
Nr. 17  5. årgang  
HØST 2009

w
w

w
.h

yt
te

b
la

d
et

.n
o

Sjel i skjæra fra 
påske til november

Ei ekte
TåtøyjenteN

or
ge

s 
va

kr
es

te
 s

kj
æ

rg
år

d
C

hr
. K

ro
hg

«



Skjærgårdsliv

2

           

Det panamaregistrerte bulkskipet ”Full City” gikk på grunn uten-
for Såstein sør for Langesund 31. Juli. Anslagsvis 200 tonn tungolje 
lakk ut og førte til alvorlige miljø-ødeleggelser blant annet på Strå-
holmen, Jomfruland og Portør. Også på steder som Breisand, Arøy 
og Skåtøy merket vi oljen i form av oljeflak som lå og fløt på van-
net, som griset til strendene, og oljeklatter som ble skyllet i land og 
festet seg til fjell og stein. Mange oljeskadde sjøfugl måtte avlives. 
Det er all grunn til å berømme den innsats som myndighetene, de 
mange frivillige, forsvaret og miljøvernorganisasjoner gjennom-
førte da skadene først var et faktum. 

Imidlertid står det også fortsatt mange ubesvarte spørsmål til-
bake: Hvordan kunne vi henvise et bulkskip til en slik ankerplass 
når det var meldt storm? Hvorfor startet ikke skipet selv motorene 
og kom seg ut av situasjonen i løpet av den halve timen skipet var 
i drift? Hvorfor ble det ikke slått full alarm i det øyeblikk losbåten 
oppdaget at skipet var drevet av, slik at slepebåt kunne tilkalles eller 
andre nødvendige beredskapstiltak iverksettes? Hvorfor nektet be-
redskapsledelsen ved kystverket i Horten å høre på lokalkunnskap 
med hensyn til vind og strømforhold slik at lenser kunne bli lagt ut, 
som kanskje hadde spart kysten for store ødeleggelser, fremfor en 
oppryddingsaksjon i ettertid som er anslått til å koste 200 millioner 
kroner? Men; hadde det virkelig vært mulig å legge ut lenser i rom 
sjø i flere nautiske mil tvers over Rognsfjorden, utenfor Stråholmen 
og Jomfruland og Portør, under de rådende værforhold, som hadde 
spart disse områdene for oljesølet? Det var nemlig i disse områ-
dene at det gjaldt som mest denne gang, og i Skagerrak er det dårlig 
med boltfester! Hvorfor ble Kreppa og østre øydistrikt stengt flere 
dager etter at utslippet var under kontroll, havaristen tømt og oljen 
drevet forbi? Var dette en panikkhandling og en punktmarkering 
foranlediget av et mediehysteri, fordi man ikke kom på noe bedre 
å foreta seg? Hvorfor avviste voksne brannfolk å åpne lensene i 
Kreppa for en skoleungdom på vei hjem fra sommerjobb, selv om 
klokken var over åtte, slik at vedkommende fikk en urimelig drøy 
hjemtur i en liten åpen båt i svarte kvelden? Hvor mange sjøfugl 
ble reddet etter vaskingen? Hva er en human avlivingsmetode for 
oljeskadd sjøfugl?

Avisen VG skrev på lederplass at de forvirrede øynene til en ær-
fugl før skuddet smeller er det vanskelig og glemme. Dagsrevyen 
advarte mot sterke bilder fordi innslaget inneholdt skyting av ol-
jeskadd fugl, som om det var mennesker i et krigsherjet Gaza det 
gjaldt. Miljøvernministeren gjorde knefall for naturvernerne i et 
valgår og satte i gang ressurskrevende vasking av oljeskadd sjøfugl 
fremfor å gjøre slutt på lidelsene med en velrettet hagleladning. 
Fornøyde naturvernere kunne konsentrere seg om logistikk, mat-
laging, innkvartering og nye medlemmer. 

”Oljen har nådd indre skjærgård i Kragerø, folk evakuerer
hyttene,” kunne vi høre, lese og se i mediene, mens vi tok vårt dag-
lige morgenbad i Sildebukta og barnefamiliene badet på stranden 
slik de alltid har gjort. Det var nemlig ikke så ille som mediene ville 
ha det til. Det blir dessverre lett hysteri ut av slike saker, men aldri 
så galt er det godt for noe. Så snart oljesølet var et faktum var det 
brått slutt på svineinfluensaen!

Ulykken viser med all mulig tydelighet hvor sår-
bar vår natur er og hvor viktig det er at vi klarer å 
forhindre slike ulykker for fremtiden, men hysteri 
er det ingen som er tjent med, heller ikke miljøet.
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Høst

Sett fra  
Sildebukta

Der er høst i dine øine, 
høst, som blaaner imod kulde - 
Stjerneskud! Og se, et snefnug - - - 
Det er hændt, som hænde skulde! 
  
Lille, alt skal trodse døden, 
gro sig frem for anden gang. – 
Dine kysses vilde roser
overvintrer i min sang.

Dette er et dikt av Olaf Bull
Fra diktsamlingen ”Digte” 1909

Knut Henning Thygesen er ordfører i Risør.

Etter Full City-havariet utenfor Langesund har regje-
ringen kommet med en ni punkts handlingsplan som 
skal sikre ressurser til oljeberedskap og tryggere sjø-
fart langs norskekysten. Det er bra. Men handlings-
planen må konkretiseres faglig og forpliktes politisk.  
Reaksjonen fra regjeringen kom mens tungolja ennå 
lekket rundt skipet og skvulpet mot svabergene på 
Sørlandet. Havariet har tilgriset 12 mil strandlinje, 
en mengde sjøfugl og viktige oppvekstområder for 
dyrelivet på kysten er berørt. 

Opp imot jul vil det meste av olja være fjernet og 
kanskje ute av syne. Med åra vil det sannsynligvis 
forsvinne. Vi er redd fokuset på sikkerheten og sår-
barheten langs kysten vår også forsvinner. Det er i 
alle fall erfaringene etter de mange tidligere forli-
sene og utslippene. Ute av øye, ute av sinn. Media 
og politikere vil atter konsentrere seg om skattelette 
for rederne og økt oljeutvinningstempo. Men hos 
oss som bor langs kysten og har tråkka i olja og sett 
sjøfugl langsomt fryse i hjel på holmene, vil angsten 
for nye og enda mer alvorlige forlis med olje og kje-
mikalier utenfor stuedøra alltid ligger der. Sammen 
med sinnet over at noe slikt kan få skje. 

I de diskusjonene som nå følger i kjølvannet av Full 
City-havariet vil det være interessekonflikter. Tankre-
dere og olje/kjemikalieindustrien vil slik de alltid gjør, 
presse på for å slippe unna krav som truer pengesek-
ken. Noen tiltak, som nye beredskapsbåter og utfasing 
av tungolje som drivstoff vil kreve betydelige beløp. 
Andre tiltak vil kreve organisatoriske forbedringer, 
myndighetsavklaring, lovskjerpelser, rutiner og kon-
troll som kanskje er mindre dyre. Like fullt; forebyg-
ging og beredskap handler om penger. For de mest 
innflytelsesrike aktørene handler det om å trygge 
kortsiktig profitt i et land der nettopp olje og tankfart 
har gitt enorme fortjenester. 

Sammen med staten må disse næringen bære et 
mye større økonomisk ansvar for å forebygge og ryd-
de opp. Olje-, fiske- og skipsfartsnasjonen Norge har 
i alle år vært preget av en nongalant holdning når det 
gjelder sikkerhet, miljø og forvaltning av biologiske 
ressurser langs kysten. Resultatene etter Full City-
forliset ses blant annet nå som stupende bestander av 
sjøfugl, fisk, og forvitrende biotoper og økosystemer i 
de hardest rammede områdene. Det er nasjonen ikke 
verdig. 

 Selv om det viktigste i regjeringens handlingsplan 
må være det forebyggende, må de ni punktene etter 
vårt syn utvides med et punkt om satsing på forskning 
og utvikling av tryggere sjøfart og beredskap. Det er 
avslørt store mangler, ikke minst på velfungerende 
lenser og oppsamlingsutstyr. Norge bør ha et særlig 
ansvar og de beste forutsetningene for å utvikle den 
beste teknologien. Det må også settes ned en uavhen-
gig granskningskommisjon, der alle sider av ulykken 
blir vurdert. Handlingsplanen må angi tidsfrister og 
spesifisere tiltaka. Og den må anslå nærmere økono-
miske rammer for hva regjeringen er villig til å inves-
tere. Det forventer vi nå.

Knut Henning Thygesen, Ordfører Risør
Per-Erik Schulze, Kragerø, Marinbiolog Norges 

Naturvernforbund
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– Dette er selve indrefileten i Kra-
gerø, sier Lauvland. Den nye mo-
derne bydelen blir liggende helt 

nede ved sjøkanten med storsla-
gen utsikt utover Bærøyfjorden 
med Galleiodden til styrbord og 

Bærøy til babord. Sentralt i for-
hold til kommunikasjoner som 
ferge og buss. Det er Otium, Kruse 
Smith og Kragerø Utvikling som 
står bak prosjektet. Den nye byde-
len hilses velkommen i sentrum, 
som dermed kan utvide sitt mar-
ked med 53 nye familier. – Det er 
klart at dette også vil bidra posi-

tivt til utviklingen i det gamle sen-
trumet av Kragerø sier Lauvland. 
De nye leilighetene vil bokstavelig 
talt ligge på Bryggekanten. Dette 
er dermed også det navnet som 
dette prosjektet markedsføres un-
der. Leilighetene blir lekre moder-
ne lyse leiligheter i småhusbebyg-
gelse som vil gli fint inn i Kragerøs 

gamle bygningsmiljø, samtidig 
som leilighetene fremstår som 
moderne og funksjonelle. Dette 
vil også knytte sammen bydelen 
på Tangen og sentrum på en ny 
måte. På utsiden skal det bygges 
en strandpromenade som vil bli 
en sjarmerende gangvei til sen-
trum av byen.

Her kommer det beste  
boligområde i Kragerø

Øyvind Lauvland i Kragerø Utvikling AS selger 
nå 53 leiligheter i Kirkebukta. Markedet er på 
vei oppover igjen, og de to dyreste leilighetene 
til over fem millioner kroner er allerede solgt.

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

Suite til 
dobbeltromspris!

Fra kr.  1.300,- for hele familien pr. døgn
(2 voksne og opptil 3 barn)

Eget aktivitetsprogram for barna:
Høst Rib – Dere får utdelt varmedresser  
og briller. Ta med god lue og votter
Fisketur – Få fisken ferdig tilberedt til middag
Spa behandlinger for barna
Vanngym
Yoga for liten og stor
Ansiktsmaling
Kino
Barnedisko
Lekerom

Legg høstferien til 
Quality Spa & Resort Kragerø
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Paret fra Lørenskog i Akershus 
ramser opp Kragerø sentrum med 
spennende butikker og gode re-
stauranter, golfanlegget på Stab-
bestad og en skjærgård full av 
opplevelser. Fem uker om som-
meren, og hver eneste frihelg fra 

Sjel i skjæra
fra påske til november

- Hvorfor dra noe annet sted? På Tåtøy 
bor vi praktisk talt på bryggekanten 
med fantastisk utsikt og kort vei til 
alt, sier Bitte og Finn Jentoft

sesongstart på golfbanen, til høst-
stormene setter en stopper for 
fritidsfisket langs bryggekanten, 

er hytta på Tåtøy familiens fore-
trukne fristed - Vi har snakket om 
å ta en båttur til Risør, men etter 
tre år har vi ennå ikke rukket så 
langt, ler ekteparet.  

