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Det er noe galt når et stort forskningsskip, bestyrt av en yrkesfisker 
fra Larvik, bruker tre døgn med tral for å fiske sju torsker i Kragerø. 
Ikke desto mindre var det dette som for kort tid siden faktisk skjed-
de. Da er det noe som ikke stemmer. Da er det all grunn til å spørre 
seg om hva som er galt og hva som kan gjøres med det.

Tenk deg en turistbrosjyre i Kragerø der fiske ikke lenger er en mu-
lighet. Den skremmende sannheten synes dessverre å rykke oss sta-
dig nærmere. Faktum er at det nesten ikke finnes fisk å få i Kragerø 
lenger. Søkelyset settes på hobbyfiskere, sel og skarv. Yrkesfiskere, 
brislingfiskere og fabrikktrålere. Myndigheter og forskere. Uansett 
hvem som har skylda så er resultatet det sørgelig samme. Svart hav. 

I Østersjøen og deler av Nordsjøen og ved kysten av Canada er det 
allerede tomt. Nå har turen kommet til tidligere rike fiskefelt langs 
kysten av Norge.  Vi 
fisker oss stadig lenger 
nedover i næringskje-
dene. Fiskeslag som 
tobis og øyepål kan tas 
ut takket være sterkere 
maskinkraft. Resultatet 
er matmangel for arter 
som tidligere var alene om å ha disse artene på menyen og fører i sin 
tur blant annet til sjøfugldød. Fangstene males opp til mel og olje 
og går blant annet til produksjon av oppdrettsfisk. Det er imidlertid 
et tankekors at for hver kilo produsert oppdrettsfisk så går det med 
drøye to kilo marint for. 

Problemene begynte med det industrielle fisket. Man fisket ikke 
lenger til husbruk, eller for salg i kystbyene, men for industriell pro-
duksjon til et nasjonalt og internasjonalt marked. Stadig større en-
heter krevde stadig mer kapital og stadig mer fisk for å overleve og 
drive lønnsomt. Dermed var den negative spiralen i gang. Drevet av 
markedsutvikling og kapitalkrefter. Tusener av kystfiskere ble over-
flødig. Hele kystsamfunn ble fraflyttet. For 60 år siden bodde det 22 
fiskere på Korset på Skåtøy. I dag er tallet 0. Til slutt ble det bare plass 
til de største.  

Jeg har ikke løsningen på disse utfordringene men jeg synes det er 
sørgelig at mine barn ikke kan få gleden av de samme opplevelsene 
som jeg hadde da jeg vokste opp. At vi nå for alvor diskuterer å forby 
fritidsfisket er en fallitterklæring for samfunnet. Kanskje løsningen 
heller bør søkes i forbud mot fabrikktrålere:?  Det vil kreve penger. 
Fiskekvoter omsettes for sin vekt i gull. Likevel. Hvor lenge skal vi 
godta at noen få store redere og industrikjeder skal kontrollere de 
ressurser som vi alle historisk og tradisjonelt har kunnet høste. Norge 
er et av verdens rikeste land. Vi har penger nok til å kjøpe fisken vår 
tilbake. Ved å kjøpe tilbake fellesskapets ressurser fra pengemakta, 
så kan alle igjen få fisk når vi fisker, og lage den sjømaten vi trenger 
selv nesten helt gratis. En utopi? Ja vel. Men alternativet er altså at 
meget store ressurser samles på meget få hender og at det blir slutt 
på en vesentlig del av vår kulturelle og naturmessige arv. 
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De hvite seil  
i fra Kragerø

Kragerøskjærgården 
kan by på mange 
fine opplevelser.  
Her kan du bade, 
fiske og gå på tur

“

Sett fra  
Sildebukta

Så er det endelig tid for Skåtøy vise- og 
poesifestival, den 9. festivalen på like 
mange år. Årets program spenner vidt fra 
ganske nyetablerte til de virkelig store, 
etablerte artistene. Det er både lokale og 
utenlandske grupper representert, og vi er 
sikre på at publikum får opplevelser som 
setter seg i musikksjela. 

Det er også slik at flere av de store 
etablerte artistene har større lokal tilknyt-
ning enn mange er klar over…. Så også 
med årets konferansier, TV2’s Jan Øyvind 
Helgesen. På sommertid er han å treffe i 
distriktet både titt og ofte. 

Når vi åpner festivalen på torsdag 16. 
juli skjer det i vår nyrestaurerte og fantas-
tisk flotte skjærgårdskatedral. Vi er stolte 
av å kunne vise fram denne «kulturkirka», 
nå i nygamle farger som gir følelsen av at 
himmelrommet er høyt og nært. 

Også i år blir det poesi fra den lille 
«friluftsscenen», og det blir festivalutstil-
ling på galleriet «Bak Fasaden», samt at 
kafeen til Heidi har egen utstilling. Du kan 
vandre rundt og se og lytte, slå av en prat 
med kjente, eller sette deg ved et pyntet 
bord og spise nydelig, variert og hjem-
melaget mat. Forskjellige små salgsboder 
finner du også – ingenting av dette hadde 
vært mulig uten vår fantastiske og entu-
siastiske dugnadsgjeng. De teller ca 180 
stykker til sammen, med smått og stort. 
Velkommen til flotte dager på «kulturøya» 
Skåtøy 16. – 18. juli!

Hilsen festivalleder
Tormod Hammerø

Sjømanns-shanty fra seilskutebyen!
Tekst og melodi: Sigbjørn Larsen.

Vi seilte på sjøen i vind og i vær!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Vi klatret i master og rigg og i rær!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Vi likte oss best i vind og på sjø,
Hiv og hoi! Hal i og dra!
De hvite seil i fra Kragerø!
Hiv og hoi! Hal i og dra!

Like godt kjent fra Chicago til Rom!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
I Antwerpen visste de snart at vi kom!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
I havnene var vi som sjøgutter flest,
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Der var det jenter og sang og fest!
Hiv og hoi! Hal i og dra!

Om vi gikk med props eller lasta med korn
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Om vi rundet Rapen, eller Kapp Horn!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Aldri ombord så jeg gladere mann;
Hiv og hoi! Hal i og dra!
enn da utkikken ropte for; Jomfruland!
Hiv og hoi! Hal i og dra!

Og fikk vi inn vinden sånn aktenomtvers,
Hiv og hoi! Hal i og dra!
så satte vi toppseil og klyver og mers!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
De stolteste skuter på hav eller sjø!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
De hvite seil i fra Kragerø!
Hiv og hoi! Hal i og dra!

En gang utfor kysten av Vera Cruz
Hiv og hoi! Hal i og dra!
gikk vi nesten ned med mann og med mus!
Hiv og hoi! Hal i og dra!
Ja, sjøen den gav oss vårt daglige brød,
Hiv og hoi! Hal i og dra!
De hvite seil i fra Kragerø!
Hiv og hoi! Hal i og dra!

Skjærgårdens
 vakreste eventyr....
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Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø 
Telefon 35 98 59 59 

www.gromstad.no

Veil. kr 444.100

Du sparer

kr 49.600394.500

20 Touring 2009 mod.
m/Suzuki DF 115

NÅ

Veil. kr 565.900

Du sparer

kr 54.200511.900

22 Touring 2009 mod.
m/Suzuki DF 150

NÅ

Veil. kr 171.900

Du sparer

kr 22.000149.900

 
485 SC 2008 mod.
m/Suzuki DF 50TL

NÅ

Veil. kr 245.900

Du sparer

kr 48.000197.900

 
525 SC SC 2008 mod.
m/Suzuki DF 90

NÅ

Spar

kr 48.700259.000

535 Bowrider 2008 mod.
m/90 hk Mercury

NÅ

Spar

kr 60.000339.800

615 Bowrider 2008 mod.
m/115 hk Mercury og toppline-pakke

NÅ

Spar

kr 16.200185.900

Medline Sundream
m/Evinrude 75 hk

NÅ

Spar

kr 50.000279.000

Pro Open 550 Black Edition
m/Evinrude 115 hk

NÅ

Spar

kr 20.000375.900

185
m/Evinrude 115 hk HO

NÅ

FRA KR

FRA KR

FRA KR

FRA KR

FRA KR

FRA KR

FRA KR
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Vidunderlige

Valle
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Husker du hvordan det en gang 
var på Valle? Ikke det. Noen få 
brygger, noen raringer, ikke alltid 
mors beste barn, litt shabby, lite 
chic. Har du vært der i dag? Royal 
Morbier, kamskjell, fersk hummer 
og sjøkreps. Ryddig, hyggelig, ser-
viceminded! Jeg var der på åpnin-

gen av restauranten. Den 
nye SMAK. Det var samlet 
en trivelig gjeng som etter 
hvert fylte de nye hyggeli-
ge lyse og moderne loka-
lene. Etter en velsmaken-
de fordrink introdusertes 
kveldens overraskelse. 
Hvem andre en Jørn Hoel 
dukket opp med gitaren 
til stående applaus og 
stor stemning. Og maten? 
Førsteklasses! Og vinene? 
Fra øverste hylle! 

