gi en samlet fremstilling av 
Kragerø-skjærgården med alle de 
største øyene. Boka vil ta for seg 

både natur, kultur og historie.
- Selv har jeg 40-års erfaring fra 

skjærgården og noen av historiene 
i boka er selvopplevde. Boka blir in-
gen bygdebok i tradisjonell forstand 
med gårds- og slektshistorie, men 
vil gi glimt av enkeltmennesker og 
historier fra skjærgården. Gjennom 
fl ere forskjellige reportasjer vil jeg 
forsøke å få frem sjela til skjær-
gårdsfolket, sier Sigbjørn Larsen.

Det første kapitelet i boka hand-
ler om Øya. Artikkelen starter med 
et sitat av Jack Halvosen: ”På Øya 
ligger husene så tett at det knapt 
fi nnes pusterom mellom dem”. I 
åpningskapitelet stiller forfatteren 
også spørsmål om ikke opphavet 
til navnet Kragerø også kan være å 
fi nne på Øya? Siden vi bare fi kk se 
den første siden i boka, kan vi ikke i 
skrivende stund røpe hvordan dette 
egentlig henger sammen.

Grunde Arnesen
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Mobilt bredbånd fra Ice
Turbo-3G-hastigheter

langs hele Telemarkskysten

Ingen andre kan tilby mobilt bredbånd med den samme kombinasjonen av fart og dekning som oss. 
Med mobilt bredbånd fra Ice får du Turbo-3G-hastigheter i over 90% av alle norske byer, og de aller fleste 
steder langs kysten. Vi har som målsetting å gjøre internett tilgjengelig overalt og på en brukervennlig måte. 
Det kaller vi ekte mobilitet! Med et Ice abonnement er dessuten bruk i Sverige og Danmark inkludert 
uten ekstra kostnader. Betal kun for de ukene du bruker det.

www.ice.no Telefon 08200
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Mitt Bærøy
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Vi hopper i land på Bærøytangen. 
En fi n murt stentrapp møter oss ved 
hytta. Den fører opp til den nær-
meste fjelltoppen ved hytta. Beste-
foreldrene fi kk tilbud om å kjøpe 
hele Bærøtangen for 11000 kroner, 
men avslo. Hva skulle de med det? 
I stedet ble det hyttelivet på 36 
kvadratmeter. Faren Einar hadde to 
stupebrett ved hytta. Ett på 10,5 og 
et annet på tre meter. Han var en 
ivrig friidrettsmann og arrangerte 
hvert år Bærøylekene for sønnen og 
kameratene på et jorde ved hytta. 
Lengde, høyde og 60 meter. 

Etter en rask rundskue bærer 
det inn over øya. På det smaleste 
partiet der Bærøtangen henger 
fast i Bærøy forteller sagnet at 

det har gått en kanal. – Men det 
skjønner jeg ikke, sier Grunde. Hva 
skulle den tjene til? Det er jo så 
kort vei rundt. Uansett er dette et 
naturskjønt område av øya. To vakre 
viker kan nesten møte hverandre. 
Sivbegrodde kanter. Dessverre er 
det sølebunn. Eller heldigvis. Noen 
har funnet ut at slike biotoper 

Mitt Bærøy
-Her er mitt Bærøy, sier Grunde Grimsrud. 
Familien har hatt hytte på Bærøtangen siden 
1925. Vi fi kk være med sykehussjefen i Kragerø 
på en vinterlig vandring på barndommens øy. 

er viktige for å opprettholde det 
biologiske mangfoldet og holder 
på å forsvinne. Her er de i alle fall. 
Velkommen makrellterner. 

Oppover i skogen bærer det. 
Grunde forteller om faren Einar som 
var en berømt hjemmefrontmann 
under krigen. – Av og til skulle jeg 
ønske at jeg visste mer om det, sier 
Grunde, men han ville helst ikke 
snakke om det. Ville ikke bli husket 
for krig og død. Jeg vet at han slet 
med tankene fra krigen hele livet. 
Bare en gang skjønte jeg at mange 
hadde et forhold til ham fra krigens 
dager. Vi skulle delta på avdukingen 
av et krigsminnesmerke i Tørdal. Da 
vi ankom reiste alle seg og håndhil-
ste på min far.

Solen gikk ned over Bærøyfjorden 
og vi fi kk en storslagen utsikt ut 
over Borteidlandet og Skiensund. 
– Det nye hyttefeltet er en tragedie, 
sier Grunde. Hyttene er lagt slik 
til i terrenget at de har blitt alt for 
synlige. De bryter horisontlinjen og 
fasadene har blitt synlige så snart 
du runder Bærøytangen. De nye 
blokkene i bruddet har jeg derimot 
ingenting i mot. Hvis folk vil betale 
for å bo i et steinbrudd så gjerne 
for meg. Vi har brukt en del rød-
vinskvelder på å debattere dette, 
smiler han.

Så stod vi på toppen av Bærøy. 
Fra Bærøykjerringa er det stor-
slagen utsikt ut over skjærgården 
til den forsvinner og blir borte i 
horisonten. Det store tjærnet midt 
på Bærøy ligger vakkert til i land-
skapet. Ennå er noe av stoltheten 
av naturen igjen her ute. Men det 
er nok nå. Bærøy har nådd taket av 
hytteutbygging. Enda fl ere hytter på 

øya ville ødelegge natur-
opplevelsene.

-Her lekte vi i den store 
ura der nede, peker Grunde. 
Vi går ned dit. Før klatret vi 
her… Ikke på vilkår tenkte 
jeg. Det er stupbratt. Så 
ble da også en av klatrerne 
sittende fast. Vi gikk veien. 
– Men hva er dette? Et 
vanntårn? Bygningen sten-
ger for utsikten til Kragerø 
like etter at vi har startet 
nedturen fra Bærøykjer-
ringa. – Jeg skjønner ikke 
hvorfor slike bygg ikke kan 
kamufl eres litt bedre i ter-
renget, sier Grunde.

Vel nede forbi dammene 
i bruddet. Flott at de har tatt i bruk 
dette området til hytter og små-
båthavn. Før var det et farlig sted 
som vi nesten ikke turte å ta med 
ungene. Nå er fjellet sikret og det 
er gode gjerder over alt. Bare det 
å komme på tanken om å anlegge 
en småbåthavn her synes jeg er en 
knallide. Er det noen som har gjort 
det før? Litt lenger framme blir vi 
stående litt og speide over jordene. 
Da jeg var barn virket disse jordene 
nærmest uendelige. Etter at jeg 
ble voksen er de jo slett ikke det. 
Men en anleggsvei har tatt bjør-
nebærstedet. Jeg tror ikke jeg har 
sett eller smakt maken til så mange 
og så gode bjørnebær som det var 
bortetter hele lia her. Sørgelig at de 
har blitt borte. 

