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En sommertid er over
Høsten griper strå og blad, 
en sommertid er over. 
Det som levde friskt og fritt, 
visner ned og sover.

Vi kjenner glede ved å se  
at blomster blir til frukter.  
Fruktene som vokser fram,  
får vi som årsprodukter.

Alt vi kaller friskt og sundt, 
settes på vårt bord. 
Det vi mener smaker best, 
høster vi fra egen jord.

Tilgjengeligheten for almenheten i skjærgården er et stadig 
tilbakevennende tema. Staten har sikret  78 områder på til 
sammen over 6000 mål i Kragerø. Det burde snart holde for al-
menne friluftsformål. Likevel er det fortsatt mye ugjort for å øke 
opplevelsen for alle i skjærgården. Det burde for eksempel være 
like mye i offentlighetens interesse å sikre at det også er mulig 
å ta seg en tur på de store bebodde øyene som på de ubebodde 
skvalpeskjær. Se til Jomfruland og Tåtøy. Dette er øyer som selv 
har tatt inititativ til og ansvar for å etablere gjestehavner. Så har 
det offentlige kommet mer og mer inn ,og utviklet gjestehav-
nene videre. Gjestehavna på Jomfruland er en av kommunens 
største pengemaskiner. Dette øker også markedet for mulig-
heten til å drive cafedrift og annen turistrelatert virksomhet og 
bidrar til økt verdiskaping i kommunen, samtidig som det ville 
ha økt opplevelsesmulighetene for alle i skjærgården. Alle de 
største øyene i Kragerøskjærgården burde derfor ha offentlige 
gjestehavner for småbåter.
Nå er det riktig nok mange av de store øyene som har fergeleier, 
men av og til kunne 
det være hyggelig 
med en liten 
rusletur omkring på 
Furuholmen, eller 
Bærøy, eller Rauane 
eller Skåtøy fra egen båt. Problemet er at hvis en ikke tilfeldigvis 
kjenner et menneske med båtplass eller brygge på disse øyene 
er det ikke så mange landingsmuligheter. Alle de 14 største 
øyene i skjærgården vår burde få slike muligheter. Selvsagt 
måtte dette gjøres på frivillig basis i samarbeid med lokale 
grunneiere, velforeninger og hytteeierforeninger. Like selvsagt 
burde det offentlige ha ytt en viss kompensasjon for de som tok 
belastningen med å huse et slikt anlegg, i form av økonomisk 
kompensasjon, erstatningshytte, bryggeavgiftsordning eller 
lignende. Poenget er likevel at det offentlige burde starte på 
en slik prosess med å få etablert slike offentlige gjestehavner 
for dagsturister på alle de største øyene. Det ville ha økt 
opplevelsesmulighetene i skjærgården ytterligere for mange 
som ønsket å ta seg en rusletur på disse øyene etter en tur på 
vannet med egen båt.

Alle de store øyene  
burde ha offentlige  
gjestehavner«

Kragerø har Norges største og flotteste skjærgård. Det 
å forvalte denne verdien på vegne av storsamfunnet 
og Kragerø kommune har vært en av de største utfor-
dringene for oss politikere.

Det å kombinere levedyktig næringsliv, fast bo-
setting, frilufsinteresser og hyttebygging er en ba-
lansegang som kan virke umulig.  Det er nok mange 
meninger om vi har lykkes og i hvilken grad det ene 
formålet har måttet vike for andre.

De siste årene er hensyn til miljø og natur heldig-
vis kommet mer i fokus.  I tillegg kommer bevisstgjø-
ringen av at vi i Kragerø forvalter et naturområde av 
nasjonal og internasjonal verdi.  

 67% av vår strandlinje er utbygd. Vi har ca. 4.000 
fritidseiendommer og ca. 200 byggetillatelser er ennå 
ikke realisert.

Tiden er inne for å ta en tenkepause.  Vi kan ikke 
tillate oss å fortsette en utbygging uten å vite mer 
om hvor smertegrensen går.  Vi har et ansvar for at 
alle våre innbyggere og hytteeiere også i fremtiden 

kan nyte og leve i en unik skjærgård. Mange hytteei-
ere har hatt tilhold i Kragerø i generasjoner og har et 
hjerte som banker for Kragerø.

Ingen er tjent med at vi ødelegger det unike og det 
spesielle ved skjærgården vår.

Før vi eventuelt skulle foretat nye utbygginger, MÅ 
vi sørge for at kommunens infrastruktur kan håndte-
re alle våre fritidseiendommer og det faktum at flere 
bruker hyttene sine i lengre perioder av året.  

Det er viktig at skjærgården er tilgjengelig for alle 
som ikke er så heldig å ha en fritidseiendom. Alle 
våre tilreisende og fastboende må gis muligheten til 
å oppleve dens verdier uten å føle seg avvist.

Det aller viktigste er å ta vare på mest mulig av den 
gjenværende uberørte naturen – den er hele forut-
setningen for at Kragerø-skjærgården vil være attrak-
tiv for alle - også i fremtiden. 

Jone Blikra

Ivar Gundersen
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EIENDOMMER FRA MIDGAARD & OPTHUN AS

Midgaard & Opthun Eiendomsmegling
A D V O K AT F I R M A E T

Se våre eiendommer på www.m-o.no

Tlf. 35 98 99 30  P.B. 122, 3791 Kragerø

Trygghet når du handler eiendom

www.estate.no

MEGET IDYLLISK LANDSTED  
GUMØY - KRAGERØ

Eiendommen ligger på Gumøy  rett ved Gumøy Golfbane.  Gumøy er en av 
de største øyene i distriktet og har et omfattende og idyllisk veinett som  
egner seg meget godt til velgjørende løpeturer.Innh: Meget idyllisk fritidsbo-
lig som inneholder: stor stue med utg. til delvis overbygget terrasse, kjøkken, 
spisestue med utgang til overbygget utekjøkken og solrik kveldsterrasse,  
4 soverom hvorav ett med egen utgang til morgensolterrasse, vindfang,  
vaskerom og toalettrom. Under hytta er det kjeller. I tillegg til hytta er det  
en delikat utebod på 15 kvm med to senger.. Hytta har strøm, vann og  
snurredo. Hytta er godt vedlikeholdt (nymalt) og fremstår i god stand.  
Prisantydning kr. 10.000.000.-. 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

SMÅBRUKSIDYLL MED LANG 
STRANDLINJE OG STOR BRYGGE

Meget idyllisk og solrikt beliggende, tidligere småbruk på Langøy i 
Kragerøskjærgården til salgs! Eiendommen er totalt ca. 65 da., hvorav  
ca. 14 da. er pent opparbeidet med jorder, plener, steinsatte veier, m.m.  
Ca 350 meter strandlinje med flere brygger og fine badeplasser. 
På eiendommen er det oppført hovedhus, låve, sommerfjøs, bod samt sjø-
boder. Hovedhuset har perfekt beliggenhet i forhold til sjøen, med bl.a. stor-
slagen utsikt over Langårsund og meget god vannkontakt.  
Dette er en eiendom som må oppleves! Prisantydning kr. 6.900.000.-. 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

STOR STRANDEIENDOM MED 
UTBYGGINGSPOTENSIAL

Eiendommen har meget god beliggenhet på Parisholmen i ytre  Kragerø-
skjærgården. Fra eiendommen er det panorama utsikt fra Stavern i nord  
til Portør i sør. På eiendommen er det en hytte på ca. 60 kvm, to brygger  
i meget lun havn med bra dybde samt en utenforliggende holme.  
Høy prisklasse.  
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

PANORAMAUTSIKT OG SOL HELE 
DAGEN PÅ BÆRØ

Hytta ligger syd/vestvendt og med fantastisk utsikt over sjøen inn mot  
Kragerø sentrum. MÅ SEES!. Kun 5 minutters båttur inn til Kragerø sentrum. 
Bilvei via ferge helt frem til hytta. Koselig hytte oppført 1973 med BTA  
ca 75 kvm, som inneholder: stue med kjøkkenkrok, gang, bod, 3 soverom  
og veranda. Til eiendommen hører båtplass i fellesbrygge og baderom i  
fellesbygg i umiddelbar nærhet til hytta samt egen bod i felles hus ved  
båtbrygge. Prisantydning kr. 3.900.000.-. 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56
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En dag kom han og sa at vi kunne 
få kjøpe Lille Fluer om vi ville. Om 
vi ville!!? Vi ble overlykkelige og 
fikk kjøpt eiendommen for 750 
000. Han hadde egentlig tenkt 
seg å testamentere eiendommen 
til Røde Kors og kreftsaken, men 
ombestemte seg, heldigvis for oss. 
Nå fikk de pengene i stedet, og vi 
fikk et skjærgårdsparadis på jord. 

Det gikk imidlertid lang tid for å få 
konsesjon, men vi fikk det til slutt. 
Staten forbeholdt seg retten til å 
kjøpe et friområde på 20 mål av 
svabergene og den naturlige hav-
na ut mot Eksefjorden, og slik ble 
det. Dette er i dag en del av skjær-
gårdsparken. Før Holtvedts tid var 
det familien Hegna og deretter en 
Iversen som eide stedet. Da han 

Lille  
Fluer
I dag er det familien Begby som eier Lille Fluer. 
Familien overtok landstedet etter forfatte-
ren Reidar Holtvedt. ”Krokskogens mesterlige 
skildrer,” ble han kalt og var også i mange år 
redaktør for publiksjonenene fra Redningssel-
skapet. - Vi hjalp ham med ulike ting på  
slutten av hans liv, forteller Tordis Begby. 

Tordis, Per, Caroline., Håkon Johan, Andreas, Kristian Melander   og Helle Charlotte (Lotta) Begby på Lille Fluer.  Foto Hugo Lande
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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

solgte ble det bråk. Hegna mente 
at han ikke hadde rett til å selge. 
Saken gikk helt til høyesterett. Alle 
rettsinnstanser konkluderte imid-
lertid likt. Salget var gyldig. 