En kveld litt senere 
kom vi sent over fjorden 

fra Sverige og var trøtte og sultne 
etter en lang ferd. Tiden begynte 
å renne ut. Vi ringte Valle. Kan vi 
komme og spise lam? Det var så 
deilig. Når kommer dere? Det skal 

Valle
Ute på torvet på Valle i strålende sol i et vell av 
blomster møter vi ”torvkona” Gro på Valle med 
favnen full av jordbær. På den nye restauran-
ten SMAK smelter mørt lam fra New Zealand 

på tunga. På Marinaen kan du tanke 
båten og kjøpe alle slags fiskeredska-
per blant mye annet maritimt. Eller du 
kan ta taxibåter til en av øyene, eller 
du kan kjøpe en ny jakke, pynteting 
eller kunst. Oy! Glemte vi maten? Valle 
har en rikholdig kollonialbutikk med 
bugnende ferskvaredisk med kjøtt og 
fisk som gir deg alt hva hjertet begjæ-
rer. Slik er det på Valle. Vidunderlig!

vi klare! Vi fikk rikelig! Og så vel-
smakende og mørt at det smeltet 
på tunga. Det kaller jeg service. 

Jeg har sett direktøren himself 
ta i mot båtene ved brygga og 
bære tunge søppelposer for folk 
eller feie plassen. Det er klart at 
folk flest får et godt forhold til 
en slik sjef. Som gjør at de gjerne 
kommer igjen. Fordi det er noen 
som har lagt til rette for at nettopp 
vi skal ha det trivelig og greit på 
ferie. 

Vi skulle til Kragerø på kon-
firmasjon. Vi hadde selvfølgelig 
glemt å kjøpe konfirmasjonskort. 
Krise. Ingenting var åpent. Jo, 
Valle! I Fru Jensen gave og interiør. 
Hva tror du stod i hylla på disken?? 
Konfirmasjonskort!! Glitrende! 

Kommer du inn på marinaen 
som ligger i den gamle ombyg-
gede fiskeskøyta så tar folk i mot 
støyten når båten kommer inn til 
brygga. Det er jo klart det er pinlig 
for herr og fru gyldenstjert fra bes-
te vestum å gå rett i så det singler 
i krystallen om bord. Nei da er det 
som nevnt bedre at noen tar i mot 

og fortøyer. Av og til har jeg lurt 
på hvordan disse sjøfarerne klarer 
seg når de kommer til hyttebryg-
gene sine som sikkert kan være 
langt mer værharde og vanskelige 
tilgjengelige men det er jo en gan-
ske annen historie.

Tepper og kunst er noe av det 
nye tilbudet på Valle i år. Du tren-
ger helt sikkert begge deler! Om 
ikke annet til en hyggelig eller 
vakker preang når du skal bort i 

sommerens grillparty og Tutta og 
Rolf. Ja for dere er vel invitert i år 
også? Hvis ikke finanskrisen har 
slått bena under vennskapet. Det 
hender dessverre av og til i de bes-
te familier. Da kan det være godt 
å nyte jordbær og is på Valle. De 
spør ikke hvor mye du har tjent i år 
før du får innpass. De bare ønsker 
deg velkommen. Eller hva med en 
kald pils på kroa mens solen går 
ned i vest. Valle? Vidunderlig!

Med ”Flesa” kan du bestille 
skjærgårdssightseeng fra Valle. 

Lammet på SMAK er så mørt at det smelter på tunga!

I pinsen hadde Hegnas Marina båtmesse på Valle.

Jørn Hoel representerte over-
raskelsen under åpning av den 
nye trivelige restauranten på 
Valle.
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Lyst og ledig i sommersol

Sommerklær fra “Lazy Days”, solbriller fra “Optiker Vestøl A/S”

Untitled-3   1 01-07-09   10:34:44
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Vestøl.indd   1 01-07-09   15:22:55
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Det vell av stemorsblomster som møter oss i 
Kragerøskjærgården rundt pinsetider er fullt på 
høyde med hva det skal være av turistattraksjo-
ner verden rundt. Vi får nesten være glade for at 
ikke alle har oppdaget det ennå. Da hadde nok 
holmene krydd av kameralinser og kamuflasje-
jakker og boots. For meg har det blitt Flesa som 
er favorittstedet for dette årlige blomsterhavet. 
Øya ligger helt øst i vår skjærgård. Den består 
for det meste av glattskurte svaberg. Fra Flesa 
kan du se over til Stråholmen og man bør være 
mer enn lokalkjent for å gå inn til øya med de 
lumske undervannsskjærene som lurer under 
vannskorpa. Men har du først klart å ankre 
opp i den vakre lagunen får du virkelig lønn for 

strevet. Opp av steile fjellet vokser et hav av ste-
morsblomster. Jeg vet ikke om grunnen her er 
spesielt næringsrik for denne typen blomster. 
Jeg vet bare at jeg har nærmest ikke sett maken 
noe annet sted. Det kryr av vakre motiver. De 
små blomstene står opp i tette klynger og er så 
vakre som bare stemorsblomster kan være det 
en forsommerdag. Vi hitsetter noen stemninger 
og en liten faktatekst om stemorsblomstene. I 
denne serien som vi har kalt Naturen rundt oss. 
Og har du innspill og kommentarer og ideer 
så oppfordrer vi til å sende inne dine bilder og 
eventuelle spørsmål til morten@turer.no.

Stemorsblomstringen på Flesa
Hvitveisblomstringen på Jomfruland er viden kjent. Mindre påak-
tet er nok den årlige stemorsblosmtringen i Kragerøskjærgården, 
men ikke desto mindre er dette en fantastisk vakker og fargespra-
kende naturopplevelse.
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Stemorsblom
Stemorsblommen er trolig den mest kjente av Norges 16 for-
skjellige fioler. På verdensbasis er det mer enn 500 arter i 
denne familien – deriblant busker og små trær. 

Fiolene som gruppe er kjent for sin vellukt og anvendel-
se i parfymeindustrien. Ikke så stemorsblommen! Legen-
den forteller at stemorsblommten en gang vokste i åkeren 
og duftet så godt at folk tråkket ned kornet for å plukke den. 
Blomsten følte seg skyldbetynget og ba likeså godt til både 
Gud, Jesus og Den Hellige Ånd om å bli fri for godlukten! Det fikk 
den innvilget, og deretter ble den kjent som trefoldighetsurt.

Tretallet går også igjen i stemorsblommens vitenskapelige navn, Viola 
tricolor. Det betyr rett og slett ”trefarget fiol”. Fargen varierer en del fra blomst til blomst, men av de fem 
kronbladene er det to øverste vanligvis mørkt blåfiolette, de midterste lysere fiolette og det store nederste 
kronbladet ofte gulhvitt. 

