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Sett fra Sildebukta

Fra benken på Steinmann, jeg skuer ut over
en fredelig vinterkledt Kragerø by.
Den ligger så stille som om den sover
og venter på sola og sommer på ny.

Det klinger en klokke hos urmaker Hanssen.
Det saltes og syltes hos Brubakken Kjøtt.
Fra Børresen dufter det ferskt i fra”fransen”,
der kan du gå inn om været er bløtt.

Hav møter himmel der ute i randen.
Snart skinner sola på land lenger sør.
Jeg har ikke Cubas passatvind om pannen,
men kan kjøpe en Havanna i kiosken til Bør.

Her har de seilt, de stolteste skuter,
lastet med tømmer og jernmalm og is.
På slitne never byen vår luter,
med sin riviera – et Nordens Paris.

Jeg sitter og tenker på verden der ute
mens solen går ned over blånende fjell.
Det skinner et lys i et smau bak en rute,
hun sitter og venter ved peisen i kveld.

Sigbjørn Larsen
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Turistbyen Kragerø. Smak litt på begrepet. Var det vondt og vanskelig?
Tangen Verft er nedlagt. Union nedlegges. Industriarbeidsplassene for-
svinner. Det er ille, men nye arbeidsplasser skapes innenfor blant annet
turisme og hytteliv i Kragerø. Kragerøs politikere har flere ganger gjort
vedtak om at Kragerø fortsatt skal være en industrikommune. Nå vil
noen hevde at disse vedtakene vel så mye er motivert ut fra hensynet til
å kunne hente ut maksimal statlig støtte for næringslivet, som av en
bevisst politisk visjon om industribygging i Kragerø, men det kan heller
ikke underslås at det samtidig har vært en utbredt politisk uvilje mot å
ta inn over seg at Kragerø har utviklet seg til å bli en av de mest utpre-
gede turistkommuner i landet. Slike vedtak får ofte konsekvenser for
annen kommunal planlegging og tenkning. Uansett har det en viktig
symbolverdi.

200 håndverkere i skjærgården
har skjønt det. Det er nesten like
mange arbeidsplasser som det
forsvant fra Tangen. De har lagt
om driften og rettet seg inn for å
betjene hyttemarkedet, og de har
lykkes. Stein Erik Hagen gir ikke
ved dørene. Han valgte hånd-
verkere fra Kragerø da han skulle

bygge sitt nye landsted i Kragerø. Det betyr at Kragerøs håndverkere er
konkurransedyktige og faglig kompetente til å gjennomføre et slikt kre-
vende prosjekt. 

I den senere tid har mange gode tiltak virket i samme retning for å
styrke Kragerø som turistby. Utviklingen av nye bar- og restauranttilbud
som Tollboden, Kaffe & Juice og Onkel Oscar har utvilsom bidratt til å
styrke mangfold og kvalitet. Utbyggingen av Victoria Hotell og strand-
promenadens spede begynnelse har virket i samme retning. Flere nye
golfanlegg med golfparken og det planlagte hotellet på Stabbestad like-
så. Havnevesenet har i de senere årene gjort en formidabel innsats for
å utbedre havneforholdene i Kragerø. Den nye fergen kan tilby skjær-
gårdsturer også høst og vinter med mulighet for sightseeing og bespis-
ning om bord i lyse og trivelige lokaliteter mens skjærgårdslandskapet
glir forbi. 

Det er likevel en del som gjenstår, før Kragerø kan ta steget opp i
turismens elitedivisjon. Byen mangler helt en egen turistsjef og et
offentlig turistkontor med en bevisst og langsiktig strategisk tenkning,
planlegging, markedsføring og satsning på hyttefolk og turisme. En slik
satsning bør være fundert i den kulturen vi har å skilte med som sjø-
fartsby, malerby og skjærgårdsby. Her er Kragerø i en helt unik posisjon.
Utvikling av nye områder for hus- og hyttebygging er også en viktig del
av en slik positiv utvikling. I følge meglerne er det ikke mangel på kjø-
pere. Det er mangel på eiendommer. I så måte er for eksempel Valberg-
feltet et meget interessant område med stort potensial.

Det er også en del å gjøre på det mentale plan. Dersom vi skal få til
den utvidelsen av sesongen som mange snakker om så kan vi ikke
tømme bassenget på Gunnarsholmen i august, og liksom stenge
Kragerø som turistby fordi det er sånn vi alltid har gjort det. Det er sjar-
merende med enkelte forretningsplakater med påskriften ”åpner når jeg
kommer og stenger når jeg går”, men hele byen kan ikke være slik. På
Valle får du kjøpt kolonialvarer til klokken 22 om kveldene og hver lør-
dag og søndag gjennom hele sommeren. Kommer du til Kragerø en lør-
dag ettermiddag er byen nærmest folketom. Hvorfor? Den er jo stengt!

Kanskje det ville være på tide å vedta at Kragerø skal være en 
turistkommune? 

Sigbjørn Larsen,
redaktør Skjærgårdsliv

S
tranda ved Elefanten på
Skåtøy har etter min mening
blitt en juvel som på nytt har

kommet fram i dagen til glede for
allmennheten, takket være innsat-
sen fra hytteeierne på stedet. Jeg
forsvarer ikke at det ikke ble søkt
om arbeidene før de ble igangsatt.
Jeg forsvarer heller ikke at det er
hugget trær i området for skjær-
gårdsparken, men jeg er mer opp-
tatt av resultater enn av prinsipper,
og synes ikke at arbeidene er av en
slik karakter at de fortjener å bli
anmeldt som miljøkriminalitet.

Jeg kan ikke forstå hvorfor det
politiske flertallet i bygningsrådet
ønsker at stranda ved Elefanten på
Skåtøy skal gro igjen.   

Hvorfor ikke bare være glade for
at noen har tatt et positivt initiativ
til å kunne opparbeide stranden til
glede for alle som ønsker å bade
der? 

Dette har jo kommunen selv
også gjort på akkurat samme måte
med friområdet på Brattøy i
Kilsfjorden, uten å få noen slik
anmeldelse. Men det er vel det at
grunneieren har gjort det fint her,
som blir så galt for noen da. Hadde
han bare hugget trærne og latt

resten se ut som et ufs, så hadde
de vel latt saken være.