I dag er det imidlertid bare fre-
delig idyll som preger livet på Lille 
Fluer.

- Det er ikke få liter med vaf-
felrøre vi har stekt opp på brygga, 
sier Tordis. Hun og familien tar 
gjestfritt i mot på Lille Fluer og 
byr på vafler og koselig omvis-
ning på eiendommen. På den 
rødmalte sjøbua henger et skilt 
med ”Lille Fluer” og en livbøye 
med navnet ”Pers bøye,” oppkalt 

etter ektemannen Per. Oppover i 
hagen mot det okergule huset står 
mengder av gamle rosa blomster 
i fullt flor. - Disse blomstene har 
alltid vært her, sier Tordis. Ungene 
slenger seg i slengtauet som  er 
gjort fast i det enorme lønnetreet. 
Dette tuntreet må være et av de 
største lønnetrær i hele Kragerø-
skjærgården.

Det vakre huset ligger så fint til 
i terrenget. Her er den rosa stuen 
og den blå stuen, og det blå kjøk-
kenet som er akkurat slik som 
skjærgårdskjøkkener skal være 
med trådsneller til håndtak på 
skapdørene og vedkomfyr. Låven 

er av laftet tømmer innvendig. 
- Ingenting er som farmors ny-

lagte brokkoli, smiler Tordis. Bar-
na likte egentlig ikke grønnsaken, 
men det var før de kom til Lille 
Fluer. Nå kappes de om å få mer! 
Grønnsakhagen bugner av urter 
og grønnsaker.

Forfatteren Reidar Holtvedt 
ønsket at stedet skulle tas vare på 
mest mulig  slik det har vært. Det 
står det også i vår kjøpekontrakt, 
og det har vi fulgt opp så godt vi 
har kunnet, sier familien Begby. 
Det er ikke mange slike tradisjons-
rike perler igjen i skjærgården. Ut 
gjennom nystrøkne  hvite gardi-

ner sees den vakre 
haven som faller 
slakt av ned til sjøen.

Forfatteren Inge-
bjørg Kasin Sands-
dalen besøkte Holt-
vedt på Lille Fluer. 
Her fikk hun også 
høre om Berulda. 
Det synes hun var 
et så vakkert navn at 
hun lagde en hel tri-
logi av dikt inspirert 
av henne og stedet 
i sin lyrikksamling 
”Guds lampe” som  
utkom i 1964. Vi hitsetter det før-
ste av disse diktene, og kommer 
du engang til Lille Fluer så vil du 
kjenne at alle stemingene i diktet 
faller på plass.

Berulda

Her på øya er det underleg og stille
sjø og solskin mot dei blanke berga slår.
Kring dei gamle hus veks alle vekster ville
der kvart strå blei onna inn i alle år.

Under grastorva er jorda svart og fuktig.
I ei solkrå står eit pæretre på hald
og det laver tungt og grøderikt mot berget
over myra som ligg villgraset i vald.

Eik og lind og einer viftar seg i brisen, 
mellom husa står ei veldig løn.
Ho fortel meg det er ho som veit det meste
og det sildrar havblenkt sol i krona grøn.

Vinden stryk ein liten streng til det ho mullar
og eg legg mitt kinn mot ru og værslått bark. 
Eg har gråte før ved slik truverdig tale
og kjent hjelpeløysa over kvite ark.

Utfor glaset vippar rødstrupen Berulda
og ho syng eit lite vers så kort og rart
over mønstret berg som lyser mellom lauvet
som eit gamalt draft, forunderleg og svart.

Salte sjøen syng eit vakkert namn, - Berulda.
Kvite måker skriv det under himlens skål.
Vakrast lyser det når vestom landet
raude eftassola kveikjer sine bål.

Ingebjørg K. Sandsdalen.
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Hytta er en av de gode, gamle i 
Kragerø-skjærgården. Familien 
Hars kjøpte øya Lille Skrue i 1939 
med hytta på som fortsatt står. 
I tillegg er det bygget en mindre 
hytte til, et sovehus og båthus på 
den 72 mål store øya øst for Arøy. 
På utsiden ser de rett ut i Skager-
rak mellom Stråholmen og Jom-
fruland, mens innover skuer de 
over Eksefjorden, og inn mot Bre-
isand og Valle. –Jeg har førti års 
fartstid her, og hyttelivet her er 
som det alltid har vært. Vi trives 
uten strøm og vann innlagt, vi har 
det vi trenger med litt solceller på 
taket og kjøleskap og komfyr med 
gass, forteller hun. 

Trygghet
Båten ”Punka” er en 35 år gam-

Hars på Lille SkrueFjerde generasjon

Anniken Hars (41) og Jorunn Fahle (42) nyter 
hyttelivet etter at turistene har reist hjem. 
–Sesongen varer fra påske til oktober, mener de 
to som gjerne vil ha med seg det første trekket 
av hummerfisket før de slår skoddene for vin-
duene.

mel Polar-snekke som har fulgt 
Anniken siden hun som en liten 
Tjorven trådte sine barndoms 
barbeinte somre her, med en stor 
Berner Sennen ved sin side. Og 
det er barndommens somre hun 
trekker fram som idealet for hytte-
livet. –Det enkle livet på hytta med 
allslags vann-aktiviteter, late dager 
med lett vedlikeholdsarbeid, mye 
gjester og god mat er sommerlyk-
ken for meg, stråler hun.

-Hytta representerer en form for 
trygghet som gjentar seg, og som 
aldri forandrer seg. Historien bor 
i veggene. De gamle bøkene står i 
hylla, og de gamle krystallglassene 
står fortsatt i skapet. At alt er gam-
melt, skeivt og litt rart hører med. 
Jeg liker det ujålete livet her. Man 
kan ikke dusje hver dag når man 

ikke har innlagt vann, og det er 
deilig. Havet ligger jo der…

Hytta har utsikt begge veier. Det 
kan være villt på utsiden, og smult 
på innsiden på samme tid. Det er 
bare å snu på hodet. –Å sitte her 
med kikkerten er kanskje ynd-
lingsaktiviteten, smiler hun. 

Hytteliv før og nå
Selv om det råder den reneste fer-
ie-idyllen på Lille Skrue hvor stadig 

nye generasjoner får smake på det 
gode hyttelivet med krabbefangst 
på brygga og eventyr-turer rundt 
øya til ”den hemmelige sjøen”, 
”Borgen”, ”Studenten”, Fante-hu-
la, og Store- og Lille-heia, har An-
niken registrert en viss forandring 
av hyttelivet i skjærgården. –Jeg 
skjønte at det hadde skjedd noe 
da mamma tok på seg leppestift 
og hvit linbukse da vi skulle inn 
til Valle for å handle, ler Anniken. 

–Jeg ser jo også at størrelsen på 
hytter og hus og ikke minst båter 
er endret. Før hadde vi den største 
båten i skjærgården, nå er den vel 
mer som et fender å regne, ler hun. 
Men hun ser ikke på utviklingen 
som noe problem. –Vi tar heller 
snekka andre veien og kjører langs 
Bamble-landet hvis vi vil mimre, 
der er hytte-bebyggelsen relativt 
uforandret. Hafsund er på mange 
måter slik Valle var i vår barndom. 
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Hars på Lille SkrueFjerde generasjon

Bjørns Taxibåt og Hytteservice
Tlf. 97 17 46 30 - baattaxi@online.no

SER ETTER HYTTA, NÅR DU IKKE ER DER

org. nr. 984 105 177 mva.

ETTERSYN AV DITT FERIESTED I VINTERHALVÅRET!
enkelt vedlikehold 

Og vi nyter jo også godt av godene 
med den nye tiden, blant annet 
kafeen på Skåtøy som er en god 
blanding av landlig idyll og urban 
luksus. 

Drømmen 
Anniken er selv utdannet kokk, 
i tillegg til å være sykepleier som 
hun jobber som nå, ved Rikshos-
pitalet. For noen år siden hadde 
hun sommerjobb ved Vest-Bam-
ble Aldershjem og tok ”Punka” 
inn i allslags vær til alle vakter og 
fikk smake på øy-livet som ”fast-
boende” til godt ut på høsten. Det 

ga mersmak. –Ingen av de gamle 
skjønte noe når jeg sa at jeg bodde 
på Lille Skrue, men da de skjønte 
at det var ”Skrua” så var det flere 
som lyste opp. Ja, der hadde de 
vært på tur, flere av dem, dette var 
visst en øy det var en del tilstel-
ninger på i gamle dager, forteller 
Anniken.

Nå når sesongen er på hell, 
har hun gjort seg sine tanker om 
hvordan utvide hytte-sesongen 
i årene framover. –Jeg drømmer 
om å overta driften av Haga Vert-
shus på Jomfruland når de utlyser 
den, røper hun. –Da ville jeg gjort 

endringer der ute både når det 
gjelder interiør og meny. Jomfru-
land fortjener et triveligere sted, 
uten at det skal bli for dyrt og ek-
sklusivt av den grunn, mener hun. 
Som kokk har hun jobbet både på 
Blom og Continental. Nå er drøm-
men altså Jomfruland – en drøm 
hun kan se både i kikkerten og 
med det blotte øye fra verandaen 
sin på Lille Skrue.

Katja Aarflot

Lille Skrue.
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Her fi nner du oss
Oslo Skøyen - Oslo Alnabru - Billingstad - Skårer - Ski - Moss - Fredrikstad - Lillehammer
Hønefoss - Kongsberg - Drammen -  Tønsberg - Kragerø - Stavanger Hil levåg
Stavanger Forus  - Haugesund - Bergen Frabrikkgaten - Bergen Sotra - Førde 
Ålesund - Molde - Trondheim Tiller - Trondheim Leangen - Sortland - Tromsø - Alta 
www.flisekompaniet.no

Velkommen til fl isutstillingVelkommmeVe mmko
Besøk en av våre butikker for det største utvalget og de smarteste løsningene.
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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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o Nærmest hengende over sjø og land kan dere nyte vårt tradisjonelle 

julebord dekket hver fredag og lørdag fra 21. november – 20. desember. 