Hvorfor denne underlige assosiasjonen til stemødre? Tenk på den gule flekken som et grøtfat med 
en stor smørklatt i midten. Moren (nederste kronblad) mesker seg med mat og gir litt til tvillingdøtrene 
(midterste kronbladpar, det gule strekker seg ofte opp hit) men ingenting til de to stedøtrene (øverste 
kronbladpar). Slik lyder i alle fall én folkelig tolkning!

På engelsk kalles stemorsblom pansy (fra det franske ordet pensée, tanke) eller hearts-ease (sjelefred). 
Shakespeare nevner den flere steder, blant annet i Hamlet og i En midtsommernattsdrøm – hvor et ek-
strakt av heartsease dryppes i alvedronningen Titanias øyne slik at hun forhekses til å forelske seg i ”ese-
let” Bottom!

Stemorsblommen ble lite benyttet i norsk folkemedisin, men sørover på Kontinentet var den populær 
og anvendes fortsatt mot eksem og kviser.

Mange kjenner stemorsblom like godt under navnet natt og dag mens andre sier kattaue. Den er en 
hardfør vekst som blomstrer på lysåpne steder fra mai til oktober, noen steder i et antall som gir ugress-
status. 

Da portoen for vanlige brev ble oppjustert til 3,80 i 1998 valgte Postverket stemorsblommen som fri-
merkemotiv. Sikkert ekstra hyggelig for grimstadværingene som året før hadde valgt den til sin kommu-
neblomst – vel og merke under det lokale navnet sol og måne.

Stemorsblomstringen på Flesa
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Det begynte i 1968 da han som 
nyutdannet lærer tok fatt på læ-
rergjerningen på Langøy. Mange 
barneskoleelever på øya fikk nyte 
godt av Sættems naturkunnska-
per. Hver vinter ble det snekret 
fuglekasser på sløyden som ble 
hengt opp i trærne rundt skolen 
utpå våren. Egg, unger, art og re-
dematerialer ble møysommelig 
notert opp i statistikkene til elev-
ene som avla fuglekassene et for-
siktig besøk en gang i uken. Her 
fulgte vi med i utviklingen til be-
boerne.

På Nygård
Etter hvert kjøpte han seg sitt eget 
sted på Langøy. Plassen heter Ny-
gård og ligger idyllisk til inne på 
øya. For uten å være en lidenska-

Har 60 fuglekasser
på Langøy

Magne Sigmund Sættem er ikke som andre pen-
sjonister. Nå har han montert 60 fuglekasser 
på Langøy. Med ungekull fra to til ti har han 
sørget for et hjem for ca. 500 blåmeis, kjøtt-
meis og fluesnappere på øya.

Fuglekassemannen Magne Sigmund Sættem har 60 fuglekasser på Langøy.

G R A F I S K E  T J E N E S T E R

Design og produksjon av
alt innen trykksaker,

websider og
annonser i flash
til en lav pris og
en høy kvalitet

tlf. 476 81 678     post@mortensgt.no     www.mortensgt.no                 

pelig fuglekassebygger så samler 
han på gamle skilt og luer som 
henges opp på ledige veggflater. 

På et pumpehus står det et skilt 
med åpent bibliotek og på brøn-
nen er det en formaning og drik-
kevannskilde. «Restauranten er 
åpen» har kommet opp på døra til 
fuglekassesnekkeriet. Veien opp til 
gården passerer rød og sort stake. 
Hvert år arrangeres Langøy Open. 
Det er en terrenggolfturneringm 
for gode venner. Grønnsakhagen 
mbugner allerede av rabarbara.

Ville bli kvitt myggen
Den store lidenskapen er imidler-
tid fuglekasser. – Jeg bygger gjerne 
seks nye kasser hvert år, sier Sæt-
tem. Det er stadig noen som må 
skiftes ut. Problemet er at når jeg 

nå forsøker å finne et sted for å 
mhenge opp nye, så ser jeg plut-
selig bak meg at der henger det 
allerede en kasse fra før. – På Ny-
gård begynte det egentlig med at 
jeg ville bli kvitt myggen. Jeg har 
en teori på at fuglene spiser det de 
kan av den. Det var så mye mygg 
her at myggstiften fikk tilnavnet 
«Langøy-deodorant.» Og det har 
blitt merkbart bedre. I kassene 
er det kjøttmeis, blåmeis og flue-
snappere. - Den ene kassa ble byg-
get etter den andre, så nå har jeg i 
hvert fall 60 kasser i trærne rundt 
her. Tror jeg skulle klare å bygge en 
fuglekasse i blinde.

Fugleunger
Det er selvsagt et poeng å ikke for-
styrre fuglene unødvendig i den 
perioden de bor i kassene, ruger, 
klekker og føder opp unger. Sam-
tidig er det spennende må følge 
utviklingen, og et forsiktig besøk 
nå og da for kun å titte på utviklin-
gen går bra. Kassene står montert 
i grei høyde i forhold til å stå på 

bakken og vippe forsiktig av lokket 
for en rask titt, før lokket legges på 
igjen. Vi tittet i to kasser. I den ene 
mkassen lå det to, fine blå egg i et 
vakkert bygget rede. I den andre 
kassen talte vi ti nyklekte fugle-
unger som verken hadde fått fjær 
eller øyne. Straks etter var lokket 
lagt på, vi var borte og fuglemor 
tilbake på redet.m – Jeg kan trygt 
anbefale dette til andre, sier Sæt-

tem. Det er hyggelig å ha fuglene 
rundt seg. Det er til gjensidig gle-
de og nytte, myggen forsvinner og 
fuglene får et sted og bo. Har man 
barn og barnebarn, eller skoleele-
ver for den saks skyld, så lærer de 
også å ta godt vare på naturen på 
denne måten, sier Sættem.
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KIRKENS SOMMERPROGRAM 09
GUDSTJENESTER:
12.07 kl .12.00 Ankerplassen, Jomfruland: Bente Modalsli
19.07  kl. 12.00 Stråholmen. Friluftsgudstjenste: Harald Monsen
26.07 kl. 11.00   Kragerø kirke: Anne M.Mustard
02.08  kl. 11.00  Støle kirke:  Harald Gulstad
09.08 kl. 11.30 Langøy kirkegård: Michael Wohlenberg
16.08  kl. 11.00 Kragerø kirke: Harald Gulstad
23.08 kl. 11.00 Støle kirke: Kjetil Helland  

KRAGERØ KIRKE
Stor kirke i Kragerø sentrum fra 1870 i nygotisk stil. Restaurert og oppusset i 1996.  
Kirken er åpen for besøkende tirsdag-lørdag kl.12.00 - 15.00 i juli måned 
10.07 kl.11-14 Kirkens Bymisjon: Aksjonsdag på Jens Lauersøns Plass

Konserter:
Noen formiddagskonserter ca 30 min. Ved organistene tirsdag og torsdag kl.12.-12.30  i juli. 
15.07 kl.19.30 Hanna Marie Carding(sang og klaver) og Robert Carding(klaver)
22.07 kl.19.30 OperagutteneAnders Vangen,Jan Erik Fillan,Arild Bakke og Trond Kleven, piano

STØLE KIRKE:
Sjarmerende liten trekirke på Levangsheia ved den gamle kystveien mellom Kragerø og Risør. 
Bygget i 1892. Fin kirke til konserter  og brylluper. Unike krystall- lysekroner. Adkomst: 15 min fra 
Kragerø sentrum med ferge og bil, eller ca. 25 min med bil fra E-18 i Sannidal og E-18 Søndeled i 
Aust Agder. Fin natursti fra Spa-hotellet på Stabbestad til kirken eller 7-8. min. med bil.

Sommermarked:
22.07 kl.16.00 Kirkeringen og menighetsrådet arrangerer stort sommermarked og basar ved   
  Støle kirke. Sokneprest Harald Gulstad.

Konserter:
13.07 kl.19.00 Sommerblues. Jon Ultvedt og Trond Ytterbø,                                    
19.07 kl.18.00 Tradisjonsrik  sommerkonsert. Mange utøvere ! Gratis inngang.  
  Kollekt ved utgangen.