Vi var kommet fram til tjær-
net på Bærøy. – Det ser faktisk 
større ut enn jeg husker det, sa 
Grunde. Rimfrosten hadde tatt tak i 
Bærøytjernet. Isen var skøytendes. 
Vegetasjonen langs kanten hadde 
tatt vinterkjolen på. Hele skogen 
var dekket av et vakkert rimlag. 
Langs vannet gikk det en gammel 
sti. Her har folk gått i 4000 år! I 
passe avstand fra vannet slynger 
stien seg gjennom lyngen. Så kom 

vi fram til noen veldige steinblok-
ker. – Her strømmer barndoms-
minnene på sier Grunde. Dette 
var våre lekeapparater. Jeg vet 
ikke om dette stedet har noe 
navn. Jeg vet bare at vi kunne 
leke her i timesvis. Det er virke-
lig et spesielt sted. Jeg har ikke 
sett maken i skjærgården. Den 
høyeste av de enorme steinblok-
kene må være innpå 30 meter. 
– Den var det nesten umulig og 
bestige, sier Grunde. Kameraten 
min klarte det! Her er ganger og 
tunneler og små dammer. Jeg 
håper dette området får lov til 
å være som det er, sier Grunde. 
La gå at det ikke er den sikreste 
lekeplassen, men for et sted for 
klatring og fantasi og eventyrlyst. 
Selv er han ikke i tvil om at hans 
700 døgn i telt i forsvaret ble 
godt hjulpet av erfaringene fra 
friluftslivet på Bærøy. 

Tilbake i bruddet konstaterer 
vi begge at hovedstaden ryk-
ker stadig nærmere øyene i 
skjærgården. StorOslo Prosjekt 
stod det på heisekranen, men 
bjørnebærene er kanskje borte 
for alltid… 
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Bar med alle rettigheter.

Restaurant med a la carte 

og småretter.

Velkommen til et lystig 

måltid og forfriskende drikke.

Prøv også vår 

fantastiske isbar!

Kom og se vår 
fl otte ferskvaredisk 
med kjøtt, fi sk 
og skalldyr

Vår på Valle
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Vår på Valle

Markedssjef Gro ønsker velkommen 
til våren på Valle med favnen full av 
påskeliljer. Hun har all grunn til å 
smile. Planene for senterutviklingen 
på Valle er mange og gode. 20-30 
nye terrasserte leiligheter  er under 
planlegging i Eikvika. Her blir det 
også parkeringer som vil avlaste 
parkeringsarealene rundt Sjøbua. 
Det vil frigi et område til å etablere 
en  lun handlegate med enda flere 
tilbud. Baren i kroa vil flytte til 
isbaren, og kroa vil rendyrkes som 

Våren på

20-30 nye leiligheter i Eikvika. Lun handlegate 
med mange nye tilbud. Ny isbar. Indiske retter 
på kroa. Et vell av nye varer hos Fru Jensen 
og Sea Fashion og hyggelig og profesjonell 
betjening i kollonial og marina. Våren på Valle 
er det bare å glede seg til og nyte!

restaurant. Nye drivere vil i år også 
satse på indiske retter på menyen. 
Bryggekjøkkene vil også starte med 
takeaway pizza. Biff, svin, okse, 
fiskesuppe og skalldyr står ellers 
på menyen. Det er driverne bak den 
populære Jacobs restaurant som 
nå vil bli å finne på Sjøkroa i Valle. 
En helt ny og enda større isbar skal 
bygges ute på plassen. – Vi gikk 
litt berserke på messene i år, sier 
de hos Sea Fashion. Mange lekre 
og nye jakkemodeller av året fyller 

den populære klesforretningen. Like 
ved bugner Fru Jensen av gaver og 
interiør. Det er en fryd å bevege seg 
i den butikken med mange ideer 
og detaljer til inspirasjon for alle 
interiørinteresserte. Ute på brygga 
holder Dag Garvik til. Han satser 
for fullt på marinaen på Valle. 
– Jeg kom hit fordi jeg ville være 
best på service, og vi fikk virkelig 
mange positive tilbakemeldinger 
under fjorårets sesong som vi vil 
ta med oss videre. Vi tar i mot 

båtene. Vi opptrer hyggelig og vi 
driver med service. Jeg tro på god 
gammeldags service og ønsker 
nye og gamle kunder velkommen, 
sier Garvik.  I barnetøyforretningen 
Balluba rett ved broen har vårens 
nye fargeglade plagg for den yngre 
garde kommet på plass sammen 
med tøykosedyrene. Hyggelig og 
smilende betjening gleder seg til å 
kle opp nye hjerteknusere. Kollonia-
len på Valle bugner av ferskvarer. 
Bernt Espen Andersen har overtatt 

roret etter sin far Bernt, som nå 
skal egne mer av tiden til kreativ 
utvikling av området. Taxibåtene er 
klare for en ny sesong. Lokalkjente 
sjåfører bringer deg trygt til og fra 
bestemmelsesstedene i skjærgår-
den. Våren på Valle er det bare å 
glede seg til og nyte.

Valle
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Det gamle trebåtbyggeriet på 
Borteid har blitt til fl otte feriehus. 
Nye moderne designleiligheter er 
konseptet det satses på. Design, 
glass og tre. Store terrasser og 
moderne arkitektur. – Her har du 
alt! sier Kronborg. Dette er en 
sjelden mulighet helt i sjøkanten. 

Leilighetene har utsikt til Kragerø 
og er landfaste. Det er 12 leilig-
heter, seks på 84 og seks på 112 
kvadratmeter som nå bygges i 
strandkanten. Beliggenheten er 
sentral i forhold til byen og har li-
kevel tilbaketrukket og naturskjønn 
beliggenhet. – Dette anlegget er 

Moderne feriehus i sjøkanten
På Borteid vokser det frem et moderne 
feriested med funksjonelle leiligheter i 
lekkert design med store terrasser, sjøutsikt 
og strålende solforhold. – Unikt konsept. Det 
bygges ikke mange slike! sier Tim Kronborg i 
Feltspatcompagniet som står bak utviklingen.

enestående, sier Kronborg. Til og 
med egen badestrand og parkering 
har det blitt for beboerne. Seks av 
leilghetene befi nner seg i første 
etasje mens seks av leilighetene 
går over to plan i 2. og 3. etasje. 

Hver av toppleilighetene har 70 
kvadratmeter individuell ter-
rasse. Leilighetene har svært høy 
standard. Feriekomplekset settes 
sammen av ferdige prefabrikkerte 
moduler fra Feltspatcompagni-

ets fabrikk i Litauen. Her arbeider 
det 160 mann og elementene blir 
transportert landverts på trailer til 
Kragerø.

Trebåtbyggeriet Kragerø
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Verdier for millioner av kroner 
skal snart skifte eiere i Kragerø-
skjærgården. Det ligger an til et 
omfattende generasjonsskifte 
for de verdifulle eiendommene i 
skjærgården. Derfor er vår eta-
blering og posisjonering av Axir i 
Kragerø også strategisk, forklarer 
administrerende direktør Michael 
Sivertsen i Axir. Kontoret i Kragerø 
bestyres av Jorunn Lien som har 
omfattende lokalkunnskap og solid 
erfaring fra bank bak seg før hun nå 
akslet kontoret til Axir. Og kundene 
lar ikke vente på seg. Kunder vi 
har snakket med er svært godt for-
nøyde med kontorets tjenester. At 
kontoret i Kragerø leverer er de mer 
enn 100 nye kundene et talende 
bevis for. Axir selger ikke egne pro-
dukter, men fungerer som rådgiver 
og forhandler av økonomiske og 
finansielle tjenester, blant annet i 
forbindelse med råd om plassering 
og sparing og låneformidling. Axir 

Flere av hyttene i Kragerøskjærgår-
den installerer i disse dager egne 

vinkjellere. Ved Skauens elservice i 
Kragerø mottar de nå nå flere hen-

Hytter får vinkjellere
Hyttene i Kragerøskjærgården får egne 
vinkjellere. – Vi installerer stadig flere 
kjøleapparater til vinkjellere på hyttene, sier 
Sven Bohlin ved Skauen elservice i Kragerø.

vendelser fra hytteeiere i Kragerø 
for å få montert kjøleapparater til 
spesielle vinkjølere som firmaet 
leverer og installerer på hyttene. 
Noen ønsker også å etablere egne 
vinkjellere. 