I fantastiske omgivelser og med en utsikt de færreste kan by på, dekker 

vi til fest i hele resortets restaurantområde. 

Vi kler opp restaurant og bankettsal i en stemning av vinter, herlig

julemat og opplevelser. Med pianist, levende musikk og bar med  

servering til langt på natt – og med resortets herlige tilbud av 

spa- og treningsmuligheter er det opp til dere å forsyne eget behov 

med fest og velbehag.

Våre Spa-behandlinger er populære, vi anbefaler å bestille 

behandlinger samtidig med julebordet.  

“...gikk meg over sjø og land

Familie julebord per kuvert kr. 285,- / barn 95,-   
      Gjelder kun: 30. november, 7. og 14. desember

Julebord per kuvert kr. 595,-
 
Julebordsopphold fra kr. 1290,- pr person/døgn i db-rom. Enkeltrom + kr. 200,-
Inkluderer:   Overnatting med frokost og julebordsbuffet
 Inngang til Kragerø Spa - velvære, bade- og treningsområde
 Dans og underholdning      
 Fri innendørs og utendørs parkering 

booking.kragero@choice.no  /  Tlf.: 35 97 11 00  /  www.kragerosparesort.no

Estatia Resort: Quality Spa & Resort Holmsbu  /  Quality Spa & Resort Kragerø  /  Quality Spa & Resort Norefjell  /  Quality Spa & Resort Trysil  / Krokstad Herregård  / Bislet Bad

ERH_Kragerø_Skjærgårdsliv.indd   1 26-09-08   11:30:11



Skjærgårdsliv

11

Julebordsesongen på hotellet 
starter i år fredag 21. november og 
varer til lørdag 20. desember. 

Hotellet merker allerede pågan-
gen og i fjor fikk de mange positi-
ve tilbakemeldinger fra gjestene., 
sier Anette Hartvigsen. Hun ser 
frem til en hektisk sesong og lover 
at maten skal være førsteklasses. 
Julebordene vil bestå av en bug-
nende buffet med både varme 
og kalde retter og et stort og flott 
dessertbord. 

Hotellet steller i stand julebord 
både på fredager, lørdager og søn-
dager. På søndager blir det familie-
julebord som er spesielt tilpasset 
barn og her vil selvsagt julenissen 
komme innom. På fredager og 
lørdager vil det bli julebord for fir-
maer og privatpersoner. 

Etter maten vil det være mu-
ligheter for å ta seg en svingom i 
bankettsalen, hotellet vil hyre inn 
både danseorkester og en piano-
entertainer som vil underholde i 
baren. Hotellet har også merket 
en økende pågang fra hyttegjeste-

ne. Mange hytteeiere bruker hyt-
tene gjenneom hele året og kom-
mer ofte til hotellet for å benytte 
seg av spatilbudene, eller rett og 
slett ta seg en dukkert i svømme-
bassengene. Mange benytter også 

hotellet til både til firmafester og 
mer private feiringer. 

Utover høsten og vinteren vil 
hotellet arrangere en rekke aktivi-
teter og arrangementer. Blant an-
net holder de på med å planlegge 

et moteshow og på nyåret ønsker 
de å arrangere showpakker i hel-
gene.

- Vi kan ikke på nåværende tids-
punkt røpe hvordan show vi vil 
satse på, men vi kan love at sho-

wene vil være noe nytt og spen-
nende, sier Anette Hartvigsen. 

Grunde Arnesen

Tilbyr Julebord
med en smak av spa

Quality Spa & Resort 
Kragerø satser i år på 
noe nytt; nemlig på 
kombinasjonen jule-
bord og spabehand-
ling. – Julebordseson-
gen nærmer seg og vi 
er klare for å ta i mot 
både privatpersoner, 
familier og firmaer, 
sier salgssjef Anette 
Hartvigsen.

I år er det muligheter for å kombinere avslappende spabehandling med god julemat på Quality Spa & Resort Kragerø. Salgssjefene Anette Hartvigsen og Rennée 
Forsberg ønsker alle velkommen til julebord på spahotellet. 

Det er spørsmålet etter at Fylkes-
mannen har bedt om at regelen 
som gjelder i Kragerø kommune 
med at hytter i skjærgården i 
uregulerte områder, som hoved-
regel kan bygges ut med tretti 
kvadratmeter eller inntil 100 kva-
dratmeter totalt, bortfaller. Fyl-
kesmannen ønsker også å overta 
saksbehandlingen i disse sakene. 
Ordføreren har innkalt kommu-

nestyret til ekstraordinært møte 
den 6. november for å ta stilling 
til Fylkesmannens merknader til 
kommuneplanen.

- Hver kvadratmeter som hyt-
tene mister sin adgang til å bygge 
ut i skjærgården betyr tapte ar-
beidsplasser for oss, sier ordfører 
Preben Hegland (H) i Kragerø. I en 
skjærgårdskommune vil jo som 
hovedregel nødvendigvis de fleste 
av hyttene som jo nettopp be-
finner seg i skjærgården, rammes 
av en slik eventuell endret praksis, 
sier Hegland. 

- Det blir spennende å se hva 
kommunestyret bestemmer seg 
for i denne saken, men vår tolk-

ning er at vi har en kommuneplan 
som gjelder fram til 2012. Der lig-
ger denne regelen inne. Selv om 
Fylkesmannen nå bebuder at han 
eventuelt vil ta opp dette spørs-
målet på nytt i 2009 avhengig av 
hvilken praksis Kragerø kommu-
ne vil komme til å følge på dette 
området, så vil i alle fall vi mene at 
dette tidligst eventuelt kan endres 
i 2012. Vi vil dessuten kjempe for 
hver eneste arbeidsplass i skjær-
gården ,sier Hegland. 

Bestemmelsen som har vært 
praktisert og som fortsatt prakti-
seres i Kragerø har medført at hyt-
ter som ligger i uregulert område 
kan få bygge ut inntil 30 kvadrat-

meter på eksisterende hytte, el-
ler inntil 100 kvadratmeter totalt. 
Dette gjelder svært mange av de 
eldste hyttene i skjærgården som 
nettopp for de flestes vedkom-
mende ligger i slike uregulerte 
områder, mange av dem befinner 
seg også innenfor det såkalte 100-
meters beltet, eller i en avstand av  
mindre enn 100 meter til sjøen. 
Mange av hyttene før var heller 
ikke arealmessig så store som nye 
hytter er i dag. I praksis har dette 
medført at familier med hytte i 
Kragerø har kunnet utvide med et 
ekstra soverom dersom familien 
har vokst, selv med den svært re-
striktive politikken som praktise-

res for nybygging. Dette blir det 
nå slutt på hvis Fylkesmannen i 
Telemark får det som han vil.

- Dette har jo også lokaldemo-
kratiske aspekter, sier Hegland. 
Hva er poenget med et lokalt byg-
ningsråd, dersom det hele likevel 
skal styres fra Skien? spør Hegland. 
Den 6. November skal kommune-
styrerepresentantene i Kragerø 
stemme over hva de vil gjøre med 
Fylkesmannens merknader til 
kommuneplanen. Da kan mulig-
heten som uregulerte hytter til nå 
har hatt for beskjedne utvidelser 
legges ned.  Enkelte partier har jo 
som kjent i stedet programfestet å 
legge ned Fylkeskommunen…

Fylkesmannen vil bestemme 
hytteutbyggingen i Kragerø
Settes Kragerø kom-
mune under admi-
nistrasjon av Fylkes-
mannen i Telemark i 
hytteutbyggingssaker?
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Det er moro å se at bukta lever, sa min hyttenabo Pål Nilsen til meg en dag jeg kom ned til brygga. Det spratt og sprellet så det var 
en fryd av herlig høstmakrell i vannet. De var faktisk så nærgående at jeg klarte å få tatt et bilde av dem med et helt vanlig kamera. 
Straks måtte jeg høre med min gode venn biologen, ornitologen og naturviteren Odd Bruce Hansen hvilken kultur og naturhis-
torie det er mulig å finne om makrellen. Denne herlige fisk som tidligere ble markedsført under brandet ”Jomfrulandsmakrell” 
og som faktisk er litt av årsaken til at undertegnede sitter med teane i tangen på Arøy. Hit kom nemlig også de svenske makrell-
fiskerne flyttende med sine familier eller giftet seg inn i skjærgårdsslekter,* etter at de i flere sesonger først hadde vært i Kragerø 
og fisket makrell. Vertshuset på Arøy var deres sedvanlige natteherberge, skriver Thue. Han opplyser at 20-30 svenke fiskebåter 
deltok årlig i dette fisket. Han finner det skammelig at ikke Kragerøs egne innbyggere utnytter dette fisket bedre selv som så og si 
foregår på egne tomter.

Sigbjørn Larsen

Bukta lever

For å ta personalia først. Scom-
ber scombrus, eller makrell, er 
en ganske liten benfisk i den ikke 
spesielt store makrellfamilien. 
Den blir sjelden mer enn 50 cm 
lang og veier vanligvis ikke over 
tre kilo. Til gjengjeld svømmer 
den i enorme stimer - den største 
(utenfor nordamerikakysten) var 
32 kilometer lang og 800 meter 
bred! Gjerrig med avkom er den 
heller ikke - en voksen makrell 
gyter 500 000 egg så snart det blir 
varmt nok i vannet. Yngelen vok-
ser raskt og når 20 centimeter al-
lerede første høst: Da kalles den 
pir eller gyd ... og er etter manges 
mening spesielt velsmakende!

