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Den senere tids utvikling har ført til en stadig sterkere privatisering av 
strandsonen kan vi gjerne lese i offentlige utredninger. Det er en sann-
het med en viktig modifikasjon. Strandlinjen i Norge har alltid vært like 
privat som all annen eiendom i landet. Det er det offentlige som i de 
senere år har sikret seg stadig større andeler av den private strandlinjen 
til allmennhetens beste. I Kragerøskjærgården har nå staten sikret seg 
over 6000 dekar gjennom skjærgårdsparken. Det skulle snart holde for 
allmenne turformål.

Allemannsretten i Norge bør være udiskutabel. Det bør for eksempel 
være mulig og gå på tur forbi private eiendommer uten skulende blikk, 
kjefting og kjøtere. Dessverre har mange hytteeiere ikke den samme 
forståelse for dette som de som har vokst opp i skjærgården og bodd her 
i generasjoner. Hyttefolk gjerder gjerne inn bare de får en meter. Det er 
en ukultur blant rikfolk denne griskhet og havesyke og meg og mitt. 

På den andre siden er det en ukultur blant folk flest at man tror at 
man kan oppføre seg som om det var ens egen eiendom på andres 
grunn, og ta seg til rette på strender og badeplasser uten verken å spørre 
om lov eller hilse eller oppføre seg noenlunde høflig mot de som faktisk 
eier marken. Det er til like stor irritasjon for oss som bor her og praktise-
rer den gamle kultur med overbærenhet overfor turgåere og badegjester, 
når det kommer flisende i land båter uten å spørre om lov på forhånd, 
med kjerring og unger og bikkjer og leketøy som brer seg utover private 
strender, som når hytteeiere setter opp flaggstenger og hagebenker langt 
fra hytta bare for å markere revir.

Presset mot strandlinjen krever kanskje enda klarere regler. Slik det 
er i dag blir det ofte en diskusjon om innmark og utmark. Loven er laget 
for bønder og ikke for kystfolk. År etter år har myndighetene i Kragerø 
sin årlige pressekonferanse med servering av wienerbrød og kaffe til 
journalistene og kommer med sitt årvisse budskap om at i år vil de slå 
hardt ned på de som setter opp utilbørlige stengsler i strandsonen. Så 
vil sommeren komme med de samme flaggstenger, hagebenker og båter 
som ligger dratt opp på strender og svaberg langt unna hytter og brygger  
tauer som spennes over badeviker og gjerder helt ned i strandkanten, 
uten at det løftes en finger for å få vekk svineriet. I år kunne myndighe-
tene ha spart seg for denne latterlige punktmarkeringen og heller sørge 
for å fjerne noen av stengslene og så invitere journalistene for å fortelle 
om det etterpå.

Det vanskelige er selvsagt at det er to hensyn som står mot hver-
andre. Det ene er hensynet til allmennhetens frie ferdsel. Det andre 
er hensynet til privatlivets fred, men uten at disse hensynene finner 
en gylden middelvei så vil konfliktnivået fortsette og øke. Da er ikke 
løsningen at det offentlige synes å late som om den private strandlinja 
er offentlig. Dette skaper bare dårlig oppførsel mot de som faktisk eier 
den. Løsningen er heller ikke at man sier at man skal fjerne utilbørlige 
stengsler uten faktisk å gjøre det. Det skaper bare en holdning om at det 
er fritt fram. Dermed blir folk frekkest mulig begge veier ettersom tiden 
går og presset øker.

Løsningen er at det offentlige og folk flest anerkjenner at strandlinja 
i Norge er like privat som all annen eiendom i landet. At prinsippet om 
allmenn ferdsel langs strandlinja knesettes i et klarere regelverk, der 
rettigheter og plikter defineres klart både for eiere og allmennhet. At 
utilbørlige stengsler som gjerder og annet fjernes, så det går an å komme 
fram, og at rette myndighet for dette klarere defineres og utøver ansvar.  
Og at folk flest begynner å oppføre seg ordentlig mot hverandre.  Det 
siste virker til å være det vanskeligste. Vil du i land med båt, så må du 
spørre eieren av strandlinja først, og ikke ta det for gitt at du kan slå deg 
ned hvor som helst på annen manns grunn eller strand. Og er du så hel-
dig at du eier en strandlinje med badeplass så må du kunne akseptere 
normal høflig oppførsel fra folk som går på tur eller tar seg et bad uten 
at du lar deg genere av det eller skaper en utrivelig stemning både for 
deg selv og andre. 

En hytteeier på Skåtøy hadde i alle år fått lov til å parkere bilen sin 
hos noen fastboende på øya. Da sønnen i huset der parkeringsplassen 
var, og noen kamerater, ville bade i vika ved hytta, slik 
mange barn hadde gjort det før hytta kom, så ble de 
jaget. -Se å ha dere vekk! ropte hytteeieren. -Se å flytt 
bilen! ropte sønnen. Bilen måtte flyttes og barna fikk 
ikke bade. Er det slik vi egentlig vil ha det?

Så er sommeren her igjen. Og byen vår fylles av som-
mergjester som ønsker å feriere og kose seg i den fan-
tastiske kommunen og skjærgården vår. Og fokuset 
på nedbyggingen av standsonen er igjen aktualisert.

Vi ønsker ikke en nedbygging av strandsonen, men 
i områder som allerede er disponert til utbygging 
og ikke til sjenanse for allmennheten, har jeg ingen 
problemer med å si ja til en bolig, le-vegg, utvidelse 
av hytte og brygge, slik at de arealer som allerede er 
privatisert tilrettelegges, slik at det blir enklere for ge-
nerasjonene og møtes og feriere sammen.  Det å si 
ja til isolasjon og innvendig kledning i eksisterende 
båtbuer og uthus muliggjør dette.  

For meg så kan det virke som om statlige styrings-
makter er meget opptatt av hva som skjer her gjen-
nom to korte sommermåneder, og glemmer årets 
resterende 10 måneder som avgjør om det er grunn-
lag for næring og bosetting. Vi trenger aktivitet i 
skjærgården og kommunen hele året. Skjærgården er 
kommunens største arbeidsplass, med alle ringvirk-
ningene aktiviteten der fører med seg. Jeg nevner i 

fleng snekkere, rørleggere, gartnere, interiør, båtpuss 
og opplag m.m.. Vi politikere må stimulere til akti-
vitet og det er oss folkevalgte lokalpolitikere som er 
best egnet, som har lokal kunnskap, som drar på be-
faring, til å ta slike beslutninger og utøve skjønn,  og 
ikke en byråkrat på fylkesmannens kontor.  Kragerø 
kommune blir mer og mer fjernstyrt av miljødepar-
tementet og ikke av lokalpolitikerne.

Kragerø må ha det som et overordnet mål at som-
mergjestene ikke bare er sommergjester, men blir 
helårsgjester som også kan bli fristet til å bosette seg 
fast.  

Lokaldemokratiet står for fall når rikspolitiske ret-
ningslinjer skal overprøve kommunestyret ved at en-
keltbyråkraters personlige meninger er førende for 
at fylkesmannsembetet legger ned innsigelse mot all 
aktivitet i strandsonen. FrP vil ikke at Kragerø og an-
dre kystkommuner skal bli museum! 

Nyt sommeren og kommunen med skjærgården 
og alt den har å by på. GOD SOMMER.