– Folk skal som regel også ha 
det klart til påske, sukker Bohlin. 
Pågangen er stor foran ferieseson-

gene for alt som skal ordnes og 
fikses før feriefolket inntar hyttene. 
Det var først for et års tid siden at 
firmaet fikk de første oppdragene 
med å installere vinkjøleapparatur 
i hyttene, men etterspørselen bare 
øker. Firmaet leverer nå to vinkjø-
leranlegg og en vinkjeller før påske. 
Hyttelivet er ikke som det engang 
var...I tillegg reparerer firmaet alt av 
hvitevarer. Pågangen er stor for å få 
det hele ferdig til påskestart. 

– Jeg står på huet her, sier Sven 
med mobiltelefonen i den ene hån-
den og verktøyet i den andre. Tak-
ket være Skauens elservice kommer 
både mer ordinære hvitevarer og de 
mer spesielle vinkjølerne på plass 
før påske.  

Så blir du buden på ekte kjeller-
vare til påskelammet vet du hvem 
som har sørget for riktig tempere-
ring!

Axir satser  
strategisk i Kragerø 
 – Vår posisjonering i Kragerø er strategisk, 
sier administrerende direktør i Axir, Michael 
Sivertsen. Økonomirådgivingsselskapet 
vokser fortsatt i Kragerø og øker stadig 
kundeporteføljen spesielt blant hyttefolket.

har igjen knyttet til seg noen av 
markedets beste aktører innenfor 
investering og finans. – Forskjellene 
kan være store på produkter som 
for eksempel boliglån, sier Michael  
Sivertsen og Jorunn Lien. På et lån 
på to millioner kan en forskjell fra 
0,7 til 0,8 prosent utgjøre betyde-
lige beløp. Det er vår oppgave å 
rådgi kunden om hva som er de 
beste betingelsene og hvor de kan 
finnes. For Kragerøs vedkommende 
vil spørsmål om arveavgift og skatt 
også være sentrale elementer i en 
slik rådgivning, sier de. Axir vil i 
løpet av året også arrangere åpne 
kundeseminarer  vedrørende disse 
temaene i Kragerø. Ta kontakt med 
kontoret for nærmere informasjon, 
oppfordrer de.
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Moter
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Moter

BaROCK
og Vårflirt
i vintersmau

Våren er i anmarsj, og her er en liten 
forsmak på hva den kan kles opp 
med.
Andersen & Lauth, er Islandsk,
og står for reportasjens 
barokke tilsnitt,sammen med 
Munthe Simonsen. De glade 
sommerfargene kommer fra                                        
Mads Nørgaard og skinnjakker
er hentet fra Filippa K, med sko 
kulørte av A´pair, og Spring Court. 
Jeans er Citizen of Humanity ans-
varlig for, mens boots stammer fra 
Hunter, og Boots Kompaniet. Dette 
og mer til kan tas i nærmere øyen-
syn hos Lise Ann´s. Solbrillene fra 
Prada og D&G, finnes hos Optikker 
Vestøl.

Foto Hugo Lande
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Hvilket fjell som er skjærgårdens 
høyeste fjell skapte alltid diskusjo-
ner på barneskolen. Spesielt mel-
lom elever fra Langøy og Gumøy. 

Mens gomlingene påstod at det 
var Gumøyknuten holdt Langøy-
væringene en knapp på Signalen 
eller Langøybratten. Nå slipper vi å 

diskutere lenger. Vi har målt! 

I neste utgave av skjærgårdsliv får 
du svaret!

Skjærgårdens høyeste fjell?
Er Langøybratten eller Gumøyknuten  
skjærgårdens høyeste fjell?

Vestre Gumøyknute Langøybratten

Møter og opplevelser

Booking:

Skagen Hotel
Nyholmsgt. 11 - 8005 Bodø

Tlf. 75 51 91 00
www.skagen-hotel.no
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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

PÅSKEN 2008     KRAGERØ PRESTEGJELD 

PALMESØNDAG:
Kl. 11.00: Støle kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring. Bente Modalsli. 
 Barne –og Ungdomskoret. Påske CD-til alle barn. Ofring til Tirsdagsklubben. 
Kl. 11.00: Kragerø kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring for hele familien.
 Påske-CD til alle barn. H. Gulstad. 

SKJÆRTORSDAG:
Kl. 18.00:  Skåtøy kirke.  Påskemåltid med nattverd. H.Monsen 
 Taxibåt fra Jomfruland kl.17 om Gumøy, Kragerø, Tåtøy og holmene.
Kl. 19.00: Kragerø kirke. Påskemåltid med nattverd. 
                  B.Modalsli og B. Lian Musikk :R. Carding. 

LANGFREDAG:
Kl. 11.00: Kragerø kirke. Jesu lidelseshistorie leses. H.Monsen. Sang av Kantoriet 
Kl. 11.00: Støle kirke. Jesu lidelseshistorie leses. B.Modalsli.  Nattverd.  
Kl. 18.00:  Fellesmøte for alle menigheter. Sted annonseres senere.
Kl. 21.00: Kragerø Kirke. Korsets vei.  Pasjonskonsert. Lesninger. H.Gulstad og 
 B.Modalsli. Kragerø Jentekor  og  Kantorigruppe 

PÅSKENATT:
Kl. 23.45: Steinmann. Påskenattsmesse på byens utsiktssted. B.Modalsli
 Kantorigruppe 

1. PÅSKEDAG:
Kl. 06.10: Rapen. Påskevake ved soloppgang H.Monsen. Ta med frokost.
Kl. 11.00:  Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. H.Monsen. Nattverd.
 Kragerø Kantori. Ofring til Morondava.
Kl. 11.30: Skåtøy kirke. Høytidsgudstjeneste. B.Modalsli. Dåp. 
   Taxibåt fra Danskekaia  kl. 10.30 om holmene.  

2.  PÅSKEDAG:
Kl. 11.00: Støle kirke. Høytidsgudstjeneste. H. Gulstad.           

Vårtegn
Tjelden er et sikkert vårtegn i skjærgården. I år ble den observert på 
Stråholmen 2. januar. Mest sansynlig har den overvintret i våre farvann. 
Blåveisen lyser nå fra liene på fl ere av øyene og mange løkblomster spirer 
i hagene. Våren er i anmarsj.



Hva skjer...
Jeg tar meg selv i å sitte på hytta 
og lengte til en kafe... Er det mu-
lig... Jeg som elsker utsikten her, 
aleneheten på hytta når alle turis-
tene har dratt eller før de kommer. 
Et sent eller tidlig bad, og roen og 
freden etter en kopp te etterpå...