SKÅTØY KIRKE:
En av Norges største tømmerkirker, bygget i 1862. Skjærgårdskatedralen ligger midt på øya i vakre 
omgivelser. Nymalt i 2009. Adkomst med ferje til Skåtøyroa eller taxibåt til Kirkebrygga.

Konserter:
Visefestivalen: Kirkekonsert torsdag 16. juli kl.19.00: Kristin Asbjørnsen
Olsok, 29. juli kl.18.30: Musikkandakt.
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Vi hjelper til med alt  

Anleggsgartner

      Fiberoptisk løsning med rask internett,
      tvløsning med hdtv og pvr, og fi lmleie                                                                   

Altibox-fremtidens
  lynraske løsning!

KragerøEnergi.indd   1 01-07-09   15:20:19
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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

Den er unik.
NRK

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. 

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

Torvgt. 1, 3770 Kragerø    Tlf. 40 00 58 58    Fax. 35 98 01 01    
www.fjordbat.no    post@fjordbat.no
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Vi tar gjerne i mot dine spørsmål,  
bilder og tips til denne spalten.  
Send dem til morten@turer.no 

Kirkeholmen/Kjerkholmen

Hva kommer egentlig navnet Kirkeholmen av? spurte en kol-
lega meg her om dagen. Jeg holdt på å svare at jeg har skrevet 
bindsterke verk om temaet, men så er det jo slett ikke alle som 
har lest mine bøker. Og har de gjort det så er det jo slett ikke 
sikkert at de har lest akkurat om navnet Kirkeholmen og 
Kjerkholmen. Det første som slår oss er at vi bør skille klart 
mellom de to navnene. De uttales og skrives forskjellig 
og har høyst ulik opprinnelse.

Mens vi finner Kjerkholmen beliggende 
ved Bjelviksund så ligger Kirkeholmen(e) 
i Kilsfjorden. Ved første øyekast er de to 
navnene omtrent like, men hører vi nøy-
ere etter i den lokale uttalemåten så fin-
ner vi klar forskjell. Mens den ene uttales 
Kirkholmen med ”i” så uttales den andre 
Kjerkeholmen med klar og bred ”kjæ-” 
lyd. Allerede i talemåten finner vi altså 
en klar forskjell. Kjerke-navnet finner 
vi igjen flere steder i Telemark. Navnet 
knytter seg som regel til en naturforma-
sjon i form av en naturlig forekommende 

”heller”. Et sted å søke ly. Slike naturlige 
hellere blir ofte omtalt som ”Kjerka”. En 
slik kjerke eller naturlig heller finner vi 
nettopp på Kjerkholmen i Bjelviksund.

Når det gjelder Kirkeholmen så finner 
jeg det overveiende sannsynlig at navnet 
har sin opprinnelse i en kirkebygning. 
I muntlig tradisjon finner vi at folk har 
vært borte på kirkemurene og hentet 
seg flint. Vi finner også at det er funnet 
et stort antall skjeletter på holmen i for-
bindelse med utgravningen av en kjel-
ler. Likene har blitt gravlagt på en kirke-

gårdsaktig måte, selv om ingen til dags 
dato har klart å påvise fysiske rester etter 
selve kirkebygningen. For 1000 år siden 
ble imidlertid kirker bygget i tre og et 
eventuelt kirkebygg på Kirkeholmen kan 
ha forvitret lenge før vår tid. Navnet taler 
dessuten sitt tydelige språk. Det finnes 
også et festelig sagn om da en ny kirke 
skulle bygges. Spørsmålet var hvor den 
nye kirken skulle ligge. Den gang la man 
ut et kors for å be de høye makter med 
på råd. Ble korset liggende var det greit, 
ble det flyttet på, så burde man finne et 

annet sted å bygge kirken. Dette visste 
naturligvis også Sannidalsbøndene, så 
de flyttet korset fra Kirkeholmen til San-
nidal i nattens mulm og mørke! Dermed 
ble kirken bygget der og ikke på Kirke-
holmen. Det finnes også sagn om at man 
kunne se kirkespiret på Kirkeholmen fra 
Kirkesund i Skåtøy. Jeg finner dermed at 
flere ting taler for at det en gang har stått 
en kirke på Kirkeholmen enn at det skulle 
være mer sannsynlig at det ikke har gjort 
det, i skeptikernes store intet.

Ingen bro til Skrue
Kjære Hars!

Aller først takk for at du engasjerer deg i 
våre spalter! Vi beklager at vi har kommet 
i skade for å bygge bro til Skrue. Det er 
på Store Skrue at vi finner en liten gang-
bro til fine flate svaberg på utsiden. For 
at all tvil skal være ryddet av veien så er 
Lille Skrue den øya som etablerer Dyp-
sund mot Kvakksundholmen. Mellom 
Lille Skrue og Store Skrue finner vi det 
idylliske Hummersund. Så følger altså 
Store Skrue med sine rullesteinsstrender, 
små vanndaper med blomster omkring 
og altså de blankskurede eller ”skrudde” 
svabergene formet av isen på utsiden 
som nok har gitt øyene sitt navn.

Mvh. Sigbjørn

Garp av tysk opprinnelse
Fra en av våre lesere har vi mottatt en 
interessant artikkel om navnet Garp som 
vi finner i Garpevika i Kreppa. Artikkelen 
som har stått på trykk i bladet ”Hauge-
sundscenen” er skrevet av Bjørn M. Torp. 
Hans betrakninger styrker navnets opp-
rinnelse i tysk sammenheng. 

”Barra på garp” er et gammelt typisk 
Haugesundsuttrykk og betyr noe slikt 
som ”Just for fun”. Toft viser til at navnet 
Garpeskjærene i seilingsleden utenfor 
Haugesund har sin opprinnelse i den tid 
da hollandske og tyske fartøy frekventer-
te kysten på vei til og fra Bergen. Om bord 
i disse fartøyene var det vanlig å ha hele 
familien med, og når de kom til Karm-
sundet var det laglig å ankre opp ved de 
små øyene utenfor Risøy. Her ble ungene 
sendt i land og klesvask og annet forefal-
lende arbeid ble utført. Ordet ”garp” er et 
tysk/nederlandsk ord for ”rå, skrytende 

og uregjerlig person.” Litt frekke og fri-
modige unger har etter dette blitt heten-
de for Garpunger.  I Haugesund kunne vi 
for eksempel høre –Meinte du verkeligen 
at eg ska sella elektrisitetsverket? – Nei, 
det var barra på garp! Eller med andre 
ord bare på fleip.

At det kan ha vært både tyske båter 
med tyske eller hollandske sjøfolk og/
eller tyske bergfolk og deres eventuelle 
familier i Garpevika på Langøy er høyst 
sannsynlig i forbindelse med den omfat-
tende gruveaktiviteten på øya. Her er i 
alle fall ytterligere en fin bekreftelse på at 
navn i høyeste grad forteller!

Mvh. Sigbjørn

 

Ramsdalen
Navnet ”Rams” stammer trolig fra den 
gang Norge og Sverige var en union fra 
1814 til 1905. Det svenske ordet som det 
kjente svenske mineralvannet Ramlösa 
betyr fuktig. Ramsdalen blir da ”Den fuk-
tige dalen”. Dalen går fra Ramsdalbukta 
ved Kreppa i Langårsund og over til Skut-
vikkilen, som er det smaleste punktet på 
Gumøy.

Hilsen fra en navnesamler

Kirkeholmen i begynnelsen av kilsfjorden.

Kjerkholmen i Bjelviksund.
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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

Skolen:      
10.07.-12.07: Johannes Nielsen,Lillesand, maleri                                                     
13.07.-19.07: Annette Kjellemyr,Stathelle.keramikk.  
 Se også Bua! 
 Marit Walle,Langesund, bildekunst                                
20.07.-26.07: Yngve Åsen, Oslo, maleri.                                                                           
27.07.-02.08: Linge Kristiansen,Sannidal,maleri. 
 Grethe Lise Thorsen, Helle, tovede arbeider.    
 Se også Bua!
03.08.-15.08: Rikke Mjaaland,Oslo. keramikk. 
 Ørnulf Vøllestad, Drøbak, tegninger,  
 motiver fra J.land                               
22.08.-  Lør.- og søndager utover høsten, utstilling/  
 salg for flere kunstnere v/ Ivar.G.                         