Henriette Fluer

Minner om sommer
Om gyldne tider
Tider med sol
Saltvann i håret
Familie
Venner
Øyeblikk i stillhet

Fra boken ”Øyeblikk”  
av Gunny Brørby

Sommerbenken
Romantikk
Lengsel
Mormor
Levd liv
Blant eviggrønt
Roser i rynker
Ennå lever drømmen
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Entreprenørfirma AS
Kammerfossveien 10 • 3770 Kragerø • Tlf:  35 98 22 19

Mobil:  920 96 731 • Fax:  35 98 23 66 
www.johanbrekka.no • E-post: bygg@johanbrekka.no

Båtopplag: Tlf  90 58 02 58 • E-post: opplag@johanbrekka.no

HYTTER OG HUS: 
>  Nybygg
>  Reparasjoner 
>  Restaurering 
>  Brygger 

VAKTMESTER-
TJENESTER PÅ 
HYTTA: 
>  Driftsavtale 
>  Klargjøring/ 

stenging
>  Vedlikeholdsarbeid 
>  Vask 
>  Plenklipping 

BÅTOPPLAG: 
>  Lagring inne eller 

ute 
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www.skatoy-visefestival.org

KONSERTPROGRAM:

TORSDAG 15. JULI
Kl. 19.00 – Skåtøy kirke
«Markblomster og potteplanter» 
- tonesatte dikt av Henrik Ibsen 
- Vokal, Hilde Norland Gundersen
- Opplesing, Ola Otnes
- Musikk, Espen Gjelstad 
Gundersen og Frøydis Grorud

FREDAG 16. JULI 
Kl. 15.30 – Festivalområdet åpnes!
Kl. 16.30 – Åpning av Skåtøy 
vise- og poesifestival 2010.
- Jan-Øyvind Helgesen 
(konferansier)
Kl. 17.00 – Jan Erik Vold og Knut 
Reiersrud, «Terje Vigen»
Kl. 19.00 – Eldkvarn 
Kl. 21.00 – Liadan

LØRDAG 17. JULI
Kl. 14.00 – Festivalområdet åpnes!
Kl. 15.00 – Susanne Sundfør 
Kl. 17.00 – List
Kl. 18.30 – Jon Hjørnevik 
Kl. 19.30 – Marie Bergmann
Kl. 21.30 – Jonas Fjeld og 
Henning Kvitnes 

FESTIVALBÅT GÅR  
FRA FERGEKAIA! 

Torsdag 15. juli kl. 18.00 
- retur kl. 21.30.
Fredag 16. juli kl.15.30 og 
17.30 - retur kl. 23.30.
Lørdag 17. juli  kl.14.00 og 
16.00 - retur kl. 23.30.

Billettpriser tur-retur pr. dag. kr. 110,- 
Billetter ved ombordstigning + kr. 30,-
NB! Forhåndsalg kun hos Kragerø 
turistkontor.

PRISER*

Kirkekonsert 
torsdag 15. juli, kr. 300,-
Dagsbillett fredag 16. juli, 
kr. 450,-
Dagsbillett lørdag 17. juli, 
kr. 450,-
(Gratis for barn under 12 år!)
Todagersbillett kr. 700,- 
(Fredag 16. juli og lørdag 17. juli)
(Gratis for barn under 12 år!)

* Billetter ved inngang, + kr. 50,-

FORHÅNDSSALG 
AV BILLETTER

Billettservice 
(Posten og Narvesen) 

Kragerø turistkontor
 - tlf: 35 98 23 88

Skåtøy kafé & galleri 
- tlf: 95 22 03 21

Salg og spørsmål om billetter:
post@skatoy-visefestival.org

10. året 
på rad

Takk til våre Sponsorer:
Telefon Ole Walther: 35 98 68 16 e-post. owe@kragerobanken.no 
Telefon Tove Fodnes: 35 98 68 36 e-post. tf@kragerobanken.no 

De ansatte i Kragerø Sparebank gjør det og anbefaler sine kunder å gjøre 

det samme. Antallet som sparer i aksjefond har doblet seg i løpet av 2006 

og øker stadig, forteller avd. leder Tove Fodnes. Selv har hun spart i aksje-

fond i mange år, noe hennes to barn har nytt godt av. 

- Sønnen min fikk sertifikat og bidrag bil da han fylte atten år. Datteren 

min bruker sparepengene til studier i Danmark, sier hun. Fodnes begynte 

forsiktig å spare 300 kroner i aksjefond hver måned. Nå har hun økt  

beløpet til 1500 kroner og plassert dem i ulike fond. Pengene hun tjener  

gir henne en kjærkommen økonomisk frihet som hun i dag bruker til  

oppussing og reising. 

Kollegaen, Ole Walther Enggrav er også tobarnsfar. Han sparer 500 kroner  

i måneden i aksjefond til hver av sønnene. 

- Vi sparer litt av barnetrygden og fireåringen vår har allerede 30.000  

kroner på konto. Minstebeløpet ved sparing i aksjefond er 300 kroner og 

Gleden ved å spare

Det er morsomt å få, men gleden ved å gi er større. Tenker du langsiktig 
med sparingen din er aksjefond et godt alternativ til banksparing.

det er utrolig hvor fort pengene vokser selv når man sparer små beløp 

hver måned, sier han.

Lønnsomt over tid
Begge er opptatt av at sparing i aksjefond er noe flere bør på øynene  

opp for. Å nedbetale boliglån er bra, men visste du at det lønner seg å 

bruke noen av disse pengene til sparing i aksjefond, spør de?  

- Aksjefond har større verdisvingninger enn andre fond, men gir til gjengjeld 

bedre avkastning over tid. Derfor er langsiktighet et viktig stikkord. En av 

grunnene til at jeg på det varmeste anbefaler sparing i aksjefond er at 

gleden ved å spare til noe konkret innfris. Historisk sett har aksjefond gitt en 

avkastning på 5 til 8 prosentpoeng over innskuddsrenten i bank, sier Fodnes.   

Tenker langsiktig. Ole Walther Enggrav 
og Tove Fodnes er trygge på at sparing 

i aksjefond lønner seg.

Kragerø Sparebank tlf 35 98 68 00   www.kragerobanken.no

Kontakt Kragerø Sparebank i dag.

banken.indd   1 21-03-07   17:22:36
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Kragerø
Kommune

Foto: Arne Bru Haug
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KJØTTFORRETNING
KRAGERØ - TLF. 35 98 14 19
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Fred Gundersen kan se 

tilbake på over 40 år i 

snekkerbransjen. 

Det betyr en god del hus og 

hytter, det! 

Gundersen er født og 

oppvokst på Furuholmen 

like utenfor Kragerø. 

Og han bor fremdeles på 

den idylliske øya. 

Men arbeidsoppgavene, 

ja de befinner seg både på 

fastlandet og i skjærgården. 

- Vi utfører alle typer 

oppdrag i forbindelse 

med hus og hytter. Og da 

spiller det ingen rolle hvor 

i Kragerø du bor eller har 

hytte. Vi er svært fleksible og 

mobile! 

Sier Fred Gundersen med 

et smil. 

- Men det er jo litt 

trivelig å bli kalt en ekte 

skjærgårdssnekker også! 

Klart det! 

Så da vet du altså det: En 

ekte skjærgårdssnekker bor 

på en øy i skjærgården. Men 

jobber absolutt overalt. 

Også på fastlandet! 
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NYBYGG TILBYGG RESTAURERING
TØMRERFIRMA

Fred G. Gundersen
Tlf. 35 98 10 28, 958 01 302, 997 31 126, 

epost: fre-gun@online.no

Rolf Fred Thomas Jan Ivar
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Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal • tlf: 35 98 71 11/970 90 104
fax: 35 98 08 38 • mail: kim-braa@online.no

Brønnboring med 
vanngaranti!  

Boring i forbindelse med: 
> vann og avløp på hytta 
> svømmebasseng 
> vannbåren varme 

>  Vi monterer alle typer 
pumper! 

>  Vi reparerer gamle 
pumper og skifter ut 
gamle anlegg! 

Spør oss også om 
fundamentering 
av brygger! 

Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal • tlf: 35 98 71 11/970 90 104
fax: 35 98 08 38 • mail: kim-braa@online.no

Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal • tlf: 35 98 71 11/970 90 104
fax: 35 98 08 38 • mail: kim-braa@online.no

Brønnboring med vanngaranti!
Boring i forbindelse med:

vann og avløp på hytta - svømmebasseng - vannbåren varme
Vi monterer alle typer pumper!

