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Sigbjørn Larsen, redaktør Skjærgårdsliv

Sett fra
Sildebukta
I år var jeg så dum å sette ut båten alt for tidlig. Riktig nok var det
bitende kaldt i januar, men ingen is. Ettersom erfaringene fra de siste
årene har vist at dersom det ikke kommer is i januar, så kommer det
ikke noe is det året, så tok jeg altså likevel sjansen. Så satte februar inn
med det kraftigste snøfallet siden 1965, i følge meterologisk institutt.
Isen la seg, og skjærgården gikk i dvale. Det var umulig å komme hverken ut eller inn for oss som ikke har fergeforbindelse. Jeg var engstelig
for hvordan det skulle gå med båten med is og snø. En dag ringte det
fra Arøy. – Hei! Det er Svein! Jeg har vært bortom båten. Jeg stivnet til.
Nå er det vel kjørt! tenkte jeg. Alt er i orden, sa han. Jeg måkte kalesja
fri for snø. Den var helt skjev. Du skulle ha stivet den opp undenifra.
Å, tusen takk! sa jeg. Jeg har lurt på hvordan jeg skulle ha fått kommet
meg ut og se etter den. Selv hadde Svein, en av mine hyttenaboer, tatt
seg ut i råka etter fiskefartøyene fra Valle og gått isen det siste stykket
til Arøy.
Jeg var ikke sen om å pakke snippesken og komme meg utover til
Arøy, da sjansen endelig bød seg. Da viste det seg at Svein også hadde
laget en fin støtte av tre og satt opp under kalesja ombord i båten. Alt
var i skjønneste orden. Gode naboer er gull verdt! tenkte jeg.
Mange synes kanskje naboer og gressklippere og låne bort sukker
og skruer og håndsrekninger er et slit, men opp gjennom årene har
jeg hatt stor glede og
nytte og hyggelig samGode naboer
vær med mine naboer
er gull verdt!
i hyttegrenda på Arøy.
Jeg er helt sikker på at
mye av grunnen til det enestående miljøet her ute er mye takket være
gode naboer. Fisker Tom har jeg fortalt om ved mange anledninger.
Han er snart verdt en hel bok alene. Det er i det hele tatt mye hyggeligere å hjelpe hverandre av og til enn at det skal bli som i Oslo, der
man knapt kjenner folk i egen oppgang.
Like før denne avisa gikk i trykken fikk jeg den sørgelige beskjeden
om at Knut, en av våre nærmeste naboer hadde gått bort. Jeg tenker
på hvor hyggelig det alltid var når vi møttes på Arøy. Slo alltid av en
prat. Aldri noen usamsheter. Vi ville det beste for hverandre og hadde
alltid et godt naboskap.
Stien mellom gode venner gror aldri igjen heter det. I Arøygrenda
har det heller ikke kommet opp noen gjerder mellom eiendommene.
Vi kan gå husimellom hos hverandre. Det er jeg også helt sikker på bidrar til et godt naboskap. Vi vet jo likevel alle hvor hverandres grenser
går, og har ingen interesse av å utfordre hverandre. Snarere tvert i mot
er det jo i alles interesse å ha en hyggelig og velstelt grend og hager
hvor alle kan gå noenlunde fritt.
Knut hadde planer om å sette opp en vedbu. Det fortalte han meg
for en kort stund siden, og gav beskjed om at han
hadde søkt og hvor han hadde tenkt å sette den.
– Det blir fint, sa jeg. Lykke til! Det skulle altså bli
siste gang jeg snakket med ham. Livet er skjørt.
Naboskap likeså. Ta godt vare på naboen. Gode naboer er gull verdt!

«

I vår kjære ”Skjærgårdskatedral” begynner sesongen med påskefeiring.
For å spare energi, pleier vi nemlig å bruke den mindre vinterkirken i
de kaldeste månedene. Derfor er det
alltid en glede å ønske velkommen
til kirken i påsken, og dette året er
gleden enda større: I disse dager står
ærverdige Skåtøy kirke fram i helt ny
drakt og ønsker skjærgårdsbefolkningen velkommen! Kirken er bygget for
å være vårt felles hjem, her hører vi
alle til. Det som skjer i Skåtøy kirke, er,
for å si det med en kjent tv-reklame:
”Litt ditt!”
Vi kan faktisk si at kirken gjenoppstår denne påsken, for det er lagt ned
et stort arbeid i få finne tilbake til de
opprinnelige fargene og i å samstemme de ulike elementene til hverandre.
Skåtøy nye kirke forkynner påskebudskapet for oss på flere måter, to
ting vil jeg trekke fram:
Det som slår oss når vi kommer
inn, er hvor lys og harmonisk kirken
er blitt. Lyset faller inn gjennom vinduene som lyset fra påskemorgen i
oppstandelseshagen, slik vi synger:
”Lyset fyller hagen, se en engel kom,
åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! ” Norsk
salmebok nr. 187
De nye fargene fremhever også hovedelementene i
kirken mye bedre enn før. Orgelet, prekestolen, glassmaleriene og altertavlen taler sitt tydelige språk.
Alterbildet er malt av fru Julie Gjessing med motiv
fra Markus 1,35 om Jesus som ber alene. Bildet gir
også assosiasjoner til Skjærtorsdag og Getsemanehagen. Og det Jesus gjør denne siste kvelden, med
påskemåltid, fotvasking, nattverd og bønn i Getse-
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Skåtøy kirke gjenoppstår

mane, gir oss en tolkningsnøkkel til påskens mysterium. Jens Bjørneboe har grepet det og formidlet det
på følgende måte:
”Han vasket våre føtter og ble herre. Han tjente
oss, og dermed bandt han oss for alltid fast til seg...
Han sa oss fri, og dermed ble vi hans..”
Vi skal snart feire både påskemåltid og påskedag i
Skåtøy kirke. Velkommen hjem i påsken!
Harald Magnus Monsen

Våren
Se, nå er våren kommet
tilbake til vårt sted.
Den har så fine farger
å farge allting med.
Se, nå er våren kommet
fra opphold i det fjerne.
Som følge tok den med
seg lerke, stær og terne.
Se, nå er våren kommet
det spirer opp fra rot.
Alt som vlnteren gjemmer
blir blomster om vår fot.
Ivar Gundersen
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VÅRKAMPANJE
service og levering - der du bruker båten

NYHET

Ibiza 20 Touring Special Edition
08-modell m/ Suzuki 115 hk 4-takt
NÅ kr 374.500,veil 444.100 DU SPARER: 69.600

Morgan 525 SC 08-modell
m. Suzuki 90 hk TL/ATL NÅ kr 197.900,veil 245.900 DU SPARER: 48.000

Zodiac Pro Open 550 09-modell
BLACK LIMITED
m. vannskimast, badestige, Garmin 520S
kartplotter, primet/stoffet og Evinrude
90 hk E-Tec KAMPANJEPRIS kr 259.800,115 hk E-Tec KAMPANJEPRIS kr 279.800,-

Restlager av 08 modeller til KNALLPRISER!
Askeladden 535, 605 og 615

SPAR KR: 50.000

NYHET

Gromstad Bil & Båt

KRAGERØ

Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø, Tlf: 35 98 59 59

NÅ KAN DU BLA GJENNOM VÅR NYE BÅTBROSJYRE PÅ:
www.gromstad.no
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MacRell Reklamebyrå as

Askeladden C6 08-modell
m/ toplinepakke
og Mercury 1.7, 120 hk diesel
NÅ kr 429.000,DU SPARER: 127.800
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To brødre med Skåtøy
Vil du ha en smak av østers, skal du feire et selskap, eller vil du ta
en tur ut til Krikken, eller ønsker du bare en avslappende og rolig
ferietur i skjærgården? Brødrene Kjetil og Grunde Valldal har
begge satset på skjærgårdsopplevelser på Skåtøy som en
del av sin virksomhet.

Østersfiske har lange tradisjoner i Kragerøskjærgården. Nå
kan du lære mer om
dette fisket og kanskje få
prøve selv, ute ved Skåtøy.
Klarer du å finne noen, kan
det bli et uhyre velsmakende
måltid. Det var ikke for ingenting
at fiskeforretningene i Vika i Oslo hadde
plakater i sine vinduer med Kragerø-østers til
salgs lenge etter at det kommersielle fisket var
opphørt. Kragerø har fortsatt noen østersbanker, og det er mulig å skaffe seg en morsom og
velsmakende opplevelse for deg som vet hvordan det skal gjøres. Vi informerer våre gjester
om våre lokale tradisjoner og forteller de som
ønsker å vite det, noe om hvordan de skal gå
fram. Og vi kan forsyne våre gjester med noen
dusin på bestilling, sier Grunde og Kjetil. Noen
ny kommersiell fangst er det ikke snakk om. Til
det er østersene for få og fisket for ulønnsomt,
men det kan være artig som en skjærgårdsaktivitet, for dem som liker østers.
Kjetil og Grunde Valldal er begge
fra Skåtøy. Kjetil er blant annet
kjent for sine stemningsfulle
hulekonserter på Krikken
sommerstid, da gjestene
møter et hav av levende
lys og velklingende lydbilder i de gamle tyske
bunkersene på det
nedlagte kystfortet.
Så kommer konsertgjestene opp i
natten under en
stor gul måne
over Krikken,
dersom det

er klarvær.  Det gjelder å dimensjonere og forankre det vi gjør i lokale
tradisjoner og muligheter som Skåtøy
og skjærgården gir, mener de to.
I 2006 overtok de det tidligere rehabiliteringssenteret Skåtøykollektivet, da stiftelsen
Tyrili og staten trakk seg ut. Dette var en vanskelig beslutning for familien, forteller Grunde.
Ville vi klare å vedlikeholde en så pass stor bygningsmasse og klare å skape aktivitet nok til at
det kunne bære seg? Vi har satset
på utleie og selskapsarrangementer, forteller de.
Stedet er ypperlig
egnet for å arrangere brylluper,
bursdager og
andre markeringer. Kurs
og seminarv i rk s o m h e t
er det også
mulighet for
 ikke minst
kokkekurs,
da det er et velutstyrt storkjøkken å jobbe på for

