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og det blir satt opp et 
førjulsprogram i sen-
trum med et dryss av 
aktiviteter for små og 
store. Ikke bare på ute-
stedene, men på biblio-
teket, på kinoen og i de 
julepyntede sentrums-
gatene summer det av 
folkeliv. Når julelysene 
tennes på julegranen 
den første søndagen i 
advent er ringen sluttet. 
Hundrevis av innbyg-
gere strømmer på ny 
til byen. Nye barnefa-
milier lar seg begeistre 
over livet i de små for-
hold anno 2009. For det 
er dette de flytter hit for 
å oppleve; møter mel-
lom mennesker, korte 
avstander og mulighe-

ter for å lykkes både på jobb- og 
hjemmebane. Og sannelig; i år, 
som den gangen for 13 år siden, 
begynner det å snø den første 
søndagen i advent. Jeg har vært i 
Kragerø lenge nå. Jeg har laget en-
gler i snøen. Men det er en annen 
historie. God Kragerø-jul!

Angelique Krafft
 frilansjournalist

           

Jeg satt på Kona til Jensemann. Hun har så gode sandwicher, eller 
smørbrød, på godt norsk. Det var en slik strålende sommerdag 
ved Blindtarmen. Båtene skled sakte inn under bybrua og måke-
ne svevde dovent over den blå himmelen. Jeg satt og så ut på livet 
mens jeg nøt en kald øl og den deilige maten. Et par bord bor-
tenfor registrerte jeg at en gammel kjenning slo seg ned. Det var 
Alf Cranner som hadde tatt seg en tur til byen. Mannen som har 
diktet så mange kjente og kjære viser i Norge. Mannen som hadde 
et langt og nært samarbeid med Alf Prøysen. Cranner har blant 
annet tonsatt Prøysens tekst om løvetannen som står til knes i 
sølevann. Han har samarbeidet med Odd Børretzen blant an-
net om den herlige visa om han som hører en mann med trebein 
på loftet, som senere viser seg å bare være en smijerns stålampe 
som begynner å valse rundt i rommet, allerede før en har sovnet. 
Fremfor alt har han selv bidratt med mange gode bidrag til Nor-
ges viseskatt om skjærgården som går inn i høsten, om båt til lyst, 
om den gamle damen med knappestøvlene og mange flere. 

Når roste du en sist?

Nå satt han to bord bortenfor. Skulle jeg gå bort og klappe ham på 
skulderen og si; - Takk Alf!? Takk for dine gode viser og all den fine 
musikken du gir oss! Men tenk om han ville ta det ille opp? Tenk 
om han ville si; - Kan du ikke la meg være i fred? Jeg skal bare spise 
maten min. Det kommer sikkert mange som vil snakke med Alf i 
tide og utide. Så kanskje jeg bare skal la være? Kanskje jeg heller 
skulle sitte her og bare spise opp maten min. Reise meg og nikke 
litt høflig slik jeg pleier å gjøre, når jeg ser noen kjente fra Kragerø, 
og vandre videre. Men kunne det ikke likevel tenkes at han også 
ville kunne synes at det var litt hyggelig? Er det ikke alltid hyggelig 
å få litt ros da? Uansett hvem man er? Plutselig kom det en be-
kjent av ham og slo seg ned ved det samme bordet. Nå kunne jeg 
jo i alle fall ikke gå bort og forstyrre. Det ville jo være enda flauere? 
Men så tenkte jeg. Nå har du sjansen! Gå bort og si noe hyggelig til 
den mannen som du faktisk synes fortjener det. Så får det briste 
eller bære. Alf Cranner har jo sunget om så mange vare stemnin-
ger, men hytteeiere som slipper hunden sin løs på stranda eller 
folk som kjøper plastbåt fremfor en gammel tresnekke, liker han 
jo ikke. Kanskje han ville se på meg som en sånn. Jeg reiste meg. 
–Du Alf! Jeg synes du har skrevet så utrolig mange bra sanger. Hel-
digvis sprakk ansiktet hans opp i et stort smil! –Tusen takk, smilte 
han. Jeg har skjønt det, for du har alltid vært oppmerksom. - Vi 
spiller din musikk og synger dine sanger, sa jeg. Og jeg ville bare 
takke deg for det alt fine du har laget og for alt du bidrar med. Ha 
en fin dag videre! - Du også! sa han. Vi smilte og gikk hver til vårt. 
Verre var det ikke. Jeg er sikker på at han synes det var ok. Jeg er 
sikker på at solen skinte litt mer for oss begge den dagen. Når gav 
du et annet menneske ros sist?

Skjærgårdsliv. Adr.: Pb.125, 3791 Kragerø. E-post: post@hyttebladet.no. Tlf. 22 44 64 03
Ansvarlig redaktør: Sigbjørn Larsen. sigbjorn.larsen@hyttebladet.no.
Skjærgårdsliv arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig avisomtale,  
oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens faglige utvalg, PFU, er et klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund som behandler  
klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt.17, 0158 Oslo. Tlf. 22 40 50 40

Produksjon: 
Mortens Grafiske Tjenester
www.mgt.no
Tlf. 476 81 678 - morten@mgt.no
Trykk:  
Nr1Trykk, Larvik

Sett fra  
Sildebukta

De små forhold anno 2009

Lykkelige dro jeg barna på kjelke 
fra leid hus på Øya, over bybrua og 
inn til sentrum for å se julelysene 
bli tent på julegranen. Det var hvit 
jul i Kragerø den gangen for 14 år 
siden og Frelsesarmeen sang litt 
falskt. Men det var en herlig opple-
velse; å nettopp ha flyttet fra stor-
byen til den lille byen for å delta 
på et slikt småbyarrangement. 
Det var Kardemommeby-jul, det 
var Theodor Kittelsen-jul (han er 
fra Kragerø), det var Skomaker-
gata-jul og jeg jublet av lykke over 
at mine barn skulle få vokse opp i 
denne lille kystbyen. 

Overdådig hjemmejul
Så blir det stille. Vinterstengt. Inn-
byggerne bryr seg ikke lenger. Lar 
seg ikke provosere. Agerer på au-
topilot. Materielle verdier og over-
dådige hjemmejuler blir viktigere 
enn fellesverdier. Det settes ”All 
time high” julehandelrekorder år 
etter år. Trendpendelen svinger 
mellom rød jul, blå jul, sølv- og 

gulljul, svart jul og lilla jul. Jeg blir 
kraftig påminnet om at jeg ikke 
flyttet til Kragerø for å dra på jule-
shopping til et kjøpesenter i Pors-
grunn! Men i Kragerø sentrum 
slukker lysene og julegatene blir 
tristere for hvert år som går.

Møter mellom mennesker
Så skjer et lite under i den lille 
kystbyen. Og det like oppunder 
jul. Et spleiselag fra handelsstan-
den sørger for at sentrumsgatene 
pyntes opp i ny og vakker lysdrakt. 
Fakler brenner lystig på torg og 
i smau. Noen snakker sammen 

Som de første etter-
lengtede snøfnuggene 
som daler ned på 
varme kinn smeltet 
jeg for denne rare lille 
byen en magisk vinter-
dag. Det var  
den første søndagen  
i advent. 
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Mellom nakne strå
På kald jord
Ventende
Speidende
Uten forventning
Så fjærlett uberørt
I sjøkald luft
Mellom vinter og vår
På nakne strå.

   
 G.B..

På nakne strå

Fra boken ”Øyeblikk” av  
Gunny Brørby, Kragerø 2008.