Det hytteeierne har gjort er bare
å pynte på naturen i form av hugst,
planering, steinsetting,  plenleg-
ging og såing. Dette medførte at
stranden ble mer funksjonell i bruk,
lettere tilgjengelige for alle og
fremstår mer velskjøttet i terreng-
et. 

De to hytteeierne som har eien-
dom i tilknytning til stranden ved
Elefanten på Skåtøy har begge sagt
seg villige til å opprette veier for
allmennheten ned til stranden. I
stedet for å bifalle dette presterer
altså bygningsrådets flertall en
anmeldelse for miljøkriminalitet på
lik linje med alvorlig forurensning
eller jakt på truede dyrearter. Dette
er skivebom! I tillegg krever kom-
munen at området skal tilbakeføres

med et skråbelte i terrenget opp
mot fjellet. Jeg har kjørt forbi dette
området med båt i alle år. Det har
ikke vært noe slikt skråbelte der
før. Hvorfor skal vi da kreve det nå?

Den vesle stien fra stranda og
bort til buene til hytta må også bort
mener politikerne. En beskjeden
steinsetting helt nede i vannkanten
likeså. Vi snakker ikke her om noen
faste bygningsanlegg, men en liten
gressbelagt sti til å sette føttene
forsiktig ned mellom svabergene
fra buene til hytta og bort til stran-
da. Hvor skal vi sette grensene hvis
ikke engang dette skulle være lov
til å foreta seg på sin egen eien-
dom? Dette blir tøysete prinsippryt-
teri.

Nå hadde stranden blitt lys og
hyggelig for alle som ville bade
her. I stedet foreslår nå bygningsrå-
det å la den gro igjen. Forstå det
den som kan. Ønsker Kragerøs poli-
tikere virkelig en slik politikk over-
for sine hytteeiere?

Ellef Ellegaard,
Gumøy.

Jeg kan ikke forstå
hvorfor det politiske

flertallet i bygnings-
rådet ønsker 
at stranda ved
Elefanten på Skåtøy
skal gro igjen.
“ “

Kanskje det ville
være på tide å 
vedta at
Kragerø

skal være en turist-
kommune?“ “
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Den selverklærte byggmesteren
leverte inn det laveste anbudet da
familien skulle bygge ut hytta på
Skåtøy sist vinter. De sjekket et par
referanser, og fikk vite at mannen
hadde gjennomført et par andre
snekkerarbeider tilfredsstillende.
På hytta skulle det blant annet leg-
ges nytt tak og skiftes ut dører og
vinduer. Familiens hytte  skulle ha
stått ferdig til sommerferiens
begynnelse i år. Det skjedde ikke. I
stedet har ikke familien kunnet
bruke hytta i hele sommer fordi
mannen aldri kom tilbake for å
gjøre arbeidene ferdig.

- Jeg ante uråd da jeg fikk vite
at en av naboene ikke hadde fått
nabovarsel fra byggmesteren, som
han hadde sagt at han skulle ordne
med, sier Gulbransen. Etter å ha
fått orden på alle byggepapirene

og nabovarslene gikk Gulbransen
derfor håndverkeren nærmere etter
i sømmene, og fikk også foretatt en
uavhengig faglig vurdering av de
arbeidene som var gjort med taket
på hytta.

- I følge fagfolk holder heller ikke
taket mål, fordi det ikke er dimen-
sjonert for en kraftig snøvinter i
henhold til norske standarder, sier
Gulbransen.

Etter å ha betalt 80.000 kroner i
forskudd, sitter Gulbransen derfor
igjen med et tak som i følge fagfolk
ikke er dimensjonert for en kraftig
snøvinter, og har ikke kunnet bruke
hytta i hele sommer fordi den
såkalte byggmesteren aldri kom til-
bake for å gjøre jobben ferdig. 

- På et tidspunkt gikk mannen
under jorda og det har nærmest
vært som et detektivarbeid å klare

og oppspore ham. Da jeg etter
dager og uker klarte å finne ham
tilbød jeg mannen flere ulike løs-
ninger for å få ryddet opp i dette,
men til ingen nytte, sier
Gulbransen. Derfor ønsker jeg på
denne måten å advare alle andre
som skal bygge, så de ikke havner i
samme situasjon. – Jeg har vært i
kontakt med advokat, men de sier
at det bare er som å kaste gode
penger etter dårlige å gå til sak
her, så jeg har foreløpig ikke
bestemt meg, men jeg er ikke den
eneste som har blitt lurt. Mannen
har operert slik både her i distriktet
og ved Kristiansandskanten, og jeg
har snakket med flere som fortviler
over at de ikke har fått gjennomført
arbeidene som avtalt, selv om de
har betalt mannen betydelige for-
skudd, sier Gulbransen.

Leverandører av byggemateriell har
også lidd samme skjebne. – Selv
om jeg føler meg lurt og holdt for
narr, så synes jeg også synd på
denne mannen som klarer å  rote
til både sitt og andres liv til på
denne måten.  Jeg håper han får
skikk på livet sitt, og kan få gjort
opp dette på et vis.  

Nå har Gulbransen måttet enga-
sjere nye håndverkere for å få byg-
get ferdig. 

- Kostnadsmessig har det blitt
langt dyrere enn beregnet, sier
Gulbransen. Nå håper han at byg-
ningsmarerittet snart er over og at
familien igjen kan ta i bruk hytta i
løpet av neste år. 

Skjærgårdsliv har gjentatte
ganger forsøkt å få kontakt med
håndverkeren for å få hans kom-
mentar på hans to oppgitte telefon-
nummere uten å lykkes.

Sigbjørn Larsen

Familien Gulbransen har ikke kunnet bruke hytta på Skåtøy i hele 
sommer. Flere av  veggene ble slått ut i vår, men håndverkeren kom
aldri tilbake for å gjøre jobben ferdig. Etter å ha betalt mannen 80.000
kroner i forskudd sitter familien Gulbransen igjen med et tak som i
følge fagfolk ikke er dimensjonert for en kraftig snøvinter. På toppen av
det hele har de fått vite at mannen ikke har papirer på å være byggmes-
ter til tross for at dette ble skriflig bekreftet ved kontraksforhandlinger.
Familien Gulbransen angrer på at de valgte det laveste anbudet da 
de valgte håndverker for å bygge ut hytta på Skåtøy.  

Rundlurt av håndverker

Familien Gulbransen føler seg lurt av “byggmesteren”og angrer på at
de valgte det laveste anbudet ved utvidelsen av hytta på Skåtøy. 