Oliver overbeviste
Det er nå like lenge siden paret 
dro på hyttebesøk til noen ven-
ner på Sjøstrand litt lenger vest på 
øya. Den gang hadde Bitte og Finn 
hytte på Hvaler som de var svært 

Bredbånd. Med tekniske finesser 
installert er det null problem å ta job-
ben med på hytta. 

Fiskelykke. Bitte Jentoft er en ivrig fritidsfisker. Hun får ofte napp fra bryggekan-
ten 3 meter fra hytteveggen. Ektemannen Finn foretrekker golf på Stabbestad, 
mens familiens kongepuddel Asterix er glad så lenge han får være med på alt 
det spennende som skjer på øya.

Tid for morgenbad. Å våkne til denne utsikten er paradis på jord, mener hyt-
teeierne på Manodden.

fornøyde med. Men i løpet av hel-
gen ble det arrangert visning av 
en nyoppført hytte på Manodden 
like ved fergeleiet på Tåtøy. For 
fornøyelsens skyld gikk de for å se. 
Men sønnen Oliver, som da var 14 
år, fikk med seg hele fire visninger. 
Han falt pladask for den store mo-
derne hytta i rekke, den umiddel-
bare kontakten med sjøen og kort 
vei til aktivitetstilbud på Stabbe-
stad og i sentrum. Hallo, hva var 

det som holdt foreldrene igjen, 
undret han?  

- Det tar en time lenger å kjøre 
hit enn til hytta på Hvaler, men 
muligheten for å bo ”på vannet” 
og feriere i umiddelbar nærhet til 
et av Norges flotteste golfanlegg 
ble avgjørende. Vi bestemte oss 
der og da og slo til. Hytta på Hva-
ler ble solgt i løpet av tre uker og 
siden den gang har vi vært lykke-
lige hytteiere på Tåtøy, forteller 
Finn. 

Supert samhold
I løpet av få år har sameiet i Ma-
nodden Vel tatt synlig grep for å 
forskjønne eiendommene og fel-
lesarealene. Dekorativ beplant-
ning, hellelagte uteplasser og skil-
levegger av herdet glass mellom 
parsellene har avlet nydelige pri-
vate oaser. Men naboene er aldri 
langt unna et hyggelig hei over 
hekken eller det å dele en flaske 
vin på bryggekanten hvis anled-
ningen byr seg, forteller Bitte.

- Hyggelig naboskap er et pre på 
hytta. I tillegg får vi masse besøk av 
familie og venner hele sommeren 
igjennom. De stortrives her med 
bading på brygga, byturer og båt-
turer. Sjarmøretappen innebærer 
en båttur gjennom Eidkilkanalen 

Sjel i skjæra. Tåtøy er hyt-
tedrømmen, sier Finn og 
Bitte Jentoft som ferierer 
på Manodden for tredje 
året på rad.
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Tenkebenk. Hytteeierne på Tåtøy får mye besøk, men finner også sted og tid til 
fred og ro.

på Skåtøy, en stopp på Jomfruland 
eller lunsj på Valle. Sommeren er 
hektisk, aktiv og magisk. Men høs-
ten er vel så fin. Da sitter vi og ser 
Kragerø by bade under en rosalilla 
høsthimmel. Så går himmelen i 
svart og vi ser kun Kragerø skyline. 
Det er vakkert, smiler Finn.

Sverger til Stabbestad
Som svoren golfentusiast er Finn 
full av rosende ord over golfanleg-
get som befinner seg på Stabbe-
stadfastlandet rett bak Tåtøy. Tre, 
ofte fire ganger i uka drar han og 
de andre mannfolkene i hytterek-
ka den korte båtturen over til Stab-
bestad brygga. Der står en shuttle 
klar til å frakte dem opp til 18 hull 

og en fire timers atspredelse før 
seansen avsluttes med en utepils 
på den hyggelige golfkafeen.

- Det er en utfordrende bane 
med ganske mye lyng og skog. 
Du kan si det sånn, det går med 
en del baller. Men golfanlegget er 
tipp topp, busy og meget velor-
ganisert, sier han. Bitte drar også 
gjerne til Stabbestad, men da for å 
handle i den nye kolonialbutikken 
på brygga. 

- Å legge til i Kragerø sentrum 
midt i juli kan være en prøvelse. 
Hvis det bare er småting jeg man-
gler, er det befriende å bare ta jolla 
over til Stabbestad og vite at det 
finnes nok av ledige båtplasser. 
De to sønnene våre, Christer og 

Fergetider. Bitte Jentoft vet hva klokka er når fergen legger til kai rett ved hytta.

Oliver, har ofte med seg venner på 
hytta og da er Stabbestadbrygga 
med Beach Club, sandvolleyball-
bane og pizzarestaurant populære 
utfartsmål, sier hun.

Ikke som andre øyer
Etter tre år er det blitt tradisjon å 
delta på Tåtøys egen sommerfes-
tival, Sjela i skjæra, forteller Bitte 
og Finn.

- Festivalen har bidratt til et her-
lig fellesskap mellom fastboende 
og sommergjester. Det er super 
oppslutning og vi deltar på alt av 
utstillinger og konserter. Vi angrer 
ikke på at vi byttet hyttedrømmen 
på Hvaler med Tåtøy. 

Hver måned har sin sjarm, fra 
årets første påskebad til det siste 
en gang i oktober. Å våkne på 
bryggekanten, hente fiskestanga 
og lage fiskekaker av selvfisket 
torsk og sei, det er lykken. 

Eller å bare sitte og lese og nyte 
utsikten mot et rødt båtnaust og 
byen i bakgrunnen. Jeg er blitt en 
sann Tåtøyentusiast som elsker 
den koselige lyden av fergen når 
den legger til kai. Lenge før jeg ser 
den runde odden, hører jeg om 
det er ”Jesper”, ”Naus” eller ”Kra-
gerø” som kommer. 

Og bare spør meg om fergetide-
ne. Jeg vet alltid hvor mye klokka 
er når jeg hører ferga, ler Bitte.  

   
Tekst og foto: Angelique Krafft
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May-Lis  Hellum  er ei drivandes 
dame. Når hun ikke maler så har 
hun kanskje utstilling på Jomfru-
land. Her ligger hun på flatseng 
over galleriet og nyter sommerens 
øy. Til Tåtøy kom hun i 1984/85. 
Hun var en av de drivende kref-
tene bak starten av Kragerø Male-
klubb. I dag teller denne forenin-
gen førti medlemmer og har egne 
lokaler i Knivstikkersmauet. Hun 
har hatt utstillinger i Oslo og Kra-
gerø og på Tåtøy. Hun er engasjert 
i velforeningens arbeid og har 
ansvaret for kioskdriften om som-
meren med nøkkel og kasse. Hvis 
skolen en dag mangler en lærer så 
ringer de til May-Lis. 

- Jeg bor så nær skolen, ler hun. 
Så derfor er det greit og ringe etter 
meg. Under kulturfestivalen ”sjela 
i skjæra” som finner sted på Tåtøy 
hver sommer står hun for kunst-
utstillingen på skolen. Nå har hun 
også gått inn i styret for festivalen. 

Arbeidsledig? Ikke denne damen! 
På et rom på kvisten har hun 

sitt atelier. Her maler hun bilde-
ne sine gjerne fra Tåtøy, eller fra 
Jomfruland eller fra turer hun har 
vært på. Det var sol og godt vær da 
vi ankom Tåtøy for å snakke med 
May-Lis Hellum. Solen skinte over 
den vakre kjøkkenhagen med rips 
og solbær, og poteter og dill og ra-
barbara og alle slags grønnsaker. 
Malerinnen har grønne fingre og 
liker og stelle i hagen selv om det 
er mye og holde i orden. Hagear-
beidet er helse! sier hun. 

Da fanen til Tåtøy skole skulle 
lages var det May-Lis som malte 
bildet som ble sydd på fanen. På 
verandaen står det ripssaft som 
hun selv har laget fra hagen. Me-
get velsmakende var den.  Jeg tri-
ves godt på Tåtøy, sier hun. Her 
har folk omsorg for hverandre. 
Hvis jeg er pratesjuk kan jeg bare 
sette meg på rekkverket så kom-

mer det snart noen forbi og 
begynner å prate. 

Er det noe du i det hele 
tatt ikke liker her ute? Det 
er for mange katter! May-
Lis ler. – Det er kasent når 
de legger fra seg på plenen 
og graver opp det jeg sår i 
kjøkkenhagen. Om vin-
teren kan det også bli litt 
ugreit når vi er avhengig 
av ferge på kvelden og den 
ikke går og det er kaldt og 
uframkommelig. Men stort 
sett er det veldig greit og 
bo her, sier hun. Hun har 
både en datter og en søster 
boende på øya. De unge 
kommer flyttende tilbake 
og elevtallet på skolen lig-
ger stabilt rundt tretti elever 
forteller hun. Konflikten mellom 
sommergjester og fastboende har 
hun ikke merket noe til. Jeg synes 
sommergjestene og hyttebebyg-
gelsen har ført til en oppgradering 
av Tåtøy, sier hun. Jeg har aldri 
hatt noen konflikter med noen. 
Jeg synes både sommergjester og 
fastboende er hyggelige og bryr 
seg om nærmiljøet sitt på en god 
måte, sier hun. Jeg tror Tåtøy er et 
godt sted å bli gammel.  Selv om  
det er stor forskjell på Tåtøy før og 

nå. Før var AUF mye av det aktive 
miljøet her og stort sett alle var 
engasjert i partiet. I dag er det mer 
flerfarget og de unge stemmer på 
mange ulike partier. Dugnadsar-
beide er det nok også mindre av 
nå enn tidligere selv om det fort-
satt skjer. Tror at folk flest synes at 
fritiden er så dyrebar så den vil de 
bare nyte.

Snart kommer det et nytt bilde 
til på kvisten. Selv er hun kommet 

ut av tellinga. Jeg synes som-
meren er herlig på Tåtøy. Da kom-
mer som regel alle barnebarna og 
bor her på omgang. Kanskje blir 
det ny utstilling på Jomfruland 
til sommeren? Øya med strender 
og rullestein og sykkeltur i eike-
skogen. I et bilde på stueveggen 
henger alle barnebarna i en vogn 
på veien på Jomfruland, malt av 
May-Lis. Slik vil hun ha det, ei ekte 
Tåtøyjente!

Ei ekte Tåtøyjente!
I et sennepsgult hus øverst i Tåtøygrenda bor 
May-Lis Hellum. Her maler hun sine bilder. Her 
steller hun sin kjøkkenhage og byr på selvlaget 
ripssaft på verandaen. – Jeg føler meg som ei 
ekte Tåtøyjente selv om jeg egentlig kommer 
fra Vålerenga! sier hun.
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      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

Samtidig som hyttefeltet på Rapen skulle 
legge inn vann og avløp i hyttene benyttet de 
anledningen til å legge moderne fiberkabel 
fra Kragerø Energi i grøftene. Dermed ble det 
mulig for hyttefolket å skaffe seg bredbånd 
med både internett og TV.