Vi reparerer gamle pumper og skifter utgamle anlegg!

Spør oss også om fundamentering av brygger!

Uvanlig mye brennmaneter 
fører til fiskestopp og rekepri-
ser på over 200 kroner kiloen 
kan vi lese i mediene. De sli-
mete ekle brennende vesnene 
invaderer strendene og gjør det 
umulig å nyte badelivets gleder, 
men hvordan lever de egentlig 
og hvorfor er de her, og hvorfor 
er det plutselig blitt så mange 
maneter i Kragerø? Havforsker 
Helge Fosså fra Havforsknings-
instituttet i Bergen gir oss 
svarene på manetinvasjonen.

For det første så må vi huske 
på at det er vanlig at vi ser 
mange maneter på denne tiden 
av året, sier Fosså. Rett og slett 
fordi vi er mer ute ved havet om 
sommeren. Det kan imidlertid 
virke som om det er spesielt 
mange maneter i år dersom vi 
skal dømme etter henvendelser 
fra fiskere og andre som opp-
holder seg ved kysten. 

Manetene er en kaldtvanns-
art som trives best i kaldere 

farvann. Det be-
tyr at ettersom 
vannet blir 
varmere ut-
over somme-
ren, så vil de 
fleste trekke 
ned på dypere 
vann, beroliger 
Fosså. Så kan det 
også tenkes at hav-
strømmer og vær-
forhold bringer dem 
opp til overflaten igjen. 
Manetene har ikke alltid 
selv herredømmet på hvor 
de driver i vannet. Når det 
er spesielt mange i år, så kan 
det skyldes at forholdene for 
formering var spesielt gunstige 
denne sesongen. Vi hadde en 
kald vinter. Manetene er hun 
og han og formerer seg ved at 
hannen befrukter eggene hos 
hunnen ved å svømme over 
henne og slippe melken over 
eggene. De befruktede eggene 

MANETINVASJONEN

fra hunnen setter seg senere fast  
som små polypper eller ”stilker” 
på bunnen. En ”stilk” inneholder 
fra fem til femten maneter. De 

små baby-
manetene 
forlater 
stilken en 
og en som 

små ”tal-
lerkener” 

som ”skives” 
av fra toppen.
Vi har hørt at 

manetene renser 
vannet?

Det har vi ikke 
belegg for å si. Fak-
tum er at vi ikke helt 
vet hvilken funksjon 

manetene har i hav-
miljøet. Det er ikke 

sikkert at de er nyttige 
for mennesker. Vi vet 

imidlertid at de har over-
levd i årtusener og at de har 

tilpasset seg på en måte som 
har vært overlevelsesdyktig. 
Neslecellene eller evnen som de 
har til å brenne bruker de både 
som en forsvarsmekanisme 

mot ikke å bli spist og som et 
våpen til å lamme og fange et 
bytte som plankton. 

Vi har hørt at yngelen bruker 
manetene som beskyttelse?

Hvis vi ser ned i sjøen så kan 
vi fra tid til annen se yngel 
som helt riktig svømmer nær 
manettrådene og dermed får en 
viss beskyttelse, men noen sig-
nifikant betydning for årsklas-
ser eller oppvekstvilkår for fisk 
kan vi ikke se at det finnes noe 
grunnlag for å si.

Hvis vi synes at de manetene 
som kommer inn i horder i 
badevannet er grufulle, så er 
det kanskje en mager trøst at de 
manetene vi finner i arktis kan 
bli opp til to meter i diameter! 
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Hvis du bare åpner øynene er det håp over alt

I den vakre stua på Skåtøy som samtidig funge-
rer som atelier flommer lyset inn, og flagrende 
sommerfugler, fisker, esler og indre stemninger 
flyr ut av bildene som nærmest dekker rommet 
fra gulv til tak hjemme hos Gunny Brørby. Hun 
skjenker chablis i håndlagde glass og tar fram 
diktboken som hun stadig skriver i. Diktene er 
nøklene til bildene mine, sier hun. 

Når hun har utstilling henger hun 
gjerne opp små dikt sammen med 
bildet. Hun er snart ferdig med 
alle bildene til utstillingen i Zen-
bokhandel og galleri på Majorstua 
i Oslo. I vinter utgav hun boken 
”Øyeblikk” med egne bilder og 
dikt. Vi er på Skåtøy. Vi kunne like 
gjerne ha vært i Toscana. Der skal 
hun snart holde malekurs. – Jeg er 
spirituell, men har gått fra bånn 
av og opp, så jeg er ikke bare ”al-
ternativ”. På Skåtøy har jeg blitt 
tatt godt i mot. Jeg føler at folk her 
ute respekterer meg for den jeg er, 
selv om jeg kanskje er litt annerle-
des og driver med mine egne ting. 
Jeg møter folk på bussen og slår av 
en prat, jeg trener sammen med 
naboene på yoga, men jeg er også 
veldig privat og har lært meg å tri-
ves i mitt eget selskap, sier hun, og 
skuer ut over den vakre bukta ved 
kirkebrygga på Skåtøy. – Hvordan 
kan du orke å se ut på den utsik-
ten?, var det en som sa til meg. 
Kan du skjønne det? Vi er forskjel-
lige! Da jeg kom hit var det mørke 
gardiner med kapper som gikk 
halvveis ned foran vinduene. I dag 
er det ingen gardiner i atelieret så 
lyset slipper inn og utsikten kom-
mer til sin rett. – Nei, sier jeg. Det 
skjønner jeg ikke. Folk er åpenbart 
forskjellige. Huset må være en 
drøm for en med en kunstnerisk 
åre med utsikt ut over brygger og 
båthus og den fine bukta ved kir-
kebrygga.

For noen er Gunny litt mer for-
skjellig enn andre. Det har vært 
en lang reise og jeg har måttet 
tåle mye. På 70-tallet var jeg mye 
syk og deprimert. Det sitter mye i 
hodet. Jeg følte meg av og til som 
mannen som reiste til Amerika for 
å finne seg sjæl. Han var ikke der 
heller! Hun ler. Gjennom bildene 
mine klarte jeg å finne tilbake til 

meg selv. Jeg fant veien. Det var 
male jeg skulle gjøre. Det har ført 
meg inn i mange spennende opp-
levelser.  

Opprinnelig kommer Gunny 
fra Ekeberg i Oslo. Så møtte hun 
Harald og flyttet til Kragerø. Det 
har jeg aldri angret på. Jeg sav-
ner ikke Oslo ett sekund! Morten 
Skjævestad har også vært en viktig 
person for meg i Kragerø. Han har 
arrangert utstillinger og oppmun-
tret meg til å holde på. I fem år har 
hun nå bodd på Skåtøy. Jeg håper 
at jeg kan få bo her en lang stund 
enda, sier hun. I vinter utgav hun 

en vakker bok med egne dikt og 
bilder som har blitt svært positivt 
mottatt blant publikum. Boken 
har til og med hjulpet meg med 
å selge bilder, sier hun.  Jeg føler 
at jeg har samlet de siste årene av 
livet mitt mellom to permer.