Om makrellen er en fet fisk av-
henger av tidspunkt ... om våren 
er fettinnholdet knapt 3% - mens 

en høstmakrell, stinn av omega-3-
fettsyrer, når opp i det tidobbelte. 

Myter, første del
Makrellen er en myteomspun-
net fisk. Det ble tidligere påstått 
at den mistet synet om høsten og 
først fikk det igjen utpå vårparten. 
Misforståelsen skyldes at øyeeplet 
(akkurat som hos sild) er delvis 
dekket av en hudfold. Denne er 
gjennomsiktig hos levende fisk, 
men straks makrellen dør begyn-
ner den å bli melkeaktig ... noe 
som får fisken til å se blind ut. Det 
ble også spekulert mye omkring 
hvor makrellen befinner seg om 
vinteren. En teori gikk ut på at 
den fyller magesekken med stein 
om høsten - for å kunne holde seg 
på bunnen vinteren igjennom. I 

virkeligheten lever makrellen pe-
lagisk - det vil si at den svømmer 
omkring i vannmassene - hele 
året, selv om den foretrekker dy-
pere vannlag om vinteren.

Kommer med sommeren
Enten vi er fiskere eller bare gour-
meter - det er forsommeren vi 
først og fremst forbinder med ma-
krellen. Da kommer den stimende 
inn til sørlandskysten... for like et-
terpå å dukke opp på et betydelig 
antall spisekart. Kald makrell og 
pils i magen var en sikker vinner 
lenge før Lillebjørn Nilsen lærte å 
stemme gitaren.

Samtidig med makrellinsiget 
begynner den blodrøde blodstor-
kenebben å blomstre, derfor kal-
les den mange steder for makrell-
blomst. Makrellterna kommer 
også tilbake fra sitt lange vinte-
reksil på denne tiden.

Fem tusen meter over bakken 
danner det seg noen ganger tynne 
skyflak som splittes opp i mange 
små dotter. Disse er ofte ordnet i et 
mønster som minner om tegnin-

gene i makrellens skinn - og kal-
les følgelig makrellskyer til daglig. 
De som foretrekker vitenskapelige 
navn sier cirrocumulus.

En stor slektning
Den eneste av makrellens nære 
slektnnger som nyter tilsvarende 
popularitet er makrellstørja, en 
av de mange tunfiskene. Den 
mangler makrellens bølgeforme-
de tverbånd på ryggen, men de 
mange småfinnene mellom rygg-
finne og hale er et tydleig tegn på 
slektskapet. Men størja tar lett på 
familiesolidariteten, den spiser 
nettopp stimfisk som makrell... 
Med lengde på opptil fire meter, 
vekt opptil fem hundre kilo og 
toppfart på mer enn 30 knop er 
den en formidabel jeger. Mennes-
ket er imidlertid et enda mer hen-
synsløst rovdyr, og selv om størja 
gyter ti millioner egg om gangen 
har den mange steder bukket un-
der for et lite kontrollert fiske.

Myter, siste del
Pontoppidan skrev i 1750 at ma-

krellen gjerne spiser menneske-
kjøtt og smaker på alle som har 
druknet. Under Jyllandsslaget 
31/5-1/6 1916 ble 25 tyske og 
britiske skip senket. Minst 9000 
mann druknet, og i lang tid et-
terpå var det vanskelig å omsette 
makrell som matfisk. Det gikk så 
langt at fiskeriministeren måtte 
opplyse at det var liten grunn til 
å frykte at makrellen hadde rørt 
likene... Under neste verdens-
krig dukket skrekkhistoriene opp 
igjen. Denne gang ble det også 
hevdet at makrellen fikk stripene 
sine fordi den spiste druknede 
tyskere i uniform... Slike historier 
faller på sin egen urimelighet og vi 
kan slå fast: makrell er spisverdig, 
sunn og god - enten den røkes, 
stekes, plasseres i tomatsaus eller 
serveres som sushi!

Odd Bruce Hansen

Makrell
I mai lyser rødfiolette makrellblomster fra 
mang en kalkholdig kystknaus - mens makrell-
terna stuper i sjøen fra en himmel dekket av 
makrellskyer. Det må være noe spesielt med en 
fisk hvis navn gjentas i så mange andre sam-
menhenger...
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Kragerø Fjordbåtselskap

satser på selsafari

Til ergrelse for noen til glede for 
andre, heter det. Mens noen sy-
nes at selen er en pest og en plage 
synes andre at den er et vakkert og 
spennende dyr som det er artig å 

observere i skjærgården. Kragerø 
Fjordbåtselskap har tatt konse-
kvensen av det siste, og kan nå 
tilby selsafari for grupper, forteller 
Jannicke Janssen. Dessuten kan 

du som enkeltperson reise med 
Kragerø til Jomfruland. Fortelle 
mannskapet at du er interessert 
i sel, så vil kapteinen informere 
deg dersom det er sel i farvannet. 

Om bord kan du også få kjøpt t-
skjorter, bøker og kikkert. Fergen 
Kragerø har også en egen barne-
krok der ungene kan tegne, pusle 
og se film. For grupper åpner også 

kiosken om bord i vinterhalvåret. 
Fergen har også blitt utstyrt med 
flotte Selmer logoer på siden. Se-
ler du? Sel mer!!

Torvgt. 1 - 3770 Kragerø - Tlf. 40 00 58 58

Ta med kikkert!

Avgang Kragerø Ankomst Kragerø
Hver tirsdag 10.45 12.15
Hver fredag 15.25 16.55
Hver lørdag 11.10 12.40
Hver søndag 11.45+17.45 13.15/19.15

Kragerø Fjordbåtselskap presenterer:

Selsafari
Les mer på vår hjemmeside:
www.fjordbat.no
eller i vår brosjyre med faktaark ombord
Ordinær takst: Kr 100,-/50,-
Selpakke 2: Kr 250,-/200,- inkl. kikkert og selgaranti

- en positiv opplevelse!
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS



Skjærgårdsliv

14

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
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Mads Abrahamsen seilte 
som kaptein i utenriks-
fart, senere også som 

skipper på taubåten ”Grus” i 
Sandaas  rederi. Mads var en per-
sonlighet med sin grove spesielle 
stemme, kanskje ikke minst for 
sine meninger og uttalelser. Vi får 
prøve og ta med et par tre av epi-
sodene og andre uttalelser. 

Mads var godt kjent med Leif 
Postmyrs pratetrang, og han sa 
ved flere anledninger at sønnen 
vår John hadde fått feil navn, og at 
han skulle hett Leif for han hadde 
samme taletrangen, så humret 
han godt. Han som fikk navnet 
Leif er ikke mange hakkene etter 
nå. Ved en anledning hvor noen 
gutter, antagelig også hans egen 
sønn Rolf, Ivar og min bror Arne, 
som hadde kullseilt med en pram, 
og regner vel med at denne fløyt 
godt. Og Mads roper til dem, gi 
fanden i prammen guttær, bare 
berg dere sjøl. Det kunne være 
stille på innsiden av Øya, men her 
kunne også være kastevind ( vind-
rosser) og vi må vel tro det var en 
slik de hadde vært ute for, men 
prammen kunne jo ikke sekke, 
kanskje hadde de hatt for stort 
seil, som muligens hadde passet 
til en sjekte? Vi hadde noe slikt på 
prammen vår, kansje var det den 
de brukte? 

En annen episode med Mads 
var engang han lå i en fransk havn 
med en båt og hvor de gikk like 
ut i en storm i Biscaya, denne er 
jo kjent for sine forlis, og kanskje 
var det på hekta her og? Båten 
hadde liten maskinkraft. Det ble 
store skader på dekk innen de 
fikk snudd skuta igjen og fikk re-
turnert til havnen de gikk utfra. 
Rekkestengene var vridde som 
ståltråd. Det er nesten utrulig at 
slikt går an, men andre har fortalt 
det samme. Endelig i havn igjen 
sier Mads; Her går jeg ut med en 
fin svane, for så og komme inn 
igjen som en ribbet kråke! Her 
mangler vi naturligvis Mads sin 
egen stemme. 

Så var det Marie og Ole Klau-
sen (Kristiansands Marie) var hun 
mye kaldt, og når hun pratet var 
det nærmest som og høre en ut-
lending syntes vi når vi var unger, 
vi var ikke vant med slik dialekt, 
men en minnes også at det var 
vår skyld at hun hevet røsten, og 
snakket fort. Vi var jo ikke serlig 
snille mot henne, selv om det ikke 
var så stygt ment, der vi lå på heia 
tvers over og filte på en tråd festet 
til vinduet hennes. Det var natur-
ligvis dette hun ble sint for og som 
kanskje gjorde det ekstra gildt og 
holde på. Hun var jo også mye ale-
ne i og med at mannen Ole seilte 
ute som maskinist, og Ole var mye 
tunghørt, og hørte vel ikke så mye 
til det, om vi holdt på når han var 
hjemme? 

Jeg er blitt fortalt at Ole hadde 
funnet en eller flere bøker om 
maskinlære som han leste på fri-
tiden, og at han senere gikk opp 
til eksamen på dette grunnlag. 
Ole blev også maskinist på tau-
båten ”Grus” og var følgelig mer 

hjemme. Martha Køhlers hus ved 
Øybroen var også et yndet mål, 
når det dreide seg om knirking 
på vinduene, og hvor Tonny og 
Leif Postmyr bodde til leie i en pe-
riode. Leif ble sint og fløy på dør, 
mens Tonny sier; la de holde på, 
så blir de fort leie og holder opp, 
og var nok et riktig ressonnement 
vil jeg tro? Men vi får huske på at 
Leif hadde mye nattarbeid som 
fisker og trengte ro. 