“
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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

FLOTT HYTTE 
SKÅTØY

Attraktiv hytte som inneholder: stue med peisovn og utgang til delvis 
overbygget terrasse med sen kveldssol, kjøkken med spiseplass,  
3 soverom, vindfang, bad med snurredo og dusjkabinett samt  
utvendig sportsbod. Selveiet tomt på 1.363 kvm. Til eiendommen er  
det brygge. På eiendommen er det gode solforhold fra morgen til kveld. 
Fra eiendommen er det fin sjøutsikt.  
Prisantydning: kr. 3.750.000,-
 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

ATTRAKTIV HYTTE  
KRAGERØ GOLFPARK

Fritidsbolig bygget 2003 som inneholder i 1. etg.: gang med kott under 
trappen, stue med utgang til stor solrik terrasse, kjøkken, samt flislagt 
bad med varmekabler og dusjhjørne. I 2. etg: 4 soverom og eget  
toalettrom med vask. Selveiet tomt på 930 kvm. På eiendommen  
er det gode solforhold. Fra eienommen har man flott utsikt over  
golfbanen. Prisant.: kr. 2.590.000,-
 
For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56

ARKITEKTTEGNET HYTTE  
PORTØR

Nyoppført fritidsbolig som inneholder: gang, stue, stort spisekjøkken 
med utgang til solrik, delvis overbygget terrasse med panorama hav-
utsikt, 2 soverom hvorav et med utgang til solrik morgenterrasse, samt 
romslig flislagt bad med varmekabler. Rundt hytta er det opparbeidet 
terrasser. Eiendommen er meget solrik med sol fra tidlig morgen til sen 
kveld. Fra eiendommen er det panorama utsikt til storhavet utenfor. Båt-
plass og sjøbod. Prisantydning: kr. 3.850.000,-

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

ATTRAKTIV HYTTE  
KRAGERØ GOLFPARK

Nyoppusset hytte som inneh: i 1. etg.: entrè, bad med dusj og badekar, 
stor stue med utg. til terrasser, spisestue med åpen kjøkkenløsning. I 2. 
etg.: romslig gang, 4 sov. og bad med dusj.  Selveiet tomt på 902 kvm. 
Fra eiendommen er det panorama utsikt over Kragerø by og omkring-
liggende skjærgård. På eiendommen er det meget gode solforhold fra 
tidlig morgen til sen kveld. Alle fasiliteter. Prisant.: kr. 3.900.000,-

For ytterligere informasjon kontakt Hans M. Semb på mob 48 17 66 56
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- Det er magisk her vinterstid. Stille og 
fantastisk pent å se utover byen. Vi har 
hatt besøk som beskriver omgivelsene 
med golfparken og hotellanlegget som 
ganske unorske. Det er som å være et an-
net sted, sier Johan Elgborn og løfter søn-
nen Henrik (1 ½) opp på fanget. Tempoet 
er et helt annet i desember. I høyseson-
gen som varer fra påske til oktober job-
ber han fra tidlig morgen til sent på kveld 
som headpro og operativ leder i Kragerø 
Golf. 

- Vi ser så vidt snurten av han. Johan 
bor her i leiligheten på Stabbestad og vi 
kommer på besøk i langhelger og i som-
merferien. Det er nå utenom høysesong 
at vi nyter godt av at hele familien kan 
være sammen, sier Vibeke. Til daglig bor 
familien Elgborn på Ullern i Oslo der Vi-
beke har full stilling som rådgiver i Aker 
Asa. 

Møtested for familien
Julebordsesongen er i full gang på hotel-
let. Familien Elgborn har avtalt møte med 

øvrig familie for en hyggelig førjulslunsj.   
- Datteren vår, Christina på 3 og et halvt 

år, er henrykt. Hun gleder seg til gjensyn 
med Piccolo (hotellmaskoten red.anm.) 
som hun hilste på i sommer. Hun er også 
blitt lovet en tur i nisseverkstedet. Det er 
ypperlig å være her med barn. Hjemme 
i Oslo synes jeg det fort blir masete med 
for mye mennesker på juletilstelninger 
og markeder. Å møtes her i Kragerø er 
derfor en god kombinasjon av førjulskos 
og hyggelig samvær med resten av fami-
lien. Vibekes foreldre bor i Skien, nærme 
nok til å bruke stedet mye hele året. 

Da Johan tiltrådte jobben for tre år si-
den kjøpte ekteparet sammen med Vibe-
kes foreldre leilighet i hotellanlegget som 
består av 235 rom og 17 selveierleilighe-
ter. 

- Leiligheten er behagelig og bekvem 
med alle fasiliteter installert. Å rydde tar 
fem minutter. Vaskemaskin, oppvask-
maskin og ingen plener som vi må klippe 
selv. Sommerstid har vi alt vi trenger. Når 
vi er her sent om høsten og om vinteren 

går vi turer på golfstiene og bruker bas-
seng, spa og hotellfasilitetene i ro og 
mak. For noen uker siden var ektemenn 
og barn hjemme i Oslo mens jeg var her 
sammen med en jentegjeng  på spa-
weekend. Herlig avkobling for en små-
barnsmamma, smiler Vibeke.  

- Ennå er barna så små. For det meste 
blir det til at vi holder oss i området. Men 
vi gleder oss til å stifte nærmere bekjent-
skap med Kragerø by og resten av skjær-
gården, sier hun.  

 
Faste juletradisjoner
Svenske Johan er opprinnelig fra Emma-
boda i Småland. Tradisjonen tro reiser 
familien derfor alltid til Sverige før jul. 
Hjem til Johans familie og ekte svensk 
”julbord” med lokale spesialiteter som 
sild, gravet laks, juleskinke, pølser, rød-
betsalat, Janssons fristelser, kjøttboller, 
risengrynsgrøt og øl og snaps på meny-
en. Julaften feires fast hos Vibekes familie 
i Skien. Etter det planlegger Vibeke og Jo-
han å feire nyttår i Kragerø.

- Vi har barn i alderen ett til tre år. Ven-
nene våre er også småbarnsforeldre. I 
stedet for at alle må reise tidlig hjem for 
å legge barn passer det perfekt å invite-
re dem hit. Selve hotellet er stengt men 
leilighetene kan leies for overnatting. Vi 
voksne gleder oss til å se nyttårsrakettene 

over Kragerø by. Med babycallingen på, 
smiler Vibeke og Johan Elgborn. 

- Å legge nyttårsfeiringen hit betyr at vi 
slipper unna trafikken i fjellheimen. Blir 
det snø er det fantastisk. Men grønn jul- 
og nyttårsfeiring er heller ikke å fornekte. 
Kanskje det blir en tradisjon, smiler ek-
teparet. 

Tekst og foto: Angelique Krafft

Grønn jul i Kragerø
Familien Elgborns ønske om å benytte fritids-
leiligheten ved Kragerø Golfpark utenom  
golfsesongen leder til gode helårsopplevelser.
Som å trille barnevogn på golfstier og  
samle venner til nyttårsfest i kystbyen.

Helårsopplevelse. Johan Elgborn jobber som golfpro 
og bor i Kragerø fem måneder i året. Utenom høyse-
songen blir det tid til hyggelig samvær med familien.
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Ja takk! Jeg bestiller ___stk av boken Kragerøskjærgården

Navn:....................................................................................................

Adr.:......................................................................................................

E-post:..........................................   Tlf.:..............................................

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 Eller til Christian Wiik, 
Langøy, 3770 Kragerø. Evt. e-post chr.wiik@online.no

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

450,-

Grønn jul i Kragerø

Nyttårsfest med utsikt. Vibeke og 
Johan Elgborn gleder seg til å se 
nyttårsrakettene over Kragerø by.

Julehotell. Christina Elgborn (3 ½) gleder seg til julebord  
og besøk av hotellmaskoten Piccolo. Etterpå går turen til   
nisseverksted med pepperkakebaking. 