Jada, men det har kommet noe 
nytt over landskapet her nå. Viss-
heten om Skåtøy kafe og galleri. 
Og muligheten til å få en prat med 
Heidi over en ”urban” cafe latte 
midt i paradiset, midt på Saltkrå-
kan. I bakhagen som like gjerne 
kunne vært på Grünerløkka som i 
Kragerø-skjærgården. Som oser av 
forseggjort hjemmehygge og fl id i 
detaljene. Og god smak. Og litt til. 
Det lille overskuddet vi alle søker, 
for å gjøre det ekstra hyggelig for 
andre. Heidi har det. Hun har klart å 
skape et sted på Skåtøy som er noe 
så sjeldent som en kombinasjon 
av urban kultur og landlig idyll og 
sjarme. Med smilehull i midten. Det 
beste fra to verdener. 

Men hvordan? 
- Intensjonen har hele tiden vært 

å skape en møteplass for alle, og 
det er det blitt, må Heidi innrømme, 
beskjeden som alltid på egne 
vegne.

Ungdom, kunst og konserter
Hun kom til Skåtøy i 1996, for å 

jobbe på Skåtøy-kollektivet. Da 
hadde hun mange år bak seg  som 
konsulent for barnevernet i Gren-
land. På kollektivet traff hun Ole 
Henrik Bekkhus. De valgte å satse 
sammen på Skåtøy da kollektivet 
ble nedlagt i 1999. De kjøpte det 
gamle posthuset og gjorde det i 
fellesskap om til kafe og leilighet. 
I tillegg ønsket de og skape et bo-, 
skole-, og behandlingssted for 
ungdom på ”Haugen”, den 350 år 
gamle hovedbygningen på tunet 
ovenfor kafeen.

-Drømmen er å drive kafe og 
galleri på heltid, gjerne med medle-
velse av ungdommer som har glede 
av det stedet har å by på, sier hun 
nøkternt. 

Etter at Bekkhus gikk bort i 2006 
har Heidi drevet kafeen og galleriet 
alene samtidig som hun har utvidet 
konsert-tilbudet og samarbeidet 
med Skåtøy vise- og poesifestival. 
Nå jobber hun i barnevernet i Kra-
gerø i ukedagene og har kafeen 
åpen i helgene vår og høst, og ved 
spesielle anledninger i vinterhalv-
året. I sommersesongen er det full 
fart med åpent nærmest døgnet 
rundt på kafeen og konserter i ha-
gen, på jordet ved siden av, i selve 
kafeen, og av og til i kirken ved 
regnvær. 

- Eiendommen kan inneholde så 
mye mer, utbryter Heidi ivrig. Hun 

er opptatt av at stedet hun driver 
ikke skal være eksklusivt, men in-
kluderende. Så til tross for en stil-
full image, blir det aldri helt perfekt 
eller ”ferdig” på Skåtøy. 

- Jeg blir så engasjert i barn 
og unge som er faget mitt, så det 
andre blir litt ”stemoderlig” be-
handlet, ler hun. -Menneskene går 
foran! 

Kombinasjonen er imidlertid ide-
ell. Konsertene er en fi n blanding av 
folkeliv og kunst, to viktige ingredi-
enser i Heidis liv.

- Jeg ønsker å få frem nye talen-
ter på konsertene, forteller Heidi. 
Hun kan vise til en imponerende 
liste over artister som har holdt 
konserter på Skåtøy. Odd Nords-
toga, Susanne Sundfør, Vamp, Bjørn 
Eidsvåg, Cortina og Katzenjammer... 
Flere av disse opptrådte hos Heidi 
før de ble landskjente stjerner. 

- Det ligger mye arbeid i å få til 
konsertene, men så er det også 
utrolig morsomt når det går bra. 
Jeg koser meg i de magiske øye-
blikkene, smiler Heidi. Og artistene 
nyter idyllen og Heidis gjestfrihet 
på ”Haugen” under oppholdet.

Bak fasaden
- Har du noen nye mål og planer?

- Jeg ønsker meg mer litteratur 
etter hvert. Jeg er opptatt av teater 
og litteratur. Det har jeg lyst til å 

Mor
på Skåtøy

MorMorMorMorMorMorMorMorMorMor
på Skåtøypå Skåtøygodhjerta

få mer av på Skåtøy. Jeg er opptatt 
av bredden i tilbudet jeg kan gi til 
publikum her, forteller hun. Et stort 
lager/uthus på tomta bak ”Hau-
gen”, er i løpet av fjoråret gjort om 
til galleri og ”alt-mulig-rom”. Heidi 
kaller det ”Bak Fasaden”.

- Her er det mange nye mulighe-
ter. Jeg ser for meg ulike arrange-
menter her i tiden fremover, fortel-
ler Heidi som allerede har arrangert 
utstillinger og kurs der, blant annet 
i kunst- og uttrykksterapi som hun 
selv har tatt utdanning i. 

Nå kan turister og fastboende 
glede seg til en ny sesong på Skåt-
øy kafe og galleri. Så lenge Heidi 
holder åpent, har øya det fi neste 
serveringsstedet i skjærgården. Og 
alltid et fristende kulturtilbud på 
menyen. Og ikke minst et hus fyllt 
med hjerterom og pusterom. Heidi 
Felle har gjort det gamle posthuset 
som også har vært skole og butikk, 
om til et nytt, varmt samlingspunkt 
på Skåtøy; et samlingspunkt av vår 
tid.  

 Tekst og foto: 
Katja Cecilie Ræder Aarfl ot
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S e  v å r e  e i e n d o m m e r  p å  w w w . m - o . n o

Tlf. 35 98 99 30 • P.B. 122, 3791 Kragerø www.estate.no

  A D V O K A T F I R M A E T

Midgaard & Opthun Eiendomsmegling

Gautefall Panorama 

Fullstandard tomter med
fantastisk utsikt tils.!
Tomtene er selveide, og er
på ca. 1-1,5  mål. Høyt og
fritt beliggende med sol fra
morgen til sen kveld. Vei,
vann, strøm og avløp.
Oppkjørte skiløyper, flotte
bade-, tur- og  fiskemulighe-
ter. Tilgang til båter. Meget
romslige bestemmelser for
bebyggelse.
Priser fra kun
kr. 395.000,-. 

Trygghet når du handler eiendom

EIENDOMMER FRA MIDGAARD & OPTHUN

Solrik og usjenert hytte Lille Kirkeholmen
Hytta ligger øverst i hyttefel-
tet med utsikt til sjøen, gode
solforhold og  egen hage
rundt hytta. Hytta innehol-
der i 1. etg.: gang, toalett-
rom, kjøkken og stue med
peisovn og utgang til stor
terrasse. i 2. etg.: tre sove-
rom, loftstue med god tak-
høyde og  utgang til bal-
kong, samt et stort bad.
Lille Kirkeholmen er et
meget populært hyttefelt
med store fellesarealer,
sandstrender m.m. Båtplass.
Prisantydning:
kr. 5.500.000,-

Nye hyttetomter på Gautefall –

I alt 26 meget attraktive
hyttetomter legges nå ut for
salg. Nydelig utsikt og flotte
bade-, tur-, og fiskemulighe-
ter. Kort vei til alpinanlegg,
m.v. Vei, vann, avløp, strøm
og bredbånd. Pris fra kr.
350.000,- Kontakt oss for
nærmere
opplysninger/salgsoppgave
og visning.