Hyttefeltet som ble startet opp i midten 
av syttitallet, består i underkant av 100 hyt-
ter.  Ved starten baserte man seg på sisterne-

vann fra hyttetakene.  Senere ble det iverksatt 
grunnboring som var et betydelig fremskritt.  
Anlegget var etter hvert (ca 30 års drift) meget 
slitent.  Det var derfor meget kjærkomment 
da Kragerø kommune lanserte sitt omfat-
tende prosjekt.  Det ga et alternativ til en opp-
gradering av det gamle anlegget som uansett 
ikke ville tilfredsstille dagens behov. 

Det var imidlertid et omfattende prosjekt 

for å kunne knytte alle enhetene til det kom-
munale ilandføringspunktet.  Omfattende 
gravearbeider og rørleggerarbeider måtte til. 
Rapen Vel nedsatte en prosjektgruppe som 
fikk i oppdrag å lede arbeidet på vegne av hyt-
teeierne.  Beslutningene ble tatt i 06 og arbei-
det påbegynt i 07. 

Rørleggermester Gunvald Trulssen ble en-
gasjert som hovedentreprenør, som igjen 
engasjerte John Jacobsen som maskinentre-
prenør.  Prosjektet som har kostet i overkant 
av 12 millioner kr er blitt gjennomført på en 
utmerket måte.  Samarbeidet med Kragerø 
kommune v/ Vidar Olsen har vært meget bra.  

Man benyttet også anledningen til å legge 
kraftlinjene i bakken og å legge fiberkabel 
til alle hytter.  Rapentangen fremstår derfor i 
dag naturmessig flottere enn noen gang.

Ny tid for hyttene på Rapen  
-vann, avløp, bredbånd og internett

En milepel ble nådd da hele Rapentangen hyttefelt ble koblet til det kom-
munale vann & avløpsprosjektet for skjærgården i slutten av juni i år. Sam-
tidig sørget det initiativrike hyttefeltet for å legge inn bredbånd fra Kragerø 
Energi som muliggjør internett og TV. Vi er kjempefornøyde med løsningen, 
sier tidligere formann i Rapen Vel, Atle Barbo. Et godt prosjekt for oss der 
alt gikk etter planen takket være god planlegging, sier Karl Arnfinn Wik 
i Kragerø Energi.



Skjærgårdsliv

8

Skogen på øyene i Kragerø kan gi fine na-
turopplevelser.  Min venn Morten og jeg tok 
oss en tur på Arøy. Fra denne turen ble det 
mange fine opplevelser. Jeg la merke til at 
lyngen var begynt å komme seg etter tør-
kesommeren for et par år siden. De vakre 
lyngfargene er fine høstfarger. 

Jeg la også merke til at det var godt med 
tyttebær. Det ble en fin tyttebærtur med 
sønnen min Kristian et par dager senere. 
Det ble ”nyrørt tyting” til 12 personer og to 
middager.  

Like ved stien fant Morten og jeg et hvitt 
egg liggende så fint på en mose. Om det 
var lagt der av forbipasserende eller om 
det faktisk hadde vært hell i uhell når det 
hadde trillet ut er ikke så godt og si. Etter å 
ha konferert med min venn ”fuglekongen” 
Odd Bruce Hansen som er medskribent i 
denne spalten så tipper jeg på grønnspett 
ut fra størrelse og form og farge på egget. 
Det lå da også på et sted i skogen som jeg 
flere ganger har sett grønnspett eller spill-

kråka som den kalles i Sverige.
En vakker sommerfugl på en tistel lyste 

mot oss i kanten av stien like ved Humle-
vika.

En merkelig jettegryte ligger et lite stykke 
inn fra stien. Den er den eneste som er plas-
sert akkurat på den bergryggen,  og den er 
helt sirkelrund og ca 70 centimeter dyp.  På 
utsiden tok vi veien om Brønnane og enda 
flere jettegryter, før vi endte til et forfrisken-
de bad i Prambukta.  

I naturen rundt oss denne gang 
tar vi en skogstur på Arøy

Ved Brønnane på utsiden av Arøy.
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Lyng, bær og en  
sitronsommerfugl

I 1976 kåret det norske folk, gjen-
nom radioprogrammet Nitimen, 
røsslyng (Calluna vulgaris) til 
Norges nasjonalplante. Valget var 
ikke uventet - de røde lyngblom-
stene er et kjent og kjært innslag 
i naturen, fra vidstrakte lyngheier 
ved kysten og langt opp på fjellet. 
Dessuten er planten – i likhet med 
nasjonalfuglen fossekall – hardfør 
og lite kravstor hva angår leveom-
råde.

Lyngfamilien er in-
gen stor plante-
familie, knapt 
1200 arter av 

busker og dvergbus-
ker på verdensbasis. 
90% av disse ut-
gjøres av to slekter, 
poselyng (Erica) og 
alperose (Rhodo-
dendron) begge po-
pulære prydplanter 
utendørs. Røsslyng 
brukes også som 
ornamentplante, 
men er viktigere for 
birøkterne. En stor 
del av vår hjemlige 
honningproduksjon 
er nemlig lynghon-
ning. Planten bestø-
ves av noen ørsmå 
insekter som kalles 
trips og som tilbrin-

ger det meste av livet inne i lyng-
blomstene. Men det er ikke bare 
mennesker og insekter som nyter 
godt av røsslyng, hjortedyr spiser 
den med velbehag og lirypa er 
så godt som avhengig av de unge 
skuddene.

På engelsk kalles røsslyng 
heather (også et vanlig pikenavn) 
eller ling. Sistnevnte stammer fra 
et angelsaksisk ord for ild og vit-
ner om lyngens tidligere betyd-

ning som brensel. Slektsnav-
net Calluna kommer fra 

gresk ”å feie” og sikter 
til at røsslyng tidli-

gere ble buntet sammen og 
anvendt som feiekost.

De vel hundre ar-
tene av bærlyng (Vac-
cinium) omfatter flere 
økonomisk viktige arter 
som tranebær (ufravikelig 
ingrediens under amerikanernes 
thanksgiving-middag), blåbær og 
… tyttebær. Mang en norsk vil-
trett ville sett stusselig ut uten den 
friskt røde fargeklatten og IKEAs 
köttbullar er knapt tenkelig uten 
en klatt lingon.

På grunn av høyt innhold av 
benzosyre (også kjent som kon-
serveringsmidlet E210) er det lett 
å oppbevare tyttebær, også i ukokt 
eller ”rørt” tilstand. Med sukker og 
pisket eggehvite utgjør tyttebær 
dessuten den tradisjonelle desser-
ten trollkrem. De hvite klokkefor-
mede tyttebærblomstene vokser 
over store deler av Europa, Asia 
og Nord-Amerika … og har fått 
status som kommuneblomst i te-
lemarkskommunen Drangedal.

Da den norske hær i 1788 gjorde 
sitt mislykkede invasjonsforsøk i 
svenske Bohuslän, måtte soldate-
ne ty til det skogen hadde å by på 
under tilbaketrekningen. Heldig-
vis foregikk den i bærsesongen, 
men selv om bare 8 mann etter si-
gende falt under trefninger, døde 
mer enn 1500 på grunn av sykdom 

og dårlige hygie-
niske forhold. For 
ettertiden ble felt-
toget noe nedsettende kjent som 
Tyttebærkrigen.

Selv etter at siste bær er plukket 
har tyttebærriset en oppgave å ut-
føre - som overvintringsplass for 
den vakre sitronsommerfuglen. 
Allerede før snøen smelter i febru-
ar kommer de første sommerfu-
glene frem fra vinterhvilen – ja er 
solstrålene kraftige nok kan de til 
og med lokkes frem midtvinters! 
De mest hardføre individene trek-
ker seg dessuten ikke tilbake før i 
oktober!

Det er ikke alltid like lett å tolke 
dyrenavn. Tistelsommerfuglen 
drikker nektar fra tistler og nes-
lesommerfuglen legger egg på 
brennesler – da skulle vel sitron-

sommerfuglen ha tilknytning til 
sitrusfrukter? Langt ifra, denne 
gang dreier det seg om farge. Hun-
nen er hvitgrønn, men hannen 
har en iøynefallende sitrongul 
vingeoverside. Denne forskjellen 
på kjønnene er best synlig under 
flukt, da sitronsommerfuglen – til 
forskjell fra de fleste av sine hvite 
slektninger – aldri brer ut vingene 
når den sitter på en blomst. Det 
engelske navnet brimstone – det 
vil si svovelfarget – sikter til samme 
karakter. Dessuten var det kanskje 
nettopp denne artens ”smørfarge” 
som ligger til grunn for det engel-
ske ordet for sommerfugler – but-
terflies!

Odd Bruce Hansen
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Plutselig fikk jeg øye på tall og boksta-
ver i fjellveggen. Nå er jeg kanskje litt 
ualminnelig interessert i slikt, så jeg 
synes det var  pussig at jeg aldri hadde 
sett den tidligere. Det stod nemlig klart 
for meg at dette ikke dreide seg om noe 
som nylig var laget. Til det gikk de inn-
slåtte tall og bokstaver for ”i ett” med 
fjellet rundt. 

Jeg tok kontakt med min gode venn 
Morten Rugtveit som også har skre-
vet flere interessante artikler om slike 
”skriblerier” i fjell tidligere. Han dro ut 
men kunne ikke finne inskripsjonen. Vi 
dro ut sammen, men klarte heller ikke 
å gjenfinne den i første omgang. Selv 
om vi var helt innpå fjellet der den står, 
så falt lyset nå slik at det var nærmest 
umulig og få øye på den. Det var rett 
før Morten begynte å tro at jeg hadde 
sett syner at vi begge oppdaget den på 
nytt og kunne se klare tall og bokstaver. 
Imidlertid var det vanskelig å få tatt 
bilder som viste den under de rådende 

lysforholdene, så Morten trakk opp en 
rød farge som han fylte ut fordypninge-
ne i inskripsjonen med. Vi kan tydelig 
se at det står + 10 i fjellet.  

Hva skulle inskripsjonen bety? Kun-
ne det være et dybdemerke? Vi målte 
dybden i sundet  utenfor men den var 
beskjedne 6,5 meter.  Kan det være et 
grensemerke? Det stod rester etter to 
gamle jernbolter like ved inskripsjo-
nen. Morten tok turen en gang til et-
ter at vi hadde sett den første gang. Da 
han kom hjem og så nøyere på bildene 
så han ytterligere to bokstaver i fjellet, 
nemlig bokstavene M og b. Han foreslo 
dermed at inskripsjonen dreier seg om 
bredden i sundet, altså ti meters bred-
de, og at dette kan være en inskripsjon 
fra seilskutetiden. 

Uansett er dette et kulturhistorisk 
merke, som det hadde vært interessant 
om noen av våre lesere kunne fortelle 
oss mer om.

Underlig inskrip-
sjon i Kreppa
Jeg har kjørt gjennom Kreppa i 44 år og aldri sett den 
merkelige inskripsjonen, som plutselig en dag åpen-
barte seg i fjellsiden, da sollyset falt på en spesielt 
gunstig måte for dette stedet, da jeg passerte.

Fo
to

: M
or

te
n 

Ru
gt

ve
it

Bjørns Taxibåt og Hytteservice
Tlf. 97 17 46 30 - hytteservice@hotmail.com

SER ETTER HYTTA, NÅR DU IKKE ER DER

org. nr. 984 105 177 mva.