Kort vei til jobben. Med golfbanen som nærmeste nabo har Johan Elgborn kort vei til 
jobben. Det spilles golf når været tillater det. Også i desember. 
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Min onkel skulle ha en mobiltelefon. Han 
hadde aldri hatt en sånn og på Kommunika-
sjonshuset hadde de en mengde og velge i 
mellom. Her var det at mannen bak skran-
ken kom oss til unnsetning. Raskt satte han 
seg inn i behovet og så fant han fram den 
telefonen som passet best. Enkelt og greit 
forklarte han min onkel hvordan han skulle 
bruke telefonen. Han kunne sine saker. I dag 
ringer min onkel i mobiltelefonen fra Kommunikasjonshuset i Kragerø som om  han 
ikke skulle ha gjort annet. Rett eter oss kom det noen ungdommer som skulle ha 
siste skrik av MP3 spiller og iPod. De fikk samme service og hjelp og kom fornøyde 
ut med siste skrik av artene. I denne butik-
ken finner du alt av kommunikasjonsutstyr.

Etasje på etasje med møbler, sofagrupper, senger, 
skap, stoler. Rotting, skinn, glass, madrasser og 
parasoller. Solbekk har noe for enhver smak og 
lommebok dersom du vil brushe opp interiøret. 
Fremfor alt har forretningen alltid tatt inn gode 
bruksmøbler til fornuftige priser. En sovesofa 
jeg kjøpte av Solbekk for 20 år siden er like fin 
den dag i dag og den er brukt mye! Derfor er det 
kvalitet over det som selges her. Det er solid og 
skikkelig. Og det kommer ikke i pakninger som du 
må være sivilingeniør 
for å sette sammen. 
Solbekk er god  
kvalitet!

Brubakken er unik. Det finnes ikke andre butikker 
i hele Norge som Brubakken Kjøtt i Kragerø. Her 
er suppekjøtt, saltet kjøtt, speket kjøtt, elgpølse, 
lambada, surkål, ribbe og skinkestek og speke-
skinker og...du grønne glitrende for et utvalg av 
førsteklasses råvarer! Midt i det hele står Brubak-
ken og skjærer og veier og skriver med penn på 
papiret og regner sammen hva du har kjøpt. Den 
er så mør at den smeltær på tunga sier Brubakken 
og rekker meg biffen. Det er en grunn til at sylter 
og pølser og mat fra Brubakken i Kragerø ekspor-
teres til hele Norge.

Smilet bak disken lyser om kapp med 
lamper i alle fasonger og utførelser. Og skal 
du ha en brødrister eller kaffetrakter eller 
kjøkkenmaskin eller varmovner eller; ja, alt 
som det går an å koble i et strømuttak så 
har de det på Kragerø elektriske. Hva med 
et webkamera til hytta så du kan sjekke hver 
gang naboen setter seg på terassen din når 
du ikke er hjemme, eller en grei bryter til 
panleovnene som du kan ringe opp fra mobiltelefonen før du kommer til hytta slik at 
det er godt og varmt når du ankommer og så slipper du å spa på med strøm når du 
ikke er der. Den lampa du ikke finner her er ikke laget!

”Doogie groom we do-kittycat too”, sier de 
på Kragerø Hundesalong som holder til hos 
Arken Kragerø Dyreklinikk på Kalstad. Her 
stelles pelsen av all erase- og blandingshun-
der eller hvis du vil gjøre katten fin til jul! De 
klipper og trimmer og bader og napper og 
renser ørene og klipper klør. Og har kjæledy-
ret fått på en flått på turen så tar de av den 
også. Du kan levere inn hunden og dra på 
jobb eller handletur og så hente den som ny etter at du er ferdig.

På Nille har de alt. Julepynt, servicer, tape, 
saks, alle slags duppedingser som kleskly-
per, lys, binders. Kort sagt alt. Betjeningen 
er hyggelig og imøtekommende og prisene 
er fornuftige, så hva venter du etter. Kake-
form, skureklut, oppvaskbøtte? De har det 
på Nille. Butikken som har alt og litt til. For 
jammen fikk jeg her for noen år siden også 
kjøpt meg en flott hagebenk. Den har faktisk 
tålt tidens tann langt bedre enn den langt dyrere  stolen som jeg kjøpte av  
Kirkodan på Skajems i Bærum. Heretter skal jeg  
handle hagebenkene mine på Nille!

Kunne du ønske deg en butikk som har alt 
innen dagligvare. Som har betjening som 
smiler og sier hei. Som du ikke må i banken 
for å låne mer penger for å handle i, men 
som likevel har gode varer. Pepperkaker, 
syltetøy, pinnekjøtt, ferske bakvarer, øl, mi-
neralvann, melk og muskattnøtt. Det siste er 
veldig godt i kålstuingen. De har alt det på 
Kiwi. Og så har de grønne priser! Joda for 
Kiwi er den butikken som har gått foran alle andre og halvert matmomsen på frukt 
og grønt. Derfor kan du bli sunnere samtidig 
som du kan handle rimeligere på Kiwi.

Kan du tenke deg noe så hyggelig som 
et dyr i huset? Et marsvin, en undulat, en 
katt, en hund eller kaniner. Alt kan skaffes 
hos Noahs ark. Her finner du dessuten alt 
i hundemat, fiskefor, utstyr til katten, bur, 
halsbånd og en mengde gode og nyttige 
ting som gjør at du og kjæledyret ditt kan 
få det enda bedre sammen. Gullfiskene i 
aquariumet har alltid fasinert meg. Tenk så 
mange fine miljøer og stemninger som kan bygges opp i et aquarium.  
Du finner det også hos Nohas ark.

Kragerø Elektriske
KommuniKasjonshuset Kragerø - tlf. 35 98 02 02

sentrum - tlf. 35 98 17 28 sentrum - tlf. 35 98 14 19

sentrum - tlf. 35 98 65 68

www.Kragerohundesalong.no - tlf. 91 91 55 33sentrum - tlf. 35 98 37 25

sentrum og Kalstad - tlf. 35 98 02 64 sentrum - tlf. 35 98 88 10

KJØTTFORRETNING�
Kragerø – Tlf. 35 98 14 19

�

Jule-
runden
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Mens Roy ble født i Havna, så er 
kona Eva født i Smedsbukta. Hun 
er datter av skytebasen Anker Tel-
lefsen, som var over alt med sin 
bormaskin og dynamittkasse. 
Om vinteren sparket han på isen. 
Sparken har hun enda med nav-
net hans på. Alle kjente Anker Tel-
lefsen. Også far til Roy, Karl, var 
skytebas. Han arbeidet for Lunøe. 
Både Eva og Roy mistet sine fedre i 
ung alder. Karl omkom i en ulykke 
på Litangen, mens Anker ble stygt 
skadet etter et fall fra en hustak på 
Øya, hvor han skulle sette opp en 
pipe, og kom seg aldri skikkelig et-
terpå. Han hadde vært motstands-
mann under krigen. Han skulle til 
Porsgrunn for å hente et oppgjør 
for sin innsats, da han omkom på 
mopeden som han kjørte. De et-
terlatte mottok aldri oppgjøret, 
bare en kondolansehilsen. Mange 
av de som gjorde en innsats ble al-
dri hedret for den.