DITT NATURLIGE VALG AV MEGLER VED SALG/KJØP AV HYTTE

SELGE HYTTE I KRAGERØ?

Hyttemegleren
ADVOKATFIRMAET

Midgaard & Opthun
3770 Kragerø � Tlf. 35 98 99 30 � www.m-o.no
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En såkalt Tussmørkesvermer har
blitt observert i kragerøskjær-
gården. Det er entomolog Olav
Rohne som har sendt oss fotogra-
fiet som han tok av den sjeldne
innsektgjesten da han var på
besøk på en av øyene tidligere 
i år. 

Disse innsektene er særlig van-
lig i tropiske og subtropiske strøk.
Noen år er den funnet sporadisk i
Norge. Andre år finnes den ikke
her i landet i det hele tatt.

Dette relativt store insektet kan
ha et vingespenn på 94-120 milli-
meter. Framvingene er grå med
gråsvarte spetter og flekker.
Bakkroppen har på oversiden røde
og svarte bånd som i midten er
brutt av en grå lengdestripe.

- Vi gjorde store øyne da denne
sjeldenheten plutselig kom fly-
vende og slo seg ned hos oss, sier
Rohne. Rohne er utdannet biolog
med innsekter som spesialitet,
såkalt entomolog.

Tussmørkesvermeren finnes bare i
Norge som immigrant. Den klarer
ikke den norske vinteren. Larvene
lever på ulike arter av vindel.
Derfor kalles den også for vindel-
svermer. Sommerfuglen kan bli
opp til 10 cm. som fullvoksen. De
voksne sommerfuglene flyr i skum-
ringen og oppsøker rødblomster
som petunia og kaprifol.
Individene som finnes hos oss
kommer alltid om høsten, fra
august til oktober.

Sjelden tropefarer på besøk i Kragerø

Selskapet Waterments AS står for
utviklingen, og de har knyttet til
seg ekspertise innen bio- og miljø-
teknologi og andre relevante kom-
petanseområder.  Finn Kristensen
og  Torkild Follaug  i Waterment AS
tok med  Skjærgårdsliv på befaring
på Kristensens hytte ved Borteid,
der anlegget fungerer utmerket.  -
Vi har levert ca. 30 anlegg, og har
bestemt oss for å satse videre på
produksjon og salg. Vi er veldig
spent på mottagelsen i markedet,
men er sikre på at dette er et ren-
seanlegg som passer godt for vel-
dig mange.

Hos Kristensen er renseanlegget
plassert inntil veggen bak hytta, og
fra tankene går en utløpsledning
som ender i  sjøen.  Da er gråvan-
net renset, og egentlig kunne
utslippet endt i terrenget.             

- Vegetasjonen vil i de aller fles-
te tilfellene ta hånd om gråvannet.
En voksen bjørk trenger flere hun-
dre liter vann i døgnet, og når vi
installerer et anlegg, tar vi hensyn
til  terrenget og vegetasjonen.

Godkjent
Det er allerede flere anlegg i drift i
Kragerø, og kommunale myndighe-
ter ønsker denne teknologien vel-
kommen.  Mange steder er det et
stort problem å bli kvitt gråvannet.
Det finnes andre løsninger på mar-
kedet, men de er mindre fleksible
og langt dyrere.

Renseanlegget kan plasseres i
en kjeller, under en veranda i en
kasse eller i et eget rensehus.
Kostnaden er noe over 30.000 kro-
ner ferdig montert.

- Hvis hytta skal brukes om vin-
teren, kan man sette inn en termo-
statovn  som holder temperaturen
over frysepunktet, sier Follaug.  

Tretrinns…
Renseanlegget består av tre hoved-
trinn, filtertank som separerer par-
tikler og fett, filtertank med våt-
kompost og et såkalt rislefilter.
Veien videre går i ledning, og ender
i terrenget eller i sjøen.  Hos
Kristensen  er det boret gjennom

fjell, og ledningen er lagt ut på
dypt vann.  Egentlig ikke nødven-
dig, har kommunale myndigheter
slått fast. Gråvannet er tilstrekkelig
renset før det kommer til sjøen…

Vil satse
Markedet er veldig stort for dette
produktet.  - Vi har bestemt oss for
å satse både på produksjon og
salg, men vet ikke helt om vi skal
gjøre det selv eller i samarbeid

med andre, sier Kristensen og
Follaug.  Som tidligere nærings-
minster har Kristensen sett mange
eksempler på hvordan kompetanse
og teknologi kan løse velkjente pro-
blemer på en rimelig måte. Det er
renseanlegget et godt eksempel
på.  Han roser det gode samarbei-
det med teknologimiljøet på
Kjølnes i Porsgrunn, der ideen er
omsatt til praktisk bruk. 

Kristensen  har kjøpt leilighet i
Løkka og flyttet til Kragerø. Men

hytta på Borteid beholder han.  
-  Det hadde vært kjempeartig

om produksjonen av renseanlegget
kunne skje i  Kragerø,  sier han  på
vei over Bærølfjorden - og titter inn
mot industriområdet på Tangen ,
der svært lite har skjedd etter at
verftet ble lagt ned.  Og hvem vet;
kanskje dette er starten på ny
industri? 

Willy Nilsen

Rimelig og god løsning, sier Finn Kristensen

Endelig et fleksibelt 
renseanlegg for gråvann
Vann inn – vann ut.  Et krav med en enkel ord-
lyd, men innholdet er det verre med. For det er
ikke overalt det er så enkelt å tilfredsstille
kravene om å rense ”gråvannet”, altså alt fly-
tende som ikke har med kloakk å gjøre.
Tidligere næringsminister Finn Kristensen
bestemte seg for å se nærmere på problemet
for ca. tre år siden.  
I samarbeid med teknologimiljøet på Kjølnes i
Porsgrunn har ideen blitt til virkelighet. 
Nå venter et marked som omfatter tusenvis av
fritidsboliger i inn og utland.

Finn Kristensen og Torkild Follaug kan trygt anbefale renseanlegget.
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omfort
COMFORT KRAGERØ
Hjallum AS
P. A. Heuchsgt. 29, 3770 Kragerø
35 98 13 75, kragero@comfort.as

Våre rørleggere utfører alle typer rørarbeid i både hytter og hus!
For totalprosjektering ta kontakt!