Så kommer vi til Riebers hus, 
her har jeg tidligere skrevet at en 
tante av min far handlet, og ble 
kaldt ”Marken”. Far fortalte om 
henne, men er ingen episoder 
som sitter, av dette, men i etter-
tid vet vi at far blev oppkaldt etter 
mannen hennes, Jakob, og at de 
var nygifte når han seilte ut, for 
aldri og komme hjem igjen, han 
omkom på sjøen (forlis?) Vi får 
skrive ned det som Hans Christian 
Toner Nilsen har funnet om huset. 
Riebers hus var eiet av Normann. 
En tegning fra 1804 som var utstilt 
på Berg Kragerø museum, viser at 
huset er bygget i to deler, og den 
vestre delen er bygget på 1700 tal-

let, av tømret som her er røyksvart 
kan det tydes som det har vært i 
en gruve.

Huset har vært i familien Klem s 
eie, men fra 1878 var det seilskute 
skipper Andersen som eide huset, 
men hvor mange år vites ikke? 
Kanskje var dette mann eller far til 
Marken? 

På slutten av 30 årene kom hu-
set i Riebers eie, men her er ikke 
Hans Christian sikker? 

Det lille huset som ligger på 
oversiden av veien trodde jeg var 
et bryggerhus, men hadde vært 
en kaffe brenne, og hadde ligget 
like inn til Riebers hus, men blev 
i 1854 flyttet da veien til Galeiod-
den skulle bygges. Hva sier ordet 
Kaffe brenne? Hadde vi enda et 
yrke på Øya? Her kan kanskje an-
dre hjelpe. 

Naboen her var Alma søster av 
Mads Abrahamsen og gift med To-
mas Gundersen en bror av Mar-
tha Køhler. Alma var traust til og 
gå til byen nærmest hver dag om 
ikke for annet, for mat til kattene, 
for de var det mange av selv om 
ikke alle var hennes, og det var 
vel så mange at naboene vel ikke 
satte pris på det, men sulte skulle 
de ikke, mente Alma. Tomas var 
snekker, men det er Alma vi hus-
ker, der hun kommer fullastet 
med poser og vesker, selv om det 
vel ikke var noen stor husholdning 
hun hadde. 

Men hun gikk ærend for andre 
som ikke kunne komme ut, mener 
jeg og huske og slik var den gamle 
skolen med omtanke for hveran-
dre. 

Så kommer vi til en ny Karen, 
det var Haldor s Karen. Haldor var 
også sjømann og seilte med Kyst-
ruta A.D.S. Den ene datteren var 
Astrid kona til Anton Jensen Hest-
tangen, her ble det vanligvis brukt 
Astrid til Anton, og da var det ikke 
tvil. Så er vi kommet til Jens og 
Borghild Nilsen, noen sa vel Jens 
Myrstrand men forleden da jeg 
snakket med et eldre meneske 
fra Østre Øya så sier hun, ”Jens i 
gata”, noe vi aldri hadde hørt før. 

Men skal vi være ærlige så går det 
vel ikke an og bo nærmere? Jens 
var en spesiel type full av skøy og 
leven, og her satt replikkene løst, 
noe vi tar et par eksempler på. 
Jens og Tom Stussholmen, her 
har vi det igjen, en kommer be-
dre fram med Stussholmen enn 
Jakobsen. Jens hadde et uhell om 
bord i reketråleren, og hvor han 
fikk ødelagt et par fingre, og det 
verket kraftig og han hadde fått 
smertestillende som muligens var 
i svakeste laget. Så var de i Urene 
og Sofie hans søster sier at han 
skulle få noen tabletter av henne 
som hun hadde fått for gallestein. 
Disse kunne det være verdt og 
prøve mente Sofie, og Jens gikk 
hjem med tablettene. Neste da-
gen var Jens tilbake i Urene og det 
første Sofie spurte om var, hadde 
tablettene virket? Nei !! kom det 
kontant, jeg har stått på hue i hele 
natt mens de forb ----- tablettene 
har flye skråtten rundt og leita et-
ter Gallesteiner! Jeg tviler sterkt 
på at det var andre enn Jens som 
kunne ha kommet med et slikt 
svar.  

Jens seilte på hvalfangst i man-
ge år ( sesonger ) og var godt an-
sett hos offiserene, tittelen var vel 
Salong Stuert? og var så vidt jeg 
husker fortalt kjent for sine kvikke 
svar og kommentarer.

Et år ville Jens være hjemme og 
forsøke seg som kogg fisker, kog-
gen var ca 22 fot. Dette ble ikke 
det helt store, og jeg husker godt 
dette året, hvor han holdt på med 
dette. Ikke er det så enkelt heller 
om en skal få så en kan leve av det 
og forsørge en familie, som jo var 
poenget. 

Jens ble spurt hvordan fisket 
gikk reint økonomisk? Og Jens var 
som vanlig ikke forlegen for svar.

Hadde jeg bare hatt litt mer i 
banken, så kunne jeg holdt på litt 
til, sa han. Borghild var nok litt 
mer alvorlig i sine kommentarer, 
men var heller inget hengehue. 

Det store huset som Gilis Jo-
hansson nå eier var i mange år 
Oslo karen Paulson s, og var den 
samme som Olaf Flekke hadde 
et forretnings messig forhold til, 
som hadde krav på en del av re-
keboksene Flekke produserte, 
og som blev pakket i firmaet 
Paulsons navn, slik jeg husker det, 
jeg hadde litt arbeid der. Det var 
flere leiligheter i dette huset, som 
ble leiet bort til flere, som jeg ikke 
ser noen grunn til og nevne. Huset 
var vel i eldre tider Gierløffs bolig? 
Huset til Martin Skottmyr var slik 
jeg husker fortalt kontorer til Gi-
erløffs bedrift, hvor det også hørte 
med stall og fjøs. 

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.

Fortsetter neste nummer
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Takket være omfattende rydding av kulturlandskapet 
så har Kjempegrava på Stråholmen igjen kommet til 
heder og verdighet.

En dag i sommer var jeg ute på Stråhol-
men. Ved en tilfeldighet så fikk jeg se 
den store røysa nord på holmen. I dag 
vokser det et stort furutre i røysa og det 
er et dypt krater midt i. Jeg har sett slike  
steinansamlinger før og noen av dem 
har vist seg å være hustufter, så jeg kom 
i prat med Astrid Dolva, som hadde med 
seg en hel ansamling av mennesker og 
guidet dem rundt på Stråholmen, om 
hva dette egentlig var. 

Sønnen Jon Viggo Dolva Sagedal var 
imidlertid sikker i sin sak. 

- Bestefar kaller dette for Kjempe-
grava, sa han. Dermed var i alle fall all 
min tvil ryddet av veien. Det er faktisk 
en gravrøys vi har foran oss. En riktig 
vakker sådan. Jon Viggo Dolva gjengav 
også et gammelt sagn om gravrøysa. 
Det heter seg nemlig at de som graver 
der en torsdag vil finne en skatt. Kan-
skje er det de for så mange har prøvd 
seg? I alle fall er det en skikkelig krater 
midt i røysa. Hvem som er gravlagt her 
er selvsagt ikke godt å vite. All erfaring 
tilsier likevel at slike røyser som ble lagt 
i nærheten av ferdselsårer eller ferdsel-
sleder signaliserte makt og rikdom. Ofte 
var det en konge eller stormann som 
ble gravlagt på denne måten. Røysa på 

Stråholmen har en svært iøynefallende 
beliggenhet. Høyt og fritt på nortdsiden 
av Stråholmen med utsikt til leden. Fak-
tisk så er det bare i de siste årene etter en 
omfattende rydding av kultirlandskapet 
og takket være ursauenes nedbeiting av 
området at vi i dag kan beskue Kjempe-
grava i sin fordums glans. Igjen er det et 
navn som klargjør stedets kulturhistorie. 
Igjen er det så viktig å være bevisst på å 
bruke de gamle navnene korrekt. 

Slik kan gamle navn overlevere kunn-
skap til nye generasjoner. Kjemepegrava 
på Stråholmen er et av dem. - Jeg har 
hørt at det er en vikingrav, sier Astrid 
Dolva. Et spennende kulturminne er 
dette uansett å oppsøke på Stråholmen. 
En gammel attraksjon som ligger der 
og minner om fordums slekter som har 
bodd og virket her. Kanskje vil fremtiden 
bringe enda flere opplysninger om dette 
gravminnet på Stråholmen.

Kjempegrava

I siste nummer av Skjærgårdsliv diskuteres  
betydningen av navnet Garpevika.

Jeg lurer på om det kan være enda en 
forklaring på dette. Garp betyr tysker i 
eldre skandinavisk språkbruk. Såvidt jeg 
vet er det egentlig et plattysk ord som 
betyr en brautende person. Men dette 
begrepet blei nærmest ensbetydende 
med tysker i hansatiden. Seinere blei 
det samme begrepet benyttet på tys-
kere som kom til Skandinavia da berg-
verksindustrien begynte på 1600 tallet. I 
Sverige er det en bergverksby som heter 
Garphyttan. I Norge har vi garpegenitiv, 
det er en genitiv form som fantes i plat-
tysk, men ikke i høy tysk. Hanseatene 
kom med den til Bergen og derifra har 
den spredd seg først til Vestlandet og sei-

nere til hele landet. “Per sin båt” er gar-
pegenitiv. Denne tyske genitiv formen er 
borte i Tyskland, men lever altså i beste 
velgående i Norge. 

Siden det har vært betydelig gruve-
drift på Langøy, må en vel anta at det 
også har vært tyske bergverksfolk som 
har vært sentrale i oppstarten her. Er 
det ikke mulig at en slik tysker har bodd 
i Garpevika? E’en kan ha kommet til et-
terhvert, det er lettere å si Garpevika enn 
Garpvika.

 
 mvh

Thomas Rudolf Thomassen
Kirkeholmen

Vi tar gjerne i mot dine spørsmål,  
bilder og tips til denne spalten.  
Send dem til morten@turer.no Hva må de som nå ikke har klaget på hyt-

teskatten føle etter at over halvparten av de 
som klaget fikk medhold i at takstgrunn-
laget for fastsettelsen av hytteskatten var 
feilaktig? 