ETTERSYN AV 
DITT FERIESTED

enkelt vedlikehold 

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 var i sammen og fisket 
sei i Stanggapet. Dette var 
nytt for meg, Halvor satt på 

for-toften og jeg bak (akter) og vi 
fludde med blåskjell, som også 
var agnet. Halvor fikk fisk men jeg 
ikke eller svært få, helt til jeg lærte 
at en igrunn måtte være føre var 
med og dra til, en liten bevegels 
opp så kunne en dra til og da satt 
den der, noe som også gjelder for 
makrellen. 

Anker ble syk en høst og Halvor 
og jeg skulle fiske med bakker. 
Skjene sjøl og egne var ingen en-
kel oppgave for en nybegynner, 
og jeg husker jeg satt på kjøkken 
gulvet hjemme, og at det var et 
søl, og var vel heller ikke mer enn 
et par tre ganger, men jeg hadde 
lært noe. Dette måtte være i 1944 
og jeg hadde min første fiskebåt, 
med hytte over motoren og litt 
aktenfor.  Den var av lemmer som 
Far hadde laget. Når vi så skulle 
sette bakka gikk motoren på tom-
gang, jeg styrte og Halvor satt og 
hev krok for krok fra Klokkebøyen 
og vestover, her var det visse mer-
ker og styre etter. Disse sjøl egna 
bakkene står ikke lenger enn at 
når en har kjørt opp til andre en-
den så kan en begynne og dra. Det 
var stille og fint vær, og jeg regnet 
med og bruke motoren og følge 
bakka når Halvor dro. Men nei da, 
her hadde de brukt årene i alle år 
og så og så. Nå måtte lemmene 
hukes fra og jeg måtte andøve 
med årene, her var de gamle eldst 
om jeg fikk dra noe husker jeg 
ikke, men er nok sansynlig. Anker 
ble frisk og jeg var glad.

Halvor arbeidet noe på kom-
munen (veiarbeid) og om vinte-
ren med snømåking. Under garn-
fisket etter makrell var han ofte 
med og pelle makrell av garna, 
fortrinnsvis hos Leif Postmyr, her 
var han vel også med og lappet 
garna om vinteren.

I begynnelsen var jeg inne på 
Anker og båten hans 21-22 fot 
og en 3,5 hk. Marna motor. Det 
var vel den mest lettente Marna 
hadde laget, for her var det det 
samme hvem det var og i hvilken 
forfattning vedkommne var så 
tente den på første sveivet. Det 
var mange som lånte den og den 
nektet aldri, og det gjorde vel hel-
ler aldri Anker. Anker fulgte med 
været og flyttet til innsiden av 
Øya, og kunne vel om han drøyde 
føre til noen problemer, men det 
gikk bra, for det var ikke bare og 
komme om bord, når det var blåst 
opp her var det mange episoder. 
Men alt har en ende slik også for 
motoren til Anker. Han fikk en 
ny samme slag og størrelse, men 
det var også den eneste likheten 
jeg minnes. Denne var tungstar-
tet og til tider uvillig, Anker var 
blitt eldre og var vel ikke så sprek 
lenger heller? Selv ble en mer og 
mer opptatt med sitt, og det blev 
sjeldnere tid til en prat med An-
ker. Nils var for lengst borte og vi 
hadde flyttet opp i Løkka, og An-
ker flyttet omsider til familien på 
Furuholmen hvor han hadde et 
lite krypinn, men han hadde liv 

rundt seg, noe Anker hadde satt 
pris på i alle år, og som vi vel også 
innledet med 

Harald Postmyr engasjerte også 
Anker en del til og hente Sofie og 
Tonny når de hadde rodd utover 
til Postmyr om mårran for og se 
til markens grøde. Det hendte vel 
også at Harald lånte kog-
gen til Anker og hentet dem 
selv, men i mange tilfeller 
var det meg som var ute og 
hentet dem. 

8 mai på frigjørings da-
gen som det også er i skri-
vende stund 50 år senere, 
var det meg som var ute og 
hentet dem, Sofie, Tonny, 
Tullemor og Jens, og kunne 
fortelle at det var fred, kri-
gen var slutt.

I følge Tullemor fikk hun 
være med meg til byen om 
kvelden for og se på folke 
gleden. Dette burde jeg vel 
ha husket men beklagelig 
vis er dette helt vekk, hun 
skulle jo senere bli min 
kone. Tullemor forteller 
også at vi så tre Tyske sol-
dater, muligens sammen 
med hjemmefront folk, og 
de lo og var glade Kanskje 
var det Østerikere som var 
utkommandert, vi får være 
så ærlige og si at mange av 
den Tyske hærs soldater 
heller ville vært hjemme 
hos sine kjære i Tyskland. 
Dette var nok tungt og 
svelge, likedan med dem 
som hadde en dobelt rolle unner 
krigen, hadde de gått til den andre 
siden om resultatet hadde blitt 
annerledes? Det var nok ikke lett i 
den aktuelle tiden og for dem som 
hadde mistet sine. 

Men går vi tilbake til førkrigs ti-
den som vi begynte med om Halv-
or og Amalie, Anker og Nils så var 
det vel en gild tid, men her er en 
vel i fare for og bli missforstått? Vi 
var fattige som lusa sier Åge Klau-
sen. Folk hadde lite men var de 
ikke desto mer fornøyde med det 
de hadde av husgeråd og klednin-
ger, og en viktig ting i dagens over-

flod samfunn,så bidrog de heller 
ikke til de gedigne søppel fyllinge-
ne rundt om i det ganske land. De 
hadde ikke elektrisk komfyr, med 
trinnløse brytere, de hadde ikke 
elektrisk strykejern med damp og 
termostat. De hadde ikke klokker 
som gikk på batteri, de hadde ikke 

i særlig grad elektriske varmeov-
ner, heller ikke varmtvann behol-
dere, de hadde ikke TV hverken 
en, to eller tre og alle de andre ka-
nalene. Ikke elektriske hårtørrere, 
eller brødristere o.s.v. men det de 
hadde var livsgleden i allefall dem 
som hadde noe og putte i magen 
for og overleve, her delte den fat-
tige med den som var enda fat-
tigere, dette er brutalt, men nære 
sannheten slik jeg ser det 

Vi går tilbake til Nils og Ama-
lie, henne husker jeg bare så vidt 
og hun var et stort menneske, el-
lers husker jeg lite om henne, så 

vi får holde oss til Nils og det han 
sto for. Nils fortalte mange gan-
ger hva huset hans hadde kostet, 
i matrialer  og var hva jeg minnes 
90 kroner vel var ikke huset av de 
største. Det er vel også slik at det 
var blitt bygget på/til den ytterste 
gangen med trapp opp til loftet og 

soverom 
Huset var bygget av 3 

toms pløyde plank, og hu-
set var ikke bredere enn 
at rommene gikk fra vegg 
til vegg på tvers av huset. 
Dette var som hos Anker 
som vi har vært inne på, 
men hos Anker var det 
bare en stige fra kjøkke-
net. Det vi husker best 
hos Nils var i de strenge 
vintrene, hvor han hadde 
fått blåst seg  et hull i det 
isete vinduet, og kikket ut 
i et rundt kikkehull hvor 
vi fikk et skimt av Nils og 
litt nattlue. Men senere 
på våren når vinduene 
igjen var klare, så vi Nils 
med nattlua på, og han 
hadde vel også kaffe kop-
pen på bordet, der han 
skuet utover fjorden vil vi 
tro, for nå var det kaffe og 
få kjøpt uten merker ! Nils 
hadde 6 av sine døtre og 
sønnen Ole i Oslo, som vi 
jo var inne på, men han og 
Amalie hadde også 2 styk-
ker i Kragerø. Den ene var 
Alfhild som var gift med 
Halvor Larsen (Røsshol-

men ) så hadde de Lisa som var 
gift med Inge Klausen, og som 
bodde på Østre Øya, og som vi var 
inne på, der var Nils ofte, hvor vi 
så han gikk over heia. Inge og søn-
nen Åge fisket mye med ålteiner 
og til dette måtte de ha småsild, 
og her så vi de komme roende 
med vadprammen og i mange til-
feller kom de ikke lenger enn til 
Urene, før de i vannkikkerten fikk 
se et sildestim de kunne kaste på, 
og da var det moro og være med 
og dra i land vadet. Jeg fikk også 
ved et par anledninger være med 
i prammen, og den ene gangen 

fant vi silden ved Trikotasjen. Men 
tilbake til Urene og kastene der, 
som noen ganger var iblannet 
store brislinger, og av disse kunne 
vi få noen, og da blev det stekte 
brislinger med eggerøre over, 
det smakte godt. I mange tilfeller 
hadde vi besøk av vår Oslo fami-
lie, som syntes dette var en meget 
god kost forandring. De fikk seg 
også noen noen småsild, for uten-
for brygga var det mye hvitting 
og sypiker (hyser) som ble stekt i 
sene kveldstimer.  Men det er flere 
i Urene som ikke er nevnt og her 
var det Bakke-guttene og søsteren 
Hulda som vi mange ganger gikk 
ærend for. Jeg tror faren hette Lars 
Larsen. Det var en litt artig epi-
sode vi tar med, og det var Hulda 
som fikk se Postbåten (Kystruta) 
komme ute i fjorden, da roper hun 
til guttene Gustav og Ole, har dere 
Korsfestet båten ordentlig. De 
hadde ingen brygge men lå på en-
den av Ankers  brygge og det var 
en lavbordet kogg, med en liten 
totakts motor, men de hadde årer 
og seil, og fisket mest innaskjærs 
det jeg minnes. 

Så hadde vi Henrik Sørbø som 
var innflyttet Vestleding, og som 
tidlig begynte og tråle reker i Kra-
gerø fjorden. Hans første tre koner 
husker ikke jeg, men den fjerde 
Tellevine fra Egersund hadde vi 
jo et vist kjennskap til, og her var 
vel begge to noe spesielle person-
ligheter uten og gå så spesielt inn 
på dette. Det hette vel at de hadde 
hver sine gryter når det dreide 
seg om middagsmat, og vi husker 
Henrik med hatt og grønt forkle, 
ved springen og rensket uer eller 
berggylt som skulle saltes, og el-
lers grønnsaker til middag. Det 
var nok her ikke innholdet i gry-
tene var helt overens stemmende 
mellom Henrik og Tellevine. 

Vi husker også om sommerene 
at Henrik tok sitt morgenbad og 
stupte uti, mens Tellevine vel al-
dri helt ble fortrolig med det våte 
element og badet hos oss hvor det 
var grunt, og ikke og forglemme 
med badering plasket hun (e je 
ikke flink) var vel slik hun sa det, 
der brystene hennes ikke altid vil-
le være inne i tekstilene, og for oss 
unger var naturligvis noe spesielt. 
Hun var  heller ikke særlig sjenert 
når hun skiftet og hvem som var 
i nærheten. Tellevine var snild og 
grei, her var nok Henrik langt mer 
bøs. Henrik drev med oppkreving 
av havneavgifter i mange år, og 
var vel også hva de levde av på 
sine gamle dager. Han var umåte-
lig sprek og i alder av 70 år så jeg 
selv han bar 50 kg. sekken med 
poteter fra byen og til Urene uten 
opphold. Det var vel i krigs årene 
det jeg minnes.

 

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

Nå skriver han om Øya.