Velhuset:
13.07.-21.07: Kari Ellefsen haugen,Porsgrunn, keramikk,  
 foto og strikk. Kirsten Ellefsen, Porsgrunn, vevde ting 
                     Inger Ordal, Tvedestrand, vevde ting.           
25.07.-31.07: Silje Mørk Førland, Skien, keramikk                                                                                       
                       Gry Andreassen,Skien. keramikk.  
01.08.-13.08: Årø Hobbyklubb v/ Grete Bjørnsvik, Kragerø                                                   

Bua:    
06.07.-12.07: Vicktor Selinger Aas, Øyunn W. Krogh,  
 Tuva W. Krogh, Amanda sellinger Aas, Oslo, 
 fotografier, makramè, smykker
13.07.-19.07: Hildur Øygarden,Stokke i Vestfold, klær og smykker. 
 Se også Skolen!
27.07.-02.08: Grethe Lise Thorsen, Helle. toving.  Se også Skolen! 
03.08.-15.08: Ørnulf Vøllestad, Drøbak, tegninger,  
 motiver fra Kragerø.  Se også Skolen!  
                        Rikke Mjaaland,Oslo, keramikk      
22.08.-  Lør.-og søndager utover høsten, utst./salg for flere  
 kunstnere v/ ivar G.      

Jomfruland Vel 2009
Kunst - Salgsutstillingsprogram ”Inspirasjon Jomfruland”  

v/Ivar Gundersen, tlf. 95 14 14 72.  Åpent kl. 11 - 17

Skåtøyopplevelser
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?

Øytunet, Krikkenveien 94, Vestre Skåtøy  www.oytunet.no
Booking: Grunde Valldal, tlf. 46 61 62 77  grva@frisurf.no
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gikk stille forbi og forsvant inn i 
skogen på den andre siden av åke-
ren. Det gjorde ikke min far. Han 
kom halsende ut av skogen og 
brølte: - Så du ikke rådyret da gutt? 
– Hvilket rådyr? svarte jeg. Det var 
kanskje da at han skjønte at noen 
stor jeger skulle det kanskje ikke 
bli av hans håpefulle sønn. Det 
gikk i alle fall en stund før jeg ble 
invitert med ut på jakt igjen. 

Det største dyret jeg har skutt er 
en moldvarp! Det vil si, vi kalte det 
for moldvarp. En jordrotte eller 
vånd, som det egentlig var. Jeg rus-
let langs dikeskanten med hagla. 
Plutselig fikk jeg øye på gnageren 
der det ene dunkjevlebladet gikk 
ned for telling etter det andre. Jeg 
var en meter innpå byttet da det 
smalt! Vannsøylen stod himmel-
høyt til værs og dyret forsvant ned 
i en graut av vann og leire mens 
det sveid i skuldra etter rekylen. 
Langt der nede fikk jeg gravd fram 
trofeet. Hadde den blitt brent der 
og da i ovnen hos August Ring-
mann, kunne det ha blitt et dyr til 
i keramikk-kolleksjonen, i tillegg 
til makrellen. Den var helt grå i 
pelsen. Leira var bokstavelig talt 
skutt inn i kroppen på den. Kali-
ber 12 til en liten jordrotte på kloss 

hold! Snakk om å skyte spurv med 
kanoner! Ikke kunne jeg vel ha 
truffet heller, siden rotta var like 
hel. Den døde vel av sjokket. Men 
jeg har tatt godt vare på min fars 
trangborede, langløpede Baretta, 
og pusser den smekre italieneren 
så det skinner i krom og kolbe. Den 
henger laglig til på veggen i hytta, 
så ilden fra passerende båter, eller 
min gode nabos strandsalutter, 
kan besvares umiddelbart fra for-
tet oppe i høyden. 

En stor skøyte som gjerne kom-
mer på besøk om sommeren, plei-
er gjerne å skyte med løskrutt fra 
en kanon om bord, så det singler 
i glassrutene nede i vika ved hytta. 
Et år besvarte jeg ilden med en 
hagleladning så ekkoet drønnet i 
fellsidene. Da ble det liv på dekk! I 
skrivende stund er det bukkejakt. 
En dag skal du se at jegerinstink-
tet våkner til liv… jeg er da sønn 
av min far! Så rådyrbukkene skal 
ikke føle seg for trygge!  

Roende i grønnsaker og fisk
Vi var ikke født bak en ost hva 
gjaldt å finne på aktiviteter som 
kunne få oss til å tjene noen kro-
ner på ulike gjøremål. Kameraten 
min og jeg hadde eget drivhus og 

drev fiskeri. Drivhuset hadde vi 
bygget selv som et slags ti meter 
langt telt i tre i et hjørne av potets-
åkeren og kledt det over med plast 
på utsiden. 

Det var full ståhøyde for to små 
karer innvendig og vi var mek-
tig stolte av byggverket. Vi dyrket 
kål, blomkål, redikker, rødbeter, 
gulrøtter, sukkererter, poteter, 
purre, persille og andre grønnsa-
ker. Tomater, agurker og gresskar. 
De siste vokste villig vekk med 
gjødsel fra høns og griser. Skikke-
lig store ble de også. Vi høstet inn, 
vasket og pakket pent i bunter og 
poser. Så satte vi priser på og rod-
de rundt og solgte grønnsaker til 
sommergjestene. 

Tror at handelsaktiviteten satt 
i meg fra de gangene jeg hjalp 
pappa og levere egg til byens 
fine fruer. Jeg har sprunget rundt 
i smaua i Kragerø, med egg fra 
hønsegården på Langøy og fått en 
hel krone for jobben. Nå rodde vi 
ut grønnsakene til hyttene. Som-
mergjestene visste at vi kom og 
kjøpte villig vekk på bryggene. For 
en service. Gode grønnsaker var 
det også. Ikke noe tull. Var det noe 
vi fikk bestilling på som vi ikke 
hadde, så tok vi sykkelen opp til 

eventyret
Jeg vokste opp i Del 12

Skjøt 23 grevlinger  
i kjøkkenhagen!

Et år skjøt pappa 23 grevlinger i 
kjøkkenhagen. Det var helt vilt 
hvor mange grevlinger som det 
av og til kunne være på Langøy. 
Pappa var jeger på sin hals og skjøt 
på alt som rørte seg. Hakkespet-
ter, falker, hauker, ender, ærfugl, 
alker, rådyr og elg fant veien til 
fryseboksen. Min farmor fortalte 
at grevlingen gikk etter beina på 
folk, og beit til den hørte lyden av 
knasende bein! Derfor la de gamle 
koks i støvlene, sa hun. Om dette 
var en litt fantasifull historie for å 
skremme oss små fra å sette oss i 
ugreie situasjoner med grevlin-
gen, vet jeg ikke. Sikkert er det at 
en grevling gikk rett i støvelen på 
min far en gang, før han fikk la-
det børsa, så han måtte slå den i 
hodet med geværkolben. Kolben 
brakk, men grevlingen ble sendt 
til de evige jaktmarker. 

Pappa ville ha meg med på rå-
dyrjakt. Han skulle drive og jeg 
skulle poste. Jeg satt musestille i 
skogbrynet og så på det vakre rå-
dyret som kom stildrende ut i eng-
kanten, fullstendig intetanende 
om den livsfare som det befant seg 
i. Rett etter det kom kalven. Hvor-
dan kunne noen være så hjerterå, 
og gi seg til å skyte på et sånt søtt 
lite dyr? 