Hos oss finner 
du alt fra 
komplette bad 
til tilbehør av 
kjente merker 
som Stark, Axor, 
Allessi, Lexington, 
Koziol og 
mange flere.

Besøk vår trendy butikk
MIDT I KRAGERØ

Kragerø Tlf.: 35 98 16 11

Velkommen til
JULEHANDEL

i det rosa huset
AMOR AMOR

42500

Gavepakn.

GAVEPAKNINGER FOR HELE FAMILIEN

SEKKER

9900
Sort – rosa

KOFFERTER
REISEUTSTYR

LOMME-
BØKER

til alle behov

39900
SE VÅRT STORE UTVALG I SELSKAPSVESKER

Fra

NYHET!

RROOBBOORRAAPPTTOORR
EERR  IINN

ROBORAPTOR

69900Fra

Care Bears
BAMSER

7950Fra Disney til jul
Spill til alle spillmaskiner

MAKE-UPSKRIN

19900
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Jeg har alltid gledet meg til å komme til Arøy,
men aldri gledet meg til å dra herfra igjen, sier
Kari Nilsen. Sammen med ektemannen Knut A.
Nilsen er hun en ivrig bruker av skjærgårds-
hytta også om vinteren. 

K
nut er i år bokaktuell som
en av fem initiativtakere og
fotograf bak boken som tar

oss med på ulike vandringer rundt
om i Kragerø Kommune. Boken
anbefaler turveier og har en rekke
praktfulle fotografier. Flere av bil-
dene i boken er signert Knut A.
Nilsen. Kari og Knut har også i
mange år fotografert Arøy i ulike
årstider. Her har familien sitt kose-
lige skjærgårdssted midt i den
vakre Arøygrenda.

Det vesle okergule huset var i
sin tid bebodd av seks søsken!
Marta flyttet til Kragerø. Nils flyt-
tet til Oterøy. Anders bygget seg
hus i Vestrestrand. Margrethe,
Magda og Peder Johannesen ble
boende. Etter hvert overtok Knuts
far eiendommen, og deretter Knut
og Kari. Sammen har de barna Siri
og Thoralf som også trives godt på
øya. I år har de også fått sitt første
barnebarn. Truls som ble født i juni
har allerede vært på Arøy flere

ganger. Thoralfs samboer Hege har
også sønnen Jonathan på sju år.
Alle koser de seg på Arøy. 

Er været vått hygger vi oss inne,
sier Knut. Familien er glad i spill og
leik. Av og til kan hele dagen gå
med, og så er det hagearbeidet.
Plener, bed og frukttrær skal hol-
des i orden. Det blomstrer mange
steder i den velstelte hagen. – Det
er deilig her ute nå, sier Knut gjer-
ne, uansett hvordan det er her ute
akkurat nå. Det er kort sagt deilig
her uansett. I uthuset har Kari satt
opp vevstolen. I denne vevstuen
holder hun til i ruskete vær. Slikt
blir det mange fine vevstykker av

– Tenk deg en fredag og dra
innom butikkene å kjøpe med seg
noe godt, og så dra på hytta for å
koble av i helgen. Det er kjempe-
fint! mener de to. Vi har vært så
heldige å få tilgang til noen av
stemningene de har festet til fil-
men her ute vinterstid.

Kari vasser i snø til livet i skjærgårdens vinterland på Arøy. 
Foto: Knut A. Nilsen
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Vinterstid kunne det være et slit å få vann i hus. 
Foto: Kari E. Nilsen

Det koselige okergule huset ligger vakkert til midt i Arøygrenda. Foto: Knut A. Nilsen

I sitt 79 år deb
uterer fiske-

ren og fortelleren
 Jack

Halvorsen på bok
markedet.

Hans bok Fisker 
og seiler-

legendene Harald
 og Leif

Postmyr. Boken fortelle
r om

to helt spesielle 
personligheter

innenfor seiling o
g fiskerinæ-

ring i Kragerø so
m nærmest

ble legender i le
vende live. Selv b

egynte Jack Halv
orsen

på fiskebrygga d
a han var 13 og

 et halvt år gam
mel!

17 år gammel kjøpte han sin
 første fiskekogg

. Båten

var også 17 år 
gammel da, 22 fot med 4 og en halv

hester sleipner. H
alvorsen har gled

et sine lesere med

sine fortellinger 
gjennom lokalavisene. Nå

 kommer hans

første bok.

Jack Halvorsen:

“Fiskere og seilerlegendene 

Harald og Leif Postmyr”

Her er mitt Provence! Elle
r om man vil. Det gode

liv i skjærgården
, sier Sigbjørn La

rsen. Han skriver

om sine opplevelser
 under et år på

 Arøy. Vinter,

vår, sommer og høst. Vi tre
ffer mennesker han

møter under året 
i skjærgården og

 får ta del i

hverdag og fest.
De ulike årstiden

e ledsages av

matoppskrifter fra 
skjærgårdens kjø

kken. Boken er

gjennomillustrert med praktfulle foto
grafier.

Sigbjørn Larsen: “Skjærgårdsliv”

350,-
300,-
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17mill.

Eiendomsmeglerforretningen Midgaard & Opthun
satte ny salgsrekord for en kragerøeiendom i år,
da eiendommen ved Elefanten på Skåtøy ble solgt
for 17 millioner kroner. – Vi har fortsatt ikke sett
toppen, sier Geirr Midgaard. Vi har en eiendom til
salgs nå hvor prisantydningen er på ca. 20 millio-
ner kroner. 

Det var det velrennomerte eien-
domsmeglerfirmaet Midgaard &
Opthun som meglet salget av den
hittil dyreste skjærgårdseiendom-
men i Kragerø noensinne,
Elefanten på Skåtøy. 8,5 da tomt,
120 meter strandlinje, 70 meter
sandstrand, to hytter med boligfla-
ter på henholdsvis 143 og 124 m2,
anneks, stabbur, båthus, badehus
med badstue og brygger ble solgt 3
millioner kroner over  prisantyd-
ningen. – Det var flere interesserte
kjøpere, sier Geirr Midgaard.

- Eiendomsmarkedet i
Kragerøskjærgården har steget
med 60-80 prosent i løpet av de
siste åtte årene, sier Geirr
Midgaard ved eindomsmeglerfor-
retningen Midgaard & Opthun i

Kragerø. – Ser vi på hyttene som vi
solgte i Haslumkilen Havn da dette
feltet var nytt og den prisen vi opp-
når for disse eiendommene i dette
hyttefeltet i dag, så kan vi se at
prisene har steget med mellom 60
og 80 prosent i løpet av 8 år.