Fortsetter neste nummer
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Leif Abrahamsen

”Godag Pettersen!”  Slik begynner et 
gammelt brev jeg plutselig kom over 
i min fars etterlatte papirer. Der er 
det mye rart kan du tro! Blant annet 
dette brevet fra sjømannen Leif Abra-

hamsen til Pettersen på Arøy. Fra Stil-
lehavet i slutten av mars 1932! Om bord 

på skuta Danwood! Etter mer enn 70 år 
skal vi altså kunne få lese hva det gamle sjø-

mannsbrevet forteller. Er ikke det morsomt da? 
Jeg synes i alle fall det! 
   Fordi det forteller oss hva disse menneskene 
var opptatt av for tre generasjoner siden, og 
noe om hvordan sjømannslivet fortonet seg. 
Jeg satte straks i gang en historisk ekspedisjon 

for å finne ut mer om skuta og Leif Andersen og 
Pettersen på Arøy, men først altså til selve sjø-
mannsbrevet. 

”Takk for brevet – jeg fikk det i Portland men 
jeg fikk ikke tid til at skrive til deg, vi lå tre da-
ger ved land og jeg arbeide overtid hver kveld. 
Ja i dag er det Sjærtorsdag og jeg har fri hele 
påsken. Vi går langt nord denne turen så det er 
kaldt. Vi passerte noen øyer her om dagen, de 
var hvite av sne. Vi er vel i China sist i mars. Vi 
går over på en 18 a 20 døgn denne turen. 

Ja nu har vi ny skipper og ny førstemaskinist – 
det ser ut til at være greiefolk. Det er ikke sikkert 
at vi skal til Shanghai denne gang heller, forrige 
tur var vi i Chin Kiang, det er hundre mil ovenfor 

Shanghai. Det var 
mange krigsskip 
og se. Det var alle 
nasjoner oppover 
hele floden. 

Det har vist 
været fin vinter 
hjemme i år. Eller 
hvordan er det? 
Har februar og mars været kalde så kan jo det 
være vinter nok ikke sant. Det har vel ikke væ-
ret nogen tur på ski til Skåtøy i vinter sånn som 
da jeg var hjemme. Ja guttene har fått skøiten 
ferdig, den går visst bra, men det gjør Danwood 
også. Du skulde se når vi slipper løs 3200 hester, 

«Stillehavet 24/3-32»

Det var far til ektemannen Pål Nilen, Hol-
ger, som satte den gamle rekorden med et 
gresskar på 24 kilo. Nå ligger årets høst an 
til å kunne bli enda bedre enn det. Maken 
til gresskar skal du i alle fall lete lenge etter! 
Det blir spennende å få høre vekten på det 
når det skal høstes. 

– Vi har alliert oss med andre familiemed-
lemmer som skal få noen av gresskarene til 
syltetøyproduksjon, for dette blir alt for mye 

for oss. Det ene kjempegresskaret etter det 
andre vokser villig vekk i hagen til Nilsens 
på Arøy sammen med frukt og grønnsaker. 

Hemmeligheten? Nilsens har laget et 
vanningsystem fra brønnen. Litt kunstgjød-
sel har det også vært i vannet av og til på 
forsommeren. Så har vi knepet av noen av 
knoppene. Dermed så blir det mer næring 
til de som blir igjen. 

Du store!  
For et gresskar!

Det kan gå mot ny gresskar-rekord på Arøy. I hagen til 
Laila Nilsen vokser et kjempe-gresskar som kan true den 
gamle rekorden på 24 kilo.
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da må det gå! Da vi gikk fra Gøteborg hadde vi 
den oppe i 13 og ¾ mil og på last gjør vi elve og 
en halv, også det er bra fart. 

Ja nu er det snart sommer igjen. Tiden går. Nå 
kommer det an på hvor vi skal hen, det er snakk 
om at vi skal til Australia og laste korn. Det er 
snak om at vi skal gå i korntraden på Australien 
og China. Det stod i avisene oppe i Portland 
at de holdt på med en last fra Australien op til 
Europa  men det er ikke sikkert. Det er kolt om 
dagen det er sne og kolt så det var is på dekket 
og vannpumpen på dekket var frosset så vi har 
vinter om bord i Danwood nu i påsken. Jeg har 
vasket klær i dag og lest aviser nu får jeg fire fri-
dager så noget må en finne på for å få tiden til å 
gå. Jeg går dagmann og arbeider 8 timer fra kl.8 
om morgenen til halv seks om kvelden. 

Hvordan står det til på Arø nu og hvordan har 
du det da Pettersen, det er jo våren og du skal vel 
snart til med våronnen. Jeg hadde Julen oppe i 
Portland, vi hadde det festlig i julen. Nyttårshel-
gen hadde vi i sjøen. Hvordan har Martin det nu 
da. Han bor jo på Knuten nu. Du får hilse han 
fra meg og hilse alle på Arø fra meg. Etter hva 
vi hører i radioen skal det være rolig i mellom 
Japaneseren og kineseren nu, de har vist sluttet 
fred.  Ja her skulde du ha været med Pettersen så 
skulle du ha set mye rart. Når vi ligger ved land i 
China så har vi mye å gjøre i maskin. Der har vi 
gjerne en 17 og 18 dager ved land men i Amerika 
er det bare 3 og 4 dager ved land. Du får ha det 
så bra og lev vel.

 Hilsen fra Leif Abrahamsen.
Skriv snart da Pettersen.

Kiil-Sandtangen AS  Kjølebrønd, 3766 Sannidal/Kragerø
post@sandtangen.no Tlf. 35 98 47 60 Faks 35 98 47 61

Kiil-Sandtangen er forhandler av Fjord, Nidelv, Nimbus, 
Eikeli, Skibsplast, Uttern, Cappeli, Beneteau, Yanmar, 
Mercruiser, Volvo Penta, Nanni, Suzuki og Mercury

Les også om våre opplagssystemer  
og truck/kran løsninger.

VINTEROPPLAG SERVICE - VEDLIKEHOLD
REPARASJONER AV BÅT OG MOTOR

Trenger du innendørs  
vinteropplag?
Vi har noen ledige plasser.

Spesialoppdrag:
Kill-Sandtangen holder i  
disse dager på med vasking 
av båt etter ”Full City”. 
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Vasker båter
En omfattende vask av båter måtte iverk-
settes etter havariet med Full City. I Kra-
gerø er det Kiil-Sandtangen som har blitt 
utpekt av forsikringsselskapet til å forestå 
dette arbeidet. Nær 400 båter er innmeldt 
etter oljesølet. 40 båter er allerede vasket. – 
Det er båter fra Bamblekysten og utsiden av 
Portør som er verst, sier Terje Kiil ved Sand-
tangen.

Også i Larvik og Bamble har firmaer blitt 

utpekt til å ta seg av oljetilgrisede båter. 
Forurensningsmyndighetene ved Fylkes-
mannens miljøvernavdeling har besøkt 
Sandtangen og godkjent arbeidet med båt-
vaskingen. – Vi bruker et avfettningsmid-
del, deretter tørkes det av med klut, slik at 
ingenting går ut i miljøet sier Kiil.

Kiil-Sandtangen har i løpet av de siste 
årene bygget opp en solid bedrift i Kragerø 
basert på båtopplag, salg og reparasjoner 

av båter. Oppdraget med å vaske båter etter 
oljesøl er likevel av de mer spesielle oppga-
vene firmaet har tatt seg av. Glassfiberbåte-
ne blir like fine etter vask og eventuell rub-
bing/polering, mens på ”bløtplast-båter” 
som Pioner og Rib’er er det vanskelig å få 
vekk all misfarge etter oljesølet. 

Det er imidlertid stor forskjell på båtene 
også i hvilken grad de er rammet. Båter fra 
Melbyfjorden og Åbyfjorden og Portør er 

verst nedsølt. Vi må vel likevel kunne kon-
statere at vi slapp rimelig fra det i Kragerø, 
da det ser ut som det ikke kom noe særlig 
olje inn i skjærgården hvor de fleste båtene 
var, slutter Kiil.



Skjærgårdsliv

1414

Lunt, lite eller lekent
På Steinmann

                      Jim
                     Ane
                Helene 
             i høstens
          kolleksjon
                       fra
                 Vestøl
          Lazy days
         Lise Ann´s

HøstMote09.indd   2 16-09-09   10:11:50

Lunt, lite eller lekent
På Steinmann

                      Jim
                     Ane
                Helene 
             i høstens
          kolleksjon
                       fra
                 Vestøl
          Lazy days
         Lise Ann´s

HøstMote09.indd   2 16-09-09   10:11:50



Skjærgårdsliv

15

HøstMote09.indd   3 16-09-09   10:12:14



Skjærgårdsliv

16

Det er høst
i butikken!

Åpningstider: Man - fre 09-17, tors 09-18, lør 09-15

www.vestol.no
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Hjem? Hvor er hjem? Er ikke det 
her på hytta hvor stearinlysene 
blafrer i vinden, månelyset kaster 
lange skygger over naboens eien-
dom, og kattungene har vokst seg 
store og selvsikre siden i våres? Du 
kan så si…

Kl. 08.00: 14 grader, dogg i bå-
ten, blek morgensol i Kreppa på 
vei til jobb. Møter en sel, sakker 
farta, har tid til det. Selv om det 
står 20/6 – 20/8 på 5-knops-skilte-
ne, føles det nesten syndig å bren-
ne på gjennom det aller smaleste. 
Her skal man føle strømmen ta tak 
i båten, høre makrellen sprette og 
rekke å se hele svevet til hegren 
som alltid letter akkurat her. 

Og idag altså hilse på en sel.  
Lenger framme, i Skienssund, 
møter jeg – ja, her skulle jeg gjerne 
ha sagt med Erik Bye; en fisker 
som hilser og gjør dagen dobbelt 
rik med det – men her er det altså 
mer sannsynlig å møte en lekter 
med en sementblander eller to, på 
denne tiden av året. Det er mulig 
de hilser, de og, men jeg skjøn-
ner aldri helt hva som er foran og 

Kommer du hjem snart?
bak på disse innretningene, om 
det er en båt eller en flåte og hvor 
et eventuelt menneske sitter, og  
innen jeg har funnet ut av det, er 
vi forbi hverandre. Men et sleng-
kyss kan vel ikke skade…

Så er det sjarmør-etappen igjen 
over Bærøfjorden, hvor ferja er 
den eneste mulige venn eller fien-
de, jeg blir aldri helt klok på den. 
Kjører inn i en høst-stille Blind-
tarm med mer enn nok plass til å 
fortøye sidelengs. Så er det bare å 
spasere til jobb. Det skal bli godt 
med en kaffe nå…

Jeg tar meg i å tenke på alterna-
tivet…

Kl. 08.00: ”Dørene lukkes”. Bas-
tet og bundet på hender og føtter 
mellom to ”Dagens Næringsliv”-
knitrende advokater som har be-
stemt seg for å reise miljøvennlig 
til jobb. Vel og bra, alt sammen. Så 
blir det kanskje full stans i tunnel-
len. Eller billettkontroll. Eller noe 
annet utrivelig. Eller kanskje bare 
en generell uro over å være i takt 
med altfor mange på en gang?

Så er det bare å glede seg til en 

kaffe med en venninne etter jobb, 
som helst skal avtales tre uker i 
forveien. ”Pust og pes, tidsklem-
ma, må trene, oops, jeg må løpe, 
osv.”