Kontaktinfo:
Øytunet, Krikkenveien 94, Vestre Skåtøy
www.oytunet.no (under opprettelse)
Booking: Grunde Valldal, tlf. 46 61 62 77, grva@frisurf.no

4

de matglade. Det er sengeplass til 60 gjester og
plass til opptil førti gjester til middag under
samme tak. Setter man opp telt utendørs, kan
man gjennomføre langt større arrangementer.
Rundt anlegget er det en deilig hage å boltre seg
i, som ligger en vakker spasertur fra Krikken på
Skåtøy.  Vi ønsker spesielt institusjoner som
driver med vanskeligstilte og svake grupper
velkommen, sier Grunde. Det var foreldrene
våre som startet Skåtøykollektivet på idealistisk
grunnlag, og vi vil gjerne at tankene bak
opprettelsen kan leve videre.
Tyrili-stiftelsen som arbeider
med rehabilitering for nar-
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yopplevelser

GRAFISKE TJENESTER

Design og produksjon av
alt innen trykksaker
og websider til en
lav pris og en
høy kvalitet

tlf. 476 81 678

post@mortensgt.no

www.mortensgt.no

TREFELLING
komane, benytter fortsatt stedet aktivt, selv
om de ikke lenger drifter her hele året. Det
er vi glade for. Stedet har seks separate
utleieenheter og passer også godt for
barnefamilier, eller grupper som ønsker
et felles forsamlingslokale med mulighet for å trekke seg tilbake til ulike boenheter, sier Grunde. Sommerstid leies
stedet ut på ukesbasis, mens helgeutleie
og arrangementer står for aktiviteten
resten av året.
Farvannet rundt Skåtøy er ideelt for
kano- og kajakkpadlere med sine mange
sund og viker og små øyer. Eidkilkanalen
er det også fint å padle gjennom. Vi har
mye å by på i Kragerø, sier de. Krabbe-,
sjøørret- og makrellfiske er også aktiviteter som man kan oppleve under et besøk på
Skåtøy, og så er jo
øya i seg selv et
deilig sted for
naturskjønne
turer og opplevelser året
rundt.

SKAGERAK
TREPLEIE

Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging

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

www.skagerak-trepleie.no

Torvgt. 1, 3770 Kragerø
Tlf. 40 00 58 58
Fax. 35 98 01 01
www.fjordbat.no
post@fjordbat.no
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Hva Egil
fortalte
Vi hadde i lengre tid planlagt å
snakke om gamle navn på Langøy
og Gumøy Egil Ellefsen og jeg. Ofte
går slike navn i glemmeboken.
Navn som kan fortelle mangt og
mye om skjærgårdens kulturhistorie. Da jeg kom hadde han skrevet opp et helt ark med slike navn.
I den koselige stua med utsikt til
Langårsund gikk vi i gang.
Huset som ble butikk
Ramsdalen heter dalen som går
fra Kreppa og over til Skutvikkilen. Hva navnet kommer av vet
jeg ikke, men det stod et hus her
som ble flyttet til Langøygrenda.
Jeg tror det ble butikken til Wiik.
Men hva navnet Dyna kommer
av på kartblad 717 fra Sjøkartverket, skjønner jeg ikke. Jeg måtte
medgi at jeg heller aldri har hørt
dette navnet Dyna i daglig tale heromkring. Det kunne være fint om
noen av våre lesere vet noe mer
om navnet som står plassert på
kartbladet nettopp ved Ramsdalen på Gumøy. Gården her hadde
oppdyrkede jorder og jeg husker
at det ble slått høy her, sa Egil.
Da Sigurd brant opp rusene
Småskjæra heter den vesle ansamlingen av holmer mellom Ramsdalen og Bråtane. På sistnevnte plass
har Ebba Haslund i mange år hatt
hytte. Det var på disse skjæra at
Sigurd Larsen, din farfar var så
uheldig å brenne opp alle rusene!
sa Egil. Historien hadde jeg aldri
hørt før. Det var under arbeidet
med å tjære rusene i land her at
varmen fra tjæren hadde satt fyr
oppover holmen og så hadde det
spredd seg med lynets hastighet
til rusene. Sigurd var svært lei seg

Jeg har blitt så gæærn i det ene beinet at nå må jeg stå på et bein å
hogge ved, sa Egil Ellefsen på Gumøy da jeg kom på besøk på Vintereidbråten, eller Langårsund som plassen har blitt hetende i nyere tid.
Humøret har han i god behold om benet skranter. Vi hadde avtalt å
snakke om gamle navn og deres betydning. Det ble en koselig prat over
kaffe og julekake på et vinterlig Gumøy. Her er hva Egil fortalte.

tet opp med stokker, derav navnet.
På den andre siden av Brønnholmen heter det Vrangsund. Sundet
går inn like ved Bjønnsputt, også
et lokalt navn som vi har mistet
navnets betydning av. Vrangsund
var i alle fall vrangt å komme seg
gjennom, selv med pram. Det er
steinete og grunt.

over dette. Rusene var det mye
arbeid med og det betydde også
tap av fiskemuligheter og verdifull
redskap.

Ørretbekk og
Malmutskipning
Over på den andre siden midt i
mot plassen til Egil i Langårsund
ligger Kvernbekken. Navnet finnes
også på Gumøy. Ved begge disse
bekkene har det lagt kverner, sier
Egil. Det var også mye ørret i begge disse bekkene før. Jeg synes at
folk på Langøy burde gå sammen
om å bygge ørrettrapp i den vesle
fossen ved Kvernbekkens utløp
på Langøy. Dette ville få ørreten
tilbake i bekken tror Egil. Det var
mye ørret her før. Den gikk helt
opp til Øygården, men i dag kommer den ikke opp på grunn av
utbyggingen. Jeg husker en høst
enormt mye ørret samlet seg foran innløpet om høsten. Det var
sikkert for lav vannføring til at den
kunne komme seg opp i bekken
for å gyte, men jeg har aldri sett
slike mengder med ørret verken
før eller siden, sier Egil.
På plassen Malmtangen like ved
ble det skipet ut feltspat, sier Egil.
Den vesle tangen der fyret står
blir kalt for Brontangen, etter den
brune fargen i fjellet. Brona kunne
en brun hest ofte hete. Bron var et
vanlig dialektisk ord for brun på
disse kanter.

Gangdalsstranda
Forbi Rønningen innover Langårsund på vei til Kragerø så kommer
vi til Gangdalsstranda. Det er en
fin strand og mange båter ligger her om sommeren. Gangdalen heter strekket mellom denne
stranda og Vestre Gumøy. Dette er
rett og slett betegnelsen på veien
bak Gumøyknuten. Gangdalen.
Dalen til å gå.
Ikke fint nok med Knuten
På Knuten bodde det noen som vi
kalte for Knuten. Det var imidlertid ikke fint nok for kona i huset så
jeg fikk beskjed om at det skulle
hete Eikenes. Den vesle plassen
som ligger like ved der Bergesen
har hytta med den bratte bakken
opp til huset ble kalt for Haugland. Den ble senere kjøpt av Bergesen og veien opp til hytta ble
utbedret.
Tragedien på
Bringebærkastet
På Bringebærkastet bodde det
en Klaus Eriksen. Han hadde så
mange barn. Når kona døde kom
søsteren til den forrige kona, Ka-

roline, for å hjelpe han. Det gikk
ikke bedre at de også fikk en hel
flokk med unger, forteller Egil.
Men så en dag brant hele plassen
ned og hele familien ble husløse.
To griser og en ku fikk de berget
og en radio! Dette var midt under
krigen og radio var ikke vanlig. Jeg
tror ungeflokken måtte være på en
10-11 barn, sa Egil. Ungene kom
nå rundt omkring på naboplassene på Langøy. Folk var snille og
gav dem husrom og mat og delte
med seg av det lille de hadde. Til
slutt fikk han ordnet seg med hus
i Leirdalen på Bærøy. Her overtok
han den gamle spisebrakka til isbruket. Den vinteren var det så
kaldt at vannbøtta frøs til inne på
kjøkkenet. Jeg tror det var i 1941.
Jeg husker jeg gikk på isen for å
besøke dem. Han arbeidet i bruddet slik som alle andre rundt her
på den tiden og det var harde tider. Etter hvert flyttet de til Bamble. Tror det het Hartvedt der de
kom og han fikk jobb ved tyskernes anlegg i Trolldalen. Rett opp
for Bringebærkastet ligger Ørnemyra. Stranda ved Kjemperyggen
het Vestrestrand. Her badet de.

Brakka som ble hønsehus
Videre innover i Langøykilen passeres Lindsund, som er det smale
sundet rett ved isdammen mellom
Risøy og Langøy. På Risøy het det
Burvika. Harry og Arnold Risøy ble
kalt for Harry og Arnold Burvika.
Inne i Langøykilen lå Brakkebrygga. Her lå det en arbeidsbrakke fra
gruvenes tid. Den flyttet min far til
Gumøy som hønsehus!