Skåtøy betyr mye for meg. Bil-
dene forandret karakter. De ble 
mye lysere. Samtidig som jeg har 
naturen rundt meg så er jeg ikke 
så flink til å bruke den, medgir 
hun. Er nok litt Oslojente der, 
og vi har vel alle noen hemme-
ligheter som vi vil skjule og den 
samme kassetten som alltid går i 

bakgrunnen, men jeg føler at jeg 
fant stilen min her ute. Nå er jeg 
trygg på det jeg gjør, selv om jeg 
mange ganger kan være engstelig 
for at jeg ikke skal klare meg gjen-
nom neste måned. Jeg måtte gå 
min egen vei og nå gjør jeg det. Jeg 
blir sikkert aldri antatt på Jomfru-
landsutstillingen. Jeg tror ikke de 
skjønner bildene mine. Du maler 
bare vakre bilder, sier de. Hvorfor 
er det så galt? Følelsene er jo ekte 
og bildene er gjennomarbeidede. 
-Jeg liker bildene dine, men dik-
tene dine er helt jævlig banale, 
var det en som sa til meg. Hvis en 
sånn kommentar hadde kommet 
til meg litt tidligere, så kunne den 
ha knekket meg. Nå tar jeg den 
og går videre, for jeg er sikker og 
trygg på det jeg driver med, og at 
engasjementet er ekte. For meg 
betyr lidenskapen og kjærligheten 
til mennesker, naturen, dyr og fu-
gler mye. Samtidig blir jeg god til å 
se, og dermed også god til å gjen-
nomskue. Det kan av og til være 
slitsomt. Jeg føler at vi er en del 
av noe større. Veien er litt lagt på 
en måte. At mye ikke er så tilfeldig 
som det kan virke, selv om vi selv-
sagt også har stor innflytelse over 
egne skjebner og kan gjøre valg 
hele tiden som vil påvirke den.

Gyldne struper
mellom vinter og vår
til toner som kommer
med gyldne vinger
fra øst til vest
til vårens fest.

Gyldne vinger
sprengkraft mot lyset
til tiden som kommer
naturens krefter
i ett med det som er 
ikledt naturens gyldne fjær.

På Skåtøy har Gunny åpent gal-
leri i atelieret. Her inviterer hun 
sine gjester og besøkende inn til 
en titt på bilder og en prat. For 
kort tid siden var det en japansk 
delegasjon på besøk, nippet til 
hvitvinen, smilte og koste seg. Det 
var venninnen tekstilkunstneren 
May Hvistendahl som hadde fått 
dem hit. Hun bor på Skåtøy, men 
er godt kjent både i Europa og 
andre steder i verden. Det er ver-
difullt at slike mennesker trekker 
med seg et internasjonalt miljø. 
Skåtøy med og uten Cafeen er to 
helt forskjellige ting, sier Gunny. 
Den betyr utrolig mye for miljøet 
her ute. 

Hun berømmer Heidi Felle for å 
ha fått til mye på Skåtøy. Selv ar-
beider også Gunny litt for cafeen 
i travle perioder, men aller helst 
liker hun og male. For meg ble 
bildene mine nærmest en terapi. 
Før var jeg engstelig for alt mulig. 
Nå har jeg lært meg at hvis du bare 
åpner øynene, så er det håp over 
alt. Vi mennesker har et stort po-
tensial, hvis vi bare våger å ta det 
ut. Hvis jeg samtidig kan være en 
inspirasjon for andre så har jeg 
oppnådd mye, sier Gunny. For 
meg er diktene nøkler til bildene 
mine. 

Mellom stammens bark
tett, porøs
mørk og lys
på naturens hode
små åndedrag i vind
håpet
over alt vil det inn i ditt sinn.

Jomfruland Vel  2010
Kunst-salgsutstillingsprogram

galleri inspirasjon Jomfruland
Bua:
09.07 - 16.07: Monica Lorentsen,Langangen - smykker m.m.
 Bente Johansen, keramikk
19.07 - 30.07: Elisabeth Guldal, Fotto
31.07 - 08.08: Ørnulf Vøllestad.Tegninger - motiver fra Jomfruland
Fra 14.08:  Helgeåpent utover høsten. Se Skolen

skolen:
05.07 - 15.07:  Kari Ellefsen Haugen,Porsgrunn - keramikk - foto
 Kirsten Ellefsen, Porsgrunn - vev          
16.07 - 19.07:  Johannes Nielsen,Lillesand - maleri
20.07 - 26.07:  Yngve Åsen,Oslo - maleri
27.07 - 08.08:  Ørnulf Vøllestad,Drøbak-Tegning
 Rikke Mjaaland, Oslo-keramikk                       
Fra 14.08: Helgeutstillinger utover høsten, i Skolen og Bua. 
 Arbeider fra mange kunstnere,  

Velhuset:
10.07 - 11.07: Jomfrulandsdagene
12.07 - 18.07:  Linge K.Solum,Sannidal-maleri 
 Grethe-Lise Thorsen,Helle-teksti
19.07 - 25.07: Winnie Dolva og Ulla Thornberg, Bagsværd, Danmark - 
 skulptur, maleri, smykke, lertøy
26.07 - 01.08:  Årø Hobbyklubb v/Grete Bjørnsvik, Kragerø     

arr. Jomfruland Vel v/ ivar gundersen. 95141472. Åpent kl. 11-17



Skjærgårdsliv

7

Hvis du bare åpner øynene er det håp over alt

KRAGERØ 

www.trebaat.com

Bakeri Kragerø: P. A. Heuchsgt. 25

Bakeri Kragerø 
35 98 11 15

Volum E-18 
35 99 22 21
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www.wiikselservice.no

www.taxibatsentralen.no - www.taxibaatsentralen.no

TIRSDAG 13. JULI

Billettsalg:
Over hele landet:
Posten/Billettservice
Turistkontoret i Kragerø og
Sjøkroa i Valle, samt diverse
lokalsalg.

Tlf: 911 97 538

BENNY BORG

RAGA ROCKERS

UNDER TO TÅRN
Fyrmesterhagen

Kragerø, Jomfruland

®
UNDER TO TÅRN

12 år
på rad

Transport:
Fra Kragerø:   Fergecruisebilletter m/ muligheter for kjøp av vin, øl
og mineralvann selges Kr. 125,- tur/retur. Billetter til fergetransport
forhåndselges på Turistkontoret i Kragerø.
Fra Valle:   Taxibåter etter behov hver 1/2-time fra kl. 18.30.
Billetter forhånd selges på Sjøkroa, Valle.  Kr. 140,- tur/retur.

Publikumsinnslipp fra kl. 19.00. 
Konsertstart ca. kl. 21.00 (Egne tider for Gråtass)
Uavhentede billetter fåes kjøpt ved inngangen.

Mere info:  www.jubel.no

At
les
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-med et glimt i øyet...-med et glimt i øyet...

Bill.  kr. 175,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 250,-

Bill.  kr. 250,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 300,-

ONSDAG 14. JULI

Bill.  kr. 300,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 350,-

LØRDAG 24. JULI

KATZENJAMMER
TORSDAG 22. JULI
Bill.  kr. 275,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 350,-

Bill.  kr. 325,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 400,-

ONSDAG 21. JULI

De Lillos
Bill.  kr. 325,- + avg. Evt. restbilletter selges ved inngangen á kr. 400,-

GRÅTASS

PAAL FLAATA“Baladen om Cornelis Vreeswijk”

SØNDAG 25. JULI

HERBORG KRÅKEVIK
NIDAROS STRYKEKVARTETT
Piano: Helge Lilletvedt

Dobbeltkonsert:

Famileforestilling:

Innslipp fra kl. 16.00 

Showstart kl. 18.00

Jubel a.s. presenterer:

Mere info:  www.jubel.no 

Publikumsinnslipp fra kl. 19.00
Konsertstart ca. kl. 21.00 (egne tider for Gråtass)
Bill: Billettservice/Posten, Kragerø Turistkontor og div. lokalsalg
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Valle policella
Kroa på Valle har utviklet seg stort de siste årene, fra et hull i veggen med gatekjøkkenmat til en 
gourmetrestaurant med alle rettigheter og internett-lounge med sofagrupper i kveldssola.  
–Vi ønsker å være et godt spisested for folk flest, sier innehaver Anne Beate Hauge. 
Nå arrangerer de også mat- og vinkurs.