Bare en sel, sa du?

-Kommer du hjem snart?
De synes synd på meg der inne 

nå. Som om jeg ikke rakk toget, 
liksom.

Jada, jeg kommer hjem. Snart. 
Har bare en fullmåne å rekke. Og 
etpar makrellsprett å forfølge. Og 
en sel å bli bedre kjent med…

;)Katja.
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En smak av storby i småbyen

Untitled-1.indd   1 23-09-09   08:47:28



Skjærgårdsliv

18

Gravemaskinene tar et jafs av Gre-
vinne Wedels gruve på Langøy. Nå 
skal den gamle gruven tømmes 
for vann og Norges lengste fyr-
satte gruvestoll på over 400 meter 
åpnes for besøkende. Det er Ann 
Kristin Wiik og Morten Tangen 
som står bak prosjektet. Det unge 
paret har flyttet til Langøy for å 
starte gruvedrift! Men i stedet for 
å ta jern ut av fjellet vil de to ha 
besøkende inn i gruven som skal 
bli sentrum for arrangementer og 
events. 

Mange ideer
– Vi har mange ideer og tenker 
blant annet på å legge opp til be-
spisning med langbord inne i gru-
ven, sier de to. Grubevin og øl er 
også blant ønskene på menyen. 
Stigerboligen har fått nytt tak og 
skal benyttes som overnattings-
sted. Kanskje vi også kan ha åpent 

her i helgene med en liten cafe el-
ler mulighet for selvbetjening av 
mat og drikke, sier Wiik. 

Tursuksess
I helgen ledet den unge damen 
en gruppe på femti personer som 
gjerne ville se øya og høre mer om 
planene for det nye reisemålet i 
Kragerøskjærgården. Turen ble en 
suksess. De besøkende fikk en ori-
entering om gamle kulturminner 
og gruvedriften og det ble tid til 
en rast ved stigerboligen. Planen 
er at grevinne Wedels gruve på 
Langøy skal stå klar til å kunne ta i 
mot besøkende fra 2010. 

Vil utvikle Langøy  
som reisemål
Målet er også å utvikle Langøy 
som reisedestinasjon for turister. 
I dag drar mange til Jomfruland 
fordi alle kjenner øya, mens få 

drar til Langøy. –Er det noen som 
har forvillet seg til Langøy så er 
det gjerne fordi de har tatt feil fer-
ge, ble det spøkt med under hel-
gens arrangement. Vi har heller 
ikke hatt noe tilbud for bedrifter 
og grupper som ønsker opplegg i 
skjærgården. Det vil vi gjøre noe 
med gjennom å opprette dette til-
budet. En forstudie til prosjektet 
viste lovende tilbakemeldinger og 
nå startet forprosjektet for blant 
annet å sette i stand lokalitetene. 

Gruvedrivere på Skippervik
Vi ønsker også å få fram gruve-
historien og de gamle veiene, sier 
Wiik, som gleder seg til å komme 
i gang med prosjektet. De unge 
”gruvedriverne” bor på Skipper-
vik og kommer til å drifte gruve 
og stigerbolig og arrangementer 
herfra.

Nytt liv i gammel gruve
Ann Kristin Wiik og Morten Tangen har 
flyttet til Langøy for å begynne gruvedrift! 
Nå vil de to skape nytt liv i en av de gamle 
jerngruvene på Langøy, med gruvebesøk, 
events og servering. Ideen synes å være 
god. I helgen var over femti personer møtt 
fram bare for å se på den gamle gruven. I 
stigerboligen skal det bli muligheter for å 
overnatte.

Det var Peder Anker som drev Bærums Verk 
og jerngruvene på Langøy østre. Anker var 
Norges første statsminister etter 1814. Hans 
svigersønn grev Herman Wedel Jarlsberg var 
finansminister. Dermed hendte det at både 
landets statsminister og finansminister opp-
holdt seg på Langøy i perioder samtidig. Om 
tiden på Langøy heter det at ”tiden på Strand-
bakken (Langøy hovedgård) var en lykkelig tid 
for familien Anker.” Ankers bumerke i form av 
et anker i støpejern fra Langøy henger fortsatt 
i vinduet over hoveddøren.

Man kan jo også tenke seg at den unge gre-
ven kunne ha hatt sine lykkelige stunder med 
sin hjertes utkårede på rideturer til familiens 
lysthus i skogen ved Langøy hovedgård. An-
kers datter Karen Christina Andrea, skulle i 
alle fall bli gift med grev Herman Wedel Jarls-
berg. Hun ble dermed ”grevinne Wedel”. Dette 
ble da også navnet på gruven ved Langøykilen 
hvor en av Norges lengste fyrsatte gruvestoller 
befinner seg på over 400 meter rett inn i berget. 
En stoll er en vannrett gruvegang i motsetning 
til en synk som er en loddrett gruvegang, også 
kalt sjakt. Når litt muntre gutter for første gang 
har vært inne i jerngruven her sier de gjerne at 
de har vært ”inne i grevinna”!

Et kapittel i norsk bergverkshistorie
Det er få steder i Norge som kan oppvise ma-
ken til gruvehistorie som på Langøy. Gjennom 
200 år var jerngruvene her en del av Norges 

største industriforetak. Jerngruvene på Lang-
øy var Norges nest største, bare overgått av 
jerngruvene ved Arendal. 

Det var 29 navngitte jerngruver på øya i 
følge en rapport fra bergamtet på Kongsberg 
anno 1739. I en artikkel av Sigvart Strandsted 
om ”Jerngruvedriften i Sannidal og Skåtøy” i 
bygdeboken fremkommer det  ”en anslagsvis 
beregning over den utdrevne malmmengde fra 
gruvedriftens begynnelse på Langøy fra 1791 – 
1870, til sammen omkring 457 000 tonn.” 

Nå var imidlertid jerngruvene på Langøy 
allerede satt i profesjonell drift allerede fra 
1640-årene av Gabriel Marselis. Bøndene på 
øya hadde brutt ut jern allerede fra midten 
av 1500-tallet. Tar vi med denne driftsperio-
den og de siste driftsperiodene i tiden mellom 
1906 og 1963, der taubanen fra Fru Ankers 
gruve fraktet ut 10 tonn malm i timen, ser vi 
at det raskt kan komme til å dreie seg om det 
dobbelte, altså rundt 1 millioner tonn jern-
malm som har blitt banket ut av fjellet fra 
Langøy gruver gjennom årenes løp. 

Bærum øg Fritzøe Jernverker som begge 
drev jernutvinningen på Langøy kan kanskje 
best sammenlignes med Statoil og Hydro i 
dag. Senere fulgte feltspatutvinning i stor stil. 
Øya er gjennomhullet som en sveitserost av 
gruver og brudd.  En av de første beretninger 
vi har om folk på Langøy levner dem liten ære. 
Det var folk fra Bergamtet på Kongsberg som 
hadde blitt sendt til øya på oppdrag fra kon-

gen som kom med 
den lite flatterende 
karakteristikken. I 
rapporten fra Bergamtet fra 
1739 heter det blant annet:

”Bønderne på øen som her agerer 
bergfolk, er alle in totum confuse 
(totalt sinnsforvirrede) umulige at 
beskrive, samt unyttige at lese noget 
derom!”

Peder Anker som var eier av Bærums Verk 
og som drev jerngruvene på øya var av en gan-
ske annen oppfatning. Han var svært glad i 
arbeidsfolkene sine på Langøy og fremholdt 
deres flid og arbeidssomhet og at Langøyfolk 
var velsignet med et spesielt godt humør.

Anker, industriherre og samfunnsbygger
Anker anla veier, bygget arbeiderboliger i 
Bergbakken, anla kirkegård i 1805 og oppret-
tet en av landets første faste skoler for ”arbei-
dernes børn”, det var nemlig ikke vanlig i de 
tider. Skolen i det vesle rødmalte skolehuset 
ved Langøy Hovedgård ble anlagt allerede i 
1797 og var visstnok landets tredje faste skole 
for arbeiderbarn. Klokken i klokketårnet på 
kirkegården er skjenket til øya av Anker selv. 

Anker drev også landhandel i Langøykilen. 
Her kunne gruvearbeiderne i stedet for lønn 
ta ut varer som mel, brennevin, kjøtt og korn. 
Dette klagde byens handelsborgere over, men 
virksomheten ble ikke stoppet. 

Konkurrenten Fritzøe Verk var ikke dår-
ligere. Deres landhandel eller Magazinbod 
som den het lå på Vestre Langøy som også var 
stigerbolig for Fritzøe Jernverk. Disse to jern-
verkene var det altså som gjennom 200 år på 
17- og 1800-tallet drev Norges største indus-
trivirksomhet med jernmalm fra Langøy. På 
det meste bodde det rundt 200 fastboende 
mennesker på Langøy. Langt de fleste hadde 
tilknytning til gruvevirksomheten. Her var 
malmkjørere,  gruveslusker, stigere, jakteskip-
pere, markskeidere, tømmerhoggere og sme-
der. 

I dag er det vel kanskje under tyve fastbo-
ende på Langøy, men om sommeren blom-
strer samfunnet opp og feriebefolkningen kan 
vel under denne tiden langt overstige tidligere 
tiders bosettingsrekorder.

Om Grevinne Wedels gruve og gruvedriften på Langøy
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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

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

Det var såkalt fyrsetting som dominerte jernut-
vinningen på Langøy i den tidligste perioden. 
For å komme seg en meter innover i fjellet gikk 
det med 14 favner setteved! Langøy og øyene i 
nærheten ble nærmest helt avskoget i de tider. 
Bønder og leilendinger hadde plikt til å levere 
ved til gruvene og kull til jernverkene. Der gru-
ven har vært fyrsatt ser vi at sidene i gruvegan-
gen er helt glatte som om den skulle være hulet 
ut og slipt glatte av vann og is. I motsetning til 
der hvor fjellet er sprengt. Der får gangene et 
mer villt og forrevent utrykk. 

”Fru Ankers gruve” er en av de største jern-
gruvene på Langøy. Hun er etter sigende 162 
meter dyp i loddrett fall og skal ha gruvegan-
ger som fortsetter like ut under Kjøpmanns-
fjorden! Bjarne Moe Gumø forteller om da de 
lenset gruven for vann i 1907. ”De sto på en 
korkflåte. Med spett og feisel, kiler og minebor 
gjaldt det å renske sidene etterhvert som van-
net sank og reise nye stiger. De gamle stiger og 
trammer som ikke dugde måtte rives eller sky-
tes ned. Fra flåten reiste de en stige opp mot 
bergveggen, slo spleiser og la planker og bord 
tversover til å stå og arbeide på. De hogg inn 
tykke kubber til nye faringstrammer og satte 
opp stempelkubber hvor det trengtes. Da de 
hadde pumpet en tid og kommet 25 meter ned, 
fikk de besøk av bergmesteren som sa; Nå er 
dere i høyde med havflaten, karer!” 

Kruttkjerringer
Kruttsprengningen kom til gruvene på Langøy 
i 1740-årene. Til å begynne med helte man 

ukontrollert krutt ned i fjellsprekkene og tente 
på med lunte. Senere eksperimenterte man 
med papirhylser eller jernrør. Om våren svadde 
man rogn og selje, spisset en liten propp som 
ble stukket inn i den ene enden slik at resten 
av barkrøret kunne fylles med krutt og lunte. 
Alle mulige dimensjoner ble laget rimelig av 
kvinner og barn. Derav navnet ”kruttkjerrin-
ger”. Krutt var imidlertid dyrt og sprengningen 
meget farlig så fyrsettingsteknikken holdt seg 
ennå i mange tiår som den vanligste metoden.