Redaktøren som slo ut
veggen så huset falt ned
Kommer vi rundt Langøygavlen
passerer vi først de mørke bukte-

Bjønnsputt
Stokkestøa heter det trange sundet
mellom Brønnholmen og Langøy.
Jordkanten langs sundet ble støt-
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ne. Så kommer vi inn i Sildebukta.
Her var det både sildefiske og fiske
etter makrell på sett.
Rett innenfor den vesle holmen
mellom Langøy og Risøy heter det
Mattisplassen. Jeg vet ikke om det
har stått hus her som Mattis kan
ha bodd i. Det går i alle fall en
vei herfra og opp til Skauen som
ble brukt til å kjøre tømmer. Her
badet også folk fra Høymyr. På
Skauen bodde Dag Paus Knudsen
om sommeren. Tror han leide av
Biørn. Han var redaktør i Vestmar.
For å få større stue rev han en av
veggene i huset.
Da vinteren kom viste det seg at
det var en bærevegg. Snøen kom
og huset falt ned!
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SELGE EIENDOM I KRAGERØ?
Se våre eiendommer på www.m-o.no

Vi gir deg bl.a.:
L Gratis verdivurdering
L Profesjonell fotograf
L God service
L Interessenter fra vår kjøperdatabase
L Boligsalgsrapport
L Bred markedsføring
L God pris
L Eierskifteforsikring
L Trygg handel

Trygghet når du handler eiendom
A D VO K AT F I R M A E T

Midgaard & Opthun Eiendomsmegling
Tlf. 35 98 99 30

L

P.B. 122, 3791 Kragerø

NY

BUTIKK!

MARITIM
AVDELING

Dalaneveien 2, tlf. 35 98 36 00
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Ny vår
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årnbryggeveien 2, 3781
Jomfruland. Den eventyrklingende adressen blir tilholdssted for Lars Kinserdal og J.
Trond Bratsberg så snart oppussingen av gamle Haga vertshus er
fullført, det vil si rett etter påske.
De nye driverne skal både bo og
jobbe i huset.
I skrivende stund er den opprinnelige tyskerbrakka fra Skåtøy
i ferd med å bli forvandlet til lyse,
trivelige serveringslokaler med
nytt inventar og nytt kjøkken.
Når dørene går opp i mai vil Jomfruland vel og restauratørene ha
investert over en million kroner i
bygget.
Allsidig konsept
- For all del, det er ingen kaffebar
a la Grünerløkka vi kommer til
å åpne. Vi er opptatt av at Haga
kystkafé skal være et sted hvor alle
vil trives. På Jomfruland møtes en
herlig miks av fastboende, hyttefolk og båtturister og vi ønsker
barnefamilier og folk i alle aldere
velkommen, sier de nye driverne.
Og med navneendringen gjetter vi at dette blir serveringsstedet
for folk med sans for så vel kystliv
som dets kulinariske herligheter.
- Mattilbudet vil romme noe for
alle, lover Kinserdal og Bratsberg.
De to skal ikke selv stå bak grytene
men vil fungere som henholdsvis
for- og baktropp i bedriften. Kokker er ansatt og nå er driverne på
jakt etter servitører som fortrinnsvis bor eller ferierer på Jomfruland.
Etter en anbudsrunde inngikk
Jomfruland Vel det nye leieforholdet med Bratsberg og Kinserdal
fra nyttår. De to overtar etter ekteparet Reidun og Dagfinn Svennes som drev Haga vertshus i en
årrekke.
- Vi må innrømme at vi er veldig
spente foran den første driftssommeren. I år handler det om å få
erfaring. Logistikken er en utfordring og det er begrensninger i fasilitetene og lagringsmulighetene.
Været har sitt å si, ikke minst for
hvor mange ansatte vi trenger på
jobb. Å drive restaurant på en øy
er nytt for oss begge, men vi har
sørget for å alliere oss med gode

Åpner i mai. De nye driverne, J. Trond Bratsberg (t.v.)
og Lars Kinserdal åpner Haga kystkafé i mai.

leverandører og satser på at ingen
skal gå sultne eller tørste herfra,
sier driverne.
Ny kurs
Bratsberg, som opprinnelig kommer fra Skien, har mange års erfaring fra restaurantbransjen i grenlandsdistriktet og i Oslo. I Kragerø
er han mest kjent som arrangør
av ”Under to tårn” konsertene.
De siste ni årene har store artister
som blant andre Ole Paus, Sissel
Kyrkjebø, Vamp og Odd Norstoga
stått på utescenen under Jomfru-

lands to fyrtårn. Bratsberg forteller om et eventoppdrag som fikk
Jomfrulandsballen til å rulle.
- Alt begynte med en kunde som
ringte og ville at jeg skulle arrangere en middag under et fyrtårn.
Akkurat da satt jeg i Knut Johnsens hage og kikket opp på Jomfrulands to fyrtårn. Hvorfor ikke
under to tårn da, foreslo jeg? Det
ble full klaff og resten er historie.
Kinserdal er et foreløpig ubeskrevet blad i jomfrulandssammenheng. Hans første møte med
øya var for seks år siden da Brats8

berg hyret han til ulike jobber på
”Under to tårn” konsertene. Nå tar
han steget fullt ut og satser på en
helt ny tilværelse med både jobb
og bolig ytterst i Kragerø-skjærgården.
- Jeg har leid ut leiligheten og
sagt opp jobben som salgs- og
markedsansvarlig i et medieselskap i Oslo. Så lenge jeg ikke har
andre forpliktelser tror jeg at jeg
ville angret om jeg ikke sa ja da
denne utfordringen dukket opp.
Det er kanskje ikke alle som faller for det, men jeg kjenner at jeg

har fått veldig sansen for øylivet. Å
tørre å gjøre nye ting i livet er både
en drivkraft og en spennende utfordring. Jeg gleder meg til å starte
opp i et helt nytt miljø, sier 28
åringen som også har tilknytning
til Skien.
Kragerøs eldste
serveringssted
Om to år er det 60 år siden restaurantdriften startet opp i den gamle tyskerbrakka på Haga. Første
driver het Agna Stavnes.
Hun åpnet kafeen sommeren
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Drømmen om å bo på Jomfruland
og drive kafeen er i ferd med å bli
en realitet for de nye driverne av
Haga kystkafé på Jomfruland.
Lars Kinserdal og J. Trond Bratsberg
åpner dørene i mai.

Fakta:

Jomfruland er en langstrakt rullesteinsøy
som ligger utenfor Kragerø. Den er 7,5
kilometer lang og 1 kilometer bred på det
bredeste. Det er 27 husstander på øya, 170
hytter og over 300 camping- og villavogner.

Gleder seg. Gule og grønne stuer skal males lyse. Lars-Erik
Vaale gleder seg til å ta fatt på jobben.

Nye fastboende. Det bor 73 fastboende på Jomfruland. Når
kommer to til.

Fra tyskerbrakke til kystkafé. På Haga har det vært servering
i den gamle tyskerbrakka siden 1951.

1951, et halvt år før Jomfruland
fikk strøm.
- Etter krigen var det nok av
arbeidskraft, men mangel på materialer. Det førte til at den opprinnelige kantinebrakka tyskerne
oppførte på Krikken på Skåtøy
ble revet og materialene ble rodd
over til Jomfruland. Materialene
til andre etasje stammer fra tømmer som er hugget her på øya, kan
Bratsberg fortelle.
Med drift gjennom alle år konstaterer vi at i våre dager er rullesteinsøya stedet å dra for å opp-

leve Kragerøs eldste eksisterende
serveringssted. - Det er jo en ære
å overta driften av et sted med en
slik historie. Vi holder på å samle
inn gamle bilder og informasjon
med tanke for det forestående
60-års-jubileet, sier de to nye driverne. Men aller først handler det
om å få malt og pusset opp bygget
før dørene går opp i mai. Lars-Erik
Vaale er historiker, hyppig gjest og
omgangsvenn av driverne. Han er
hyret inn for malejobben. Gule og
grønne vegger med lilla lister skal
males lyse. Waale er svært fornøyd

med oppdraget og sier det passer
han ypperlig å kombinere stillesittende skrivearbeid med fysisk
aktivitet.
- Du trodde det kanskje ikke,
men jeg har jobbet på si som
håndverker før, smiler han når vi
uttrykker vår skepsis til historikerens håndverkerkunnskaper.
Men ifølge de to nye driverne; Vi
fant det helt passende å bruke en
historiker for å male et historisk
bygg.
Tekst og foto: Angelique Krafft
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Flytter nær tårnene. Tårnbryggeveien 2 blir den nye adressen
når J. Trond Bratsberg (t. v) og Lars Kinserdal (i midten) flytter
til Jomfruland etter påske. Historiker Lars-Erik Vaale er hyret
inn for å male den historiske kafeen på Haga.
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På toppen

av Telemark

Her på toppen av Telemark, på Lifjell, litt over to timers kjøretur fra
Oslo, skal det bygges et flott nytt
hyttefelt til glede for alle som ønsker seg opplevelser i vinterlandet.
Lifjelltoppen er et prosjekt som Lifjell Utvikling AS står bak med flere likeverdige parter, i samarbeid
med lokale entreprenører og eiere. Bø-jenta Kari Anne (bildet) og
ektemannen Per Hanstad er blant
initiativtakerne til Lifjell Utvikling
AS. Hensikten er å bygge ut et nytt
hyttefelt med navnet ”Lifjelltoppen,” der du og jeg kan få kjøpt
laftede tømmerhytter i tradisjonsbasert stil med moderne interiør
og fasiliteter på taket av Telemarks
fjellverden.
-Per Spellemann kan synges når
du kjører Telemarkski! Kari Anne
viser tålmodig en utskremt skjærgårdsboer og reporter i fjellheimen
hvordan svingene i en alpinbakke
skal foretas. Faktum er at dersom
man synger denne sangen og
svinger samtidig på taktslagene så
er dette en fin rytme for svingene i