Hun har lang fartstid som faglært kokk. Hun er også 
kjent fra ”Jentepiratene” på TV 2 hvor hun reiste jorda 
rundt, og har flere sesonger på Svalbard bak seg. Un-
der OL på Lillehammer jobbet hun på den gode re-
stauranten Mormors, og hvis du har vært innom Thea 
i Oslo er det mye mulig at det er henne som har laget 
maten din. Før hun flyttet til Fredrikstad og var med 
på oppstarten av Restaurant Mer der fra 2007 til 2009, 
arbeidet hun som kreativ kokk hos Art Catering i Oslo. 
Hun var med å starte opp Smak på Valle i fjor, og har 
hovedansvaret for utviklingen fram til årets meny her.

-Smak skal ikke være noe jålested, men et famili-
espisested med god mat. Vi har store porsjoner og ser-
verer både hjemmelagete hamburgere og fiskesuppe 
i tillegg til mer ”avanserte” retter, forteller hun entu-
siastisk. –Jeg er opptatt av at mat ikke skal være noe 
komplisert. Det viktigste er at råvarene har topp kvali-
tet, og de må gjerne komme fra nærmiljøet. 

Et eksempel på dette er Brubakkens pølser som i år 
har funnet veien til Valle, både til butikkhyllene og til 
menyen på ”kroa”. Altså enda en grunn mindre til 
å reise til Kragerø, vil noen hevde. –Hva med det 
store spørsmålet fra i fjor, finner vi pizza på me-
nyen for i år? –Vi bare måtte ha pizza på me-
nyen, i hvert fall til lunsj. Samtidig ville 
vi ikke ha noe pizzabakeri på kjøkkenet. 
Derfor har jeg smakt meg gjennom 
alle ferdigpizzatypene og funnet den 
jeg liker best – så den serverer vi fak-
tisk her, forteller hun lattermildt. 
Pizza Originale er svaret, og under-
tegnede kan underskrive på at den 
fungerer utmerket.

Anne Beate er ikke bare opptatt 
av mat, hun elsker vin, og har 
derfor fått med seg venninne 
og kollega Turid Olsen med 
ansvar for service og vin-
utvalg. Hun er heller ikke 
noen hvem som helst. Hun 
holder vinkurs i utlandet 
for ukebladet Hjemmets 
lesere, og har i flere år 
holdt mat- og vinkurs 
gjennom Inspiratour. 
Utdanningen som vin-
kelner har hun fra 

Gastronomisk Institutt i Stavanger. Hun har fem års 
erfaring fra Aker Brygge med restaurantansvar for DS 
Louise og Albertine Bar og Restaurant. Etter dette var 
hun med på restaurantutviklingen av Mer i Fredrik-
stad sammen med Anne Beate, før hun ble ”headhun-
tet” til Valle. –Sammen har vi laget en aktivitetsplan for 
2010 som vi er stolte av, og som kan by på litt av hvert. 
Vi har åpent hver dag i skoleferien og i helgene i hvert 
fall ut august. Ellers så arrangerer vi selskaper og er 
åpne for lukkede arrangement. Vi merker en pågang 
av folk som vil ha litt 
ordentlig mat i 
ferien, og 

ungdommen benytter vår internett-sone som avslap-
ningssted. Utenom fellesferien merker vi mer tilsig av 
de fastboende som også er glade for et samlingssted. 
Vi ønsker å være et samlingspunkt for alle på Valle, 
både tilreisende, hyttegjester og fastboende, under-
streker de to blide damene - med bred erfaring 
fra bransjen.

tekst: KATJA AARFLOT  foto: HUGO LANDE
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Fjellveggene er fortsatt beholdt 
som vegger inne i hytta. På kjøk-
kenet risler en bekk nedover fjell-
siden og munner ut som en na-
turlig kilde ved urtehagen, som 
er anlagt like ved kjøkkenbenken. 
Stuen med store panoramavindu-
er ut til sjøen utenfor har en kom-
passrose nedfelt i marmorgulvet 
og en peis som er formet som en 
båt. To italienske statuer i helfigur 
bærer to kraftige lykter på badet 
som gir en flott dempet belysning 
over det nedsenkede boblebadet 
og det vakre renessansemaleriet 
på baderomsveggen. Nå planleg-
ges stjernehimmel på soverom-
met, der stjernenes konstellasjo-
ner skal plasseres slik de var da 
Bent R.Jacobsen traff sin hjertens 
kjær. Solodden på Vågøy er et ar-
kitektonisk mesterverk som har 
utnyttet tomtas beskaffenhet til 
fulle og som har skapt en helt unik 
fritidsbolig.

Solodden lever opp til navnet 
sitt når vi en solrik dag satte kur-
sen for et avtalt besøk på Vågøy. 
Vi har lenge undret oss over den 
unike hytta som har en takform 
som en båt liggende med kjølen 
i været. Under baugen på taket 
finner vi to herlige gjestesoverom 
med utsikt over glitrende blått 
hav. Her har Bent R. Jacobsen fra 
Drammet bygget opp sin drøm-
mehytte i den lune vika som tid-
ligere bestod av en dyp fjellkløft 
med en firkantet hytte foran. Han 
har fått imponerende mye ut av 
tomta, samtidig som hytta glir fint 
inn i terrenget. Allerede opp fra 
brygga forbi stranden skjønner 
vi at vi er på vei til noe selvsynt. 
Gamle skipsankere har blitt stol-
per for kjettingen som fungerer 
som rekkverk og rammer inn den 
hyggelige hageveien opp fra sjøen 
og stranda som er omkranset av et 
vell av blomster. 

Så kommer vi inn i stuen som 
også har en åpen løsning til kjøk-
kenet. Sjelden har vi sett maken 
til romløsning. I marmorgulvet er 
det nedfelt en kompassrose der 

himmelretningene speiler seg i 
taket ovenfor når solen faller inn 
av de store åpne vinduene ut mot 
sjøen. Baugen på en gammel båt 
er brukt som dekorativt element 
i peisen. Selve ildstedet er felt inn 
i veggen. Foran er det plassert 
en hyggelig sofagruppe som en 
perfekt sone for avslappende tid 
foran peisen med en god bok eller 
hyggelige venner.

Store deler av fjellsiden er be-
holdt som en vegg i kjøkkenet. 
Nedover fjellsiden renner en bekk  
som munner ut i en kilde like ved 
kjøkkenbenken. Der kan man 
fiske opp herlig friskt kildevann 
til morgenkaffen. Bekken med 
fossefallet gir samtidig vann til en 
urtehage med friske urter og orki-
deer! Jeg må tilstå at jeg aldri har 
sett maken!

 –Planleggingen tok meg to år, 
sier Jacobsen. Det er også visse 
krav til bygget, når så mye av fjel-
let skal være en del av det. Blant 
annet må det legges inn såkalte 
vannstoppere. Resultatet har i alle 
fall blitt et helt unikt anlegg, som 
også har utnyttet tomten i den 
dype fjellkløften. Kjellerbod og 
lager er dermed skapt av naturen 
selv

Fra trappen opp til andre etasje 
åpner det seg en lys og solrik ter-
rasse med fritt utsyn over skipsleia 
i 180 grader. Ingen gjenboere. En 
fugl kvitrer i furutoppen. Tomta er 
beholdt med de naturlige svaberg 
og fjell og trær intakte. Det eneste 
vi har skutt er litt i bunnen av kløf-
ten til fundamentet for gulvet, sier 
Jacobsen. Ellers er tomta beholdt 
slik den var.

Men det er ikke over. Jacobsen 
viser oss inn i det aller helligste. 
En vakkert utsmykket seng med 
et hav av puter møter oss. –Over 
sengen skal vi lage en stjernehim-
mel, forteller Jocobsen. Vi har fått 
tak i et bilde av stjernehimmelen 
slik den var da vi møttes. Den skal 
dermed gjenskapes i taket over 
sengen. 

Vi tittet inn gjennom døren til 

badet. Nye hakeslepp. Der inne 
møter det oss to vakre italienske 
statuer i helfigur som er utført 
i menneskelig størrelse og som 
holder hver sin lykt som lyser over 
boblebadet, som er nedsenket i 
gulvet. På veggen er det montert 
et gedigent renessansemaleri. 
Maleriet viser en scene fra et ro-
mersk bad. Vi er målløse. Vi har 
rett og slett ikke sett maken. Det 
finnes selvsagt heller ikke. Dette 
anlegget er helt unikt. 