Ulykken på isen 
Det var en fin oppvekst. Vi var alltid 
ute og lekte helt til vi ble gaulet inn 
av de voksne om kvelden. ”Luri” 
var en gjemmelek som vi ofte 
drev med. Det var likevel en hard 
oppvekst med gråt også, mennes 
Eva. Husker en gang jeg hadde fått 
nye skøyter. Jeg skøytet litt for nær 
råka og falt gjennom isen. Da jeg 
kom opp igjen  for tredje og siste 
gang, var det noen som fikk meg 
opp. Jeg var i svime og husker in-
genting av selve ulykken. Mamma 
gav de som hadde dratt meg opp 
alt hun hadde i pengepungen. Det 
var bare noen få øre, kanskje en ti 
øre og en fem øre. Jeg ble mobbet 
lenge etterpå fordi de ikke hadde 
fått mer penger for å redde meg. 
Det var vondt.  Til dags dato vet 
jeg ikke hvem som faktisk reddet 
livet mitt.

Tapte vi fotballkampen
Etter først å ha bodd og drevet 
gården Langrønningen i Bamble 
flyttet familien Isnes til Tåtøy. Om 
sommeren lagde vi hopp-bakke 
som stod klar for vinteren. I dag er 
hoppbakken igjengrodd. Barna i 
dag sitter inne og driver med data. 
Det er nesten ingen som leker ute 
lenger slik vi gjorde. 

På Nylend hadde vi fotballbane. 
Den gikk litt oppover og litt ned-
over og var alt annet en gjevn og 
slett. Her spilte vi kamper mot 
guttene fra Havna, Biørnebyen og 
Smedsbukta.Hvis vi tapte surret 
vi i hemmelighet en stor kvistk-
vase fast under prammen, som de 
hadde kommet roende med. Da 

Med Snøhvit
i Høyesterett

Han vokste opp på Tåtøy. Han har laget 145 filmer. Han har fått  
Kragerø kommunes kulturpris. Han og kona Eva drev stort i videoutleie, 
og grunnla og  drev gatekjøkkenet RoXy som fortsatt lever i beste  
velgående. Han har vært med Snøhvit i Høyesterett. Nå har paret flyttet 
til familiens drømmested på Gumøy. Her tar han i mot smalfilmer  
fra folk som ønsker seg nye DVDer av gamle opptak. I dette intervjuet 
forteller Roy Isnes om et liv i filmens tjeneste.

ble tilbaketuren til Kragerø heller 
drøy! ler Roy.

Hjem i trillebår
Jeg fikk jobb på Åtangen. Hit kom 
det jo noen utenlandske båter 
av og til. De voksne  kjøpte sprit. 
Husker første gang jeg fikk noe. Jeg 
ble snytens og de veltet meg i land 
på en vedstabel på Tøtøybrygga 
etter endt skift og etterfølgende 
drikkelag. Her var det noen som 
fant meg og trillet meg hjem i et 
trillebår. De tippet meg i gangen. 
Foreldrene mine ble gærne, mest 
på dem som hadde skjenket meg, 
men det var jo først og fremst min 
egen skyld, flirer Roy.

Hvalfangst i Sydishavet
For konfirmasjonspengene som 
jeg trodde jeg kom til og få, så 
kjøpte jeg mitt første filmkamera. 
Har alltid likt og drive med film. 
Jeg var med på en tur på hval-
fangst i sydishavet også med bå-
ten Sir James Clarke Ross popu-
lært kalt Rossen. 

Fem minutter fra Sandefjord 
angret jeg meg som en hund. Jeg 
ble fryktelig dårlig ombord, men 
vi fikk mengder av hval og jeg fil-
met legendariske hvalfangere som 
Holst Olsen og Walther Lindquist. 

Den siste løy for hvert tredje ord 
han sa, men han var svær i kjeften 
til å fortelle.

Med Snøhvit i Høyesterett
Vi var tidlig ute med å starte vi-
deoutleie i Norge. Det tok helt 
av. Vi hadde fillialer flere steder 
i Telemark. Kvinnesakskvinnene 
var svært aktive. Mens kvinnene 
protesterte leide mannfolka film. 
Vi hadde inntrykk av at det var 
mennene til de kvinnene som 
protesterte mest som kom til 
oss og ville leie de mest vågale 
filmene. En gang hadde vi en 
kunde som ønsket seg en litt an-
nerledes tegnefilm av Snøhvit og 
de syv dvergene. I dag hadde vi 
bare ledd av filmen, og synes den 
hadde vært heller harmløs og bare 
morsom. Dengang ble det poli-
tirazzia og rettsak. Politiet kom 
og beslagla en bunke med filmer. 
Bare det var en kniv på coveret så 
ble den tatt for å være voldelig og 
fæl. Men faktum er at den eneste 
filmen som jeg ikke fikk tilbake 
fra politiet var Snøhvit. Jeg måtte 
selv være med opp på loftet i po-
litistasjonen i Kragerø og vise or-
densmakten bevismaterialet for 
ingen i politiet kunne håndtere en 
videospiller! Jeg vant i lokalretten, 

men saken gikk videre helt til høy-
sterett. Jeg var innstilt på to dager 
i fengsel, men fikk i stedet 4000,- i 
bot. Jeg visste jo innerst inne at de 
ikke ville sette meg inn for dette, 
men jeg synes det hele var så to-
talt meningsløst. For en tegnefilm, 
som bare var morsom! Jeg fikk den 
aldri tilbake fra politiet. -Kankskje 
de koste seg med den selv? spurte 
jeg. Du skal se det, humret Roy. 
Så lagde vi RoXy, gatekjøkkenet 
på Kalstad. Det var jobbing natt 
og dag og aldri fri i ferier og hel-
ger. Da var det høysesong. Så kom 
nedgangen på slutten av 80-tallet 
med skyhøye renter. Da solgte vi.

145 filmer
145 ulike filmer har det blitt. For 
sin innsats mottok Roy kulturpri-

sen. Skal jeg fremheve noen så må 
det være TV-serien ”Skjærgårds-
liv” som jeg lagde sammen med 
Sigbjørn Larsen, og ”Ingen rød lø-
per” om krigsseilerne, og Kragerø 
i dur og moll, med all som synger 
og lager musikk i Kragerø. Fort-
satt lager jeg filmer for folk ved å 
sette sammen ulike klipp til ulike 
anledninger. Jeg kopierer også 
smalfilm fra 8 og 16 millimeter 
til DVD format. Roy får stadig ro-
sende kommentarer fra folk som 
har sett hans filmer. Det synes jge 
er veldig hyggelig, sier Roy. Mest 
var det nok likevel etter TV-serien. 
Folk skrev til meg, ringte, stoppet 
meg på gata og gav uttrykk for at 
de synes den var bra, sier Roy.