Det vakre dyret med de  store 
snille øynene og en sort glinsende 
snute, som litt forsiktig, lyttende 
og speidende, kom der ut av eng-
kanten på sine spinkle små bein. 
Skulle jeg da gjøre den stakkars 
kalven morløs?? Jeg satt derfor 
fortsatt bare musestille. Rådyret 

Arnold. La på et par kroner i for-
tjeneste og solgte så det suste! Så 
fisket vi med garn og ruser. Fisken 
ble rensket og lagt i fiskekasser 
med sjøvann og lokk. Igjen rodde 
vi rundt til hyttene. Igjen fikk vi 
avsetning på det meste av hva vi 
kunne tilby. Det hendte at vi ble 
tilbudt en og annen male- eller 
snekkerjobb også, når vi var rundt 
slik. Det var hyggelig også. En an-
nen av mine kamerater og jeg byg-
de en sommer en brygge for en 
sommergjest. Det er den brygga 
i Kragerø som har mest KZ i stø-
pen, men så står den da også helt 
uforandret ennå, etter over tjue 
år i vind og vær! Etter endt rotur 
og salg, gikk vi i land og lekte eller 
spilte krokket og badet med noen 
av Bærumsjentene. De hadde lyst 
til å finne kantareller i skogen, sa 
de. Vi viste dem soppstedene. Det 
endte med spennende skogsturer 
på mer enn en måte! 

For inntektene av salget in-
vesterte jeg i en 3,5 hk Suzuki 
påhengsmotor. Du verden for et 
hopp i omsetningen. Jeg kunne 
rekke over mange flere hytter enn 
da jeg måtte ro. Dette holdt vi på 
med i en tre, fire år, før jeg fikk 
min første ordentlige avisjobb. Jeg 
var oppe hos Hans Christian Paus 
Knudsen i Vestmar og tilbød ham 
en artikkel som jeg hadde skrevet 
fra Langøy med bilder og det hele, 
da jeg gikk på ungdomsskolen. - 
Jeg tar den, sa han. Du får trehun-
drekroner! Jeg hoppet av glede 
nedover trappene. 

Det ble slutten på å være roende 
i grønnsaker og fisk, men starten 
på et liv innenfor journalistikken. 
Start pressen!
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Hummerfisket
Når sommeren var på hell var det 
også tid for å etterse og lage nye 
hummerteiner, Hummerfisket 
var noe en måtte ha med seg. Her 
kunne det være gode penger å tjene 
hvis en var heldig. Etter makrellfis-
ket var hummerfisket det fiskeriet 
som lønte seg mest.  

Hver fisker hadde ca 50 – 70 tei-
ner som måtte vedlikeholdes og 
det måtte lages nye hvert år. Un-
der hummerfiske blir det ofte et 
uvær eller to så flere av teinene blir 
borte.

Ole Kittilsen fra Høyvarde fortalte 
at et år rett etter første verdenskrig 
var det fint vær den dagen som tei-
nene ble satt ut, alle satte da ut tei-
nene utenfor Jomfruland. Utpå et-
termiddagen blåste det opp stiv sør 
vest kuling som gikk over til storm 
på natta. Da været hadde lagt seg 
og fiskerne skulle se etter om det 
var noen teiner som hadde klart å ri 
av stormen, fant de ingen ting.

Det var nå  noen fant på at de 
skulle se etter om det var drevet 
noen teiner i land på jomfruland og 

der ble de møtt av et sørgelig syn. 
Det lå i hundrevis av teiner full-
stendig ødelagt, bare tauet og bøy-
ene var brukbart, alt var i en eneste 
sammenvaset haug.

Hans Løkstad kom  utover med 
hest og vogn og fikk fraktet restene 
etter teinene inn til jordet ved Løks-
tad. Her måtte eierne av teinene stå 
og klare ut  tau og finne det lille som 
var brukbart, resten ble til et stort 
bål på stranda, det var hummerfis-
ket det året.

Det var helst på utsiden av Jom-
fruland fisket foregikk, enkelte år 
var det så mange teiner satt ut at 
en nesten kunne gått tørrskodd på 
alle bøyene.Vølene eller bøyene 
som tilhørte de enkelte teinene og 
også andre fiskeredskaper var mer-
ket med fargekoder. De forskjellige 
fiskerne hadde sine koder og mer-
kene gikk i arv fra far til sønn. Dette 
er noe som har fortsatt helt opp til 
nå. Det var moro å se at bøyer med 
de gamle fargekodene var i bruk 
ved hummerfiske sist høst. Bra er 
det at noen har holdt denne gamle 
tradisjonen i hevd, det er noe vi 

får håpe at fortsetter. Det var også 
et minstemål på hummeren som 
måtte passes på. Det var ikke lovlig 
å selge hummer som var under den 
grensen. Enkelte fiskere tok da den 
undermåls hummeren med seg og 
kastet den ut igjen på steder som 
de håpet å få fisket den opp igjen et 
senere år. 

Nå var det ikke alle som var like 
lovlydige, det fortelles om at det 
ofte ble kokt småhummer til eget 
bruk, eller som en sa; vi kokte alt av 
småhummer, det vi ikke spiste selv 
ga vi til grisen.

Det var også noen uærlige per-
soner i mellomkrigs åra som stjal 
teiner fra andre fiskere. Det sies at 
noen år fikk enkelte flere og flere 
teiner, mens det minket for andre. 
Ett døgn i fengsel var vanlig straff 
hvis en ble anmeldt. Lensmannen 
hadde jobben med å hente synder-
ne å få dem i arresten.

I mellomkrigstiden var det mye 
mer hummer å få enn det er nå,  en 
kunne få 4-8 stk hummer i en en-
kelt teine først i fisket.  Alle fiskerne 
hadde sine faste plasser å sette ut 
teinene. Det ble ikke sett på med 
blide øyne når noen hadde tatt de 
hummerplassene som en regnet 
som sine egne. Det fortelles om at 
når noen var plaget med at andre 
trakk teinene kunne det være fris-
tende og sette barberblader inn i 
tauet til teina. Dette så ikke den 
uærlige som trekte teina og skar seg 
opp i hendene, man kunne da reise 
til byen på Lørdagen og se hvem 

Fortsetter neste nummer

Fiskehistorier 
fra Skåtøy

Per Johnny Thoresen forteller

Eventyrlig hummerfiske ved Risøy.

som hadde bandasjer på hendene. 
Om dette virkelig har hendt er vel 
tvilsomt, men sikkert var det at 
noen var uærlige og trakk andres 
teiner. Dette er noe som skjer selv 
i våre dager.

Torskefisket
På senhøsten var det torskefisket 
som opptok de fleste. Ruser, garn 
og bakkeline  var de fiskeredska-
pene de fleste benyttet. Som agn 
til bakkeline ble det mye brukt blå-
skjell, men også reker og sild ble 
brukt. Det var på forhånd gravd 
opp blåskjell og lagt i sjøen på en  
grunn plass ikke langt fra egnebua. 
Det ble vanligvis hentet så mye 
blåskjell at en hadde hele vinte-
ren igjennom.I mellomkrigsårene 
var det så lite blåskjell i Kragerø-
distriktet at noen måtte reiste helt 
inn i Oslofjorden for å hente skjell 
derfra. Å ta innmaten ut av blåskjel-
let  ble kalt å sjene. Det ble brukt 
en avbrekt vanlig bordkniv som 
ble slipt så den passet til formålet. 
Så var det å ta blåskjellet i den ene 
hånden mens en brukte kniven til å 
kutte av lukkemuskelen på skjellet, 
ta innmaten ut og dermed var det 
bare å sette det på krokene.

Bakkelinene hadde ca 400 kroker 
og en fisker pleide å ha 4 – 5 bak-
keliner. Det ble som regel seine 
kvelden før alle bakkelinene var eg-
net og klargjort til å settes ut neste 
morgen. Når bakkelinene skulle 
gjøres klar var det ofte flere samlet 
i samme egnebua. Det ble fortalt 
fra gamle dager. På denne måten 
er mye lokal historie bevart. De el-
dre fortalte og de yngre fulgte med. 
Noen var bedre enn andre til å for-
telle og det var ikke fritt for at det 
vanket en og annen spøkelseshis-
torie også. Nils hadde fått god fyr 
på pipa og begynte på en historie, 
mest for å skremme opp de yngre. 
Husær da jeg bodde på Brenthol-
men i det gamle huset som sto der. 
Tute meg, der var det livat om nat-
ta. Klarte inte å sove e enaste natt. 