- Dette viser jo bare at takstene og me-
todene som Kragerø kommune har brukt 
er høyst tvilsomme, sier Jon H. Stordrange 
i Skattebetalerforeningen. Her er det for-
skjellsbehandling mellom fastboende og 
hytteeiere. Det er også forskjellsbehand-
ling av de som har klaget og de som ikke 
har klaget. Den sistnevnte gruppen kan 
jo nå risikere å sitte igjen med å betale en 
alt for høy eiendomsskatt i ti år fremover. 
Skattebetalerforeningen har opprettholdt 
sin klage til fylkesmannen. Fylkesmannen 
har hatt saken i fire måneder, men har enda 
ikke klart å behandle den. - Jeg snakket 
med assisterende fylkesmann sist fredag. 
Da lovet han meg at de skulle behandle sa-
ken innen en måned, sier Stordrange.
- Vi har rettet opp i en god del feil i takse-
ringen ganske raskt, sier ordfører Preben 
Hegland (H) i en kommentar til hytteskat-
tesakens utvikling. I over 200 saker skal vi 

nå ut og se på hver eneste hytte for å av-
gjøre om vi skal endre takstgrunnlaget. Vi 
mener vi har gjort det vi skal gjøre for å 
behandle alle likt og vi mener vi har gjort 
dette på en lovlig måte, og fulgt alle de 
retningslinjer som var lagt opp for denne 
beskatningen, sier Hegland. Kragerøs ord-
fører ønsker imidlertid ikke å kommentere 
hva de hytteeiere nå må føle som ikke klag-
de på takstgrunnlaget etter at godt over 
halvparten (361) som klagde på hytteskat-
ten har fått medhold. 
- Vi er tvunget med på noe som vi mener er 
galt, sier Ellef Ellegaard (FRP) Kommunen 
vedtok å bygge to skoler. Vi ville ha bygget 
ut en av gangen. Vi fikk inn anbudene på 
toppen av en byggeboom. Nå snakkes det 
om roligere tider i byggebransjen. Når det 
er sagt så må vi som politikere også ta an-
svar for å få i land budsjettene. Hytteskat-
ten er kommet for å bli i mange år fram-
over og jeg tror dessverre den vil komme 
til å legges opp til maksnivå ganske raskt, 
også det i mot vår vilje, sier Ellegaard. Det 
er jo også helt åpenbart at det er begått 
store feil i takseringen når en fastboende 
kan få taksert sin eiendom til mellom 8-10 
millioner kroner fordi den kan selges som 
hytte. Vi må jo vente med å skatte i hjel folk 
til de selger da eventuelt, sier Ellegaard. 

Skattefarsen
644 klaget på hytteskatten. 
Over halvparten eller 361 
fikk medhold.
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Ta med venner på julebord og 2-døgns Cruise
Gjør ekstra stas på årets julebord, og legg det til et 2-døgns Cruise på Color Magic eller 
Color Fantasy. Nyt livet og julestemningen om bord sammen med familie og nære venner. 
Masse god mat og drikke, velvære i Color SPA & Fitness Center, julegaveshopping til lave priser 
og underholdning av høy internasjonal klasse. 

Cruisepriser p. p. i dobbeltlugar 2008         fra kr

 Innvendig lugar *** 1 090

 Utvendig Lugar *** 1 490

  Color Class  inkl. frokost og minibar **** 2 090

 Color Suite inkl. frokost, minibar og inng. SPA ***** 3 090

 Rederlugar inkl. frokost, minibar og inng. SPA ***** 5 190

Julebordet må bestilles i tillegg, kr 340,- pr. person, gjelder 

perioden 07.11.-19.12.

colorline.no. tlf 810 00 811
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Ingen over og ingen ved siden
Langøybratten eller Signalen, som dette fjellet også kalles, er Kragerøskjærgårdens suverent høyeste fjell. Vi fikk 
hjelp av Jon Hirsti ved oppmålingen i Kragerø kommune til å foreta den nøyaktige oppmålingen i forbindelse  
med kåringen.

118,5 meter over havet troner Langøybratten, eller Signalen, som dette fjellet også heter etter at det stod et vakthus her under Napoleonskrigen. Vaktmannskapene her klagde 
til myndighetene over de kummerlige forholdene ved hytten, og bad om at den skulle bli tømret slik som vakthytten på Gumøyknuten. Signalen og Gumøyknuten inngikk 
i en rekke av slike signalstasjoner langs kysten. Selv om man med øyet kan oppfatte Gumøyknuten til å være høyere med det blotte øyet fordi fjellet reiser 
seg mer rett opp fra sjøen så tar Langøybratten første plassen med sin høyde. Gumøyknuten måler 112,5 meter. 
Øyene Langøy og Gumøy er derfor fine utgangspunkt for en topptur! Fra Gumøyknuten er det storslagen 
utsikt utover øyriket. Fra Langøybratten kan du se til Bygningen på Langøy og videre ut over skjær-
gården. Området her er mer skogbevokst, men på toppen er det noen merkelige rundkoller 
som står rett opp av grunnen som merkelige forvokste ”maurtuer” i terrenget. Dette pussige 
geologiske fenomenet kan iaktaes flere steder. Det var en gråtung dag som Jon Hirsti fra 
oppmålingen i teknisk etat i Kragerø begav oss på topptur men signalene 
var likevel tydelige nok til å få flere nøyaktige målinger. Fotoene viser 
Langøybratten sett fra Langøykilen (stort bilde) og Jon Hirsti på 
toppen av skjærgårdens høyste punkt (innfelt).

Skattebetalerforeningen

En enklere skattehverdag:
Vi påvirker skatte- og avgiftspolitikken
Vi informerer om skatter og avgifter
Vi gir juridisk bistand

Skattebetalerforeningen  Postboks 213 Sentrum  0103 Oslo
Tlf: 22 97 97 00  Faks: 22 33 71 80  E-post: post@skatt.no  www.skatt.no

avistrykk.indd   1 06.10.2008   14:49:28
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NMORTENS
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M O R T

Tlf. 476 81 678
E-post: morten@turer.no

  trenger dere hjelp i lokalavisa, jeg har 

lang erfaring i avis og annonseproduksjon

fra design til trykklare filer
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Solen strålte fra en klar augusthim-
mel, og solgangsbrisen akkom-
pagnerte ”live” musikere i Men-
delsons bryllupsmarsj, søstrene 
Aspeflaten i vakker duett i ”From 
this moment” og Bruremarsj fra 
Seljord som utgangssalme. Ing-
vald Dahl sang Stråholmsangen 
som innledning til den rørende 

seremonien. Cirka 70 gjester satt 
benket i den improviserte frilufts-
kirken der ”alteret” var markert av 
en blomsterbundet bue, og ”kir-
kegulvet” besto av metervis med 
blankt, lilla silkestoff som ledet 
opp ”midtgangen” på torvet på 
Stråholmen.

Bruden er barnebarn av Elsa 
og Øyvind Amundsen som bor på 
Stråholmen mye av året. Øyvind er 
vokst opp her. Det var ekstra stas 
at det førstefødte barnet valgte å 
gifte seg på øya, synes han. Brud-
gommen Per Anders Bredsand er 
født og oppvokst på fastlandet 
innenfor, nærmere bestemt på 
Breisand. Familien Bredsand har 
i flere generasjoner hatt et nært 
forhold til Stråholmen, så at bru-
referden gikk over Eksefjorden i 
kogger ut til øya, var bare rett og 
rimelig. 

Etter vielsen var det mottakelse 
i haven til Elsa og Øyvind med 

Et ekte skjærgårdsbryllup
Alle hjerter gledet seg og ikke et øye var tørt  
i sjømils omkrets da Charlotte Amundsen og  
Per Anders Bredsand ga hverandre sitt ja i  
en usedvanlig vakker utendørs vielse på 
Stråholmen 23.august. 

fiskesuppe og forfriskninger til 
gjestene, før kursen ble satt for 
Sjøterrassen i Trosbyfjorden for 
en bedre middag og bryllupsfest. 
Det var litt av et syn for frammøtte 

både fastboende og sommergjes-
ter da alle de pyntede bryllups-
gjestene tok plass i til sammen 11 
pyntede trekogger som la ut på en 
bryllupskortesje du skal lete lenge 

etter maken til. Telemarksbuna-
der, velholdte trekogger og et lyk-
kelig nygift brudepar strålte om 
kapp med sola over fjorden… 
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eventyret

Barland
Da jeg var liten hadde jeg på følel-
sen av det bare var et sted som lå 
lenger bort enn Langøy, og det var 
Kjølebrønd. Hver sommer dro vi til 
Barland for å plukke jordbær. Det 
tok en dag. Vi startet ut tidlig om 
morgenen fra Langøy. Først dunket 
vi oss over Kjøpmannsfjorden i den 
vesle koggen, så passerte vi Skien-
sund og Kragerø og de trange men 
idylliske sundene ved Tåtøy og Kir-
keholmen. Så fulgte den uendelige 
Kilsfjorden. Bare den tok jo nesten 
en time å forsere. Da vi kom til Kni-
pen øynet vi håp. Helt innerst i Bar-
landskilen ankret vi opp. Så fulgte 
de lange bakkene opp til Barland. 
Her bodde min tante og onkel. As-
trid og Kåre. Det var alltid så koselig 
å komme til Barland. Vi fikk laps-
kaus og appelsinsaft med isbiter. 
Det smakte så inderlig godt. Så bar 
det ned i bæråkrene. Etter en lang 
dag i jordbæråkre og kirsebærtrær 
begav vi oss på hjemvei. I mørket 
over Kilsfjorden så vi lysene fra 
Åtangen i det fjerne. Båten var full 
av bær til safting og sylting.