Flyttet til Gumøy
I dag bor Eva og Roy på Gumøy. 
De har overtatt drømmestedet 
Risbråten fra Evas familie. Det var 
Evas bestefar som i sin tid vokste 
opp i huset. Her koser de seg. Han 
med sitt filmarbeid og hun med 
sitt håndarbeid. Hun har ikke 
tall på alle de bunadsskjortene 
og strikkeplagg og håndarbeider 
som hun har sydd for familie og 
bekjente og kunder.Om vinteren 
brøyter naboen kjerreveien med 
en liten traktor så vi akkurat kan 
komme fram med den lille fire-
hjulingen vår. Det er bare isen 
som er litt lei for framkommelig-
heten, men vi angrer ikke på at vi 
flyttet hit. Her er det så godt og 
være. I dag ble vi bedt i bursdag 
til en 13-årig nabogutt. Det var 
veldig hyggelig. Vi har satt opp 
lavvo her også som vi fyrer opp av 
og til og griller ribbe og serverer 
noe godt og drikke og har det hyg-
gelig sammen med naboene. Så 
arbeider vi i velet. Når en bor slik 
til blir det viktig å hjelpe hveran-
dre og gjøre noe sammen for fel-
lesskapet. Tre adventslys er tent i 
den hyggelige stua ute på Gumøy. 
Snart er en ny film klar fra Roy el-
ler et nytt håndarbeide ferdig fra 
Eva. Snøhvit og de syv dvergene er 
imidlertid fortsatt trygt forvart på 
Kragerø Politikammer, eller...?
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Møllkuler og kamferdrops
Mine besteforeldre hadde hattene 
sine i hatteesker i toppen av kles-
skapet. I klesskapet la de ut hvite 
møllkuler av naftalin mot møll. 
De luktet stramt og satte også 
en eiendommelig lukt i noen av 
klærne. Om kvelden lagde de seg 
stekte poteter med løk og kakao. Å 
du verden så godt det var og fint å 
sitte ved kjøkkenbordet med dem 
og spise. Farmor hadde spiskam-
mer. Der var den ferdige lagde 
maten oppbevart, eller råvarer til 
middagslagningen. Her var det for 
eksempel salt sylte i lake og por-
tulakk til fiskesuppa. Gresskar-
syltetøy, gamle vekter og krukker. 
De gamle likte av en eller annen 
grunn så godt kamferdrops. De 
rev i halsen og sved i øynene, så 
sterke var de. Farfar hadde en skål 
med lapper med bibelsteder på 
som han trakk ut en lapp fra hver 
dag. Det leste han som et ord for 
dagen. Han abonnerte på Korsets 
Seier. Her var det nytt fra evan-
geliemøter og misjonsmarken. Vi 
fisket med ruser. Da trakk han på 
seg sine oljemansjetter over jakke-
ermene. Det var ikke noe tull. Han 
hadde vannkikkert for å se hvor-
dan rusa stod. Det var spennende 
å se ned på bunnen i den kikker-
ten. Lysegrønne tepper av vekster, 
kråkeboller, sjøanemoner, blåstål, 
bergnebb, skjell og strandkrabber 
i skjønn forening der nede. Jeg er 
glad jeg fikk sjanse til å være med 
dem på fisket. Dermed lærte jeg 
de gode fiskeplassene som jeg har 
glede av den dag i dag. Vi spilte 
domino om kveldene. Han diktet 
og skrev litt for avisen også, min 
farfar. Husker bare en av strofene 
på et dikt som gikk slik: ”- Jeg kys-
set så min kone, så hun slikket seg 
om munn!” Fasadefolk reagerte 
han på med følgende setning: ”Ja, 
fint skal det være om hele ræva 
henger ute.” Han drakk vørterøl og 
nycosalt og tygde skråtobakk. Om 
julekvelden trådte han inn i stuen 
og ønsket oss alle en riktig god jul 
med ettertrykk. Det var høytidelig 
og fint når han leste juleevangeliet 
før middagen. 

Julekveld
Jeg gledet meg som unger flest 
voldsomt til julekvelden. Vi hadde 
vært ute i skogen og hentet juletre 
og dratt det hjem på kjelke. Inne 
i skogen stod det et barlindtre. 
Hvert år fjernet vi noen få kvister 
som vi tok med hjem til mamma. 
Hun dyppet dem i gips, strødde 
glitter på og hang de opp som 
små dekorasjoner på dører, og 
brukte de som pynt i dekorasjoner 
på bordene. Adventstaken var en 
stor bjørkekubbe. Med en naver, 
et stort bor, hadde pappa gjort fire 
hull til lysene. Alt var pusset med 
teakolje og sølvpuss i den vesle 
stua, så det skinte av det. Alt var 
nyvasket og nystrøket og luktet 
av stivelse og grønnsåpe. Juletreet 
var pyntet med kuler, norske flagg 
og glitter, julelys og lenker. ”Og 
høyt i toppen den blanke stjerne.” 
I selvflettede kurver hang nøtter 
og rosiner. Vi hadde lagd julepynt 

i hele november. Nå var pakkene 
kommet under treet. Ute fra kjøk-
kenet begynte det å lukte av ribbe. 
Presis klokken fem sang Sølvgut-
tene julen inn i radioen. Da kysset 
de hverandre under mistelteinen 
som var hengt opp over dørkar-
men. Hjemmebrygget øl, hjem-
melaget surkål og nyrørte tyttebær 
hørte med. Juleevangeliet likeså. 
Det ble alltid lest før middag. Svo-
ren var perfekt. Julemiddagen var 
en eneste kulinarisk opplevelse. 
Vi jafset i oss juleribba fra frittgå-
ende griser med trivselskrøll på 
halen. Det varte og det rakk. De 
voksne ble aldri ferdige. Selvsagt 
var mine besteforeldre der. Av og 
til hadde vi besøk av andre gamle i 
slekta eller noen av naboene også, 

som ellers ville ha måttet sitte 
alene på julekvelden. Jeg skjønner 
nesten ikke hvordan vi fikk plass i 
de knøttsmå rommene, men der 
det er hjerterom er det husrom. 
Jo flere gjester jo flere pakker! Så 
var det gang rundt juletreet med 
julesanger. Alle vers utenat. Og så 
var det endelig julepakker. Ullsok-
ker, trekkoppbil, bøker, spill, leire, 
tegnesaker, ski. Et år fikk jeg en 
rattkjelke! For en presang! Med 
den ble jeg Labakkens skrekk utpå 
våren når svallen kom fram i trak-
torsporene. Det gikk så det kostet 
nedover bakken. 

Snøhytte og LM i hopp
Om vinteren bygde vi snølykter og 
satte levende lys i. Det var så stem-

ningsfullt om kvelden når det lyste 
nesten blåaktig ut fra de kjeglefor-
mede lyktene. Bak huset hadde vi 
snøhytte. Her var det også stearin-
lys i små nisjer i veggene. Det så 
nesten ut som en borgmur fra mid-
delalderen. Alt blir litt større med 
årene, men det var full ståhøyde 
for en liten gutt inne i snøhytta. Vi 
bygde hoppbakke for skihoppere 
av bøyelig plast på aluminiums-
ski som vi sendte utfor hoppet 
med en stil som var Johan Sætre 
verdig. Så skled vi på plastposer 
nedover hønshusheia. Når barna 
fra Malmtangen kom skled vi i tog. 
Det var moro. Vi kunne holde på i 
flere timer. Så var det flaskebane. 
Oy! For noen flaskebaner vi lagde, 
med tunneler, broer og svinger. 

Her fikk flaskene virkelig kjørt 
seg. På barneskolen arrangerte jeg 
LM i hopp i havna. Da kom barna 
fra de andre husene. I flere dager 
hadde jeg strevd med å tråkke 
bakken, lage hopp og medaljer. 
Jeg hadde limt sammen to krone-
stykker med bredt dobbelt silke-
bånd i midten og sikkerhetsnål i 
bretten. Ute på sletta var det en fin 
granbarkrans. Inne i ringen stod 
det LM. Langøymesterskap. I ova-
rennet var det små grankvister og 
på hoppkanten stod det to norske 
flagg. Så begynte konkurransen. Vi 
hoppet på langrennski, men stilen 
var upåklagelig. Alle fikk medalje 
for deltakelsen, så det var ikke så 
nøye hvem som vant. 