- Skjærgårdshyttene har i flere år
ligget høyt i pris, sammenlignet
med for eksempel fjellhytter, men
jeg tror fortsatt ikke at vi har sett
toppen i Kragerø. Vi har en eien-
dom til salg på Skåtøy nå med en
prisantydning på ca. 20 millioner
kroner. Dette er en praktfull eien-
dom med vakker beliggenhet, høy
standard, stor strandlinje og oppar-
beidete grøntarealer, sier
Midgaard.

Han bekrefter den store etter-

spørselen etter denne typen eien-
dommer. De kommer sjelden på
markedet. Det er nesten bare ved

arveoppgjør eller skilsmisser at de
virkelige prakteiendommene blir
lagt ut for salg. Utfordringen i

Kragerø i dag er derfor ikke å skaf-
fe kjøpere men eiendommer.

NY rekord

Jan Opthun og Geirr Midgaard i firmaet Midgaard & Opthun med eiendommen“Elefanten” i bakgrunnen.
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Markedsføringen av kulturaktivitetene skjer i  samarbeid med kulturkontoret

ny utstilling med noen
av våre beste kunstnere

tir-fre 11.30 - 16.30 lør 11.00 - 15.00
stinesbakke 5, tlf. 35 98 31 47

juleutstilling
galleri nicolines hus

julegavene som stiger i verdi

ny designavdeling med
spennende gaver fra bl.a.

marimekko kommer

Ungdomstilbudet
i Kragerø

Kule steder for deg mellom 13 og 18 år

KRAGERØ
MUSIKKORPS

Arkitektens hus - 2002

M u s i k k a l e n d e r e n

2 0 0 6
Musikkalenderen 2006 er illustret av

Monica Fûrst Brodtkorp kjøpes hos K. E. Paulsen

NYTTÅRSKONSERT
i Kragerø kirke 5. januar kl. 18.00. Fri entré

SHOWKONSERT
i Kragerø kino 31. mars og 1, april. Billetter kjøpes i Kragerø Kino

Kragerø Musikkorps

Kirkenes Program for jul og nyttår 2005–06
Kragerø kirke:
Onsdager: Musikk i kirken kl. 19.00-20.00.
Onsdager og torsdager kl. 18.00-20.00.
Lystenning og stille advent. Åpen kirke.

3.s. i advent 11. desember
kl. 11.00:Adventsgudstjeneste. 
Kl.18.00: Julekonsert. Byens kor og korps.

4. s. i advent 18 desember
kl. 20.00: De Ni Lesninger.
Kragerø kantori, Jentekoret m.fl. 

Julaften 24. desember
kl. 14.30: Familiegudstjeneste. Mini-mini.
Kl. 16.00: Familiegudstjeneste.
Kragerø Jentekor

1. juledag 25. desember
kl. 11.00:  Høytidsgudstjeneste.
Kragerø Kantori  

Onsdag 28. desember
kl. 19.00: Romjulskonsert.
Kragerø Jentekor. Kragerø kantori

Nyttårsaften 31.desember
kl. 23.00–23.45: Midnattsmesse.

Nyttårsd. 1. januar
kl. 12.00: Økumenisk Gudstjeneste. 

Kr.åpenb.-søndag 8. januar
kl.16.00: «De hellige tre konger.»
Julespill for hele familien.
Felles julefest m. Normisjon.

Støle kirke:
Lørdag 17. desember
kl. 18.00: Vi synger julen inn.

Julaften: 24. desember
kl. 16.00: Familiegudstjeneste.
Levangsheia Barne - og Ungdomskor.

2. juledag 26. desember
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste. 

Nyttårsd. 1. januar 2006
kl. 18.00: Hele menighetens julefest.
Levangsheia Barne og Ungdomskor.

Skåtøy kirke:
Julaften 24. desember
kl. 14.00:  Familiegudstjeneste. Monsen.

Nyttårsaften 31.desember
kl. 16.00: Fakkelvandring til Darefjell 

Sannidal kirke:
4. s. i advent Søndag 18. desember
kl. 18.00:  Adventskonsert.

Julaften 24. desember
kl. 16.00: Familiegudstjeneste. 

1. juledag 25. desember
kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.

Nyttårsd. 1. januar

kl. 11.00: Nyttårsgudstjeneste.

Hellekirken
Fredag  16.desember
kl. 18.00: Adventskonsert.

Julaften 24. desember
kl. 15.00: Familiegudstjeneste. Gulstad.

Nyttårsd. 1. januar
kl. 11.00: Nyttårsgudstjeneste. 

Kjølebrønd bedehus
2. juledag 26. desember
kl. 11.00: Julegudstjeneste.



SKJÆRGÅRDSLIV

10

Niende nyttårsaften i

Det manglet ikke på
advarsler fra lokalbe-
folkningen. - “Den nye
hyttebyen på Levang
ville bli en spøkelses-
by”! sa de, og frarådet
oss å kjøpe hytte her. I
år feirer Manka og
Morten nyttårsfesten
sammen med gode ven-
ner for niende gang i
Haslumkilen Havn. Alle
hyttene er nå bebodd.
Flere familier feirer
også jule- og nyttårs-
helgen her. 

- En av våre sønner skulle på
korpstur. Vi skulle kjøre ham til
Fornebu da korpset skulle reise
med et tidlig morgenfly. Jeg hadde
sett annonsen for Portør Brygge i
avisen. I bilen tok jeg sjansen på å
invitere Manka til frokost i Kragerø.
“Det har jeg ikke angret på”! smi-
ler Morten Johansen. Sammen
med Manka Willms gleder han seg
til å feire nyttårsaften med gode
venner i den vakre hytta i
Haslumkilen Havn for niende gang. 

- “Jeg synes det var spennende
å få en sånn frokostinvitasjon”!
sier Manka. Morten er veldig nøye.
“Vi gikk fra tomt til tomt med
kartet i hånden og målte og tittet
på utsikter og tenkte oss hvordan
det hele ville bli når det ble fer-
dig”, sier Manka. Raskt fant vi den
tomten vi ville ha, og her stortrives
vi med utsikt helt til Jomfruland.