Etter hvert fikk jeg sommerjobb 
på Barland i jordbærtiden, og or-
dentlig lønn med lønns- og trekks-
oppgave tilsendt. Barlandsbærene 
har alltid hatt ord på seg for å være 
store, saftige og kjøttfulle. Jeg var en 
reser til å plukke bær. Jeg synes fak-
tisk det var moro, og satte min ære i 
å plukke flest og størst og mest. Det 
ble litt konkurranse om dagene med 
de andre bærplukkerne. Det skulle 
være råke på kurvene, men ikke for 
store. Jeg ville ikke ha det på meg at 
kurvene ikke var fulle nok når jeg 
leverte, så i min iver overfylte jeg, så 
jeg fikk alltid et par tre kurver ekstra 
på kassa, da min onkel veide opp. 
Det var jo flott for meg. I stedet for 8 
så var det 12. På denne måten kom 
jeg raskere opp på statistikken. Jeg 
hørte formelig pengene trille inn 
på sparebøssa. Vi fikk nemlig be-
talt pr. kurv. For min onkel var det 
værre. Han måtte jo bruke tid på å 
omgruppere kurvene. Jeg fikk der-
for til stadighet beskjed om å ikke 
fylle kurvene så fulle, mens andre 
heller fikk beskjed om at de måtte 
fylle mer i. For meg den gang tolket 
jeg imidlertid dette nærmest som 
ros. Da var det i alle fall ikke for lite 
oppi kurvene fra min side. Jeg synes 
det måtte være flaut for de som ikke 
hadde klart å fylle kurvene fulle nok. 
Alle kurver ble nøye veid og loggført 
av min onkel. Han snøt aldri noen. 

Snarere tvert i mot.– Her er det bær! 
Er det bær der? Vi ropte og lekte litt 
i åkeren når de voksne ikke så oss. 
Ja, vi småflørtet selvsagt også ikke 
så rent lite med jentene, men jam-
men plukket vi bær og. Nåde den 
stakkar som ble tatt for jordbærkrig! 
Det var selvsagt fristende å slenge i 
vei et råttent bær for å treffe en in-
tetanende bærplukker i skallen for 
så å dukke lynsnart ned bak grønne 
blad, men onkel hadde full oversikt 
fra toppen av gårdstunet og nøt stor 
respekt, så det var svært sjelden at 
noen i det hele tatt turde å tenke 
tanken. Når onkel Kåre kom med 
den vesle blå kassebilen ble kasse 
på kasse med fin råke på stablet inn. 
Det var ikke bare å slomse i vei hel-
ler. Jordbærene må knipes forsiktig 
av stilkene med hamsene på og ikke 
utsettes for slag eller støt. Da blir 
de fort dårlige. Dessuten skal fåra 
plukkes rein. Det vil si at det ikke 

skal være modne jordbær igjen på 
plantene der du har plukket. Etter 
hvert ble vi også mestere til å sile ut 
de bærene som skulle plukkes, og 
de som skulle modnes en dag eller 
to til. Med pinner markerte vi hvor 
vi hadde kommet. Neste dag var det 
på han igjen. I dag er det få norske 
barnehoder å se i åkrene. Flittige og 
dyktige polakker har overtatt.

 Selv om vi jobbet om dagene var 
det også fantastiske lekfulle dager 
på Barland med mine to fettere 
Øyvind og Håkon. De var av og til i 
tottene på hverandre. Da gjaldt det 
å komme seg unna før onkel Kåre 
grep inn. Det ene spilloppet tok det 
andre. Som oftest var vi heldigvis 
alle venner og vel forlikte og lekte 
sommerkveldene lange. Vi rodde 
og fisket og badet i Barlandstjernet 
med sine vakre vannliljespeil. Vi 
husket under store eikeløvskroner. 
Vi lagde museum av alle de rare 

gamle tingene vi fant på gården 
og stilte ut for sommergjestene. I 
museet hadde vi guidet omvisning 
og tok inngangspenger. Mange 25 
øringer med hull i forsvant ned i 
kassa . Det hendte at folk betalte 
mer også, for de synes det var så 
flott at vi barna hadde tiltak til 
dette. En dag vi telte opp kassa, så 
hadde vi over 100 kroner i potten. 
Da kunne vi sykle til landhandelen 
i Kjølebrønd og kjøpe is, og enda 
sette mange penger i banken. 

Onkel Kåre hjalp oss med å lage 
en båt som vi lekte og badet med 
i Barlandskilen. Vi kalte den for 
”Gjøa”. I stedet for å sitte fast i isen, 
slik den virkelige Gjøa hadde gjort, 
så hendte det ofte at vi herjet så på 
den at den sakk ned under føttene 
våre, så alle havnet i vannet til stor 
moro for oss som var ombord. Det 
var alltid noe morsomt på Barland. 
Ofte var det små kattunger å leke 

med. Hjerteskjærende vakre, små, 
lodne nøster, som fôr rundt og for-
søkte å fange den vesle garntråden 
med papirbit på, som vi dro etter 
oss på gulvene. Dagligrommene i 
huset på Barland ligger slik til at det 
går an å løpe gjennom rommene 
som en runde rundt i huset. De 
kattungene fikk mange runder. 

Maken til plommer og epler og 
moreller som på Barland finnes 
ikke. De er større og mer velsma-
kende enn alle jeg har smakt siden. 
Vi hang i trærne som apekatter til 
vi fikk vondt i magen og konkur-
rerte om hvem som kunne spytte 
kirsebærsteinene lengst. Så høstet 
da også onkel Kåre utmerkelser for 
gårdsdriften og frukthagen. Bar-
lands frukthave bugnende full av 
blomster om våren er et vakkert 
og storslagent syn. I Lillestu holdt 
gamle Jens på å snekre. Han stavret 
seg opp til den vesle snekkerboden 
overfor gården hver eneste dag til 
han ble langt opp i nittiårene og 
sagde og høvlet og dreiet og banket. 
Av og til fikk vi også prøve dreimas-
kinene. Jeg kom hjem med både 
boller og lysestaker fra Barland. Ikke 
få skamler, gyngehester og kubbe-
stoler står rundt om i Kragerøs stuer 
etter hans flittige og dyktige hender. 
Han lagde snurrebasser også. Til oss 
ungene. Det var en type snurrebas-
ser med håndtak og tråd. Først vi-
klet man opp tråden om spissen 
av snurrebassen, så satte vi den i 
håndtaket og dro til. Dermed nær-
mest skjøt vi den ut av håndtaket, 
så den fôr bortover gulvet med en 
voldsom omdreining, så den spant 
lenge etterpå. Det var selvsagt om å 
gjøre å få den til å spinne lengst. 

Onkel Kåre hadde bikuber. Når 
han skulle høste inn honningen 
hadde han på seg en hatt med nett 
på. Så gikk han ned med et lite røyk-
apparat. I svermen av bier ble hon-
ningen tappet. Kjelleren på Barland 
var også et eventyr med blant annet 
hjemmelaget eplemost, honnings-
lynge og eplegele. Oy, oy, oy! Så godt 
det var! Her stod også alle jordbær-
kassene som skulle på torvet tidlig 
neste dag. Når vi hadde lagt oss om 
kvelden spilte onkel Kåre på Ham-
mondorgelet i stua. Ha takk o Gud 
for dagen. Det var så trygt og godt 
å være barn på Barland og jeg er 
så takknemlig til min snille familie 
som lot meg få være der om som-
meren.   

Sigbjørn Larsen

Jeg vokste opp i

Skjærgårdsliv
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08 modell til knallpris eller 09 modell til svært hyggelig høstpris,  

med gratis vinterlagring.
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Galleri Soon er et velrennomert 
galleri på den andre siden av Oslo-
fjorden. Det er drevet av Marianne 
Helle som startet galleriet for syv 
år siden. –Jeg kjenner Marianne 
fra før, og leverer smykker fast til 
galleriet. Men jeg hadde aldri stilt 
ut der før, forteller Nina Kristian-
sen over en kopp kaffe, vel tilbake 
i Kragerø etter suksessen i Son. 
–Jeg ville gjerne stille ut sammen 
med Gunny, og presenterte Gun-
nys bilder for Marianne. Hun likte 
det hun så. I ettertid har hun sagt 
at dette var den fineste utstillingen 
hun har hatt i galleriet sitt noen-
sinne, stråler Nina om kapp med 
sola på brygga til Jensemann.

Hun og Gunny Brørby har stilt 
ut sammen flere ganger. De åp-
net Galleri Kragerø ved Blindtar-
men med en førjulsutstilling i de-

sember 2006. –Tingene våre kler 
hverandre, samstemmer de to. 
Den første utstillingen de hadde 
sammen, kalte de ”Perlemor”. 
Nå sist stilte de ut under tittelen 
”Naturperler”. –Perler er liksom 
blitt vår greie. Samtidig er det jo 
litt morsomt når vi stiller ut ute 
og kommer fra ”Kragerø – Perlen 
blant kystbyene”, ler Gunny.

-Er dere blitt et fast team nå?
-Vi kommer til å fortsette å stille 

ut sammen. I sommer stilte vi ut 
sammen på Jomfruland, i Vel-hu-
set. Samtidig var jeg med på Jom-
frulandsutstillingen, litt lenger 
oppe i fyrmesterboligen. Vi bryter 
alle tabuer, ler Nina som også er en 
del av Compagniet, verkstedsfel-
lesskapet i byen som er forbeholdt 
profesjonelle kunsthåndverkere. 
Her tar hun butikkvakter og leve-

Sammen utaskjærs
Nina Kristiansen og Gunny Brørby hoppet bukk 
over den lokale kunstdebatten da de i vår stilte 
ut sammen i Galleri Soon i Son. Det samme 
gjorde de på Jomfruland i sommer. Nå er de 
snart klare for en felles utstilling i Moss Kunst-
forening. –Det er godt å komme utaskjærs med 
kunsten sin. Da blir man møtt med en interesse 
for hva man gjør, og ikke hvem man er,  
mener de to.

rer smykker til fest og hverdags. 
Hun har sin bakgrunn fra Bærum 
Kunsthåndverk der hun har vært 
medlem i en årrekke.