Hyttebegrepet har fått en ny 
dimensjon. Dette fremstår heller 
som et lystpalass, og hvorfor ikke? 
Når man har ideene og arkitekten 
og mulighetene til å sette dette ut 
i livet. Som i sin tur også utnyt-
ter tomta på en forbilledlig måte. 
Bygget konsentreres i en dyp kløft 
og hele naturtomta står tilbake 
slik den var før utbyggingen be-
gynte. 

– Det har vært et kjempegodt 
samarbeid med arkitekt og kom-
mune, sier Jacobsen. Vi har hele 
tiden spilt på lag, og har også hele 
tiden forelagt løsningene for fag-
myndighetene før vi har satt dem 

ut i livet. Derfor har da også re-
sultatet blitt så bra og vi kan være 
trygge på at alt er gjort forskrifts-
messig og på beste byggtekniske 
måte. 

Han berømmer arkitekten for 
innsatsen og for stor kreativitet til 
å løse de unike ideene. Solodden 
på Vågøy ligger fortsatt badet i so-
len ved fjorden slik den alltid har 
gjort. Noen har imidlertid dratt 
opp en båt på fjellet. Her ligger 
den som båter flest med kjølen 

i været når det nærmer seg vin-
teren. Nå er det selvsagt ikke alle 
båter i vinteropplag som er beslått 
med kobberplater og som rom-
mer marmorgulv, bekkeløp, itali-
enske statuer og boblebad, men 
så er da også ”båten” planlagt 
og gjennomført av arkitekt Hen-
ning Karlsen for Bent Jacobsen på 
Vågøy! Takk for besøket og for mu-
ligheten til å formidle dette unike 
stedet til våre lesere. l

Unikt på
Vågøy
Ved første øyekast kan taket til hytta på Vågøy minne om kjølen av en 
båt. Ut av en dyp fjellkløft i terrenget har arkitekt Henning Karlsen fra 
Furuholmen i Kragerø og hytteeier Bent Jacobsen skapt et arkitektonisk 
mesterverk og en helt unik fritidsbolig. 



Skjærgårdsliv

12

Man ankommer Bjelkevika med 
bil, eller med båt fra Kragerø. Men 
før fergen frakter oss til Stabbe-
stadlandet, har vi en avtale med 
sivilarkitekt Sigurd Bothner på 
Kragerø bibliotek.  Han har allere-
de funnet fram bøker som fortel-
ler om maleren Christian Kroghs 
tid i Bjelkevika. 

”Da Christian Krogh kjøpte 
Bjelkeviken i 1920, så stedet an-
nerledes ut enn i dag. Det var et el-
dre toetasjes hus, fargen var gam-
melrosa. Bekken som rant ut like 
ved, var særlig elsket av Kroghs. 
Når det hadde vært regnvær, gikk 
den brusende forbi soveværelse-
vinduet. Kroghs savnet bekkesil-
dret når de bodde annensteds, og 
Oda påsto hun ikke kunne sove 
uten”, står det å lese i ”Kunstnerliv 
i Kragerø II”.

Fasadeendringer
- I dag er det tre familier Ekholt 

På sporet etter de  
første sommergjestene
Det er 85 år siden malerne Oda og Christian 
Krogh holdt til på landstedet Bjelkeviken.  
De hvitmalte sørlandshusene er nye, men  
bekken kunstnerparet gledet seg over  
bruser våryr som alltid før

tekst og foto: Angelique KrAFFt som holder til i Bjelkevika. Det 
første oppdraget jeg hadde på 
stedet var for 12 år siden, forteller 
Bothner som har hatt ansvaret for 
fasadeendringer og erstatnings-
bygg. 

På den solrike tomten til Odd 
Ekholt står i dag to hvitmalte sør-
landshus, i harmoni med gress-
plener, brygger, rødmalte båthus 
og syrinbusker som har blomstret 
på eiendommen siden Kroghs tid.

- Den mest fremtredende byg-
gestilen i skjærgården er de klas-
siske sørlandshusene, men i de 
senere år får jeg stadig oftere opp-
drag med å tegne hytter i mer mo-
derne stil, sier Bothner.

Fossen bruser i det vakre vår-
været, og sivilarkitekten peker 
og forteller hvordan hovedhuset 
er frisket opp med symmetriske 
løsninger og rundbuevinduer. 
Det andre bygget, som opprin-
nelig var på 40 kvadratmeter, er i 
dag en moderne og romslig hytte 
med fire soverom, stor stue med 

åpen kjøkkenløsning og et flis-
lagt bad. Bothner har også sørget 
for å utnytte arealet med plass for 
et praktisk lagringsrom for grill, 
gressklipper og utemøbler, et kjø-
lerom, og lagringskott på loftet og 
under trappen.

Husene ligger tett, godt tilba-
ketrukket på tomten. Utsikten fra 
terrassen er praktfull og sender 
oss tilbake til historiene som for-
telles om Kragerø-skjærgårdens 
første sommergjester. Som da 
Christian Krogh feiret sin 70-års 
dag i Bjelkevika.

” På 70-års dagen ble det hengt 
opp kulørte lykter i hele haven. 
Det hadde ingen i naboskapet sett 
før, og det ble sent glemt. ”

turisme i framarsj
Men skjærgårdsarkitekten kan by 
på mer enn anekdoter og kuriosa 
om tidligere tiders ferieliv i Kra-
gerø-skjærgården. Et oppdrag be-
gynner gjerne med en befaring før 
skisseforslag blir utformet. Han er 
også behjelpelig med utforming 
av anbudsdokumenter.

- Noe som sørger for at opp-
dragsgiver får dyktige lokale en-
treprenører til en konkurranse-
dyktig pris, sier Bothner.

Som kjentmann i lokale far-

vann, og med oppdrag over hele 
Kragerø-skjærgården, loser han 
nye og eksisterende oppdragsgi-
vere smidig gjennom hele bygge-
prosessen. 

- Hytteutbyggingen i skjær-
gården er svært positiv for utvik-
lingen av Kragerø som det gode 
bosted. Den har skapt mange nye 
arbeidsplasser etter at store in-
dustribedrifter har forsvunnet. Jeg 
vet ikke hvordan Kragerø hadde 
klart seg uten de rundt 250 nye 

arbeidsplassene som er skapt som 
følge av hytteutbyggingen de siste 
8 – 10 årene, sier han. 

Det fantes en tid da Christian 
Krohg nøt utsikten fra Bjelkevika 
med et rødvinsglass eller en ma-
lerpensel for hånden. I sporene 
etter de første sommergjestene 
er nå de gamle bygningene satt i 
stand for nye former for ferieliv og 
gode opplevelser i Kragerø-skjær-
gården. l

Nyrestaurert i klassisk sørlandsstil. Her holdt han til, maleren, Christian Krohg. Han kjøpte landstedet Bjelkeviken på Stabbestadlandet i 1920, og noen av hans fineste arbeider ble til nettopp her.

- De klassiske sørlandshusene er fortsatt den mest fremtredende byggestilen i 
Kragerø-skjærgården, sier sivilarkitekt Sigurd Bothner som står bak fasadeend-
ringer og erstatningsbygg i Bjelkevika.
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Trugstadvegen 10 
2034 HOLTER
Tlf. 63 99 58 90 

 booking@trugstad.dvgl.no  
www.trugstad.no
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> Minidumper 
> Minigraver 
> Boretårn 
> Lastebil 
> Hjullaster 

SPØR OSS OM: 
> Graving 
> Sprengning 
> Transport 

- Ingen jobb er for 
liten! Ingen jobb 
er for stor! 
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OLAF PAULSEN 
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VI HAR: Gravemaskiner l Minidumper l Minigraver
Boretårn l Lastebil l Hjullaster

SPØR OSS OM: Graving l Sprengning l Transport

Tlf. 35 98 12 50  -  Mob. 920 44 870 / 906 87 225

- Ingen jobb er for liten! Ingen jobb er for stor!