Snøkledte fjell så langt øyet kan se. Seks mil
med nypreparerte langrennsløyper. Et flott
alpinlegg med skiheis, kafeteria og et eget
vinterland med aktiviteter for de minste.
10 fjelltopper i nærheten på over 1000 meter.
Dette er Lifjell.
en slalombakke. Så vet du det!
Vi har våknet til en ny dag på
Lifjell, etter å ha tatt visningshytta på Lifjelltoppen nærmere i
øyensyn. Det er en vakker tømret

hytte med tradisjonsbasert eksteriør arkitektur beliggende i det
vakreste fjellterreng du bare kan
drømme om. I går var det skitur
i nypreparerte løyper. Høgefjellet
10

har vakker utsikt like til Bø. Etter
en varm dusj og badstue er vi klare
for middag i lyse lekre omgivelser.
Den som ikke vil stelle hjemme
kan invitere slekt og venner til
Solstua og Lifjellstugo. Det første
kan huse over femti gjester og har
cateringsmuligheter. Det neste
serverer utsøkt mat i herskapelige
omgivelser. Bestill på forhånd så
er du sikret å få det som du vil ha
det.
I dag ligger fjellheimen badet
i stillhet. Uendelige vidder med
snødekte trær oppover i dalsidene
så langt øyet kan se. Lifjell i vinterdrakt er et vakkert skue. Så stille
så stille. Vi blir liggende lenge i
den deilige sengen og bare nyte
stillheten og en kopp te som den
omtenksomme vertinne hadde
utstyrt oss med kvelden i forveien. En god bok og lykken kommer langsomt krypende innover
i kroppen. I dag skal vi teste ut
alpinanlegget. Helt pudder. Perfekte preparerte løyper. Storslagen utsikt. Hyggelige mennesker.

Lifjell er et perfekt anlegg. Slake
og bratte partier om hverandre,
brede og gode traseer og et perfekt sted for å se og lære og nyte
skilivets gleder.
Per Tollefsen kommer gående
med skiene på skulderen på toppen av bakken. Jeg presenterer
meg og spør om å få ta et bilde i
anledning av denne reportasjen
om det nye hyttefeltet på Lifjell. –
Ja, jeg vet at det skal bli et fint nytt
hyttefelt her, sier han. Selv har
han hytte i Kragerø sommerstid
forteller han. Vinteren hadde det
imidlertid vært perfekt med en
hytte på Lifjell. Vi blir stående å
se på prospektet som er slått opp
på skiltet like ved. Kanskje det blir
flere besøkende i visningshytta i
kveld. På neste side ser du en annonse fra Lifjelltoppen og får vite
hvordan du skal gå frem dersom
du er interessert i å ta en tur for
å se. Nå vet du hvordan du kan få
med deg en fin vinteropplevelse
samtidig.
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er åpent alle dager med åpning av utstilling palmesøndag.
Åpningstider: 11.00 - 23.00
Utstilling: Nina Kristiansen: Fotografier og smykker
Vigdis Helmersen: Glass
En liten smakebit på klær av
Elisabeth Engebretsen
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Anleggsgartner

PÅSKEN 2009

1

KRAGERØ PRESTEGJELD

PALMESØNDAG:
Kl. 11.00: Støle kirke. Familiegudstjeneste.
Påskevandring for hele familien. H.Monsen.
Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Kl. 11.00: Kragerø kirke. Familiegudstjeneste.
Påskevandring for hele familien
H. Gulstad. Dåp Ofr. menighetsarbeidet.
SKJÆRTORSDAG:
Kl. 18.00: Skåtøy kirke. Påskemåltid med nattverd. B.Modalsli
Taxibåt fra Jomfruland kl.17 om Gumøy, Kragerø,
Tåtøy og holmene.
Kl. 19.00: Kragerø kirke. Påskemåltid med nattverd.
H.Monsen. Musikk: Robert Carding.
LANGFREDAG:
Kl. 11.00: Støle kirke. Pasjonsgudsteneste. Jesu lidelseshistorie leses.
B.Modalsli.
Kl. 21.00: Kragerø Kirke. Korsets vei. Pasjonskonsert.
Lesninger. H.Monsen
PÅSKENATT:
Kl. 23.45: Steinmann. Påskenattsmesse på byens utsiktssted.
H.Monsen. Kantorigruppe.
1. PÅSKEDAG:
Kl. 06.10: Rapen. Påskevake ved soloppgang H.Gulstad.
Ta med frokost.
Kl. 11.00: Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. B.Modalsli. Nattverd.
Kragerø Kantori. Ofring til døvearbeidet, Morondava.
Kl. 11.30: Skåtøy kirke. Høytidsgudstjeneste. H.Monsen.
Taxibåt fra Danskekaia kl. 10.30 om holmene.
Ofr. Kirkens bymisjon
2. PÅSKEDAG:
Kl. 11.00: Støle kirke. Høytidsgudstjeneste. H. Gulstad. Dåp.
Nattverd. Korgruppe? Ofring til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.
12
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Åsvika

Det var Harald Gierløff som fortalte meg betydningen av navnet Åsvika på Skåtøy.
Åsvika er en vakker vik på Skåtøy. Vika har
en stor sandstrand. I dag er det flere hus
i vika. Det er også fellesbrygge til Skåtøy
Kirke her på utsiden av øya. Som nær
nabo til Åsvika ligger Gierløffs Dønnvika.
Gierløff fortalte meg at Dønnvika antakelig har sin rot i navnet til den norrøne guden Doner. Doner var det gammelnorske

navnet på guden Tor. Gierløff sier også
til at den norske historikeren P.A. Munch
har vist at navnet Toner-leden i Bamble
har oppstått fra det norrøne navnet Doner-leden og altså Tors led.
Gierløff fremholder dermed at navnet Åsvika må sees i sammenheng med Dønnvika, Tors vik. Dermed blir navnet Åsvika

også å forstå med utgangspunkt i åsatroen og altså gudenes vik. Spesielt interessant i denne sammenheng er det selvsagt
også å merke seg at Skåtøy Kirke ligger
nettopp her. Ofte ble jo nettopp kirkene
bygget over de gamle norrøne gude-hovene. Kultstedet var det samme selv om
troen ble byttet ut.
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Rundt Lilletorvet ligger det noen hyggelige forretninger som gjør at Kragerø nettopp er Kragerø, ikke bare i tre uker på sommeren, men at byen vår liksom er som den skal
året rundt. Vi tenker kanskje ikke på det til daglig, men hvis vi drar noen av de handlende ut på bybrua og tar et bilde av disse miljøarbeiderne så er jeg sikker på at du kjenner
dem igjen. Og hvis du sender dem en tanke neste gang du er i byen, eller aller helst stikker innom og kjøper et plagg eller en nyttig og fin interiørting, så vil du skjønne hvorfor
denne byen er så koselig å handle i hele året rundt. Her er det ingen merkebutikker! fnyser noen og setter kursen mot Peppes Pizza og DownTown og Cubus og BikBok og
Jokkmokk og hva de nå heter alle sammen. Nei, takk og pris sier nå jeg, og stikker innom Liseanns på Lilletorvet i Kragerø (Jada, Morten jeg vet at det heter Jens Lauersøns
Plass, men vi kalte det alltid for Lilletorvet da jeg vokste opp, Salige Jens Lauersøn hadde i alle fall helt sikkert likt innholdet i denne artikkelen. Du også Morten, som nettopp
er en av dem som har skapt Kragerøs sjel ved ditt virke i mange år som kjøpmann, solid legatforstander og munter stemningsskaper i byen vår!) for der har kjæresten min sett
seg ut et drømmeskjørt, som hun bare fikk sånn innmari lyst på, og som hun ikke har sett maken til noen andre steder og så var det jo tilfeldigvis like før bursdagen hennes og
all ting. Og her om dagen da jeg plutselig måtte skaffe et slips i hui og hast, hva i all verden skulle jeg gjort uten Paulsen? For ikke å snakke om den flotte gaven vi kjøpte til våre
venner i innflytningsgave hos KA. I Kragerø spilles ingen muzakk i sterile lokaler der alt egentlig er dørgende kjedelig og kliss likt og bare egnet til å bli grovt deprimert av. Nei,
i Kragerø ligger det butikker med sjel og hyggelig betjening bak disken som kjenner deg igjen når du kommer og som hilser og er blide og hjelpsomme. Kanskje de til og med
slår av en hyggelig prat om dette og hint. Den ene butikken ligner ikke den andre heller og det er måkene over bybrua som sørger for lydkulissene. Eller ei sjekte som sakte
kommer tøffende inn fra Tåtøy. Endelig skal han få kjøpt seg den kurvstolen han har hatt lyst på nå i to år! Og til alle oss andre. La oss av og til stoppe litt opp og tenke på hvor
viktig det er at vi benytter disse butikkene i byen vår. I nærmiljøet. De er helt avgjørende viktig for det gode miljøet i Kragerø. Og etter handlerunden kan du ta med deg den
pose reker fra Skagerakfisk ut på bybrua og kaste huene ut til måkene som raskt plukker opp hvert eneste ett. Så kommer det en annen kar forbi og så kan du prate om været
helt til det begynner å snø igjen. Det er ingen steder å kaste rekehuer på sånne moderne kjøpesentere. Ingen måker heller! Tenk om ikke butikkene rundt Lille…eh Jens Lauersøns plass hadde vært her heller…Fytti rakkeren! Da hadde kanskje selv vi fra beste Oslo vest måttet ta til takke med et høyst ordinært kjøpesenter. Nei, Stein Erik og Mille
og Per og Kari Anne. La oss gjøre de innkjøpene vi kan i Kragerø gjennom hele året. Bare sånn kan vi sørge for at Kragerø vil komme til å forbli nettopp Kragerø i all overskuelig framtid. Jeg er forresten helt sikker på at de skjortene du kjøper hos Paulsen ikke trenger halvparten så mange turer til London for å bytte snipp! De holder nemlig en langt
mer slitesterk kvalitet. God handlepåske i Kragerø!
14