–Smykker og bilder sammen 
forsterker hverandre, mener Nina 
og Gunny. Men deres felles histo-
rie går lenger tilbake enn til deres 
første felles utstilling i Kragerø. De 
er begge oppvokst i Oslo, Gunny 
på Ekeberg og Nina på Mangle-
rud. –Vi gikk i samme klasse på 
realskolen på Manglerud i 1964, 
da var vi fjorten år gamle, forteller 
Nina. Siden, som nygifte og ny-
bakte mødre på Grunerløkka, var 
de mye sammen. 

–Jeg har alltid vært mye i Kra-
gerø. Jeg ”landet” på Jomfruland 
etter Risør-markedet hver som-
mer, og så begynte jeg å fundere 
på å flyte hit, forteller Nina. Hun er 
den ”ferskest” nyinnflyttede av de 
to. Hun kom hit for godt i septem-
ber i fjor og bor nå på Biørnebyen. 
Hun har imidlertid røtter og mye 
av sine barndoms somre i Son, så 
det sto mellom Son og Kragerø da 
Oslo skulle tilbakelegges. –Derfor 
var det ekstra hyggelig med utstil-
lingen i Son. Det kom masse folk 
på åpningen, både fra Kragerø, 
Son og Oslo, forteller hun. 

Son er et sted med lange kunst-

historiske tradisjoner. Den deler 
mye av kusthistorien med Kra-
gerø, med Kristiania-bohemen 
på besøk og de lange, lyse som-
mernettene som har tiltrukket seg 
kunstnere til alle tider. Son har nå 
et levende kunstner- og kunst-
håndverk-miljø, og en enda større 
”kunstnertetthet” enn Kragerø, 
tror Nina. 

-En ”profesjonell” og en ”ama-
tør” stiller ut sammen – har dere 
noen tanker rundt det?

-Vi tenker ikke sånn overhodet, 
presiserer Nina raskt. –Vi samar-

beider fordi vi liker hverandres ar-
beider og synes de kler hverandre 
godt utstillingsmessig. 

-Den lokale kunstdebatten er 
litt for trang for oss, tilføyer Gun-
ny. -Når du kommer et annet sted 
med bildene, går folk ut fra bil-
dene og ikke noe annet. Jeg har 
blitt møtt med en sånn varme og 
generøsitet i Son. Det kom blant 
annet bort noen som drev et gal-
leri i Danmark og lurte på om jeg 
ville stille ut der. Kanskje det kan 
bli noe der neste år. Vi får se! 

Ta kontakt for en privat visning:

Espen Ødegaarden 995 76 022
Tim Kronborg  901 86 040
www.feltspat.no
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Han kommer ut til meg på Arøy 
for å snakke om miljøet til en re-
portasje i Skjærgårdsliv. Dengang 
Kragerøbanen skulle nedlegges, 
så oppfattet nok mange de unge 
miljøkrigerne som rebeller. Poli-
tiet kom og fjernet lenkegjengen. I 
dag har de nærmest fått heltesta-
tus. Per Erik Schulze var der. Han 
trekker opp garnet ditt også, hvis 
det står ulovlig. - Som marinbio-
log smerter det meg å se at folk et-
terlater garn med fisk som lider en 
smertefull død, sier Schulze. 

Det er ærlig talt ikke hver dag at 
jeg møter rebeller. Det er ikke hver 
dag at jeg finner dem så reflek-
terte og bevisste heller, men Per 
Erik Schulze fra Kragerø vet hva 
han snakker om. Folk bør melde 
i fra sier han. Vi må få til en so-
sial justis. Tjuvfiske har aldri vært 
akseptert. Det er synd at yrkesfis-
kerne forsvinner fra skjærgården, 

og det er all grunn til å ta deres 
opplysninger om dårlig havmiljø 
og mangel på fisk på alvor. Taren 
dør i Kragerø. Den sier fiskerne 
er viktige for oppvekstmiljøet til 
torsken. Det burde få kommunale 
myndigheter til å sende et kraftig 
signal til sentrale myndigheter.

I en rapport som Norges Natur-
vernforbund nettopp har fått ut-
arbeidet fra Vestfold, Telemark og 
Agder så viser det seg at 30 prosent 
av fiskeredskapene står ulovlig. 

Hvordan oppstod egentlig mil-
jøengasjementet? Familien har 
hytte på Gumøy. Det er vel en slags 
naivitet. En omsorg for miljøet og 
naturen i skjærgården. Jeg tror at 
hvis flere blir glad i den og begyn-
ner å bruke den så vil naturvernet 
gå av seg selv. Jeg er ikke miljø-
deppa. Jeg tror ikke på verdens 
undergang, eller på sutrehuer. Jeg 
er begeistret over naturen og tror 

vi alle trenger et bevisst forhold 
til den for å ivareta den på en best 
mulig måte. Naturen, dyr, fisker og 
fugler har også sin naturlige plass 
her og må fortsatt få ha det.

Se på strandsonen. Folk er vel-
dig opptatte av det. Samtidig mis-
ter man jo litt motet hvis ingenting 
gjøres med sjikanøse stengsler og 
folk som tar seg til rette. Jeg opp-
fordrer folk til å melde fra. Det 
er bare de lokalkjente som kan 
fortelle om ulovlige tiltak. Det er 
kanskje ikke så lett å se for en som 
kommer utenfra som ny kommu-
neansatt for eksempel. Det var en 
som sa til meg at han ikke skjønte 
hvor alle krabbene og småfisken 
hadde blitt av som før hadde lekt 
ved brygga. Samme mannen had-
de fylt ut halve bukta. 

Vi vet at sjøtemperaturen har 
blitt varmere. Dette fører til at nye 
arter som mer varmekjære østers- 
og manetarter og fisk som sjøab-
bor etablerer seg her, mens arter 
som torsk går tilbake. 

Selbestanden er morsom å se 
på og i sterk utvikling, men det 
gjør heller ikke noe med en viss 
avskytning av bestanden. Vi hus-
ker tilbake hvordan det gikk da 
bestanden blomstret opp sist, og 
stil slutt endte i selpest. Men når 
det er sagt så tror jeg vi er på ville 

veier når vi ser en sel eller stor-
skarv og  sier at den er så feit og fin 
for den har spist så mye fisk. Det er 
de lange linjer vi må være opptatt 
av å sørge for bærekraft for. Tid-
ligere kunne fiskerne fortelle om 
mengder av sel, sjøfugl og hval i 
Kragerø. Selv om det etter sigende 
har blitt observert spekkhugger i 
Kragerø så er det ingen tvil om at 
flokker av hval og niser er meget 
sjeldne og se. I Nordsjøen fisker 
vi oss nedover næringskjedene og 
utnytter fisk som tobis til mel og 
olje og sjøfuglene får problemer 
og dør i mengder. Dette burde få 
oss til å reagere. Til å skjønne litt 
av sammenhengene.

Den gang havforsker Dannevig 
holdt på kunne de bare stikke ut 
hoven og hove opp mengder av 
torskeyngel når havstrrømmene 
kom inn til våre farvann fra gy-
teområdene i Nordsjøen. Nesten 
hver eneste manet hadde torske-
yngel som svømte under skjeg-
get. Det er mye sjeldnere i dag. 
Det finnes også spesielle lokale 
gytefelt som bør vernes. Isfisker-
ne vet hvor de er for det er her vi 
fisker gytetorsken om vinteren. 
Ny kunnskap viser oss at det fin-
nes svært stedbundne bestander 
som bor og gyter her. Det er viktig 
at vi da ikke fisker ned en slik lo-

kal bestand, men vi er ikke for en 
fullstendig stopp i fisket eller ty til 
ulovligheter for miljøsaken. Her 
mener jeg at andre miljøorganisa-
sjoner er på ville veier. Ved å sette 
arter som ål og torsk på rødlisten 
vil man ikke ta hensyn til store lo-
kale variasjoner.

Alle som er opptatt av natur og 
miljø burde egentlig melde seg 
inn i Norges Naturvernforbund, 
sier Schulze. Selv bor han og ar-
beider ut fra Kragerø selv om han 
er tilknyttet hovedkontoret for or-
ganisasjonen i Oslo.  Vi har 20 000 
medlemmer og plass til minst 
dobbelt så mange.

Det er forresten en ting jeg alltid 
pleier å oppfordre til når jeg snak-
ker med mediene. Det er myste-
riet med hummeryngelen. Vi vet 
veldig lite om hvor og hvordan 
denne yngelen befinner seg og 
vokser opp. Hvis noen finner en 
hummeryngel på rundt 2 centi-
meter, så meld fra! Det er dusør! 
på en slik, sier Schulze.

Hvor ligger Skrue?, spør han 
meg i det han hopper i båten. Han 
har fått tips om noe som ikke er 
som det burde være der ute. Skjær-
gårdens kriger er i gang igjen.

Skjærgårds-
krigeren

Han har lenket seg fast til jernbanen i Kragerø, 
da den skulle nedlegges. Han går ikke av veien 
for å trekke opp folks fiskeredskap heller om 
den er ulovlig. Men egentlig er han en snill og 
reflektert gutt, Per Erik Schulze fra Kragerø, 
som arbeider ved hovedkontoret til Norges 
Naturvernforbund i Grensen i Oslo, men som 
også bor og arbeider for miljøet i Kragerø. 
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i sammarbeid med Østre  
Øydistrikt vel, avdeling Langøy

Sigbjørn Larsen signerer ny bok i Kystbokhandelen i Kragerø lørdag 18. oktober kl. 12.00