GUDSTJENESTER
11.juli kl.10.00 Kragerø kirke  Dåpsgtj. Harald Monsen
11. juli  kl.12.00 Ankerplassen, Jomfruland  Harald Monsen
11.juli  kl.11.00 Helle kirke  Harald Gulstad
18. juli  kl.12.00 Stråholmen   ”Messe for miljøet” Harald Monsen
18.juli kl.11.00 Sannidal kirke  M. Wohlenberg
25. juli  kl.11.00  Kragerø kirke  Harald Monsen  
25.juli kl.11.00 Støle kirke  Kjell Wedø
25.juli  kl.13.00  Sannidal bygdetun  Harald Monsen 01.aug. 
 kl.11.00 Sannidal kirke  Bente Modalsli
04.aug.    kl.19.30 Kragerø kirke  Gospelkveld  
08. aug kl.11.00 Kragerø kirke  Bente Modalsli
08.aug. kl.11.00 Helle    Michael Wohlenberg
10.aug.  kl.19.30 Kragerø kirke   Gospelkveld  
15. aug.  kl.11.00 Skåtøy kirke   Harald Gulstad
15.aug. kl.11.00 Sannidal kirke  Michael Wohlenberg  
22.aug. kl.11.00 Støle kirke   Michael Wohlenberg

Kirkens sommerprogram
Kragerø 2010

KRAGERØ KIRKE
Konserter:Noen formiddagskonserter ca 30 min. ved organistene tirsdag og torsdag 
kl.12.-12.30  i juli. Se oppslag.
14.juli  kl.19.30    Robert og Hannah Carding
13.aug  kl.19.00    Kragerø Session
22.aug eller 05.sept. Bach I Kragerø kirke  Andrea Maini, cembalo og  
     Lars Audun Hadland, fiolin.
STØLE KIRKE
Sommermarked: Onsdag 21. juli kl.18.00: Kirkeringen og menighetsrådet arrangerer 
auksjon og basar ved Støle kirke.   

Konserter:
Søndag 11. Juli kl.18.00: Tradisjonsrik  sommerkonsert.
Mange utøvere ! Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.

SKÅTØY KIRKE
Konserter:
Visefestivalen: Kirkekonsert torsdag 15. juli kl.19.
Olsok, 29.juli kl.18.00: Musikkandakt . Annika Westgård, fele og sang. Gunvor Fjellheim, 
orgel og piano. Bente H. Modalsli, liturg

 Med forbehold om endringer.
Se plakater og annonser i lokalavisene!
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eventyret
Jeg vokste opp i

Del 15

av Sigbjørn Larsen

Vestmar het distriktet og Vestmar het 
avisen med dekningsområde fra Tørdal til 
Jomfruland. Jeg kom til å jobbe her i alle 
skolens ferier hele tiden siden, helt til jeg 
skulle reise i militæret. Redaktøren Hans 
Christian Paus Knudsen var en dyktig 
læremester. Det finnes tre sider av en sak, 
pleide han og si. Den ene og den andre og 
den riktige. Det sterkeste uttrykket han 
hadde brukt om en person noen sinne 
var; ”Ha deg ut ditt råtne egg!”. Jeg fant en 
gang en huskelapp på bordet hans blant 
haugene av papirer, film, sakser, utklipp og 
påbegynte manus. Der stod det: ”Buksa, 
Klippe meg, Ny bil”!! Han sjokket rundt på 
gulvet, hvis jeg hadde skrevet noe som var 
litt på kanten. – Nei, vi kan ikke ha det. Vi 
kan ikke ha det altså. Kan vi ha det da? Han 
lo litt av seg selv. Så tok han en avgjørelse. 
Som regel fikk jeg det på, om enn litt modi-
fisert. Jeg kan bare huske at han sensurerte 
meg helt bort en gang. Det var da jeg had-
de vært oppe på Volum i Sannidal og tatt 
bilde av en skikkelig stor sprekk i betong-
veggen på det nye kjøpesenteret med titte-
len ”Volum synker!” Det ble for sterk kost i 
en liten avis. Da jeg leste opp artikkelen for 
sjefen på Volum ringte han til redaktøren 
og truet med å trekke seg fra alt videre 
annonsesamarbeid dersom dette 
kom på trykk. Det ble aldri trykket. 
Egentlig er dette en urettferdig 
historie å ta med når det gjelder 
Hans Christian. Han lot seg 
så visst ikke styre av annon-
sørene. Det var vel heller 
mer min overivrighet som 
journalist som han syntes 
gikk for langt. Volum har jo 
beviselig heller ikke sunket, så 
det var vel å trekke sigegrunnen i 
Pøddhøla litt for langt. Ellers kom vi 
inn på psisste siden i VG med tittelen 
som var smørt ut over hele vår forside 
”Satte fyr på St. Hans bålet.” VG bemerket 
lakonisk: Hva er det man pleier å gjøre 
med St.Hans bålet i Kragerø da? Poenget i 
vår artikkel var at noen rønnere hadde tent 
på hele byens St.Hansbål en dag for tidlig. 
Så da folk våknet opp på St.Hans aften, og 
tradisjonen tro skulle samle seg rundt bålet 
som møysommelig hadde vært bygget opp 
gjennom flere dager ute på Midtfjordskjær,  
så var det bare brannrester igjen. Det ble 
i hui og hast rigget til et nytt, så byens 
båtparade rundt bålet kunne finne sted 
som planlagt. Utallige var etter hvert mine 
kjøreturer til Drangedal for å dekke alt fra 
kommunestyremøter til kunstutstillinger. 
En jul så jeg noe jeg ikke hadde sett før. I 
Drangedal har de nemlig en tradisjon med 
flaggborg i toppen av juletreet i stedet for 
stjerne. Folk i Drangedal har flagg i toppen, 
skrev jeg. En folklorist fra Universitetet i 
Oslo la ut om det spesielle kulturfenome-
net. Det ble et innslag i Krokenrevyen om 
han bladfyken som kom til bygda nede fra 
Kragerø. De lurte på kva han hadde hatt i 
toppen?  

I første etasje lå trykkeriet. Her sørget 

blant annet Dag Paus Knudsen for at 
sidene ble trykket etter alle kunstens regler. 
Trykkmaskinene ble matet med plater og 
trykksverte og papir, og så dro det hele 
i gang med sinnrike valser og dyser og 
slanger. Ut kom det aviser. Jeg var som 
regel alltid først på pletten for å sikre meg 
en rykende fersk utgave. For en glede å 
se sine egne ting på trykk. Denne gleden 
har jeg fortsatt, så mange år og utallige 
avissider og publikasjoner senere. Å holde 
sin en egen bok i hendene etter så lange og 

intense arbeidsøkter for å få det hele best 
mulig, er inspirerende. Kall meg gjerne 
narsisist. Jeg har i alle fall navle nok til å 
innrømme det.  

På setteriet var det grafikere den gang 
som hadde vært med siden blytypenes og 
settekassenes dager. Nå var det offsett med 
sideproduksjon og annonser det gikk i. 
Oddvar Tobiassen, Annlaug, Bente og Ole 
Andre Enggrav var blant dem. De latterku-
lene vi hadde på dette setteriet over alt det 
rare som hendte i en liten by tror jeg har 

forlenget livet mitt med flere år! Maken 
til stemning skal du lete lenge etter. De 
infernalske og fandenivolske kom-
mentarene fra Enggrav satt gjerne 
som ei kule midt i spikerhodet, til 
stor fornøyelse fra alle som hørte på. 