Karbidlamper og dampmaskiner
Belysningen i gruvene skjedde med fakler, 
så ble det oljelamper, deretter karbidlamper. 
Opphengene til disse lampene kan ennå sees 
enkelte steder i gruvegangene. La dem henge. 
De er også kulturminner fra gruvetiden. Den 
første dampmaskinen ved Bærums Verks gru-
ver kom til Langøy i 1846 og kostet 3000 daler. 
Ved Fritzøegruvene hadde man da allerede 
skaffet seg en dampmaskin som etter sigende 
skal være den andre dampmaskinen som ble 
tatt i bruk til gruvedrift i Norge. Langøymalmen 
hadde godt rykte på seg om å være fattig på 
fosfor og rik på jern, noe som var en fordel for 
datidens smelteteknikker. Nye smelteteknikker 
og økt konkurranse fra utlandet førte imidlertid 
til at prinsipalen Harald Wedel Jarlsberg måtte 
meddele Paaskes oppsigelse i 1868.
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Rekefisket
Dette fisket foregår nå for tiden 
nesten hele året, men i tidligere ti-
der var det i januar og utover som 
det var den tiden på året at det var 
best å tråle reker.

Rekefiske begynte her omkring 
ca 1905 og det sies at det var en 
hvis navn var ”Reke-Karl” som 
startet  rekefiske i Kragerøfjorden.

Han kom hit fra Sponviken med 
en gammel Hvalerskjøyte  som 
han bodde i året rundt.

Det ble fortalt om Reke Karl at 
han hadde mange kalde netter 
om bord i båten sin. Jens Ander-
sen som hadde bensinstasjonen 
på Øya fortalte at når han hadde 
fyrt opp i ovnen han hadde i bu-
tikken kom bestandig Reke Karl. 
Han stilte seg opp foran ovnen, 
slo vinterfrakken ut og varmet seg. 
Da frøs han så han hakket tenner 
og kunne ikke få frem et eneste 
ord på lange tider.

De første reketrålene var vel-
dig små men etter som motorene 
kom økte også størrelsen på trå-
lene. Den første tiden ble rekene 
kokt i en vanlig gryte på en ved 
ovn om bord. Da motorene kom 
ble det brukt trykkluft fra motoren 
sammen med solarolje.

En satt et tomt oljefat oppå og 
kokte rekene der. Dette hadde 
nok ikke næringsmiddeltilsynet 
likt hvis dette hadde skjedd i dag. 
Først i  1960- årene måtte en også 
ha fargepulver i vannet som re-
kene kokte i. Mer rødfarge på re-
kene solgte bedre, men dette ble 
forbudt etter en tid. Det var forø-
verig en kraftig rødfarge, en par 
skjeer til 50 liter vann var nok. 

De første motorene som ble 
mest benyttet var semidiesel 
motorer, eller glødehodemoto-
rer som de også ble kaldt. Før en 
kunne starte opp måtte glødeho-
de på toppen av motoren varmes 
opp med en blåselampe, og etter 
at kula var varm kunne motoren 
startes. Det var vanlig å sveive mo-
torer opp til ca 15 HK i gang med 
håndmakt, større motorer ble som 
regel startet med trykkluft. De før-
ste motorene var lunefulle og det 
var vanlig at de stoppet flere gan-
ger om dagen. 

Det store svinghjulet var spesi-
elt farlig, her gikk det remmer til 
vinsjen og motorrommet var en 
farlig arbeidsplass på tråleskøy-
tene.

Hvis motoren fikk for mye 
brennstoff eller den tok opp bunn-
oljen kunne den ta helt ut. Moto-
rene hadde også den ulempen at 
de kunne snu dreiretningen når 
de gikk helt sakte. Dette kunne få 
meget uheldige følger når en for 
eks. skulle inn til brygga. 

En rekefisker uttalte følgende  : 
Den helsikes montoren tørna da 
jeg skulle bakke for å gå inn til 

brygga og trur du inte at jeg slo 
høl i skansekledningen og den 
fordre pulleren brakk.

Som rekefiskeren fra Nevlung-
havn sa : Det var ordentlige heste-
krefter i de gamle motorene.

Det var også navn på de for-
skjellige trålerennene på utsiden 

av Jomfruland. De kunne ha navn 
som Kollane, Sørensens huser, 
Hola, lille Arøy til skauen osv. 

Det er ikke så mange som hus-
ker disse over-ett merkene nå. 
Dette er noe som mer og mer 
forsvant da decca navigatoren 
kom og senere de moderne na-

vigasjonssystemene. Fangstene 
som ble dradd opp i den første ti-
den var små. De første trålene var 
små og en dagsfangst på 25 til 30 
kilo var brukbart. Det er forskjell 
når en hører fiskerne snakker om 
fangstene i dag, her blir det reg-
net i tonn. Uansett har rekefisket 

vært et levebrød for mange. Bare 
ute ved Korset var det hele 8 båter 
som fisket etter reker rundt 1950. i 
skrivende stund er det ikke noen 
fra Skåtøy eller Kragerø som fis-
ker etter reker. I den senere tiden 
har fiskere fra Bamble levert fang-
stene sine i Kragerø, så vi er sikret 
de gode ”Kragerø-rekene” selv om 
det ikke er noen herfra som fisker.

Fisket etter makrellstørje
Under siste verdenskrig var det 
store mengder makrellstørje på 
Skagerakkysten. Da var størja en 
viktig matreserve og de fleste var 
ute for å fiske den.

Størja pleide å vise seg i begyn-
nelsen av Juli. Dette var noe som 
skjedde hvert år. Makrellstørjene 
gikk i stim på inntil 1000 stk. og en 
enkelt fisk kunne veie inntil 150 
kg. I 1920 ble det utviklet et har-
pungevær for størjefangst, men 
det ble ikke særlig vellykket.

Da var det bedre å satse på bak-
keline. Det ble laget bakkeline 
med store kroker som ble egnet 
med sild eller makrell. Dette fisket 
foregikk på utsiden av Jomfruland 
og under krigen var det ikke uvan-
lig at tyske marinebåter gikk i lina. 
Det var også hornminer en måtte 
passe seg for.

En fikk greie seg som best en 
kunne hvis dette skjedde.

Etter krigen ble det utviklet en 
stor not for å fange størje og det 
ble tatt opp så store mengder at 
hele salgsapparatet brøt sammen 
og makrellstørja forsvant helt fra 
Skagerakkysten. Om det var rov-
fiske som hadde skylden for dette 
vet en vel ikke, men sikkert er at 
det ikke har vært størje å se på 
våre kanter etter 1960.

Vi har nå sett på de viktigste 
fiskeriene som var på kysten før 
i tiden. Som før nevnt er det ikke 
mange som livnærer seg av fiske 
i Kragerø kommune i dag, men 
tidene kan forandre seg. Vi får 
håpe at de gamle fiskemetodene 
kommer tilbake, det kan umulig 
være bra å tømme havet helt som 
de store fabrikktrålerne gjør. Den 
gamle måten å drive fiske på er 
nok mye mer skånsom for livet i 
havet.

Ute i skjærgården var det vanlig 
å kalle en god historie for en sveie. 
Til sist får vi ta med sveia som  Nils 
fortalte en høstdag på bybrua i 
Kragerø   Dere skulle sett den sto-
re hummeren jeg fikk ut på grunn 
i høst,  ja den var så stor at jeg 
nesten inte fekk han opp i farkos-
ten, men opp kom han, tute meg. 
Hummeren var så stor at følehor-
nene lå over esinga på farkosten 
og da jeg kjørte innover mot byen 
og skulle igjennom kanalen møtte 
jeg en som ropte : Nils du må se å 
få tatt inn dørjestengene!

Fiskehistorier 
fra Skåtøy

Per Johnny Thoresen forteller
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og solgte fra en hyttetomt hvis det 
knep. Prisene på eiendom da og 
nå var imidlertid to forskjellige 
ting. Det var jord den gang som 
var verdifull. Ikke steinete knat-
ter som det ikke engang grodde 
nok gress til å ha suer på beite. En 
gang hadde hun tilbudt for salg en 
hel liten øy som hun eide utenfor 
Arøy for femhundrekroner og to 
par lange underbukser. Dette var 
rett etter krigen og lange under-
bukser var det nesten umulig å få 
tak i.

I det vesle huset på Arøy stod 
Bærulda ofte og stekte munker på 

det blå kjøkkenet da vi kom. Nye 
klemmer og smil ble meg til del. 
Det vanket også alltid noe godt 
fra den kanten. Nystekte munker 
med eplefyll, mørk kokesjoko-
lade eller Kongen av Danmark. I 
stuen var det samlet mye rart fra 
sjømannslivet. I et skap stod det 
kinesisk porselen, engelsk stein-
tøy, drammeglass og osteklokker. 
Under bordet lå det to store kon-
kylier som man kunne høre suset 
fra bølgene i karibien, hvis man la 
dem inntil øret. På veggen over so-
faen hang det et verdenskart med 
de store oppdagelser, knuter, seil 

og skip. Her var det også et utmer-
ket sted for dagdrømmeri. Inne på 
kammerset stod det en platespil-
ler med en hevarm som sugde til 
seg platene fra stabelen og førte 
dem ut over tallerkenen. Så slapp 
den fra seg sitt bytte ned på den 
snurrende skiven og tonene av en 
sonor bassrøst fylte rommet med 
”det gamle evangelium”. Åh, for 
et sted dette var. På mange må-
ter framstår hele skjærgårdslivet 
og den kultur som eksisterte her 
i min barndom som det gamle 
evangelium. Kjærlighetens, re-
spektfullhetens, omgjengelighe-

eventyret
Jeg vokste opp i Del 13

Det gamle evangelium
Til Arøy gikk ofte ferden med bå-
ten i all slags vær. Det var et svare 
fugleliv over røde bøyelenker der 
terner og måker flakset over bris-
lingstengene i bukta, og stupte 
ned i hodene våre da vi kom. Vel 
framme landet vi på brygga til 
Paul. Her luktet det så godt av olje 
og tjære. Noen teiner og ruser stod 
til tørk. En dag lå det en stor hval, 
eller brugde, fortøyd i brygga! 
Oppe i båtbyggeriet var den sin-
dige og nevenyttige fiskeren i full 
gang med å bygge på en ny båt. 
Det var ikke få kogger og pram-
mer Paul Nilsen på Arøy bygde i 
uthuset. Det var alltid så koselig 
å komme til Paul. Han hadde lik-
som alltid vært der. Fra evighet og 
til evighet. Han hadde havets vide 
horisont i blikket og var en mester 
med hendene til å få godt lag på 
båtene. Pappa kjøpte en kogg av 
ham med flat atterende og fiske-
rom som kunne fylle og tømme 
seg selv. Denne koggen hadde vi 
i mange år. Det var et lite styrhus 
som vi kunne sette over motor-
kassa om vinteren. Varmen fra 
ekshausten varmet opp styrhuset 
og lokket på motorkassa ble til 
en benk til å sitte på. Paul hadde 
tenkt på alt. Det var ikke få ganger 
at pappa og jeg satt rygg mot rygg 
på motorkassa i høstmørket på 
vei hjem, etter at vi hadde vært og 
fisket eller besøkt noen. Fra him-
melen lyste millioner av stjerner 
ned på oss, og i det stille vannet 
lyste morilden tilbake. Har du sett 
morilden? Det er egentlig bare 
noen små algedyr som befinner 
seg i vannskorpa, som er selvly-
sende. Spesielt virkningsfullt blir 
det hvis du ror eller kjører i vannet 
så de virvles opp av årebladet el-
ler propellvannet. Da lyser de opp, 
så det ser ut som myriader av små 
stjerner nede i vannet.   