Opplandets dager
Før jul hadde handelsstanden i 
Kragerø noe de kalte for opplan-
dets dager. Hensikten var at da 
skulle bøndene fra de omkring-
liggende distrikter gjøre julehan-
delen i Kragerø. Det ble servert 
ertesuppe på torvet og så kom 
julenissen med appelsiner og så 
var det nissemusikk fra hornblå-
serorkester og så var det frelsesar-
mesoldater ved julegryta og så var 
det snøslaps i gatene, så folk måt-
te trekke i galoger og botfoder. Det 
var to lekebutikker i byen. Glass-
magsinet og Gulbrandsens ma-
gasin. Begge deler gav eventyrlige 
opplevelser. Jeg husker ennå en 
heisekran i andre etasje på Glass-
magasinet. Du verden så flott den 
var. Den som hadde fått en sånn 
til jul. Hos Gulbrandsen var det 
ikke grenser for hva han hadde i 
hyllene. Sverre M. Gulbrandsen 
var byens høfligste mann. Han 
hilste alltid på folk ved å løfte på 
hatten. Inne i forretningen hadde 
han en blå balje på disken med 
matchboksbiler. Gjorde vi jule-
handelen hos Gulbrandsen så 
hendte det at han gav oss en gratis 
bil fra baljen, som vi fikk velge ut 
selv. For en lykke. Postkortholde-
ren som gikk rundt og rundt som 
en stor trommel når man dro i den 
var også flott. Det ene fine pro-
spektkortet etter det andre kom 
fram. Her var glass og serviser og 
kopper og kar. Såpe, parfyme og 
vesker. – Morn, morn. og - tusen 
takk for handelen! Det var alltid 
litt snøfokk i luften på slike dager, 
da vi samlet oss i den store taxibå-
ten til Egil Ellefsen som skulle ta 
oss hjem igjen til Langøy. Folk lo 
og skrålte og pratet. Båten var full 
av fuglenek og julepakker og pel-
skrager og sild og julemat og jule-
post. Gavene var pakket inn, men 
der var det en presang som lignet 
mistenkelig på et akebrett. Taxi-
båten durte så koselig i vei utover 
i bølgene. I salongen stod det en 
rødglødende parafinovn og for-
søkte å holde kulda ute. Det vil si 
den var egentlig lysegrønn. Blant 
redningsvester og folk og julepak-
ker smugklemte vi ungene litt på 
noen av pakkene, mens båten hev 
og kastet seg framover i bølgene 
over Kjøpmannsfjorden.

eventyret
Jeg vokste opp i Del 14

av Sigbjørn Larsen
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Tradisjonen med et kirkebesøk på julaften 
før julen ringes inn og Sølvguttene synger 
julen inn til liflig ribbeduft hjemme i stua 
er en god opplevelse. I Skåtøy kirke kan 
du finne julestemningen og dele den med 
slekt og venner under den stemningsfulle 
julegudstjenesten på julaften. For et år si-
den fikk vi oppleve julefeiringen i Skåtøy 
Kirke. Det gjør vi gjerne igjen.

Julaften tok vi båten til Skåtøy. Vi var tid-
lig ute. Flagget var heist da vi ankom kir-
ken. Vi ruslet om Åsvika. Litt etter litt be-
gynte folk og samle seg. Inne i kirkerommet 
var det pyntet til fest. Juletreet  stod pyntet 
med glitter, lys og stjerne. Flittige sjeler 
hadde fått god fyr i de store ovnene som 
nå spredte varmen utover i kirkerommet. 
Forventningsfulle festkledte mennesker i 
benkeradene. Presten Harald Gulstad ledet 
oss gjennom Gudstjenesten på en hyggelig 
og sikker måte.  Barnesangen og musik-
ken var høydepunktet under seansen. Den 
vakre sangen og musikken fra instrumen-
tene var som engler på Betlehemsmar-
ken. – Juleevangeliet er på en måte Guds 
flyttemelding til menneskene sa Gulstad 
blant annet. Det er Guds budskap om va-
rig adresseforandring. Gud har flyttet til 
oss. Fordi han vil være nær oss. Med seg på 
flyttelasset har han blant annet kjærlighet 
og nærhet og omsorg. Jeg innrømmer det. 
Deilig er jorden ble sunget stående med 
klump i halsen.  Før det hadde vi sunget 
Jeg er så glad hver julekveld som ble ur-
oppført nettopp i denne kirken. Kollekten 
ble tatt opp til inntekt for kirkens nødhjelp 
og det ble kunngjort at kirken skulle males. 
Arbeidene skulle starte allerede 5. januar. 
Skal du i kirken i år så kan du jo se hvordan 
det har blitt. Uansett er julegudstjenesten, 
stemningen og opplevelsen i Skåtøy kirke 
på julaften noe som vi varmt kan anbefale 
til alle. Menighetskontoret setter også opp 
taxibåttransport fra Kragerø. Se ellers an-
nonsering i avisen.

Jul i
Skåtøy Kirke

Juletreet står pyntet. Lysene 
er tent. Vakker julesang. 
Festkledte mennesker.  
Maria, Josef og Jesusbarnet.  
Er du på jakt etter den 
virkelige julestemningen, så 
finner du den i Skåtøy kirke. 
Den tradisjonsrike juleguds-
tjenesten går av stabelen på 
julaften klokken 1400.
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En av de pussigste ekspedisjoner her 
omkring, som det spurtes vidt og 
bredt om i hele sognet i lang tid et-
terpå, var da Jon Ellegård fra Gumøy 
og kameraten Henning Skaug fra 
Skien, la ut med båten Greenpils 

over Skagerak på sitt livs 
første ukeslange ferie-

tur. 

Båten Greenpils fikk Geir 
Aasvik Gratis av Tom Ed-
vardt Jacobsen på Stuss-
holmen. Han bare tok ut 

motoren, for han syntes 
båten slingret så veldig når 

han prøvde å fiske med den. 
Vi lagde et lite reder-selskap 

som var godt kjent over hele skjær-
gården . Den var  med på flere trebåtfes-

tivaler i Risør. Ett år husker jeg at redningskøyta lagde en 
reportasje i båt-magasinet. (det var den minst strøkne, 
men den tøffeste båten)  

Det var yngste sønn av storbonden Finbo Ellegård 
på Østre Gumøy, Jon Ellegård som eide båten sammen 
med Geir Aasvik, Ole Gundersen og Vegar Løkstad fra 
Jomfruland, og navnet var selvsagt en hu moristisk vri 
på miljøvernorganisa sjonen Greenpeace som var i farta 
med sine millitante protestaksjoner mot norsk hval-
fangst i de tider. I ste det for ”save the whales” så stod 
det ”save the pils” i baugen. Maken til båt fantes det 

knapt på de syv hav. På den første motoren vi hadde  
på Greenpils så var akslingen skjøtet to steder på beste 
Reodor Felgen vis. Jon har alltid likt og skru på motorer. 
Var det en uregjerlig traktor eller noe annet motorisert 
som stoppet så kan du være sikker på at Jon fikk den 
i gang igjen. Akslingen i Greenpils var kan skje ikke så 
sikret som alt skal være i dag. - I alle fall var en av kame-
ratene mine helt fri for klær etter at han hadde havnet 
nede på dørken, ler Jon. Akslingen hadde tatt med seg 
rubb og rake! Han var vel heldig som slapp fra det med 
skrek ken. Etter endt utdannelse på Kragerø Yrkesskole 
så fikk han sin første mekanikerlærlingjobb på Rafnes. 
Året var 1989 og Jon Ellegård fikk plutselig over 1 ukes 
ferie. – Tenk jeg er født i 1968 og hadde aldri vært på 
ferie før! Jon ler. Hjemme visste de vel ikke hva ferie var, 
(bare helgefri). De arbeidet på gården og i fjøset hver 
bidige dag. Kuene måtte melkes søndag som mandag, 
men pappa var flink til å ta kvelden klokken 1800. Etter 
det ville han helst ikke gjøre noe. Han ville helst ikke ha 
noe bråk hjemme heller. Da skulle det helst være ro i 
huset. Ellers var han grytidlig oppe. Da var det fjøsstell 
og jord og skogarbeid som måtte gjøres. 