Foto: Hugo Lande
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å får vi fortsette i Urene om
hus og folkene der, for siden
og fortsette på Vestre Øya.
Halvor og Amalie i Legaten,
Halvor og Anker i Urene, hver
for seg var fornavn nok for og
skjønne hvem vi snakket om, likedan Nils i Urene som dette skulle
handle om. Anker Kristiansen
hadde et stort handicap med sin
pukkel, men Anker hadde avfunnet seg med sin skjebne, og smilet
og latteren satt altid løst hos han.
Det hendte mang en gang at han
var skysskar for de som var yngre,
når det for eks. var lørdags fest på
Fjordglimt på Gumøy. Det var den
gang det var helg lørdags kveld og
søndag, ikke som i dag når helgen
begynner tidlig fredag.
Jeg husker engang da hadde det
vel vært vel fuktig, og hvor Anker
sier, dette var en kveld jeg aldri
kommer til og huske, så lo han
godt. Denne har jo Artur Arntsen
også brukt i Oluf, Anker først?
Halvor og Anker fisket en del
sammen med bakker, og hvor de
satt i den lille bua hans og sjente
sjøl og egnet bakkene, dette var
sjøl som de hadde gravd på brukara og bryggepålene.
De fisket mye innover i fjorden,
og hadde ikke de store fordringene på denne tiden, og slettes ikke
sammenlignet med dagens krav.
Men du så aldri Halvor eller Anker
sure det var altid et smil det jeg
minnes. Kanskje var det litt ekstra
om de hadde fått bra med fisk? De
var ikke bare i fjorden.
Men jeg må få med et par episoder og her dreier det seg om Anker som skyssmann, hvor han sier
som så, ”la kamelen få og drikke”,
hvor han selv harselerer med sitt
handicap.
Så var det en episode fra Legaten og Magdalena Olausen, og
hvor Anna Rauskott spør Anker
som var nyss kommet, han hadde
flyttet koggen sin til innsiden for
været. Tror du på spøkelser Anker? hvor Anker svarer nei bare
bli sittende du Anna. Anna var vel
på denne tiden nesten blind, men
hun følte seg over til det andre
huset. Anna var god til og fortelle
og var moro og høre på.
Anker var en av mange søsken
som vokste opp i Urenes minste
hus som vel ikke var mer enn 3035 m2 og er som en middels stue i
dag, men det var plass til alle.
Naturligvis flyttet noen av de
8-9 ut etterhvert, men var folksomt når de var hjemme om ikke
annet så på besøk. Ankers yngste
søster Marry bodde noe hos han,
etter at moren Kristine var død.
Anker var mye alene og da satt
han som Nils Haraldsen, eller Nils
i Ula i kjøkkenvinduet og tittet ut
på fjorden, hvis det ikke var noe på
brygga og snakke om. Nils hadde
sin bu på brygga ved siden av Ankers brygge. Denne bua var bygget opp noe for høyvannets skyld,
så der var det 2 eller 3 trappetrinn,
og i disse satt Anker og Nils og
løste mange verdens problemer,
på sin måte får vi legge til.
Jeg husker også at Far hadde fått

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.
fatt i noen ubrente kaffebønner,
noe av disse blev brent hjemme,
for og gies bort eller byttes i annet.
Det hendte vel at Nils tok på hele
posen på en gang og kaffen ble
kruttsterk, men den ble naturligvis svakere og svakere etter hvert,
for tilslutt bare være farget
vann. Men så var det krigens gang som opptok Nils.
Sønnen Ole og 6 av døtrene
hans bodde i Oslo 2 stykker
i Kragerø, og disse fikk han
besøk av. Her var nok sønnen Ole den jeveste uten
og legge for mye i det og
her fikk han høre nytt. Jeg
husker godt han sa, nei det
blir ikke noe greie på det før
de begynner og råre ( røre )
på seg inne i Åslo ( Oslo )
og skrive en uttalemåte lar
seg dessverre ikke gjøre,
men slik lød det i mine ører
og i tillegg over 50 år siden.
Det var mange episoder
med Nils hvor ikke alle var
like bra, men de negative
lar vi ligge. Nils var ingen
stor mann men ro kunne
han som få, og jeg husker
engang han rodde opp bysundet mot Nord Østen,
men den store vadprammen seg jevnt og trutt, med
Nils s korte kjappe åretak.
På etter sommeren var det
at makrell vadet var på
prammen ( vad skuffen )
men hadde det vært i vannet måtte det opp på vadvinna
til tørk, og her var vi med på og
sveive vinna rundt, som blev tyngre og tyngre til mer det kom på
den. Vi var også med på og holde
igjen,når det igjen skulle ned på
vadskuffen, for der måtte det ligge
så klart at det rant ut når han skulle kaste på makrellen, for da var
han vel for det meste alene?
Nils hadde også et spesielt utrykk når det dreide seg om makrellen, ”en kan ikke være trygg
for den noen plass”. Så var spørsmålet skulle en til Rytterholm
bukta, der jeg var med ved et par

anledninger, eller var det Aasvika?
dette var et vurderings spørsmål
med vær og vind som inngrediens.
Da var det og legge vadprammen i
posisjon endetauet fast i land, og
så sette seg på den høyeste kollen
for og ha oversikt over bukta, og se

etter den minste krusning av førermakrellen. Etter mitt inntrykk
fra de få opplevelsene jeg hadde,
virket det slik at var det et vist antall oppe, skal vi si på rekognosering, var det også et vist antall kg.
unner. Har en lest Gabriel Schotts
bok om fiskeren Markus så han
det også slik, og som det står så
var det om og gjøre og ringe vadet
mens leder makrellene var på vei
inn i bukta, for ventet en til den
hadde snudd og ant uråd var det
for sent. Dette er presisjons arbeid
om det hersker det liten tvil !
Muligens var Anker noe med
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når det dreide seg om makrellen
og vadet? Nils hadde også noen sildegarn, her var jeg også med noen
ganger, her brukte han koggen sin
og stedene var Hasselbukta ved
Bærø og på bukta ved Leikar holmen. Dette var på etter-sommeren hvor silden var feit, og
da saltet Nils som sønnen
Ole skulle ha med seg til
Oslo, husker også at Ole
var med og gane og salte.
Denne silden betegnet
Nils som Bladsild, men
jeg tror nok ikke denne
betegnelsen er og finne i
Sildelagets liste.
Men redskapen makrell
/silde vad og garn måtte
jevnlig eller årevis barke s
og da måtte barken kokes
og helles over, men slikt
har jeg vært inne på tidligere. Her var vi så unge at
her fikk det greie seg med
og se på, kanskje en liten
hånds rekning, men vi
lærte hvordan det skulle
gjøres, noe som for lengst
er historie. Bakkelina til
Halvor og Anker denne
var enten av bomull eller
hamp? som i vad og garn.
Da blev lina hengt opp på
et splitt, en trelist hvor
krokene blev hengt over,
og en ny list bendt til den
første, så ikke krokene
skulle falle av, og hvor linebuktene hang side om
side. Her skulle det ikke så store
tønna til som til et vad, kanskje
fikk de duppa den i Nils sin tønne? Når han barket vadet måtte
han nok ta noe av gangen vil jeg
tro? Men tilbake til onkel Halvor
og tante Amalie i Legaten for deres tid i Urene var føre min tid, da
bodde de i huset senere Charles
og Lovise Andersen hadde og som
senere Harald og Sofie Postmyr
kjøpte. Halvor og Amalie bodde i
Legaten s hus i tredje etasje, om
vi kan kalle kjelleren her for etasje? Her bodde Inga Johansen? og
sønnen Kåre, og her husker jeg Far

fortalte mange ganger om et skikkelig høyvann hvor Inga blev hentet ut med pram, ca 1927 –28?
Inga nektet der hun satt i senga
og vannet sto opp unner sengebunn, Dette var Syndefloden og
hun ville dø hjemme. Senere bodde andre der bl andre Robert Nicolaisen. Over disse igjen bodde
Anna Johansen (Rauskott) i den
ene halvten og Johanne på trappa (Liljedal) i den andre. I tredje
Halvor og Amalie og Harry som
blev boende hjemme som ungkar.
Harry var plaget av epilepsi (fallesyke) som vi vel kalte det. Her
var det mange episoder en husker
både fra Legatbrygga eller rundt
kortbordet, om vi kan si det slik,
men de jevngamle kammeratene
så hva som var i gjære og reagerte
raskt vi som så på var vel heller
redde vi var jo så mye yngre. Jeg
husker også Amalie hadde sittet
og sett fra vinduet, og kom så fort
hun kunne. Harry hadde vel også
hatt perioder til sjøs, men sykdommen var vel ikke forenlig med
dette yrket, så dette var vel heller
kortvarig?
I leiligheten var det vel heller
lavt unner taket og Harry med
sine 2 meter, pluss, minus måtte
bøye hode i alle dørene, og det
var vel ikke stor klaring ellers heller vil jeg tro. Veggene var fulle
av bilder det jeg minnes, i den
forholdsvis lille stuen,og Amalie
som vagget ( ristet ) på hode på
en spesiell måte for hun hørte
minimalt, men leste på munnen
til folk, men smilende og blid
var hun bestandig slik jeg husker
henne. Jeg husker spesielt en gang
hvor vi hadde følge fra Vester på
Øya hvor hun hadde besøkt Vesla
(Petra)? den yngste datteren, og vi
gikk og pratet. Jeg husker hun var
opptatt av Per Ann Finn, sønn av
Klaus og Randi , som hadde anlagt
helskjegg, og dette syntes hun var
gildt, og at han lignet på bestefar
Klaus i Urene, et foto som var tatt
i det Militære? Var det Harry eller
Halvor som spilte trekkspill? Det
var vist begge? Halvor hadde noe
stamming og trekninger med ansikte, og var noe spesiell, kanskje
særlig når han fortalte historier.
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Nyt påsken på vårt vakre resort!
Ta med hele familien og kos dere på Quality Spa & Resort Kragerø
Eget aktivitetsprogram for barna i påsken:
Barnedisko, Ansiktsmaling, Lekerom/Kino, Barnegym og Selsafari
Badetid for alle barn kl. 09.00-16.30
10 % på Spa behandlinger og produkter i Spa butikken hele påsken.
Påskeaften har vi en ﬂott påskebuffet, hvor vi anbefaler bordbestilling.
Vi tilbyr et av våre hyggelige rom til gode påskepriser!