Hyttetun med bilvei frem
Eiendommen ligger med kort
avstand til Kragerø Golfpark
og Spa, butikken på Portør,
Haslumkilen Havn, m.m. Til
eiendommen er det bilvei helt
frem til egen, opparbeidet
parkeringsplass. BTA ca. 55
kvm. Hytta inneholder: 2
soverom, stue med peisovn
og utgang til veranda, kjøk-
ken og gang. I tillegg er det
oppført et anneks/uthus, ved-
bod samt separat utedo.
Hytta har brønnvann og
strøm. Hytta fremstår som
godt vedlikeholdt.
Prisant: kr. 1.390.000,-

Trivelige kontorlokaler til leie i sentrum

Kontorlokaler til leie i
2. etasje i P.A. Heuchsgt 25
på ca 100 kvm. 4 romslige
kontorer med store vinduer
og sjøutsikt. 2 av kontorene
har minikjøkken. I tillegg er
det et stort fellesrom. Ledig
omgående.

Ekte skjægårdsidyll – Langøy – Kragerø
Meget idyllisk og solrikt
beliggende, tidligere små-
bruk på Langøy. Eiend.en er
totalt ca. 65 da., hvorav ca.
14 da. er pent opparbeidet.
Ca 350 meter strandlinje. På
eiendommen er det oppført
hovedhus, låve, sommerfjøs,
bod samt sjøboder.
Hovedhuset har perfekt
beliggenhet i forhold til
sjøen, med bl.a. storslagen
utsikt over Langårsund.
Dette er en eiendom som
må oppleves! Høy prisklas-
se.

Næringsbygg Drangedal
Eiendommen ligger ved kom-
munesenteret i Drangedal,
med butikker, jernbane-
stasjon, barne- og ungdoms-
skole i umiddelbar nærhet.
Bygningen er oppført 2001.
BOA/BTA  ca  504/573 kvm.
I 1. etg er det pub/serverings-
lokale som bl.a inneholder:
serveringsrom med bar og
danseplass, 3 toaletter, bøtte-
kott, kafekjøkken, lagerrom
og teknisk tom. Bygget inne-
holder i tillegg 4 stk. 3-roms
utleieleiligheter på ca. 80
kvm. Pris: Høystbydende.

Næringsbygg med 2 butikklokaler og leil.
Sentralt beliggende i Drangedal
sentrum. Inneh. i 1. etg.: forret-
ningslok., kontor, toalett og
gang. I 2. etg.: trappegang, for-
delingsgang, kjøkken, stue med
utgang til veranda, bad, to
soverom, og arbeidsrom. I loft-
setg.: fordelingsgang, to sove-
rom og et kott. I underetg.:
garasje, to lagerrom, forret-
ningslokale, toalett, verksted,
kontor og gang. Leiligheten og
kjellerlokalet er idag utleid.
BTA/BOA 574/380 kvm.
Prisantydning kr.
2.000.000.-/evt. leie.

10 spektakulære
hyttetomter

vakkert
beliggende ved
Hauklitjenn
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Markedet for bredbåndsleverandøren Ice er hot. Mange roser 
selskapet for å ha raskere løsninger enn konkurrentene. 

Ice er en mobil bredbåndstjeneste levert av Nordisk Mobiltelefon Norge AS. Ice m bilt bredbånd utnytter 
frekvensene til det tidligere NMT450 nettet og oppnår derfor en for Norge unik dekningsgrad, kombinert med 
høye hastigheter. Teknologien er godt egnet for Norges topografi  og spredte befolkningsstruktur. Per 8. november 
2007 hadde Ice mer enn 270 basestasjoner som dekket 75 prosent av landet, og utbyggingenfortsetter gjennom 
hele 2008.
Per 20. februar hadde Ice dekning i 89 av Norges 96 byer, samt i 38 vintersportsst der. Maksimal hastighet er 
3,1 Mbit/s nedlasting og 1,8 Mbit/s opplasting.
Med Ice mobilt bredbånd kan kundene koble seg til internett overalt der det er Ice dekning. Ice er et tilbud til alle 
som ønsker mobil internett-tilgang mens de er på farta, både privatpersoner og næringsdrivende.
Tjenesten egner seg godt som ADSL-erstatning på hytta eller som bredbånd til båten; i tillegg er det et godt 
alternativ til bredbånd ved fast aksess i områder der dette ikke er tilgjengelig. Ice tilbyr to ulike modemløsninger. 
Det ene er et USB-modem, Ice D-50, som ligner en USB-stick og har 50
Mbyte lagringsplass. Modemet installeres automatisk og muliggjør enkel og rask internett-tilgang fra pc-en. 
USB-modemet kan benyttes med pc (Windows), Mac og Linux. WLAN-modemet Ice D-35 ser ut som en vanlig 
bredbåndsrouter og gjør det mulig for fl ere brukere å koble seg til internett samtidig, enten via ethernet eller 
trådløs sone. Modemet kan også kobles til solpanel og bilbatteri og er dermed en ideell løsning for bruk i båter, 
hytter, biler eller busser, samt andre steder der fl ere brukere oppholder seg samtidig.
Ice mobilt bredbånd kan bestilles på www.ice.no og hos mange forhandlere i hele Norge. 
Liste over forhandlere og butikker fi nnes på www.ice.no.

Om Ice mobilt bredbåndHot
for

Ice
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Ekteparet Knut og Wenche Amdahl 
kom ”tilbake” til Kragerø for åtte 
år siden. Kragerø er Wenches 
barndomsby, og da ektemannen 
skulle slutte å jobbe i Oslo, fi kk de 
anledning til å fl ytte nedover. Men 
lediggang er ikke noe for det drif-
tige ekteparet, så KA International, 

Stil og smak

Wenche Amdahl er daglig leder hos KA 
International ved Lilletorvet i Kragerø. De har 
tatt på seg ansvaret for innredningen av mange 
av de nye hyttene, husene og leilighetene på 
Stabbestad de siste årene. Hun forteller at det 
er en sann glede å hjelpe kundene med å fi nne 
fram til innredningsløsninger som passer til den 
enkeltes stil og smak. Noen av oppdragene er 
så hyggelige at de ender opp med vennskap. 
Kundene kommer gjerne innom butikken og sier 
”ha det” når de skal reise hjem, smiler hun.

avdeling Kragerø, så dagens lys 
ikke lenge etter at de kom. Siden 
har livet i butikken gått sin jevne 
gang, samtidig som innrednings-
oppdragene har blitt mange i Kra-
gerøskjærgården.

-Nå er ikke dette bare Knut og 
mitt prosjekt, skynder Wenche seg 

å si. Hun kan ikke få fullrost jentene 
hun jobber sammen med i butik-
ken. Kari og Wendy er så fl inke, og 
sammen er vi et fi nt team på fi re, 
forteller hun. Helhetsinntrykket hos 
KA er en klassisk stil. Men Wenche 
vil understreke at de tilbyr både 
mangfold og variasjon i uttrykket. 
–Etter 25 år i bransjen har jeg man-
ge kontakter og kanaler ut, så jeg 
kan lett få tak i mye annet enn det 
klassiske KA-sortimentet. For øvrig 
samarbeider vi med møbeltapetse-
rer, slik at de kundene som ønsker 
å beholde de gamle møblene sine, 
men trenger en liten oppfriskning, 
modernisering eller restaurering, 
kan få det, forteller hun. Et slekts-
klenodium bør sette sitt preg på 
hjemmet. –Vi har faktisk bygget 
opp hele interiører rundt ett gam-
melt møbel. Alt behøver ikke være 
nytt selv om huset eller hytta er ny, 
mener Wenche.