Dørane åpna seg a seg sjøl. Katta 
ville inte være inne og det balurte å 
sjoga i hele huset. E natt kom det e 
fin jente over golvet mot meg. 

Hu svevde over golvet, beina var 
tute meg inte neat golvet. Jeg sjønte 
at dette var et skrømt så jeg skreik 
te. Hvem er du,  sae jeg. Jenta for-
svant gjennom golvet, tute meg. 
Det var også mye en måtte ta hen-
syn til. Ute på Høyvarde gjorde de 
seg klare for å  reise ut med makrell-
garnene da en av mannskapet fikk 
se at det satt en ugle i mastetoppen 
på makrellskøyta. Det vakte stor 
oppstandelse. 

Dette var et forferdelig varsel, å 
reise på sjøen etter dette var helt 
utenkelig, fiskerne ventet til neste 
dag med å dra på sjøen.

Det var også mange andre tegn 
og varsler en måtte ta hensyn til. 
Møtte du en gammel kone på veien 
til båten kunne du bare la være å 
reise på sjøen den dagen, fisken 
var vekk. Hadde det hvert kvinnfolk 
oppe i båten betydde det også at 
det ikke var fisk å få. 

Et botemiddel for dette var å 
tenne fyr på en tvistdott og brenne 
uvesenet vekk.

På den andre siden er det mange 
varsler om at det var mye fisk å få. 
Gikk du til brygga og katten kom 
var det et godt varsel. Hoppet den 
til alt overmål opp på skuldrene 
dine var lykken gjort.

”Katt i nakken gir fisk i bakken” 
het et gammelt ordtak.

Selvironien lå heller ikke langt 
borte. To karer lå ute i Jomfrulands-
renna og dro bakkeliner. Den ene 
kroken etter den andre var det in-
genting på. Plutselig kommer det 
opp en radmager torsk med stort 
hue og utstående øyne.

Han som drar bakkelina sier da 
til den andre  ja du ser at det er dår-
lige tier der nere også.

-BARTHEBRYGGA 5-

SIGURD BOTHNER

All form for planlegging i skjærgården
Prosjektering

Søknad om byggetillatelse
Hus - hytter

Båthus - uthus
Rehabilitering - tilbygg - m.m.

Barthebrygga 5 - P.A. Heuchsgt. 27 (Carl Hansens brygge), 3770 Kragerø
telefon 35 98 88 80    mobil 91 13 88 07    post@arkitektbothner.no

SE PROSJEKTER PÅ
www.arkitektbothner.no

SIVILARKITEKT MNAL NPA
SIGURD BOTHNER

Bildene er hentet fra prosjekter i Kragerøskjærgården (Portstø)
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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

HYTTE LANGVANN -  
KRAGERØ

Koselig fritidseiendom beliggende rett ved Langevann i Kragerø. 
Til eiendommen er det bilvei frem til egen parkeringsplass rettved hytta. 
Eiendommen er solrik og med utsikt til ferskvann. På eiendommen er 
det en koselig hytte som inneholder bl.a. stue, kjøkken to seoverom 
samt gang.
Prisantydning kr. 690.000,-
 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

EIENDOMMEN LIGGER I EN IDYLLISK 
”EMIL I LØNNEBERGET” GREND

Huset ligger i en idyllisk ’’Emil i Lønneberget’’- grend, ca 5 min gange 
til sjøen og 1 båtplasser. Det er ca. 10 km til Stabbestad fergeleie med 
hyppige avganger til/fra Kragerø samt Kragerø Spa & Resort med 
18-hulls gofbane, ca. 2 km fra dagligvareforretning og bensinstasjon, 
m.m. Meget idyllisk og innholdsrikt. Tomt ca 175 mål.
 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

SOLRIK HYTTE MED  
BÅTFESTE - STØLESTRANDA

Eiendommen ligger idyllisk, lunt og usjenert til kun en kort spasertur på 
en idyllisk sti fra Stølestranda hvor det medfølger båtfesterett. Fin hytte 
oppført 1985 som inneholder:  stue, kjøkken 3 soverom, bad med  
vaskemaskin og dusj samt gang. Under hytta er det et stort kjellerrom. 
På eiendommen er det i tillegg til hytta et uthus som inneholder et  
soverom samt toalettrom. Hytta har bra standard med bl. a. innlagt  
borevann, strøm, alarm, m.m. BRA 120 kvm p-rom 110 kvm. 
Prisantydning kr 1.600.000,- 

For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

FRITTLIGGENDE ENEBOLIG MED GODE 
SOLFORHOLD - NESLANDSVATN

Innh: 1. etg. inneholder: vinfang, kjøkken, stue, dusjrom, wc, og bod. 
I 2. etg. inneholder: 2 soverom, gang og kott. I kjeller: kjøkken, stue, sove-
rom og bad. BRA  ca 118 kvm p-rom: ca 100 kvm. Flott tomt på 1,6 da.  
Adkomst:Kjør RV 38 fra Kragerø mot Drangedal. Ved heldøla bru ta til 
venstre mot Neslandsvatn. etter ca 100 meter ta inn til høyre på grusvei. 
Privat adkomst fra hovedvei. 
Selges høystbydende.

For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56
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Mere info:  www.jubel.no

Bill: Billettservice/Posten, Kragerø
Turistkontor og div. lokalsalg

Publikumsinnslipp fra kl. 19.00
Konsertstart ca. kl. 21.00

Fyrmesterhagen - Haga Kystkafé
Kragerø, Jomfruland

NB!
Haga Kystkafé

NB!
Haga Kystkafé

UNDER TO TÅRNUNDER TO TÅRN

10 år
1999-2009

Han er den mest spil-
lende artisten under 
to tårn i løpet av de ti 
årene konsertene har 
vært arrangert. 
Konsertarrangøren Trond Brats-
berg feirer jubileet med nettopp 
Lars Lillo Stenberg og de Lillos. 
Og når han engang kommer 
neste sommer skulle det ikke for-
undre oss om han må synge de 
samme sangene om igjen og om 
igjen. Lars Lillo Stenberg er en 
populær artist på jomfruenes øy. 
Selv kvitterer han med å si; Jom-
fruland er essensen av sommer.  

Opptakten
Vi får tolv minutter. Trond hadde 
fått audiens for Skjærgårdsliv 
hos frontfiguren i de Lillos. Vi 
hadde fått tolv minutter før Lars 
Lillo Stenberg skulle på scenen i 
Wrightegården i Langesund. Til 
et intervju og et foto. Hvor stort 
dette var skjønte jeg først da min 
eldste sønn på 18 fikk høre hvor-
for jeg skulle dra til fastlandet 
midt i ferietiden. - Hæ?! Skal du 
intervjue Lars Lillo? -Ja.  -Men 
han er jo kjendis! Det er jo stort. 
Min yngste sønn fulgte opp med 
et riff på gitaren ute på terassen 
og dro til med: - Når du engang 
kommer neste sommer…ok Jeg 
var overbevist. -Har du forberedt 
deg? –Ja, jeg har kjøpt notisblokk 
på Valle og greier. Min eldste 
sønn ble engstelig. Han gav meg 
et kort ressyme av artistens kata-
log, så ikke pappa skulle dumme 
seg helt ut i sin uvitenhet under 
intervjuet. Jeg gjorde meg selv-
sagt litt dummere enn jeg var, 
for jeg må tilstå at jeg setter stor 
pris på Lars Lillo Stenberg og de 
Lillos, og nynner ofte på en av lå-
tene fra dem.