Quality Spa & Resort Kragerø l 3788 Stabbestad l +47 35 97 11 00 l booking.kragero@choice.no l www.kragerosparesort.no

Tlf. 35 98 29 05
SOL & SOMMER
PÅ VALLE
G.A.L.LERI
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Fiskere i skjærgården
før i tiden
Hovednæringen på Skåtøy før
1960-årene var fiske. Det var mange flere som livnært seg av fiske
tidligere. I 1950 var det registrert
134 fiskere i Skåtøy kommune.
Etter krigen var det omkring Korset ytterst på Skåtøy ca 20 fiskere.
Det er litt rart å tenke på at i skrivende stund så er det bare noen
få igjen i Kragerø kommune som
livnærer seg av å fiske, skriver Per
Johnny Toresen, som har laget en
innholdsrik beretning om fiskere
i skjærgården før i tiden, som jeg
har fått tillatelse til å gjengi her.
De gamle måtene fisket ble drevet på holdt seg mer eller mindre
opp mot 60-årene. Etter denne tid
kom større båter, bedre motorer
og utstyr som gjorde fisket lettere.
Et eksempel på det er nylon garn
og tau. Før i tiden var gresstau og
garn av bomullstråd enerådende.
Spesielt bomullsgarn som måtte
barkes og tørkes når det ikke var
i bruk, ellers råtnet garnet og ble
ødelagt, dette er noe som de moderne nylon garnene ikke er plaget med .
De som hadde et lite småbruk
ved siden av, klarte seg best. Hvis
bruket var så stort at en kunne ha
en ku eller to var det fint. Nesten
alle hadde en gris eller noen høner, poteter og grønsaker ble dyrket der det var nok jord. Alle måtte
være med i arbeidet. Så snart våren kom, var alle voksne mannfolk på sjøen omtrent natt og dag.
Da måtte mor og barn stelle gården.
Penger var det knapt med og
den samlede inntekt kom fra det
sjøen og småbruket kunne skaffe.
I skattelistene for 1960 ser en at en
fisker uten tilleggsjobb hadde en
årslønn på 6500 kroner mens en
industriarbeider tjente ca 16000.
Etter krigen forsøkte noen å anlegge minkfarm. Jens Jensen fra
Arentsholmen ved Korset var vel
den første på Skåtøy som startet
opp med dette. Andre fulgte etter.
Det viste seg at det ble problemer
med å skaffe nok for til dyrene.
Det var ikke fryseanlegg den gangen, minkene spiste oppmalt fisk.
Vinterstid kunne en nok greie seg,
men når det ikke var noe fisk å få
på sommeren var det verre. Skinnprisene gikk opp og ned og etter
en tid var de fleste nødt til å gi opp
farmene.
Det var arbeid å få i Kragerø.
Tangen verft og industrien ellers
trengte arbeidskraft og hyttebygging i skjærgården startet opp i
1960 årene. Mange fiskere hadde
nå to jobber. De fisket når det var

ster med en landnot eller makrellvad som det het ute på Skåtøy.
Det fortelles om en fisker, som
var med i et notlag. Han var veldig
religiøs, men fiske var hans store
lidenskap. En dag satt han på
en fjelltopp og speidet etter makrellstim sammen med de andre.
Som vanlig nynnende på en salme
mens han så utover fjorden etter
stimet. Plutselig kom det et stort
makrellstim og religiøsheten ble
som blåst bort. ” se guttær, jeg trur
dæven tute meg han kommer”
lød det fra fiskeren nå.
Det er også fortalt historier om
at det gikk så store mengder makrell i vadet at det sank. Garnet var
bomullsgarn og var dette gammelt
kunne hele garnet revne. Resultatet var det samme, garn og makrell
rett til bunns og fiskerne satt igjen
uten noen verdens ting.

Fiskehistorier
fra Skåtøy
Per Johnny Thoresen forteller

noe å få, ellers var det bygging og
vedlikehold av hytter.
Hvordan artet livet seg for de
gamle fiskerne og hva fisket de etter ?
Det var mange år som isen la
seg tidlig, gjerne før jul, og ble liggende til langt utpå våren. Da var
det ikke mulig å drive fiske og tiden gikk med til å lage ny fiskeredskap samt vedlikehold av den redskapen en alt hadde. Mesteparten
av fiskeredskapene laget fiskerne
selv.
Det var ikke få timer som gikk
med for å lage en ruse eller et garn,
dette tok mye tid og derfor passet
det med slike sysler om vinteren.
Makrellfisket
Når våren kom var det makrellfiske som sto for døren. Båt og redskap ble klargjort og alle ventet på
at makrellen skulle komme.
Det var et slit å fiske med makrellgarn. Fisket begynte ved 17.
mai tider og da var det vanlig å
reise en 4-6 mil ut fra land. En regel sa at du måtte så langt ut at en
hadde Jomfrulands fyret under.

Savner du denne seilbåten?
Ring: 971 71 590
og fortell hva
den heter

Det er slik at når du kommer langt
nok ut fra land så er Jomfrulands
fyret det siste som forsvinner av
syne.
Da garnene var satt måtte de
også passe godt på, andre båter
kunne gå inn i drivgarnlenken og
det var midt i innseilingen til Oslofjorden med mye trafikk at fisket
foregikk. Under krigen kunne en
være uheldig å få miner i garna.
Det var forbundet med stor risiko
å ta minene ut, det ble helst til
at en måtte kuttet garna så mina
drev vekk. Det var vanlig med et
mannskap på 3 eller 4 mann på
båtene, det ble til at en holdt vakt
mens de andre prøvde å sove. Når
garnene skulle opp var det at slitet
begynte for alvor.
Det var ikke noe som het kraftblokk den gangen, alt foregikk
med håndkraft, spesielt ille når
strøm og vind sto imot og gjorde
det til et blodslit å få garnene opp.
Nå gjensto det bare å seile til
land og dette kunne by på problemer når det enten var helt
vindstille eller nordvestkullingen
blåste så det røyk av vannet. Da
motorene kom først på 1900 tallet
ble dette noe lettere.
Hadde en vært heldig og fått
godt med makrell var det en jobb
og plukke den ut av garnene også,
det ble vanligvis begynt på når en
seilte til land.
Det ble heller lite søvn de ukene
fisket pågikk, når fiskerne omsider
kom hjem måtte garnene tørkes
da det var bomullsgarn de brukte
den gang. Det ble kanskje en times
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søvn eller to før de måtte ut igjen.
Harald Bekkevik fra Bekkevika
fortalte at de sovnet når de satte
seg ved bordet for å spise, og det
er sagt at drivgarnsfiske er noe av
det mest slitsomme fisket som ble
drevet på skagerakkysten.
Det var også mange som fisket
etter makrell med dorg. Fra kl 01
om natta og utover fikk man fisk.
Det minket på makrellen når morgenen kom og da var det å sette
kursen mot land for å få fisken
levert.
Rundt 1960 begynte de å fiske
med harper. En harpe er et snøre
konstruert slik at den har en rekke
kroker etter hverandre. Det kunne
være opp til 24 kroker på hvert
snøre og når en hadde 4 harper
og makrellen beit godt måte en
ha tunga rett i munnen for å ikke
få alt opp i en eneste haug. I 1960
var det 3 fiskehandlere i Kragerø,
Kraft, Martinsen og Erling Kristensen. De forskjellige fiskerne
leverte kun til den fiskehandleren
der de syntes de hørte hjemme det
var ikke snakk om å selge fisken til
noen annen.
Makrellen ble lagt i trekasser
med registreringsnummeret til
båten malt på kassene, dette så
de kunne få sine egnene kasser
med tilbake. Hver kasse tok ca 20
kg makrell og det var om å gjøre å
få flest kasser og være den beste
den dagen, som en sa : jeg kunne
fått mye mer hadde ikke armene
sviktet.
Når makrellen stimet helt inne
ved land kunne en få store fang-