I den siste tiden har hun job-

bet med innredningen av tre 
toppleiligheter på spa-hotellet på 
Stabbestad. –Her må vi ha en litt 
strengere stil på møblene enn hva 
vi er vant til fra de gule husene 
bortenfor. Den moderne arkitektu-
ren krever stramme former også på 
inventaret. Likevel må det være rom 
for individuelle løsninger også her. 
Det er tross alt noe annet med en 
leilighet du stadig kommer tilbake 
til, enn et hotellrom der du skal 
sove kanskje en natt eller en uke i 
ditt liv, sier Wenche. Hennes inn-
trykk er at folk stort sett vil ha litt 

på Stabbestad

mer ”kos” enn hva trendskaperne 
og interiørbladene gir inntrykk av. 

-Dette kan også henge sammen 
med alder og hvor man er i livet. Er 
man godt voksen, har man kanskje 
en annen smak og preferanse enn 
ungdommen, mener hun. Selv har 
hun imidlertid sansen for den mo-
derne, stramme stilen i tillegg til 
den klassiske som hun er vokst opp 
med. Alt til sin tid, er hennes motto. 

Tekst: Katja Cecilie Ræder Aarfl ot
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  avganger på Sørlandsekspressen  (Kristiansand – Grenland – E18 – Oslo)

  avganger på Grenlandsekspressen+  (Grenland – Siljan – Oslo)

  avganger mellom Grenland=  og Oslo hver eneste uke!

Det er lett å velge ekspressbuss når du skal til og fra Grenland!
Finn din reise og de billigste billettene på www.nor-way.no
Du kan også ringe 815 44 444 for å få informasjon om rutetider
Velkommen om bord på Sørlands- eller Grenlandsekspressen!
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Det vesle fyret i Skiensund ble passet på 
av fyrvokter Egil Ellefsen. Han var fyrvokter 
i Kragerø i førti år for mange av de mindre 
fyrlyktene som var så viktige for trafi kken 
innaskjærs. Jeg har mange ganger selv 
navigert etter fyrlysene i mørke høst- og 
vinterkvelder. Det er noe trygt og godt og 
hjemmekoselig over et slikt fyrlys som 
står og blinker i natten. Egil fortalte meg 
den muntre historien om hvordan han en 
St.Hans hadde blitt satt opp av et par ka-
merater om å gå til lensmannen å rekvirere 
en kagge med sprit. Forvokteren fi kk nemlig 
en kagge til å pusse glassene i fyrlyktene 

med. Nå var det like før St.Hans og kame-
ratene så sitt snitt til å få seg en fest på 
fyrsprit. Lensmann Hasseldal skrev ut rekvi-
sisjonen men hadde likevel gjennomskuet 
plottet. – Jaså, fyrane skal skinne godt på 
St.Hans aften i år da? sa han. Jeg glemmer 
aldri de ordene, smilte Egil. Fyrlyktene gikk 
først på parafi n, så da var det mer arbeid 
med de. Etterhvert gikk de på strøm, så da 
var det bare å skifte lyspære, forteller Egil.

I Skiensund var det tidligere fergeanløp 
på kaia i sundet. Stod det noen på kaia ble 
de tatt med. Var det ingen passasjerer som 
skulle til eller fra så gikk rutebåten forbi. 

Det var en dame som kom på her, jeg tror 
hun het Birgit Jacobsen. Hver jul kom hun 
med kunstferdige papirengler som hun had-
de laget og gav til oss ungene. Det var stor 
stas og de var så fi ne. Jeg husker at det 
av og til på høsten kunne være problemer 
med å komme inntil brygga i Skiensund for 
det blåste så, men som regel fi kk vi da lagt 
i land og folk kom seg trygt på land. Min 
bestemor Petra Larsen fortalte om dengang 
da folk måtte ro til byen. De bodde på Arøy 
og det var langt å ro. Derfor måtte både 
kvinnfolk og mannfolk bytte på å ro. Da de 
kom til Skiensund gikk imidlertid kvinnene 

i land og byttet til sine bykjoler bak en stor 
stein. Deretter stod kvinnene i båten det 
siste stykket av veien inn til byen, så kjo-
lene ikke skulle bli krøllete. Det var nemlig 
viktig for skjærgårdens kvinner å være like 
fi ne som byens fruer når de gikk rundt med 
sine bykjoler i gatene!

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

Veien til Skien fra Kragerø gikk gjennom Skiensund. Derav navnet.

Skiensund

�������������������������



Skjærgårdsliv

28

Folketannrøkta, Kragerø 
Bibliotek og Nynorsk
Den grufulle lukten på venterommet 
i Folketannrøkta river meg ennå i 
neseborene, for ikke å snakke om 
den ennå mer infernalske lyden av 
et tannlegebor i ørene. På veggen 
hang en tegning av Trollelgen fra 
Mikkjel Fønhus og tannvettregler 
fra Harald Hardtann, sammen med 
plansjer av grønnsaker. Så var 
det min tur. Har noen tenkt på at 
de burde dekorere taket i et slikt 
tannlegekontor? Jeg så rett opp i 
lysarmaturet. Tannlege Ask boret 
så det luktet svidd. Fytti rakkærn 
så vondt det var! Neida, det gjør 
ikke vondt, sa de voksne. Nå har 
de jo vann på boret og allting, og 
du kan få bedøvelse, så du ikke 
kjenner noe som helst, sa de, da jeg 
var barn...Pøh! De voksne juger så 
det renner av dem. Det gjør vondt 
hos tannlegen! Med kjeften full av 
bomullsdotter, øm i gommen og ør 
i hodet kom endelig turen til spytt 
og skyll. Blod og amalgamrester 
smalt i porselenet sammen med 
kariusene og baktusene, og har de 
ikke funnet seg et annet tannhull 
og krype inn i så svømmer de vel 
omkring ute på Bærøyfjorden ennå. 
Fullstendig nummen i kjeven og 
skjelven i bena sjanglet jeg ut på 
gangen. En usigelig lettelse bredte 
seg i hele kroppen, og jeg kunne 
se overbærende på nestemann 
som satt blek men fattet på 
venterommet. Belønningen var å 
løpe over på biblioteket som lå vegg 
i vegg og låne med meg bøker. Når 
jeg var ferdig med alle bøkene i 
serien om Bobseybarna fortsatte jeg 
på Hardyguttene. Smusslitteratur 
ble disse bøkene gjerne kalt. 
Klassifi serte som undermåls 
tidtrøyte for arbeiderklassens barn, 
men de skapte i alle fall leseglede 
hos meg. Bøkene åpnet en dør til 
fantasiens verden. Kjell Aukrusts 
fortelliger fra Alvdal var også blant 
favorittene. Simen, bonden og bror 
min. Ingen kan som n’Kjell beskrive 
turen med ei gjenstridig sponplate 
oppover Steigjela i vindkulene. Jeg 
lo så jeg hikstet over mange av 
disse muntre episodene. I bøkene 
kunne jeg reise i tid og rom til 
eksotiske reisemål og andre kulturer. 
Jeg slukte bøker som Håkon 
Håkonsson, Robinson Crusoe, Aku 
Aku og Den løyndomsfulle hagen. 