Dystre spådommer
- Det manglet ikke på advarsler fra
de fastboende.  Den nye hyttebyen
ville komme til å bli en tom spøkel-
sesby, lød spådommene. Bare kon-
kurser og elendighet. Vi var vel
også en stund litt redde for at det
bare skulle bli folk på vår egen
alder der, men der tok vi heldigvis
feil. Nå er husene bebodde av
mennesker i alle aldre. “Det syder
og koker av herlig sosialt liv om
sommeren og det er mange barn i
alle aldre”, forteller Manka.

- “Jeg kan forstå at folk lokalt
ble engstelige og redde for hvordan
det skulle gå med en så stor utbyg-
ging i nærområdet, men nå er alle
de dystre spådommene gjort til

skamme”, sier Manka. Samholdet
mellom hyttefolket og lokalbefolk-
ningen er godt og vi både håper og
tror at hyttefeltet er vel ansett
både blant lokalbefolkning og tilrei-
sende.

Måtte endre navn
- Navnet Portør Brygge solgte godt,
men så var det jo allerede en bryg-
ge på Portør. Etter en stund kom
kravet om at vi måtte endre navnet,
enda feltet i flere år hadde vært

markedsført under navnet Portør
Brygge. “Vi fikk valget mellom et
par-tre andre muligheter og valget
falt på Haslumkilen Havn. Flere har
solgt med annonseteksten “tidli-
gere Portør Brygge”, men nå tror

jeg at alle er fornøyde med navnet
slik det er”, sier Morten. Som en
av de tidligste innflytterne har han
sittet i styret i velforeningen i flere
år. “Vi har i alle år alltid hatt et
ønske om et best mulig forhold til
lokalbefolkningen og føler at vi har
lykkes”, sier Morten. 

Et spesielt lys
- Det er et fantastisk lys i
Kragerøområdet. Ikke til å undres
på at malerne falt for dette stedet.
Om vinteren er det rosa himmel og
“den blå timen” som fasinerer. På
høye punkter i Kragerø er det 360
graders utsikt og flott himmel- og
hav opplevelse. Under mange nytt-
årsopphold  går turen til Stangnes.
Noen ganger har svabergene vært
nærmest glaserte, og vi har krøpet
på alle fire for å få med oss den
fantastiske roen vi opplever ved
havet. Her har vi tatt bilder og
sendt til venner og kjente som nytt-
årshilsen. 

Aktiv fritid
- Og så har vi Ole Johnny Hulløen.
Han er et unikum. Han har overtatt

Manka Willms og  Morten Johansen ser fram til nyttårsfeiringen i Haslumkilen. 

Gode naboer hadde ett år skuffet hele hyttetrappa fri for snø.

Haslumkilen Havn
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ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
MORTEN LUNØE SIVILARKITEKT MNAL NPA
P.A. HEUCHSGATE 13, 3770 KRAGERØ

•Hus og hytter

•Større prosjekter

•Nybygg og tilbygg

•Rehabilitering

•Prosjektering

•Byggemelding og oppfølging

•Reguleringsplaner/
bebyggelsesplaner

•Eiendomsutvikling

KRAGERØ
TREBÅTBYGGERI
Borteid, 3790 Helle.  Tlf. 35 98 91 90
Fax. 35 98 91 91 - Mob. 952 49 009

BÅTOPPLAG
INNE OG UTE

Vedlikehold 
og reparasjoner 

av båt

som vaktmester og holder alt i
orden. Hovedveien på området er
brøytet når vi kommer om vinteren.
I 2002 var det så mye snø at våre
venner som allerede hadde kom-
met, hadde begynt å grave fram
trappen vår så vi kom oss fram i all
snøen. 

Vi har fått mange nye venner her,
og det er et godt samhold mellom
de som bor her. Er det nok snø tar
vi oss en tur i løypene ved idretts-
anlegget Gåsmyr. 
Om sommeren spiller vi golf med
gode venner. Golfparken er blitt et

godt tilbud. Hit tar vi med barn og
barnebarn, og kombinerer tur,
naturopplevelser og sport. 

Viktig mentalitet
- I Kragerø føler vi oss ikke som
“badegjester”. Vi føler oss velkom-
men og behandles som en ressurs i
stedet for “et hår i suppa”. Denne
holdningen tjener også Kragerø på,
og det er på mange måter også for-
skjellen på den mentaliteten vi
føler i Kragerø i motsetning til det
vi har opplevd i andre kystbyer.

Fergeopplevelse
- Fergeopplevelsen er også noe vi
setter veldig pris på. 

Vi må alltid legge inn en fergetur
i programmet når vi kommer til
Kragerø. En fergetur, om det så
bare er fra Stabbestad til Kragerø
om vinteren, er en flott opplevelse. 

Om sommeren ringer Posten i
Kragerø og forteller hvis det har
kommet en pakke, og sender den
med fergen hvis den er for stor til å
legges i postkassen. Eventyrlig ser-
vice.

Kragerø er vår by
- Hvor stort tror du juletreet vårt
foran huset har rukket å bli i år?
spør Manka. Både hun og Morten
gleder seg til å sette lys i treet,
levende lys i vinduene og til sam-
været med gode venner.
Stjerneskudd i hagen og nyttårs-
champagnen “Crèmant De
Bourgogne” er med hvert år.
Stemningen ute om kvelden i mør-
ket og lyset fra rakettene over
Kragerø er et fantastisk skue. 

- “I Kragerø kan vi velge roen
eller velge å være sosiale. Vi høs-

ter epler og plommer fra egne
frukttrær i haven, og føler at vi bor
ved sjøen om sommeren og på fjel-
let om vinteren, selv om vi fortsatt
er ved sjøen. Kragerø har en fan-
tastisk skjærgård. Den er bare helt
rå! Noen ganger drar vi til Risør,
men Kragerø er vår by”! sier
Manka og Morten, som tradisjonen
tro planlegger årets nyttårsfeiring i
Haslumkilen Havn.

Sigbjørn Larsen

Fra hytta i Haslumkilen er det utsikt helt til Jomfruland. - Vinterlyset i Kragerø er helt spesielt, sier Morten Johansen.

11
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Tlf. 35 98 22 19

SØRLANDSEkspressen
Inntil 9 avganger daglig mellom Kragerø og Oslo

og mellom Kragerø og Kristiansand. Inntil 2
avganger daglig mellom Kragerø og Sarpsborg.