Langesund
Stemningen var god i Lange-
sund. Publikum koste seg i som-
mervarmen. Plakatene med de 
Lillos hang over alt. Gorillaene 
med øresnegler og orange vester 
var på plass i døra og Bamble taxi 
nektet å ta bestilling på taxi fra 
Langesund til Valle klokken 2400. 
Kort sagt alt var som det skulle i 
Langesund. Og plutselig stod han 
der barfotet i gresset kledt i enkelt 
sommertøy. Bare diamantene i 
solbrillen kunne avsløre at det 
ikke bare var en båtfant som til-
feldigvis hadde reket i land fra en 
GH 14. Han smilte litt reservert. 
-Hei, det er Lars. Jeg presenterte 
meg. - Vi har tolv minutter, sa jeg. 
- Så lenge!? parerte han.

Begynner med musikken
-Du er den mest spillende artis-

Jomfruland er  
essensen av sommer

ten på Jomfruland under to tårn 
i løpet av ti år. Det må jo bety at 
du er populær blant publikumet 
der? – Er jeg? Trond nikker. Hva 
betyr Jomfruland for deg? Han 
tenker. Har vært der på ferie flere 
ganger. Jomfruland er essensen 
av sommer. Han ser drømmende 
ut i luften. – Har du skrevet noe 
der? – Skrev noen låter til platen 
”Midt i begynnelsen ”der ute. Har 
jo jobbet på flere andre sanger 
også. De kverner liksom rundt, 
men det er musikken jeg arbeider 
mest med. Låten er på en måte 
uavhengig av teksten. Det er rart, 
hver gang vi gir ut en plate så er 
det bare tekstene som det skrives 
om. Jeg begynner alltid med mu-
sikken. Jobber mye med den. Så 
prøver jeg å få noen ord eller stro-
fer til å passe. Kan ikke akkurat 
sette fingeren på hva som egent-
lig inspirerer meg. Noen ganger 
kan det være noe jeg har lest, el-
ler ting som jeg har opplevd i mitt 
eget liv. Men det er musikken som 
jeg er mest opptatt av.  

Når du engang kommer…
Teksten til ”Når du engang kom-
mer neste sommer ” skrev jeg 
på ett minutt. Produsent Kyrre 
Fritzner skrev noe av melodien til 
refrenget. Husker vi lo godt i stu-
dio. Det var liksom ikke helt oss. 
Vi skjønte på en måte der og da at 
vi hadde noe litt utenom det van-
lige. Du synger om å drikke vin i 
den teksten. Har du en favoritt 
blant sommervinene? Nei, det er 
andre som står for innkjøpene. 
Jeg liker stort sett alt det jeg får.

Neil Young
– Noen vil vel si at du er mer enn 
uvanlig opptatt av Neil Young? – 
Jeg var åtte år. Satt i baksetet på 
en bil. Beatles var akkurat opp-
løst og jeg var deppa. 
   Da hørte jeg Neil Young med 
After the Golden og jeg var hekta. 
Musikken fylte meg direkte og 
med så mye på en gang. Han er 
intens og var, sakral og jordnær 
på en gang. Det er noe i denne 
kombinasjonen av det bastante 

og insisterende som samtidig 
kombineres med det vare og 
myke som treffer meg. 

Prøysen
Jeg synes noen av de Prøysen-
tolkningene til Lars Lillo Stenberg 
er noen av de vakreste sangene 
jeg har hørt, sa Trond til meg i 
bilen. Det var i alle fall han som 
åpnet en dør inn til Prøysen for 
meg. –Hva med Prøysen? spurte 
jeg. Noen mener at Prøysen-tolk-
ningene dine er blant det beste 
de har hørt. Lars Lillo så forun-
dret på meg? -Hva slags intervju 
er egentlig dette? Jeg trodde det 
skulle dreie seg om Jomfruland, 
og så er jeg plutselig midt i et 
portrettintervju? -He, he lo jeg. Ni 
minutter! Han tok sats: - Prøysen 
begynte som et oppdrag. I etter-
tid er jeg glad for at jeg fikk mu-
ligheten til å arbeide med hans 
mørkere landskaper. Prøysen har 
på en måte mange lag innover i 
sangene. Da jeg oppdaget det, ble 
arbeidet ekstra inspirerende.

Essensen av sommer
Jeg gleder meg til å komme til 
Jomfruland. Det er en hygge-
lig opplevelse og et idyllisk sted. 
Mennesker som er takknemlige 
og glade for å være der. Midtsom-
mer. Jomfruland er essensen av 
sommer!

-Rekker vi et foto nede ved hav-
na? -Nei! -Ta det ved veggen. Det 
kan jo være hvor som helst. Jeg 
river av et par bilder. 12 minutter. 
De Lillos skal på scenen.

Epilog
- Hvordan var det? Fikk dere god 
kontakt? Hva spurte du om? Nys-
gjerrigheten var på bristepunktet 
blant mine håpefulle vel tilbake 
på Arøy. – Les Skjærgårdsliv! sa 
jeg. –Åååh! Min eldste sønn tit-
tet meg litt over skulderen da jeg 
skrev ut intervjuet og la inn pro-
test. -Jeg sa ikke at han var kjen-
dis, jeg sa at han var bra! -Så sier 
vi det, sa jeg. Så bra som en kan 
bli på 12 minutter.

Lars Lillo Stenberg:
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 » Sommershow på 
Stop en Halv i Kragerø
Onsdag-lørdag fra 18. juni.
Showpakker, overnatting 
på hotellet

Quality Spa & Resort Kragerø   l   3788 Stabbestad   l   +47 35 97 11 50   l   booking.kragero@choice.no   l   www.kragerosparesort.no

SPA
10.00 – 18.00 alle dager

 » Sommerens anbefaling: 
Thalgo Marine Prelude 50 minutter / 850,-

 » 07.00-20.00 badeområdet innendørs 
Barn under 16 år er velkomne 09.00-16.30

 » 09.00-21.00 utebassenget på taket

LOBBY BAR
 » 12.00-01.00 søndag-torsdag - Bar med alle rettigheter
 » 12.00-02.00 fredag-lørdag - Bar med alle rettigheter
 » 12.00-19.00 alle dager - Lunsjretter/bar
 » 23.00-02.00 lørdager i juli - After beach party

RESTAURANT STRÅHOLMEN
 » 07.00-10.00 mandag-fredag - Frokostbuffet
 » 07.00-11.00 lørdag-søndag - Frokostbuffet
 » 18.00-22.00 alle dager - Middag temabuffet/ala carte

GOLF
07.00-20.00 alle dager

 » Eat and play
 » Halfway house med grill
 » Drivingrange
 » 6-hullsbane
 » 18-hullsbane

STABBESTRANDA 
 » Fra 07.00 åpen for bading  alle dager
 » 11.00-19.00  alle dager.

Servering, grill, småretter, is, brus
 » 17.00-22.00 man-fre.

Beach Lounge med 
enkel fi ngermat og live DJ

 » 11.00-18.00 Vannaktiviteter 

Stabbebrygga Pizzeria
Åpent alle dager 15.00-02.00

 » 15.00-23.00 Pizzeria og take away
 » 22.00-02.00 Pianobar med alle 

rettigheter

Isbar / Landhandel
 » 10.00–20.00 alle dager - Isbar
 » 09.00-20.00 alle dager - Landhandel

Båthavn
 » Gjesteplasser
 » Overnatting med

strøm og vann 250,- pr.døgn

Beach party
 » 18-00-23.00 alle lørdager i juli
 » 23.00-02.00 after beach party 

i lobbybaren
 
Show med Knut Lystad/Tom Mathisen
”Legender uten grenser” 
21., 22., 23. juli på Stabbestranda.
Grillbuffet fra kl 18.00, 
showet starter kl 20.00.
Billetter på tlf 35 97 11 50
 
Utendørs visning
”Harry Potter og Halvblodsprinsen”
premiere, natt til 17. juli
på Stabbestranda. 
Billetter på tlf 35 97 11 50

Sommer
PROGRAM
på Quality Spa & Resort Kragerø

Sommershow på Stop en Halv i Kragerø
Onsdag-lørdag fra 18. juni. Showpakker, overnatting på hotellet.
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