Sistnevnte lærte meg også 

nynorsk. Historien var så velskrevet, 
at det var bare en fryd å lese 
nynorsk, selv om denne boken 
den gang inneholdt en langt mer 
konservativ målform enn dagens 
språknormal. Mange morsomme 
utrykk var det også. ”I røynda” 
var et av dem. Det betyr vel noe 
sånt som ”i vikeligheten”, eller 
”egentlig”, men jeg liker ”i røynda” 
langt bedre. Det refererer seg 
liksom til en erfaring, noe som 
er ”røynt”, det man har erfart. 
Den ”løyndomsfulle,” i stedet for 
hemmelighetsfull, er jo også et godt 
begrep. Løyndom. Noe som er gjemt. 
Løynt. 

På gymnaset skulle vi stemme 
over nynorsk eller ikke nynorsk. 

Jeg likte ikke de kategoriske 
avstemningalernativene for eller 
mot nynorsk, og var den eneste 
eleven med bokmål som hovedmål 
ved Kragerø Videregående Skole 
som i protest dermed stemte for 
fortsatt nynorsk. Jeg mener at 
det bør være valgfritt. Folk må 
få lov til å skrive på sitt målføre, 
og få undervisning i det, dersom 
de ønsker det. Det må imidlertid 
være slik at de som ikke ønsker 
det også må få slippe å få tvungen 
sidemålsundervisning i det målføre, 
som man da ikke har som hovedmål. 
Slik ville vi ha sluppet en rekke 
problemer. 

Utfordringen er at begge 
ekstremiteter blir ekskluderende. 

tekst – Sigbjørn Larsen

Ekstremistene  presser myndigheter 
og politikere opp i et hjørne og sier 
”take it or leave it”. Har vi to språk 
i Norge eller har vi det ikke? Hvis 
vi har det, må vi ha undervisning 
i dem. Hvis vi ikke har det, så 
lar vi det være. Dermed tvinger 
de fram et valg, som for mange 
blir for kategorisk. Det ene eller 
andre utfall ville jo ha neglisjert 
mange mennesker som faktisk har 
vokst opp med et målføre, som 
de dermed ikke ville få sjanse til 
å utvikle videre.  For å unngå å ta 
dette valget, så skurer og går det 
bare videre, og lærere og elever er 
like frustrerte over en slik håpløs 
praksis som medfører at det år 
etter år skal undervises og tas 

poenggivende eksamener i begge 
målfører, som mange oppfatter som 
totalt unyttig. Dette er bare egnet til å 
bygge opp et hat omkring nynorsken, 
som ellers er et godt og vakkert 
språk. Et språk som også kan lære 
oss mange betydninger av ord som 
ellers ville bli borte. Jeg tror derfor at 
nynorskekstremistene gjør seg selv 
en bjørnetjeneste ved å kreve sidestilt 
undervisning og eksamenspoeng i to 
målfører. Kommer det virkelig til en 
realitetsavstemning om dette ville 
nynorsken tape, og mye raskere fades 
ut av språket og skolen enn om vi 
hadde gjort målformen valgfri. Av det 
enkle faktum at fl ertallet praktiserer 
bokmål. En stadig tilnærming mellom 
målførene slik dagens praksis 
virker, vil til slutt smelte sammen 
språket naturlig. Dagens praksis vil 
imidlertid være stadig unødvendige 
irritasjonsmomenter på veien dit, 
framfor middelveiens valgfrihet. Med 
valgfrihet ville nynorsktalende dermed 
kunne ta eksamen i sitt målføre og 
bokmålstalende i sitt, uten at noen 
trædde det ene eller andre språket 
ned over hodene på noen. Spørsmålet 
er også om tiden ikke nå er moden for 
en full integrering av de to målførene. 
Ord og grammatikk fra begge målfører 
ville kunne innføres som rettskrivning 
i et felles norsk språk, slik at det for 
eksempel ville være tillatt å skrive 
løyndom eller røynda på bokmål, og 
hemmelighet og egentlig på nynorsk. 
Eg og jeg. Noreg og Norge. No og nå. 
Dermed ville vi ha kommet fram til 
det samme resultat; et felles norsk 
språk. Et felles norsk språk praktisert 
på denne måten ville bli langt rikere 
på ord og innhold, men med langt 
færre frustrasjoner underveis! Og aller 
best for alle elever og studenter en 
poenggivende eksamen i norsk. Ferdig 
med det. Målstriden kunne også 
bilegges. Alle hadde vunnet. Ingen 
hadde tapt. Genialt?

Der ser man hva et tannlegebesøk 
kan resultere i! Det måtte være 
bedøvelsen. Man blir jo så lett 
omtåket av slikt.

Det hører med til historien om 
biblioteket at da Kragerø Bibliotek 
skulle åpne i nye fl otte lokaler i den 
gamle Meierigården, så ble det 
invitert noen samtidige Kragerø-
forfattere til å kaste glans over 
åpningen. Jeg ble imidlertid ikke 
invitert, men jeg hadde jo da også 
bare skrevet ni bøker.

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

eventyret
omkring ute på Bærøyfjorden ennå. 

gangen. En usigelig lettelse bredte eventyreteventyreteventyreteventyretJeg vokste opp i
Del 7
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Vi må ha med en liten historie 
til om Einar Klausen for denne 
karen handlet med det meste. 

Jeg skrev jo om grisungene som 
spiste kokt tang, når jeg skrev om 
oppveksten på Øya. 

Det var heller ikke få tuppe- 
kyllinger han omsatte (daggamle). 
En ganske ung jente ble sendt for 
og kjøpe noen av disse. Nå må du 
huske på, sier faren, at du plukker 
de minste. De som har de minste 
hodene. Riktignok sier Einar at du 
kan plukke dem ut selv, og det var 
greit. Hun hadde vel en eske og ha 
dem i regner vi med, men det var 
under oppsyn av Einar. Hun gjorde 
som faren hadde sagt, og det gikk 
ikke lenge før Einar så og luktet 
lunten, og sier; jeg får nok hjelpe 
deg. Det ble bortimot halvten av 
hvert. Naturligvis hadde det ikke 
vært riktig at noen skulle få bare 
haner, det var tross alt for eggene 
folk hadde sine egne høner. I dag er 
vel ikke slikt privat hønsehold lovlig 
vil vi tro?

Karen Klausen  (Jenses Karen 
) drev kolonial med de mest 
gangbare varene. Hun var ikke i 
butikken hele dagen, men kom 
ned når klokken varslet at det var 
kunder, her var det nok ikke så nøye 
med åpningstiden? selv om hun 
prøvde og holde så noen lunde, hun 
skulle holde huset og lage mat til 
Knut og Karsten og Margot før hun 
flyttet ut. 

Nærmeste nabo her var Inge 
og Lisa Klausen, sønnen Åge og 
datteren Mossa som var bosatt i 
Oslo og er død. Inge og Åge drev 
fiske sammen i alle år jeg kjente 
til dem. De fisket med åleteiner, 
og med vad etter småsild til agn 
og flu. De drev også bakkefiske 
og kylpefiske og vel også makrell 
dorg. Inge og Åge var rolige og 
avbalanserte personer, og tok den 
tid det forskjellige trengte, uten at 
jeg her bør bli misforstått ! Vi er 
ikke alle like. 