Mørkerommet lå på loftet. I 
Langøy Posten tiden lærte jeg å frem-
kalle bilder av speiderleder Steinar 
Brogeland. Han hadde også mørke-
rom og lånte villig vekk utstyret til 
kameraten min og meg. Likeledes 
hos Nils Jul Lande fikk vi låne mør-
kerommet. Av disse to lærte jeg det 
mest grunnleggende. I Vestmar gikk 
billedproduksjonen på løpende bånd. 

Det var fascinerende å se på at moti-
vene grodde fram av intet på blankt pa-

pir. Fremkaller, fiksering og vannbad. Et 
lysrør var kledt over med rød tape. Bilder 

og film hang til tørk festet til klessnorene 
med klesklyper. Jeg husker med gru en 
gang jeg hadde vært på storflott mid-
dag med Fjordbåtsselskapet i anledning 
deres nye ferge. Vi hadde spist hjortestek 
på Victoria Hotell. Den var vidunderlig. 
Det var bare det at midt under middagen 
bøyde jeg meg så forkjært framover i stolen 
ved bordet at jeg fikk genetaliene i klem, og 
vred av alle kroppsdeler, viste det seg på sy-
kehuset siden – en bi-testikkel. Har du ikke 
gjort det, så prøv aldri på det. Den smerten 
var bare helt uutholdelig. Jeg dro meg opp 
trappene i tre etasjer langs gelenderet til 
mørkerommet på Vestmar mens svetten 
silte under fryktelige smerter. Jeg måtte jo 
produsere ferdig bildene. Det skulle jo være 
toppoppslaget i avisen. Kav utmattet av 
smerter kom jeg meg til lege og ble sendt 
via Kragerø Sykehus videre til Posgrunn. 
Her ble jeg operert under full narkose. Alt 
for Vestmar!

Som lokalavisjournalist får du en nesten 
skummel kjennskap til lokalsamfunnet. 
Som regel har du jo etter noen år vært 
nesten over alt og snakket med nesten alle, 
skulle man kanskje kunne tro, og det er jo 
klart at man gjennom journalistikken får 
en unik sjanse til å se og oppleve mange 
ting fra både positive og negative sider. Jeg 
slutter imidlertid aldri å forundre meg over 
hvilket uutømmelig overflødighetshorn 
som journalistikken er, også i et relativt 
begrenset geografisk område som Kragerø. 
Det dukker stadig opp nye ting, nye men-
nesker og spennende vinklinger. Det er 
bare fantasien som setter grensene, og den 
er som kjent grenseløs!

Vi satt gjerne og leste korrektur sammen 
over det store skrivebordet midt i re-
daksjonen. ”Halvfet kniping” var det et 
utrykk som het, til stor munterhet for de 
som tenkte i helt andre baner. Her var det 
eiendomsannonser fra Røegh et Røegh og 
begravelsesannonser fra Tyvand. Av og til 
slo det meg at vi alle en dag skulle ende 
opp slik. ”To spalter, kors og ramme. Takk 
for alt.”
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Brudebåen
Det vesle skjæret ved utløpet av Kirkesund har fått navnet ”Brudebåen”.

Navnet skal ha oppstått den gang da et brudefølge var på vei til kirken på Skåtøy og båten gikk på Brudebåen og  sank. I følge en 
varient av historien skal bruden også ha druknet! Dersom noen av våre lesere vet mer om denne hendelsen så kunne det være fint om 
dere skrev en mail til morten@turer.no. Kirkesund ligger mellom Skåtøy og Rytterholmen. Jernstakene på båen er satt opp til skiltet 
med 5 knop som kommer opp der i sommerhalvåret. Vi ser også en skarv og to måker på skjæret. Da jeg kjørte forbi her om  
dagen lå det en sel på skjæret, så dette er tydeligvis  et treffpunkt for mer enn uheldige brudefølger.
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Trepleie

Trefelling

Stubbefresing

Vedlikehold 
av grøntanlegg

Landskapspleie

Skogkultur

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76
Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

www.skagerak-trepleie.no

SKAGERAK TREPLEIE

NYHET

>  All form for 
planlegging i 
skjærgården 

> Prosjektering 

>  Søknad om 
bygge tillatelse 

> Hus

> Hytter 

> Båthus 

> Uthus 

> Rehabilitering 

> Tilbygg 

>  Lang erfaring med 
fritids eiendommer 
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Sigurd Bothner - Sivilarkitekt MNAL NPA
Barthebrygga 5, 3770 Kragerø - Telefon 35 98 88 80 
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KRAGERØ 

www.trebaat.com

26. - 31. JULI

Lørdag 31. juli
kl. 18.00

Bryggefest med salg av bacalao,
fiskesuppe og grillmat.

På scenen: konfransier
Kjell Inge Minde.
Kolbjørn Marthinsen
med venner
tolker Evert Taube.

Stephen Ackles
underholder.

Mandag 26. juli kl. 15.00
Varaordfører Solfrid Rui
Slettebakken åpner kulturuka i
grendehuset.
Kunstutstilling med Arthur
Johansen.
Visesang med Per Sandvik. Danse-
oppvisning av barn fra Tåtøy. Utstil-
lingen vil være åpen alle dager fra
kl. 15.00 - 19.00

Onsdag 28. juli
kl. 11.30 - 16.00.
Barnas dag på brygga. Klovnen
Teddy Scott lager show for barna.
Røde kors demonstrerer sjøvett.
Seilforeningen kommer. Grilling
og åpen kiosk.
Gratis inngang.

Kiosken på brygga er åpen hele uka fra kl. 11.00 - 23.00

Sjenkebevilling

KRAGERØ AKSIDENSTRYKKERI

Informasjon: 35 98 28 29- 950 55 856

26. - 31. JULI

Lørdag 31. juli
kl. 18.00

Bryggefest med salg av bacalao,
fiskesuppe og grillmat.

På scenen: konfransier
Kjell Inge Minde.
Kolbjørn Marthinsen
med venner
tolker Evert Taube.

Stephen Ackles
underholder.

Mandag 26. juli kl. 15.00
Varaordfører Solfrid Rui
Slettebakken åpner kulturuka i
grendehuset.
Kunstutstilling med Arthur
Johansen.
Visesang med Per Sandvik. Danse-
oppvisning av barn fra Tåtøy. Utstil-
lingen vil være åpen alle dager fra
kl. 15.00 - 19.00

Onsdag 28. juli
kl. 11.30 - 16.00.
Barnas dag på brygga. Klovnen
Teddy Scott lager show for barna.
Røde kors demonstrerer sjøvett.
Seilforeningen kommer. Grilling
og åpen kiosk.
Gratis inngang.

Kiosken på brygga er åpen hele uka fra kl. 11.00 - 23.00

Sjenkebevilling

KRAGERØ AKSIDENSTRYKKERI

Informasjon: 35 98 28 29- 950 55 856

Informasjon: 35 98 28 29 - 950 55 856



Skjærgårdsliv

100% norskproduserte kvalitetsbåter!

Gromstad Bil & Båt
Gamle Kragerøvei 24, 3770 Kragerø • Tlf. 35 98 59 59 • www.gromstad.no

485SC m/DF50TL  Fra kr. 149.900,-
490BR m/DF50TL  Fra kr. 159.900,-
525SC m/DF70TL  Fra kr. 204.900,-
530BR m/DF70TL  Fra kr. 235.900,-

Modell Pris
475 Freestyle m/DF60TL  Nå kr. 176.500,-
525 Excel m/DF90TL  Nå kr. 258.000,-
530 Bowrider m/DF90TL Nå kr. 276.000,-

Modell Pris

OMBYGGNINGSSALG
VI SKAL UTVIDE VÅR UTSTILLINGSHALL  

OG MÅ RYDDE PLASS

Kjøp en Morgan eller Askeladden nå  
- og få gratis kartplotter!
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Spar 
kr. 25.700

Spar 
kr. 39.000

Spar 
kr. 41.000

Spar 
kr. 22.000

Spar 
kr. 35.000

Spar 
kr. 37.000