Lagt til sengs i båten
Når mamma og pappa dro på besøk til fast boende og 
hyttefolk, som de ofte gjorde i hel gene så var jeg nesten 
alltid med dem. Jeg var attpåklatten, som de ofte pleide 
å legge til å sove i båten. Pappa fikk meg da han var 48 
år. Han likte det dårlig dersom vi forsøkte å sluntre unna 
å arbeide, men ellers var det frihet under ansvar. Hus-
ker at jeg tolv år gammel tok trak toren og pløyde opp et 
helt jorde for naboen. Det er vel kanskje ikke helt van-
lig i dag. Husker også at det hadde vært en potetoppta-

king borte hos Jul Bohlin med påfølgende fest. Mamma 
skjønte hvor det bar og gikk hjem, mens pappa var i fin i 
farta og ville være med lenger, men utpå natten skjønte 
han at nok var nok. - Jon, start opp traktoren. Nå drar 
vi hjem, sa han og la seg i hengeren. Jeg kjørte trakto-
ren hjem. Neste dag spurte mamma hvordan vi hadde 
kommet oss hjem. Han satte øynene strengt i meg. Jeg 
sa ingenting, og så ble det ikke mer med det! Jon ler. 

Den gang Jul kom til jul og ble helt til påske
Husker du Jul Bohlin? spurte han. –Ja, han bodde på 
Gumøy, minnes jeg, svarte jeg. Ja, han pleide alltid å 
være hos oss på julaften, sa Jon. Han koste seg svært når 
han fikk en dram. Så var det en jul at han kom og ville 
ha en dram før julaften begynte. –Det er ikke julaften 
ennå, Jul, sa mamma. -Jeg ernte helt i slaget, færr. Så jeg 
trenger en dram, sa Jul. Han fikk drammen og kviknet 
til. Så kunne julaften begynne. Av og til ertet vi han litt 
når han var på en snurr, for han kunne finne på og si så 
mye morsomt. – I år blir det ingen dessert til julaften! 
sa vi. – Åffor ligger det skjeer på bordet da? spurte Jul. 

Med Greenpils over Skagerak

           

Egentlig er det vel dermed store og lille Skarholmen som ligger her på Bærøyfjorden, 
midtveis mellom Bærøy og Valbergheia, men øyene benevnes som oftest bare som 
Skarholmen. Navnet kommer åpenbart av det dype skaret eller kløften som deler øya 
i to. Gjennom sundet som dannes av kløften kan du kjøre gjennom med båt,  men 
pass på for den lumske grunnen som ligger like ved utløpet av sundet på den siden 
som vender ut mot Valbergheia. Her er det også gode fiskeplasser etter torsk og hum-
mer.  På den nordre delen av Skarholmen kan vi fortsatt se rester etter Kragerøs første 

feltspatbrudd. Det var Anders Andersen og Christian Ingvaldsen som i 1895 hadde fått 
kontrakt med eieren av Bærøy V.J. Duus om gruvedrift på Nordre Skarholmen.  Under 
krigen ble en hytte på Skarholmen benyttet som skjulested for flyktninger som skulle 
til Sverige.  I dag er det flere vakre hytte-eiendommer på øya. Private flaggstenger og 
strender og hagemøbler og brygger gjør det ikke spesielt egnet for offentligheten til å 
sette sine ben i land, men det går jo også an å spørre en hyggelig hytteeier om man kan 
få ligge ved en av bryggene mens man tar seg en liten tur på øya, eller?

Skarholmen
Navnet skar-holmen kommer av den dype 
kløften eller ”skaret” som deler holmen i to.
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Alle lo det meste vi kunne, men utover på julaften ble Jul 
skikkelig klein og vi måtte legge ham til sengs. Den jula ble 
han værende hos oss helt til på sketider. I all tid etterpå dis-
kuterte han om det hadde vært for den drammen han tok 
før han dro hjemmefra, eller om det var den drammen som 
han fikk når han kom, at han ble så dårlig at jula det året 
varte helt til påske!

Med Greenpils over Skagerak
Så var altså tiden kommet for min første fe rie, forteller Jon. 
Jeg hadde aldri hatt ferie før, så jeg visste jo ikke så mye om 
hva jeg skulle foreta meg, men nå hadde vi altså fått tre hele 
uker til ende, så jeg fant på at vi kunne ta båten og kjøre en 
tur. Kameraten min Henning Skaug var med på det. Vi mon-
terte et 200 liters dieselfat bak på bakken. Det så rustent og 
fælt ut utenpå, men det var gullende rent inne i. Det visste 
vi. Her ble bunkersen fylt opp. I til legg var tanken til moto-
ren breddfull før avreise. På slep hang vi GHen med navn 
”Plagen” som livbåt, just in case noe skulle skje… På taket 
av styrhuset hadde vi plassert en gam mel sofa. Det var ”fly-
bridgen”. Et norsk flagg var spikret på en ”2 x 4” furu-bjelke 
og hang ut av styrhus-vunduet. Jeg hadde vært om bord 
i båten til pappa og sikret meg det gamle spritkompasset, 
for det sa han bestandig at var så godt. Så la vi ut da på kurs 
etter Petter Wessel og et par grader lenger øst , så vi kunne 
ta peiling på Sverige. Fort gikk det ikke. Men været var godt 
og vi var ved godt mot. Dunk,dunk,dunk,dunk. Det varte 
og det rakk. Da vi hadde kjørt i tolv timer uten og se land, 
begynte jeg å lure på spritkompas set. Etter 14 timer i sjøen 
ble jeg alvorlig bekymret for hvor vi egentlig var. Da fikk vi 
se en seilbåt. Jeg satte opp farten det remmer og tøy kunne 
holde på Green pils, med den følge at seilbåten gjorde det 
samme! Du kan jo tenke deg hvordan vi så ut med den do-
ningen vi hadde, med et svært oljefat og lettbåt og et norsk 
flagg ut vinduet. Mannen om bord sendte kvinner og barn 
under dekk. Han var sikker på at vi var sjø røvere, fortalte 
han oss, da vi endelig tok ham igjen og kom opp på siden 
av han, så vi kunne få spurt om veien. Vi spurte om han 

visste hvor Skagen lå. – Ni får følgja med mei, svarte han. 
Jäg skal också dit. Så ankom vi Skagen. Da vi nærmet oss 
andre feriebåter nede i havnen, så ble det lagt ut store fen-
dere, for de ville ikke ha riper i skroget sitt. Her bunkret vi 
edle dråper og dynamitt-øl. Men kameraten min mente at 
det luktet så sild i Skagen at han ikke orket å være der mer. 
Det var virkelig en stank over Skagen fra sildeoljefabrikken, 
den gangen, men vi dro i alle fall videre til Fredrikshavn. 
Der traff vi noen fine damer som  gjerne skulle ut til en øy 
som het Hirtsholmen, der vi hadde det moro kan du tru 
og vi lå ”værfast” i flere dager. En av ”rederene” Geir Aas-
vik kom ned med Petter Wessel med bil. Han orket ikke å 
kjøre Taxibåt mer når vi hadde informert han om hvordan 
vi hadde det på tur. Vi la Greenpils i Fredikshavn og fikk to 
danske fylliker til å passe på den for en kasse grøn Tuborg, 
Vi ville over på vestkysten for å se på ”naturen.” Vi bunkret  
for resten av  feriepengene før vi satte kursen hjemover. Da 
vi kom hjem fikk vi kjeft så det holdt! Men hos dame ne i 
skjærgården ble vi helter. Vi trakk opp den ene kulørte flas-

ken etter den andre fra under tiljene og serverte pepina og 
drikke av alle regnbuens farger. Til dags dato så er vel det 
den morsomste ferien jeg har hatt, smiler Jon.

Greennpils ble overtatt av neste generasjon ungdommer. 
De hadde det også mye moro med denne farkosten, helt til 
det skjedde  en tragisk ulykke  med den i  Mai 1994 ute ved 
Ringsjær på Jomfruland.