Tørst eller sulten? Vi har kioskautomat på bussen!
Ruteinfo: tlf. 177 • www.nettbuss.no

Vi skal samme veien

NATUR
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Strid om ”terrasseblokk” på

Gulodden

Det har oppstått politisk strid om forslaget til
en terrasseblokk med leiligheter på Gulodden
på Bærø. Det er første gangen man diskuterer
en slik type bebyggelse i Kragerø-skjærgår-
den, og da bygningsrådet behandlet saken var
det sterkt delte meninger.  Flertallet godtok
planen, men mindretallet benyttet muligheten
til å anke saken inn for kommunestyret.

Dette er modellen over reguleringsplanen for Gulodden, 
der terrasseblokka inngår som en viktig del.

Kommunestyret skal behandle
anken 15. desember, og kan ikke
overprøve bygningsrådets vedtak.
Men dersom kommunestyret mener
at  terrasseleilighetene ikke sam-
svarer med reguleringsplanen, vil
bygningsrådet måtte se på saken
på nytt. 
Prosjektleder Helge Instanes fra

Stor Oslo Prosjekt AS orienterte
om modellen før behandlingen i
bygningsrådet. Utbyggerne hadde
med en modell som viste planen i
sin helhet.
Det ble mye diskusjon om planen,

og Helge Rykkja (RV) gikk sterkt
imot ”høyblokka” og fremmet for-
slag om å si nei til leilighetsbyg-
get.
Men med 6 mot 2 stemmer ga byg-
ningsrådet  klarsignal for leilighe-
tene.
Vedtaket lyder:

1. Bygningsrådets vedtak gjelder
også for leilighetsbygget.
Reguleringsplanens bestemmelse
om 20 enheter må følges og høy-
den reduseres tilsvarende.
2. Det må innsendes egen brann-

teknisk vurdering av bygget.
3 Alle ansvarsområder i forbindelse
med bygget må dekkes av ansvars-
rett så som brannteknisk
vurdering, statiske beregninger,
heis, ventilasjon, tekniske installa-
sjoner, etc.
Det eneste som kan stoppe utbyg-
gingen er at kommunestyrets fler-
tall mener at saken er i strid med
reguleringsplanen. Og at bygnings-
rådet deretter gjør om sitt vedtak.

Willy Nilsen
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F
ergeleiet på Langøy heter
Kjørbånn. Navnet kommer av
malmtransporten fra jerngru-

vene og ned til utskipingsstedet,
som lå nettopp her. Malmen ble
kjørt fra gruvene og ned til bunnen
av bakkene. Derav navnet Kjør-
bånn. De store malmhaugene etter
jernmalmutvinningen troner fortsatt
som kullgruvene på Svalbard rett
ved Kjørbånnkilen. ”Stillinga” eller
jernskinnene der malmen ble frak-
tet ut på skutene av folk som trillet
”vagger” eller vogner, og tippet
innholdet om bord i skutene er
også bevart, sammen med funda-
mentet til knuseverket som stod på
samme sted. 

Her kan du også se rester etter
ishuset og isrenna som stod på
påler. Både den store flate ishus-
tomta og pålene etter ishusrenna
kan du se i Kjørbånnkilen. Her ble
isen fra Langøytjenna fraktet ned
og lagret før den skulle føres videre
med skutene. Store fortøynings-
ringer og påler av jern sitter fort-
satt fast i fjellet etter skutefestene. 

I Kjørbånn ligger også utskip-
ningskaia for feltspatbruddet til
Lunøe. Denne kaia lyser hvit og fin
som et landemerke i landskapet
med en gang du kommer ut fra
Skiensund over Kjøpmannsfjorden.
Her var det stor aktivitet tidligere
da feltspatfarten var på sitt mest
aktive og båter som Jens Rand og
andre lastet feltspat fra bruddet.
Tvers overfor veien ved huset til
Astrid Bohlin ligger det et eldgam-
melt kulturminne fra jerngruvenes
dager. Her finner vi et mutingsmer-
ke i fjellet. Dette merket stammer
fra tiden da malmgangene på

Langøy ble målt opp. Merket er for-
met som et kryss i fjellet. Merket
står opptegnet på et kart fra år
1800, så det må i alle fall være
over 200 år gammelt. 

Mørke høstkvelder var lyset fra
fergeleiet i Kjørbånn godt og ha å
navigere etter. Like ved fergeleiet
står det en ventebu. Her får også
Langøyfolket posten sin. Det vesle
posthuset litt lenger opp i bakken
ved Furukollen, med postnummer
3784 Langøy Gruver, var ellers
Norges minste postkontor da det
var i drift. Feltspatbruddet til Lunøe
er et mektig syn på toppen av bak-
ken. Man kan nesten undre seg
over hvor store dimensjoner dette
bruddet har og hvor mange millio-
ner av tonn med stein som er tatt
ut herfra. Kastes en stein ned i
vannet herfra tar det lang tid før
steinen treffer vannflaten og det
gir en grom lyd når den gjør det.
Foreldre, pass på barna! Dette er
ingen offentlig severdighet. Selv
om det er gjerder rundt hele brud-
det er det et sted hvor barn må

være i følge med voksne og passes
godt på. All ferdsel skjer selvsagt
på eget ansvar.

Den sjeldne planten myrkongle
vokser i bekkefarene på vei opp til
Bjønnås gruver. Vi stopper ved
fredsinnskripsjonen. ”En romantisk
forestilling uten rot i virkelighetens
verden,” kalte faghistorikerne
beretningen om diktet i fjellet, og
den gamle gruvestriden mellom
Bærums Verk og Fritzøe Verk om
malmforekomstene på Langøy. Ikke
desto mindre gjenfant Petter
Amundsen hele den romantiske
forestillingen etter mer enn 300 år
under mosen. ”Hertil og ikke lenger
går Bærum og Fritzøe om de dertil
trenger” heter det i linjene som er
hugget ut i bergveggen i 1769.
Minnesmerket ble opprettet som
en fredsslutning mellom disse to av
Norges største og mektigste indus-
triforetak etter årelange stridighe-
ter om Langøymalmen og drakamp
i rettssystemet. Enigheten resulter-
te også i at de to selskapene delte
øya i to. Bærum fikk den østre og
Fritzøe den vestre delen av malm-
forekomstene.