Ålefisket
Når makrellfisket var ferdig var
det tid for andre fiskerier. Mange
fisket ål og dette fisket har holdt
seg helt opp til våre dager. Før var
det åleteiner som ble brukt, men
nå har ålerusa helt overtatt.
Det var også noe bruk av ålesaks
og ålestange. Disse redskapene
ble brukt til å stikke ålen når den
lå nede i søla inne på buktene.
Denne fiskemetoden hadde den
ulempen at ålen ble ødelagt spesielt ved bruk av ålestanga.
I de senere år kom det oppkjøpere fra Danmark for å kjøpe ål.
De begynte å kjøpe ål nede på Sørlandet og reiste da videre østover.
Nå var det bedre priser å få for
ålen, så alle ventet på ”ålekvasen,”
som denne brønnbåten ble kaldt.
Beskjed om at danskene var ventet gikk rundt til alle som hadde
noe å levere.
At det kunne være mye ål før i
tiden vitner denne historien noe
om. Tør ikke gå god for at dette
har hendt, men fortelleren hadde
god fantasi så en hver får trekke
sine egene slutninger. Historien
gjengis i den skjærgårdsdialekten
som var vanlig før.
Trur du inte at jeg var heldig her
om daen. Jeg rodde inn i i Burøkilen med rokoggen min som heter
Suggen. Te slutt gikk han inte forover, jeg rodde de jeg kunne men
inte noe nytta. Da jeg skulle se over
rekka så jeg noe rart, trur du inte
det var ål. Det var ål i sånna mengder at farkosten inte kom fram. Jeg
øste han opp og fylte hele Suggen
full, hvordan skulle jeg nå komme
te land.
Nå var goe råd dyre, men har en
vært ute e vinternatt før greier en
det meste. Det var bare å rugge på
Suggen så glei han over. Å har du
fått all den fine ålen hennne, sae
Kraften da jeg kom te byen med
han daen etter. Inte er han tatt
med stange, inte med saks, finære
ål er inte å oppdrive.

Fortsetter neste nummer

Skjærgårdsliv

” The one who says
that hapiness can´t
be bought for money
has not been to same
shape as me”
Elisabeth Taylor

P.A. Heuchsgate 13 - 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 01 64 - åpningstider 10-17 / 10-18 / 10-15
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Er det ikke rart…
Jo større motorer og båter og hytter og hus folk har – jo mer populær
blir denne lille smale saken her; kajaken… Ikke før har vi nådd limiten
for hva som er komfortabel fart og størrelse i skjærgården, skal vi ”krype” oss langs holmer og skjær i en båt som nesten ikke synes, ikke høres
og båre beveger seg fram via håndmakt. Hva er det med kajakpadling?
Kajaken er min beste venn i skjærgården. Men jeg foretrekker vår og
høst; fellesferien er for farlig for
oss ”myke trafikanter” på vannet,
smiler Nina Gudmestad. Hun er
selv fra Kragerø, men padler nå
ivrig hele året både i Oslo og Kragerø. Hun er blitt en del av det
aktive padlermiljøet på Bygdøy
og benytter enhver anledning til å
padle etter jobb – i nesten allslags

vær. Ninas favoritter i Kragerøskjærgården er Skåtøysund, Jomfrulandsrenna, Rauane, Stråholmen og Bjellviksund – alt etter vær
og strømforhold. –Ha alltid kart
med, i tillegg til en liten pumpe og
en flaske vann. Det er minimum
av utrustning for en skjærgårdstur. Ellers vil jeg råde folk til å kle
seg i rødt, gult eller oransje for å
synes godt, forteller Nina. -Far-

gen på kajaken er gjerne gul eller
rød, og vesten hjelper også til for
at en skal synes. Legg ikke ut på
langtur første gangen, bli vant til
kajaken og tren opp armer og balanse først. Det skader heller ikke
å minne andre båtførere om å vise
hensyn og se seg for i trafikken,
også til sjøs…
Tekst og foto: Katja Aarflot
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Taxibåtsentralen utvider
Stadig flere turister ønsker en
sightseeing-runde i Kragerøskjærgården som en del av sitt besøk i
Norge.
Da er taxibåtsentralen på Valle
god å ha. Nylig ble disse kineserne
tatt med på tur. Turen tok dem
med på en runde i hele Telemark
som også omfattet Henrik Ibsens
fødfeby og Bolkesjø. Kineserne
var svært fornøyde med sitt besøk
i skjærgården og gav utrykk for at
de synes det var svært vakkert i
Kragerøskjærgården.
Vaktsentral med alarmutrykning 24 timer i døgnet
Taxibåtsentralen på Valle kan mer
enn å frakte folk fra A-B. Fortsatt er sikker transport over hele
skjærgården taxisentralens varemerke, men nå utvider sentralen
tilbudet til å omfatte flere service-

Taxibåtsentralen på Valle utvider tilbudet. Vaktservice, peisved og
”kokk hjem til deg på hytta” er blant de nye tilbudene ved taxibåtsentralen, som tidligere også har etablert Bjørns hytteservice med suksess.
Sightseeing med kinesiske turister i skjærgården hører også til
arbeidsoppgavene.
ytelser for hyttefolket. Valle taxibåtsentral tilbyr nå også vaktservice med alarm utrykning døgnet
rundt, året rundt, med mulighet
for video-overvåking. 2 av sjåførene er vekterutdannet.
Suksess for
Bjørns hytteservice
Bjørns hytteservice har allerede
høstet suksess blant hyttefolket. –
Jeg tar vare på hytta når du ikke er
der, sier Bjørn som er en av sjåførene som går nye veier for å utvide
både tilbudet til hyttefolket og sitt
eget næringsgrunnlag. Bjørns hyt-

teservice er en ”light-utgave” for
de som ikke vil investere i alarmer
og kameraer... ettersyn alt etter
hvor ofte eierne ønsker, og med
mulighet for å få hjelp med enkle
snekker/tømrer oppgaver av kvalifisert mannskap.
Flere hytte-eiere har allerede
benyttet seg av tilbudet. Det virker som om folk er fornøyde med
å kunne få flere tjenester på et
sted av folk de allerede kjenner,
sier Bjørn.
Kokk hjem til deg på hytta!
Nytt av året er Iris Catering.. Mat
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på alle fat, hvor kokka, Iris Haug
kommer hjem til deg på hytta og
tilbereder, serverer og tar seg av
det meste.
Hun leverer også mat til alle
typer selskap, bryllup, konfirmasjon, jubileer, eller bare en hyggekveld på hytta med gode venner.
Sikrer peiskosen
Er det kaldt på hytta, eller hvis
det bare er kosen fra utepeisen
du savner, kan vi hjelpe deg med
vedsekker til en rimelig penge.
Bjørkeved i sekk fra Bærø tilbys
ved taxibåtsentralen.

Lav og høysesong
-Vi vil også gjerne få informere om
den omleggingen av taxidriften
som ble innført i fjor høst, hvor vi
deler sesongen i lav/høysesong.
Kundene får nå muligheten til å
melde sin ankomst på forhånd, og
det vil gjøre at kundene våre slipper ventetid, og vi kan planlegge
en mer effektiv transport. Dette
gjelder i lavsesong 1.oktober til
30. april. I høysesongen har vi 24
timers døgnvakt og vi kjører hele
skjærgården. I år forventer vi at
restauranten på Jomfruland med
nye drivere vil være et spennende og velsmakende reisemål for
mange, sier de.
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ETTERSYN AV
DITT FERIESTED
enkelt vedlikehold

Bjørns Taxibåt og Hytteservice

www.taxibatsentralen.no - www.taxibaatsentralen.no

Tlf. 97 17 46 30 - hytteservice@hotmail.com

SER ETTER HYTTA, NÅR DU IKKE ER DER

24 timers vaktservice
med alarm tilknyttet
taxibåtsentralen.
Du kan også bestille
video overvåking og
alarmsystemer.

Tlf. 92 01 02 03

Tlf. 02580
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"OKEN FOR ALLE SOM ER
GLADE I +RAGER

Ikke siden 1953 har hele Kragerøskjærgården blitt samlet mellom to permer
på denne måten. Alle de største øyene er med. Deres kultur, natur og historie.
Fortalt gjennom mennesker.
En bok å bli glad i.

Alle som er glad i
Kragerøskjærgården
vil utvilsomt sette
stor pris på
denne boken.

Kragerø Blad Vestmar

Dette er en bok om livet i
skjærgården fortalt av dem
som har bodd
eller feriert her.
Telemarksavisa

Den3KJRGÍRDSPARKEN
er unik.
&ORTELLER ALT OM
4ELEMARKSAVISA

NRK

 %N mOTT OG INFORMATIV BRUKSBOK
+RAGER"LAD6ESTMAR

$E mESTE SOM BLAR I BOKA
VIL lNNE HELT UKJENTE PERLER
+RAGER!VISA

3TORGATA  )  +RAGER ) 4LF    
Bestill boken her! Fyll ut navn og adresse og send bestillingen til Østre Øydistrikts Vel avd. Langøy v/Jan Samuelsen,
Langøy Gruver, 3770 Kragerø. Evt. e-post jan@samuelsen.as