Nok en gang har et fiskeørnpar spent ut 
sine mektige vinger over Kragerøskjær-
gården. Nok en gang har jeg sett de stolte 
fuglene kretse høyt over Langøy-gavlen 
slik det var vanlig før. På mange måter er 
det håpefult. Fiskeørnen er i enden av en 
lang næringskjede. Kan den overleve her så 
er det nok en gang håp for miljøet. Denne 
sesongen hekket et fiskeørnpar her i nær-
heten. De fikk fram en unge. Kanskje kan 
fiskeørnen med dette være tilbake i skjær-
gården vår på mer permanent basis. Det 
ville være hyggelig. Det er liksom noe som 
har manglet svevende høyt der oppe på 
himmelen når jeg har kjørt ut Langårds-
sund de siste årene. Nå er ørnene tilbake. 
Måtte de ha kommet for å bli!

FISKEØRNEN  
– ALENE I SIN FAMILIE
Verdens godt og vel 10 000 fuglearter forde-
les på mer enn 200 familier. Noen av disse 

- som duer, kolibrier og spetter – omfatter 
hver flere hundre arter. Med fiskeørnen er 
det ganske annerledes, den er eneste art i 
sin familie!

For femti år siden så det ille ut for disse 
flotte rovfuglene. Opphoping av DDT og 
andre insektmidler i næringskjedene forår-
saket både sterilitet og eggeskall så tynne 
at de sprakk før klekking. Etter at de verste 
miljøgiftene ble forbudt gikk det langsomt 
fremover og i dag teller den norske hekke-
bestanden mer enn 200 par.

Fiskeørnen er blant de mest tilpasnings-
dyktige av alle fugler. Den finnes på samt-
lige kontinenter bortsett fra Antarktis, i 
Sør-Amerika riktignok bare som trekk- og 
vintergjest. Avstander er ikke noe problem, 
norske fiskeørner flyr helt til Afrika for å 
overvintre.

Under normale omstendigheter bygges 
reiret i toppen av en høy, glattstammet furu 
– helst like ved vannet. Lar ikke slike trær 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

seg oppdrive, tar den til takke med kun-
stige plattformer, skipsvrak eller høyspent-
master. Er du i tvil om det er en fiskeørn du 
har fått øye på? Se etter det hvite hodet med 
mørk, nesten svart, øyestripe. Oversiden 
brun og buken hvit, vingespennet nesten 
like stort som hos gråhegren. Har fuglen 
et hvitt, skjellaktig mønster på oversiden, 
dreier det seg om en ungfugl.

Mens hønsehaukens meny ikke domine-
res av høns og musvåken fanger langt mer 
enn mus, er fiskeørnen trofast mot navnet. 
Mer enn 95% av dietten utgjøres av fisk, 
vanligvis i størrelse 150 til 300 gram. Av og 
til drister den seg på større bytte og det skal 
ha hendt at fisker i tokilosklassen har truk-
ket ørnen under vann før de har måttet gi 
seg for overmakten.

Fiskeørnen patruljerer gjerne i ti til femti 
meters høyde og stiller med flagrende vin-

ger når den får øye på byttet. Så stuper 
den med beina rettet forover. De lange og 
skarpe klørne får ekstra godt grep på fisken 
takket være piggete knuter på undersiden. 
Dessuten har fiskeørnen et anatomisk sær-
trekk – felles med uglene – som skiller den 
fra alle de andre rovfuglene: Den store yt-
tertåen kan dreies slik at den vender bak-
over! Dermed sitter byttet fastlåst i en saks 
bestående av to og to klør.

Det er viktig å ta vare på våre ville fiske-
ørner og beskytte dem mot så vel eggsam-
lere som overivrige fotografer ved reirplas-
sen. I dyrehager trives de nemlig dårlig og 
har så vidt jeg vet aldri klart å hekke. Ikke 
desto mindre er dette en av verdens mest 
populære rovfugler, noe mer enn femti 
forskjellige frimerker med fiskeørnmotiv 
vitner om!
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Quality Spa & Resort Kragerø   l   3788 Stabbestad   l   +47 35 97 11 00   l   booking.kragero@choice.no   l   www.kragerosparesort.no

Stand Up Norge presenterer på 
Quality Spa & Resort Kragerø lørdag 23. januar 2010 

Damenes 
Aften 
med Sturla  
Berg-Johansen

Showet spilles:  
kl 19.00 og kl 21.00

Billetter bestilles 
på Quality Spa &  
Resort Kragerø

 » Booking 35 97 11 50  
(man-fre 08.00-17.00)

 » Resepsjonen 35 97 11 00  
(hele døgnet)

Overnatting, middag, show 

Lør-søn  kr 1420,- pr.person i dobbeltrom
(inkl. èn overnatting, frokost, middag og show)

Fre-søn kr 2490,- pr.person i dobbeltrom
(inkl. 2 overnattinger, 2 frokoster, 2 middager og show)
Begge prisene inkluderer også gratis inngang til bading og trening.

Middag og show kr 745,- pr. person

Showbillett          kr 350,-pr. person

Torvgt. 1, 3770 Kragerø    Tlf. 40 00 58 58    Fax. 35 98 01 01    
www.fjordbat.no    post@fjordbat.no

KIRKENS ADVENTS-  
OG JULEPROGRAM 2009

Lør 12.desember kl. 18.00:  Støle kirke. Julekonsert. 
   Kragerø Sangforening.  
   Ove Brede, Edouard Sowa,  
   Støle kirkes korgruppe.  
   SKUK Barnegruppe,  
   Ungdomsgruppe, G.Fjellheim. H.Monsen.

Søn 13.desember kl.11.30: Skåtøy kirke. Gudstjeneste. H.Monsen
Søn 13.desember kl.18.00: Kragerø kirke. Byens kor og korps. H.Monsen

Tirs 15.desember kl.19.30: Støle kirke. De ni lesninger.  
   Julemusikk ved Kragerø Kantori. R. Carding og  H. Monsen

Søn 20.desember kl.20.00:  Kragerø kirke. De ni lesninger.
   Julemusikk ved Kragerø Kantori. R.Carding og  H.Monsen

Julaften kl.10.30:  Seniorsenteret. Juleandakt.  
Julaften kl.12.00:   Marienlyst sykehjem. Juleandakt.  
Julaften kl.13.00:   Tangeheia Omsorgsbolig:  Juleandakt
Julaften kl. 12.00:  Stabbestad Omsorgsbolig. Juleandakt.  
Julaften kl. 14.00:  Skåtøy kirke. Gudstjeneste. B.Modalsli
Julaften kl. 14.00:  Kragerø kirke. Gudstjeneste. H.Monsen
Julaften kl. 16.00:  Kragerø kirke. Gudstjeneste. H.Monsen.
Julaften kl. 16.00:  Støle kirke. Gudstjeneste. B.Modalsli.

25. des. 1. juledag kl.11.00: Kragerø kirke. Gudstjeneste i B. H. Modalsli /H.Monsen. 

26. des. 2. juledag kl.11.00: Støle kirke. Gudstjeneste. H.Gulstad

27. des. kl.19.00:  Kragerø kirke. Romjulskonsert. Robert Carding,  
   Jentekorene. og Kantorigruppe.

31. des. kl.16.00:  Skåtøy: H.Monsen. Fakkelvandring til Darefjell.
31. des. Nyttårsaf. kl. 23.00: Kragerø kirke. Gudstjeneste H.Monsen

1. Nyttårsdag kl. 12.00 (NB!) Kragerø kirke. Økumenisk gudstjeneste.   

03. januar kl.17.00:  Støle kirke. Menighetens familiejuletrefest. H.Monsen