Nærmeste nabo her ved gata 
var familien Kristensen. Her husker 
jeg bare at Ruth Lindkvist bodde 
sammen med sønnen Finn, men at 

Ruth giftet seg igjen med Karl Fjeld, 
og at disse bygde hus på Veten. 
Her bor Ruth enda, og har vel 
passert de 90 år? I det forholdsvis 
lille huset var det mange barn 9 
stykker, mor og far også naturligvis. 
Sønnen Arthur hadde et trebein, 
og fikk et tilnavn av det, og dette 
beinet var nok ikke som de moderne 
protesene, dette knirket når han 
gikk. Arthur mistet beinet i en dokk 
i England. Det var en vaier som 
kuttet det av. Far fortalte om Arthur 
at han til tross for dette var en 
skikkelig skøyer og gledespreder.

Arthur flyttet til Furuholmen 
Bamble, hvor han og kona fikk 
16 barn, og hvor flere ble fiskere, 
for de var ikke gamle før de ble 
med i båten, og her er det mange 
historier, en del har jeg fått skrevet 
ned, men vi får holde oss på Øya. 
Arthur leverte noe fisk i Kragerø 
og da blev det av og til en prat, for 
Arthur hadde en egen fortellerevne 
og var moro og høre på. Nå er det broren Trygve som har 

huset, og som også har fisket noe, 
og hadde mange år i lastegjengen. 

Det var også en annen sønn Jens 
og som var fast los på Kystruta som 
antagelig var Arendalske ”Oslo”. 
Han  ble senere Statslos. Jeg 
husker at jeg var på Tåtøy og hentet 
han fra en båt som han hadde loset 
dit, mens jeg var vikar på losbåten. 

Det neste huset som ligger 
mot gata er huset til Mimmi og 
Ole Knutsen. Ole var brannmann 
og kommunearbeider. De hadde 
sønnen Per, noe som ble til ”Per 
til Mimmi” selv om det vel ikke 
var noen Per og forveksle med. 
Her var også datteren Jenny, som 
kokte grøt på skolen, og her ble 
det ”Jenny på grøten” hos ungene. 
Så var det Anny som fortsatt bor 
hjemme, og faktisk var det henne 
som fikk meg til dette jeg holder 
på med nå, og skrive litt om Østre 
Øya og folket som levde der. Hun 
syntes at det jeg hadde skrevet 
tidligere om oppveksten på Øya var 
interssant, og hun kjente seg igjen. 

Per ble gift med Anne datter av 
Klaus Krikken, slik han ble hetende, 
selv om navnet var Kristensen, 
men han kommer vi til senere. Per 
arbeidet mange år på Slippen i 
Smedsbukta.

Per hadde også en periode som 
han var med ”Grus” som tauet 
på en lekter med varer av ymse 
slag? Det hadde vært dårlig vær 
og de kom fra Arendal, men måtte 
gå inntil Gjeving, for og se været 
ann. Per var buden i brylup til Einar 
Klausen, og dit ville han. Dette var 
en fredags kveld og bryllupet, var 
på lørdag. Per tok landeveien fatt 
og gikk hele natta. Ble du ikke trøtt 
da?, ble det spurt. ikke før jeg kom 
på strand veien og kunne se over 
til Øya, og der lå ”Grus” på plassen 
sin, da ble jeg trøtt da? 

Nede ved vannet hadde 
vi Gunulfsens hus som etter 
grunnseddelen ble bygget i 1785 
av Harald Henrichsen, og ble 
solgt til en L. Prøys i 1827, og som 
senere ble overtatt av Kaptein S. 
Gunulfsen og Pauline, far og mor 
til Leif Gunulfsen. I følge denne 
grunnseddelen var det mange 
navner med som vel ikke sier så 
mye. Men et navn som var mer 
kjent var Henrik Biørn Jr. Familien 
Gunulfsen var slik vi husker det 
stille og rolige, som ikke laget mye 
oppstyr. 

Så får vi gå tilbake til Tomta 
(Bakken ) igjen, slik det ble kaldt 
og var Østre Øyas fotballbane, men 
dette var før bilens tidsalder. Det 
som det var problemer med var 
vinduer og hager og her var det 
mange episoder som hadde med 
unger og gjøre.

Vegg i vegg med Frk. Klem bodde 
Karl og Gunhild Pedersen. Karl drev 
fraktefart med skuta ”Arne Erik” 
også en svensk Nordsjø-fiskebåt 
som for eks. ”Svea” og ”Sita”. 

”Arne Erik” gikk i løsfrakt så vidt 
jeg husker. Karl kvittet seg med 
denne, og gikk over til og skysse, 
noe han holdt på med i mange år 

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.

til han la opp for gått. Karl var en 
serdeles rolig og sindig mann slik 
jeg husker han, Gunhild likedan. 

Nærmeste huset her var huset 
til Kaya  Abrahamsen som var 
mor til Mads Abrahamsen, som vi 
kommer til senere. Ellers var det 
vel et stille og rolig hus, det var 
vel i grunn vanskelig og finne folk 
som bemerket seg serlig utover det 
vanlige.  De levde sitt forholdsvis 
rolige liv får vi tro. Kanskje hadde 
kjærringene en sladretime over 
gjerdet eller ved vannpostene, 
som det vel var tre stykker av fra 
Legaten til Galeiodden.

På Bakken var det også en 
brannhydrant og en rødmalt bu, 
hvor det var slanger og utstyr som 
seilduks bøtter og annet, også en 
drakjærre til og dra slanger og 
utstyr på. Av dette sitter det bare 
en episode på netthinnen, og var en 
dag jeg kom fra skolen og hvor en 
slik drakjærre paserte Fiskebrygga 
på vei til Øya, mannskapet løp så 
fort de kunne.En slik bu var det 
også på Vestre Øya, det var også en 
del skaper, med slanger og utstyr, 
en slik hadde vi også i Urene på 
buveggen til Henrik Sørbø, men alt 
dette er for lengst vekk, det samme 
er vel vann uttak, det blir vel brukt 
pumper og sjøvann 

Jeg var jo inne på dem som 
drev litt handel, når jeg erindret 
fra oppveksten på Øya, når det 
dreide seg om Maren Klem, 
Karen Klausen, Marken, Tomine 
og Magdalena, Kristiane med sin 
brødkurv Jakobine Gundersen, 
Jakob Nilsen og Martin Marthinsen 
( Martin brus ).

Men disse enslige som handlet 
litt kunne de leve av det lille de 
solgte, alderspensjon blev ikke 
innført før i 1936, en ting er sikkert 
de hadde det nok ikke fett, men så 
var det ikke slike overforbruks  tider 
som i dag. Vel var det billig og leve 
på denne tiden, men det kostet og 
fyre selv med den billigste veden. 
Noe kunne de hente i avfalls 
haugene på hugste plassene ( 
sagene ) eller lasteplassene, andre 
utgifter var det også, så det var 
aldri overflod hos den vanlige 
familie, men som vi vet behøves 
det ikke herskap mat for at magen 
skal bli fornøyd, bare den blir så 
nogenlunde full, helst et par tre 
ganger om dagen, men dette var 
nok ikke bestandig tilfelle, kanskje 
blev den ikke skikkelig full en gang 
heller? Men det spørs om det 
ikke blev satt mer pris på når den 
en gang i blant blev fylt? så det 
var andre tider og serlig groteskt 
blir det om vi sammenligner med 
dagens overflod samfunn, i alle fall 
for de fleste av oss. 
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Urene.

Fortsetter neste nummer
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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