Ja takk! Jeg bestiller ___stk av boken Kragerøskjærgården til en pris av 450,- pr.stk.
Navn:.................................................................................................................................................................................................
Adr.:...................................................................................................................................................................................................
E-post:................................................................................. Tlf.:.....................................................................................................
Porto og oppkravsgebyr kommer i tilegg til prisen.
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Mormor
Neimen, er det dere som kommer!
Brilleglassene til min mormor
stod og vippet fram og tilbake i
skjøre innfatninger helt ytterst på
nesen. Hun var alltid så glad for
å se oss. Hun bodde på gården
Froste i Bamble, og gav meg alltid
en god og varm klem når vi kom
på besøk, vinter som sommer.
Om vinteren kjørte vi snøskuter
over isen. Om sommeren la vi til
i Trosvika med båt. Det var nesten
innerst i Fossingfjorden.
Kristiane Baann hadde syv barn,
27 barnebarn og noenogtredve oldebarn. Første gang hun var oppe
i et fly var hun 80 år gammel. Da
dro hun til USA. Det gav mersmak.
To år senere gjentok hun bedriften.
Hos mormor badet vi i Ringsjøvannet, fisket tryter i Gromstadvannet og ørret i bekkene. Vi fisket
tomme hermetikkbokser også i
”Seildapen” på en kolle like ved
huset. Alle vi barna med fettere og
kusiner lagde sirkus i skogen, og
en masse andre morsomme aktiviteter. Som å hoppe i høyet på låven og trille rundt i en av de gamle
hestetrallene.
Mine trofaste lekekamerater
var Jan Gudmund på Hauen eller
Bleiklia, og Svein, som bodde ved
den gamle skolen. Her hadde vi
sandhaug og lekte med biler. I skolestua var det også basarer i regi av
misjonsforeningen, med åresalg.
En type lodder som spesielt var
beregnet på oss barna. Det var så
mange gevinster at alle vant. Det
var kaffekjeler så store som bryggepanner og stor stemning. Karene pratet elgjakt og kvinnene stod
for loddsalg og trekning.
Noe av det fineste på Froste
var likevel loftet. Min mormor
hadde et loftsrom stuvende fullt
av gamle klær, kofferter, kasser,
spann, bilder, postkort, lampetter,
dukker, sko, aviser, bilder, gamle
vektlodd og jeg vet ikke hva det
ikke var der inne. Hele rommet
var et skattkammer. Jeg kunne
tilbringe timesvis her inne, med
å bla i gamle album, se på bilder
og gamle frimerker, lese brever
fra Amerika, kle meg ut i afrikanske klær som min onkel hadde tatt
med seg fra Afrika. På mange måter var dette loftsrommet som en
reise ut i den store verden for meg
som liten gutt. Her tror jeg også at
noe av grunnlaget ble lagt for min
reiselyst senere i livet. Her var det
spennende frimerker med bilder
av Roosevelt, Lincoln og Washington, med stempler fra USA
via air mail og en helt vaskekte

Oppdagelsesreisende

Jeg vokste opp i

eventyret
amerikakoffert. Den hadde vært
Anna Thollefsen sin. Hun kom fra
Langøy, og reiste til Amerika. Den
norske Amerikalinje, Oslo-NewYork stod det på kofferten, som
også hadde et messingskilt med
”Minneapolis, Minnesota” på lokket. De fargerike postkortremsene
med glansfulle bilder av byparker
og miljøer fra NewYork, Washington, Mount Rushmore og andre
steder i USA var det også spennende å se på, og dagdrømme om

å reise til. Mormor hadde arbeidet
et langt liv med husdyr, barnepass
og forretning. Morfar og mormor
drev landhandelen på Froste. De
hadde kyr og separerte melk med
håndsveivet separator. Fløte til
den ene siden i et rør, og melka til
den andre, i et annet. Hun vokste
opp i en tid da barna måtte ut i
skogen og gjete kuer. Det holdt
hun på med til langt opp i voksen
alder. Gården hadde sommerfjøs
og alle kuene gikk på sommerbeite
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langt til skogs. Hver dag gikk mormor til kuene og melket, og bar de
tunge melkespannene den lange
veien fra skogen til gårds. Om det
var dette arbeidet som hadde gitt
henne de små, rare ”sokkene” i
armene like ved albuene vet jeg
ikke. Min mormor pleide å ligge
ved siden av meg i sengen og fortelle eventyr for meg, når jeg skulle sove, men hun sovnet nesten
alltid først, og da husker jeg at jeg
pleide å stikke fingeren forsiktig

prøvende inn i de rare hullene ved
albuene, for liksom å lodde hvor
dype de egentlig var, og så sovnet
jeg.
Mormor fortalte meg om Topsy
og Tussi. Topsy var en godmodig
og klok gjeterhund som bodde
på gården. Tussi var et rådyr som
mormor hadde funnet ensomt og
forlatt av foreldrene ute i skogen,
da hun var ute hos kyrne. Hun lot
det først ligge for å se om det kom
noen rådyrmamma og tok vare
på det, men da hun gikk forbi det
igjen, og det bare virket enda svakere, så hadde hun tatt det med
seg på armen og bært det til gårds,
sammen med melkespannene,
og så hadde hun og barna matet
det med melk på tåteflaske, så det
vokst opp til å bli et fint rådyr på
gården. Topsy og Tussi ble gode
venner og lekte med hverandre, og
lå sammen under vedovnen inne
i stua, når de skulle sove. En dag
var Tussi borte. Topsy, du må finne
Tussi, sa de. Topsy var borte lenge
og vel. Det gikk mot kveld, og de
var ute og ropte både på Topsy og
Tussi. Da fikk de se de to vennene
komme spaserende sammen nedover i engkanten ved huset. En tid
etterpå forlot Tussi igjen gården,
og dro til skogs. Da skjønte de at
rådyret kunne klare seg selv i sitt
rette element i skogen.
Hun hadde vært med på mye,
min mormor. Tenk at hun hadde
vokst opp i en tid uten fly og datamaskiner og en masse andre ting
som vi i dag tar som en selvfølge,
men hun kunne aldeles ikke få det
til å stemme, da hun på en av USA
turene hadde sett vannet renne
oppover! Dette var selvsagt en illusjon fordi veien skrånet nedover i et terreng der vannet rant
motsatt vei, men det så helt klart
ut som om vannet rant oppover,
og dette synes hun var svært så
merkelig. Ingen skulle komme og
fortelle henne at det rant nedover
heller. Hun hadde jo ved selvsyn
sett at det rant oppover! – Ho, ho,
ho! Hun lo det meste hun kunne
da vi snakket om dette siden.
Hun badet i sjøen til hun var
over nitti år gammel og startet alltid dagen med å vaske seg i iskaldt
vann. Min bror tok et bilde av henne med den hvite sommerhatten
på, i en skog full av røde roser og
et stort herlig smil om munnen.
Verdens snilleste mormor. Slik vil
jeg huske henne! Hipp! Hipp! Hurra! Hun var min mormor!
Sigbjørn Larsen

av Sigbjørn Larsen

I min mormors kott på loftet var så mange rare ting.
Jeg likte godt å sitte der og kikke rundt omkring.
Her hang frakk og dress og kjoler og morfars gamle hatt.
Her var kister og reoler og gamle brever etterlatt.

En koffert fra Amerika! Hva kunne ikke der
være skjult av rike skatter blant møllkuler og klær?
Her var bilder, souvernirer og en bunke gamle brev
og frimerker og blader og en pelskrage av rev!

Nigeria og Kenya, giraffer, elefanter.
Blå og gule stoffer med gullbroderte kanter.
Inne i servanten med lokk av marmorsten,
fant jeg en lampett av tre med innlagt elfenben!

Her var strømper, sko og dukker, og kuler imot møll.
Her var mel og kandissukker og oppskrifter og øl.
Her var en diger, gammel koffert. Det stod skrevet oppå den:
”Norway” og ”America” og ”Anna Thollefsen”.

Abraham Lincoln, Minnesota og et flagg fra USA!
- Kan jeg få? Jeg spurte mormor, og hun sa: - Bare ta!
Her var bilder av min onkel. Han som var misjonær.
Onkel Harald og tante Martha i afrikanske klær.

I flere timer kunne jeg dra ut i verden her,
og reise i blant kofferter og brev og gamle klær.
Her var stadig nye skatter, og her likte jeg meg godt
dengang hele vide verden var på loftet i et kott.
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Skjærgårdsliv

Golfsesongen
starter snart

på Norges flotteste Golf Resort
Bo i lekre suiter, dobbeltrom eller leiligheter.
Få middag servert i vår unike restaurant
med panoramautikt over skjærgården, ta en
Spa behandling tilpasset Golferen eller bo på
selvhushold. Vi har mange muligheter.
Valget er ditt!
Inngang Kragerø Spa -vannområde og
trening er inkludert i alle våre priser!

Golfpakkene:
1 Golfpakke basic
Golfpakke med frokost og 1 stk green
fee fra kr. 950,- pr. person pr. natt i
dobbeltrom.

2 Golfpakke extra
Golfpakke med halvpensjon og 1 stk
green fee fra kr. 1.170,- pr. person
pr. natt i dobbeltrom.

3 3-dagers pakke
Leiligheter på selvhushold inkludert
3 greenfee pr. person kr. 500,- pr.
person pr. natt i 4-manns
leilighet søn - ons.

4 Familiepakke
Leiligheter på selvhushold til
2 voksne og 2 barn i weekend
med 6 aktivitetskuponger:
kr. 2990,- pr. familie pr. natt i 4-manns
leilighet man - fre.

5 Grønt kort praktisk opplæring
2 timer x 5 med praktisk instruksjon.
En 9-hulls runde med strategi,
spilleforståelse og regler.
Praktisk prøve og oppspill til grønt kort.
Overnatting kommer i tillegg.
Kr. 2.200,- pr. person (min. 6 pers.)

6 Viderekommende
Hvordan bryte 80/90/100
Weekend kurs – smartgolf, bli bedre
i løpet av to dager.
8 timer med instruksjon og teori.
Overnatting kommer i tillegg.
Kr. 2.500,-/2.000,- Pro/Assistent pr.
person (min. 6 pers.)
Golf pro Johan Elgborn er ansvarlig for
alle våre undervisningstilbud.

Quality Spa & Resort Kragerø l 3788 Stabbestad l +47 35 97 11 00 l booking.kragero@choice.no l www.kragerospa.no