På Arøy bodde Bærulda. Hun 
var min fars tante og drev et lite 
småbruk der ute med ku og gris 
og høner.  Kua het Mølind og den 
ville ikke gå på beite dersom ikke 
Bærulda var med og passet på 
henne. En dag fant Bærulda på å 
henge opp kjøkkenforkleet sitt i 
et tre i nærheten når hun skulle 
gjøre noe annet, men da kua fant 
ut det at Bærulda bare var et tre 
med kjøkkenforkle på, så gikk hun 
inn igjen på båsen og ble stående 
og furte der i lang tid etterpå fordi 
Bærulda kunne finne på og narre 
henne slik.

Bærulda var en populær dame 
og hun hadde mange friere. Noen 
måtte hun til slutt kaste ut av hu-
set. Det var også en tid at hun var 
samboer. Det var ikke akseptert av 
datidens kirke. En dag gjorde pre-
sten seg et ærend innom og for-
mante henne om å gifte seg, men 
Bærulda ville ikke vite av noen 
innblanding i privatlivet på denne 
måten, så presten gikk samme vei 
som flere friere før. Bærulda tok 
den hellige og kastet ham på dør.

Bærulda hadde en del eiendom, 

tens, snillhetens og den lune hu-
morens evangelium. Det er like 
nytt i dag.

Barmen sag og ri på griser
Til Barmen sag reiste vi for å 
”stappe flis”. De grønne melsek-
kene fra felleskjøpet ble gjenbrukt 
som flissekker. Under saga ble det 
alltid store hauger med flis og sag-
mugg. Dette var perfekt som strø 
i grisefjøset. Vi fikk det gratis, mot 
å hente det selv. Mens sagbladene 
hvinte over oss og Olaf på saga 
skar den ene stokken etter den 
andre så det ble planker og bord, 
stod vi under saga og stappet flis 
i sekkene det meste vi kunne. Det 
var moro og hoppe i flishaugen 
også, men det fikk jeg egentlig ikke 
lov til. Det var bare når de voksne 
var ute et øyeblikk at jeg så mitt 
snitt til å base i flishaugen. Det var 
som å bade i skyene på himmelen 
tenkte jeg. Flisa føk til alle kanter. 
Vi brukte treskuffer og stappet sek-
kene til bristepunktet, så knyttet 
min far ”snuteband” rundt sekke-
ne, så stramme som stålfjærer. Så 
ble de lempet om bord i båten, så 
det til slutt ikke var mulig å se over 
haugen med sekker. Fra styreplas-
sen måtte en kikke ut på siden for 
å få et glimt av vannet foran der 
vi skulle kjøre. Så kjørte vi dem 
hjem på traktoren. Grisene var 
storfornøyde når de fikk nytt strø 
og bakse rundt i.  Det var alltid fint 
og rent i grisefjøset til min far. Han 
holdt det ordentlig. Grisene gryn-
tet fornøyde og sjokket rundt med 
trivselskrøll på halen. De ble ofte 
foret på fisk. Det måtte vi slutte 
med noen uker før slaktingen el-
lers kom det transmak i kjøttet, 
men min far fikk alltid ros for den 
gode smaken på kjøttet han le-
verte, så fiskefor til gris kan trygt 
anbefales. Han hadde potetkoker 
også, og en kokning med poteter 
holdt gjerne i noen dager før han 
måtte koke på nytt. Grisene slafset 
i seg maten, ofte med begge beina 
eller hele seg, godt plantet i troa, 
eller matfatet. De var så søte når 
de var små de lyserøde nøstene 
med de store snutene. Så nes-
ten ut som mobile rosa støpsler 
der de føk omkring. Jeg kan aldri 
huske at noen av våre griser var 
sinte, men så var de da også vant 
til å ha mennesker og unger inne 
hos seg helt fra de var små. De var 
bare snille, og likte så godt og bli 
klødd på ryggen eller bak øret. Vi 
fikk lov å ri på dem også. Det tror 
jeg de bare syntes var moro. Det er 
ikke bare Emil som har svinget seg 
på griseryggen, her kom Langøys 
svar på Peer Grynt! Hui! Hvor det 
gikk! Vi farte rundt i garden uten-
for fjøset så søla skvatt. Det var 
bare å spenne beina om svineryg-
gen og holde seg fast i busta, så 
godt det lot seg gjøre. Noen glade 
grynt senere ble vi kastet av eller 
løftet av, av pappa.

av Sigbjørn Larsen
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SERVICE OG LEVERING - DER DU BRUKER BÅTENwww.gww romstad.no

      

vinteropplag | ser vice | reparasjon

Gromstad Båtservice AS holder til i samme bygninger som søsterselskapet Gromstad Bil & Båt AS, 1,3 km fra Kragerø sentrum. Sentralt beliggende for ankomst med bil og båt. 
Vi bestreber oss på å yte den beste service og gjøre det enkelt og greit for våre og Gromstad Bil & Båts kunder. Vi er en bedrift i stadig vekst og har nå investert i ny hall med reolsystemer for lagring av båter. 
Vi har også et nytt stort klargjøringsverksted med vaskehall for nye- og opplagsbåter. Vi har nå 7 ansatte og har mekanikere med fagbrev som er utdannet på de motorer og båtmerker vi representerer, 
slik att vi innehar nødvendig kompetanse.

Verkstedet kan tilby følgende tjenester: Motorservice og reparasjoner av utenbordsmotor onikk (kartplottere, ekkolodd og annet) 
og utstyr som baugpr e motormerker Evinrude, Johnson, Mercury, Mariner, Suzuki og båtmerkene Askeladden, ibiza, Zodiac og NB marine.

Et kundeforhold hos oss, gjør livet litt enklere.

SERVICE OG LEVERING - DER DU BRUKER BÅTENwww.gww romstad.no

vinteropplag | ser vice | reparasjon

Fra venstre Roy, Frode, Jens Thomas, 
Tommy, Ståle, Jonny og Runar.

Runar Gautefald   DAGLIG LEDER, KUNDEMOTTAKER BÅT    baatservice@gromstad.no    tel: 35 98 37 90

Gromstad Båtservice AS holder til i samme bygninger som søsterselskapet Gromstad Bil & Båt AS, 1,3 km fra 
Kragerø sentrum. Sentralt beliggende for ankomst med bil og båt.
Vi bestreber oss på å yte den beste service og gjøre det enkelt og greit for våre og Gromstad Bil & Båts kunder. 
Vi er en bedrift i stadig vekst og har nå investert i ny hall med reolsystemer for lagring av båter. Vi har også et nytt stort 
klargjøringsverksted med vaskehall for nye- og opplagsbåter. Vi har nå 7 ansatte og har mekanikere med fagbrev som er 
utdannet på de motorer og båtmerker vi representerer, slik att vi innehar nødvendig kompetanse.

Verkstedet kan tilby følgende tjenester: Motorservice og reparasjoner av utenbordsmotorer  Vinteropplag av båter 
innendørs i oppvarmet hall  Installasjon av båtelektronikk (kartplottere, ekkolodd og annet) og utstyr som baugpropell 
og hydrauliske styringer  Delelager for våre motormerker Evinrude, Johnson, Mercury, Mariner, Suzuki og båtmerkene 
Askeladden, ibiza, Zodiac og NB marine.

Et kundeforhold hos oss, gjør livet litt enklere.

Runar Gautefald    DAGLIG LEDER, KUNDEMOTTAKER BÅT    baatservice@gromstad.no    tlf: 35 98 37 90

vinteropplag | service | reparasjon
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Så er også tilfelle med den vakre plassen på Gumøy ikke langt fra Vegre. Jeg har 
sett både Risbråten, Ripsbråten og Rispebråten bli benyttet som navn på dette 
stedet i ulike sammenhenger.  Da jeg tok dette opp med eiendommens nåvæ-
rende beboer, lo han og sa at det samme kunne det være. Han koste seg svært på 
stedet uten at navnet bekymret ham nevneverdig eller la noen form for ramme 
om bruken.  Jeg smilte igjen. Det er ikke alle som synes det er like spennende 
med navnebetydninger som meg. La oss likevel se om vi kan finne ut hvilket 
navn som egentlig er stedets navn og se om navnet kan avsløre sin opprinnelse 
og kanskje også derigjennom fortelle oss en bit av kulturhistorien? Det er dårlig 
med risdyrking i skjærgården. Rips har det vel imidlertid vært til alle tider og 

rispet opp kan en vel bli både på skjell og nypetorn? Ikke desto mindre er det 
nettopp Risbråten som virker til å være det opprinnelige navnet på stedet, både 
hvis vi ser på gamle kart og i bygdeboken. Vi snakker ikke om Uncle Ben og Bas-
mati, men om ris i form av nye unge skudd av for eksempel bjørk. På Treskallen 
forteller Lisken Bugge om Fanten som kom og spurte så høflig, om han kunne få 
ta noen ris på øya. En vanlig aktivitet før i tiden var nemlig å binde sopelimer av 
slike ris. Dermed er Risbråten et godt navn forankret i kulturhistorien, antakelig 
fordi stedet og området rundt var et sted der det vokste slike ris. Kanskje ble de 
også benyttet i produksjon av sopelimer?  

Risbråten, Ripsbråten, Rispebråten
Kjært barn har mange navn, sies det.

Ikke siden 1953 har hele Kragerø-
skjærgården 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.

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
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BRYGGEKANTEN - KRAGERØ
Høystandard selveierleil. i sjøkanten med båten som nærmeste nabo

Oppdragsansvarlig:
Kent Andersen tlf. 922 444 17, kent@terraeiendom.no
Ronny Jørstad tlf. 413 20 888, rj@terraeiendom.no
Terra Eiendomsmegling Kragerø, tlf. 35 98 68 18
www.terra.no

Adresse: Bryggekanten Kragerø
Prisant.: Fra kr 1 790 000,-
Boligtype: Selveierleilighet
Bra/P-rom: Fra ca. 44 kvm til ca. 110 kvm
Byggeår: Ca. 2010

Helt nede i sjøkanten i vakre Kragerø skal
det bygges 53 selveierleiligheter. Byggetrinn 1 med 31
leiligheter legges nå ut for salg. Leilightene har
beliggenhet langs havnefronten i Kragerø.

Leilighetene varierer fra arealeffektive 2- roms leiligheter
på 44 kvm, til romslige 4- roms leiligheter på 110 kvm.

Fredlig og idyllisk belliggende i Kirkebukta, bare en kort
rusletur langs strandpromenaden til Kragerø sentrum.

Kjøper av leilighetene får eksklusiv rett til kjøp av inntil to
båtplasser.

Gå inn på prosjektets hjemmeside:
www.bryggekanten-kragero.no

Allerede 9 solgte/reserverte
De ti første får garasjeplass kostnadsfritt