Fra fergeleiet i Kjørbånn har du
fin utsikt over til Vestre Langøy.
Her bodde stigeren for Fritzøe Verk.
Like ved huset finnes det et krut-
thull i fjellet. Det var stigervis å
ønske sine gjester velkommen med
et velkomstskudd. Så også på
Vestre Langøy. Huset hadde egen
ballsal og stor låvebygning.
Nedenfor lå Magazinboden. Her
var det handelsbod for gruvearbei-
derne.

Den vesle holmen Måkholmen i
den idylliske vika ved fergeleiet

bærer sitt navn med rette. Her er
det et yrende fugleliv når måker,
terner og tjeld setter i gang om
våren. En liten og kronglete sti snor
seg rundt bukta. Tepper av blåveis
lyser opp skogbunnen om våren.

Fergeleiet i Kjørbånn gikk tidli-
gere også bare under navnet
”Stokken” fordi en stor stokk
utgjorde kanten av brygga. Dette
var et yndet badested for ungene.
Ved fergeleiet ligger det også i dag
en mindre småbåtbrygge.
Fergeleiet ved Kjørbånn har
gjennomgått en rekke utbygginger.
Mye av arbeidet har skjedd på dug-

nad i regi av Østre Øydistrikts Vel.
Det er mange års utvikling og minst
et par hyttefelt mellom Stokken der
den vesle taxibåten til Egil Ellefsen
fraktet skoleunger til og fra øya, til
våre dagers hydrauliske fergelem
beregnet for biler og andre kjøredo-
ninger. I mellomtiden kjørte store
tungt lastede traktorer ned over
massive laminatbjelker som ble løf-
tet på plass med håndmakt, mens
røyken veltet svart opp av ferge-
skorsteinene og motorene gikk over
i harnisk for å stå i mot presset. Et
fergeleie. Det er kultur det.

Sigbjørn Larsen

Hver dag kan en ferge fra Kragerø ta deg med
til noen av skjærgårdens fineste perler.
Fergeleiene er ofte sosiale møteplasser. Her
fraktes gods, kjøretøy og passasjerer. Her
spørres nytt og her kommer folk både på fer-
gen og går i land, men visste du at hvert enkelt
fergeleie er en liten opplevelsesreise i seg
selv, med en hel rekke interessante iaktta-
kelser bare innenfor gangavstand? I denne
reportasjeserien skal vi se nærmere på ferge-
leiene våre og hva du kan oppleve der.

Kjørbånn
Foto: Hugo Lande

Foto: Hugo Lande

Foto: Hugo Lande

Foto: Hugo Lande
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D
et nærmet seg jul i 1862.
Lærer Andreas Feragen i
Kragerø hadde fått tilsendt

en helt ny julesang fra sin gode
venn, og tidligere musikkleder i
Kragerø, Peder Knudsen.
Komposisjonen var gjort for fire
stemmer, og Feragen hadde snak-
ket med byens nåværende musikk-
leder Fredrik Hougen, som ledet et
stort kor i Kragerø på den tiden. Nå
hadde de trommet sammen til jule-
konsert i Skåtøy Kirke. Den prakt-
fulle store trekirken, som var teg-
net av mesterarkitektene Schirmer
og von Hanno, var nettopp ferdig
bygget. Nå skulle folk i Skåtøy få
oppleve en julekonsert som de aldri
hadde opplevd maken til. 

Peder Knudsen var en sjelden
musikalsk begavelse. Han kom fra
Vågå, men flyttet til Christiania for
å få seg musikkutdannelse, og kom
med i millitærmusikken. Han spilte
fiolin, stemte instrumenter og byg-
get også sin egen fiolin, som han
fikk rosende omtale for, forteller
organist Audun Ringkjøb. Ringkjøb
er organist i Norderhov og
Tyristrand kirke med spesiell inter-
esse for historie. Han forteller at
Peder Knudsen etter et kort opp-

hold i Holmestrand
var musikkleder i
Kragerø fra 1854 -
1859. Her møtte han
både Feragen og
Hougen, som ble hans
gode venner og delte
hans interesse for
musikk. Peder Knudsen
reiste så til Ålesund, der
han hadde fått stilling
som organist. Det var her
han kom over den vakre
teksten til det som skulle
bli en av verdens mest
kjente og kjære julesanger.

Det var Marie Wexelsen som
hadde forfattet teksten. Hun kom
fra Østre Toten og bodde på gården
Øvre Suggestad. Strømningene i
tiden var for folkeopplysning og
nasjonal selvstendighet. Ole Vig,
mannen bak sangen “Blant alle
lande i øst og vest”, var en av de
toneangivende kreftene. På
Aulestad skrev Bjørnstjerne
Bjørnsson “Norge, Norge, du er
vårt. Du er fremtidens land.” Som
forfatter deltok Wexelsen aktivt i
debatten og engasjerte seg blant
annet sterkt for republikk. Privat
var hun imidlertid en meget beskje-

den kvinne. Enkelte har reist spørs-
mål om et mulig forhold mellom
Wexelsen og Knudsen, men det
kan ikke stemme, forteller
Ringkjøb. De to møttes nok aldri,
men Knudsen kom over teksten da
han ble organist i Ålesund. Han
synes den var uvanlig vakker og ble
inspirert til å lage en melodi til tek-
sten. Så sendte han den til sine
gode venner i Kragerø. Resten er
historie.

Julen 1862 ble “Jeg er så glad
hver julekveld” uroppført i Skåtøy
Kirke. Koret sang den under ledelse
av Fredrik Hougen, og for alle før-
ste gang nådde tonene til “Jeg er
så glad hver julekveld” ut til

begeistrede ører i Skåtøy. Sangen
ble raskt folkekjær. Den enkle,
men vakre melodien klang godt.
Teksten om julens budskap ble
formidlet på en stemningsfull og
folkelig måte. Senere ble sangen

sunget i de tusen hjem til jul. Det
er vel få som ikke gått rundt jule-
treet og sunget denne sangen ved
juletider i Norge. I dag er sangen
kjent over hele verden. 

Det kan vi blant annet takke Per
Bolstad den eldre for. Før den store
bybrannen i Ålesund i 1904, der
blant annet kirken brant ned til
grunnen, så hadde han tatt vare på
noen gamle papirer og noter etter
Peder Knudsen. Blant dem var ori-
ginalutgaven til “Jeg er så glad
hver julekveld”, som i dag kan
beskues på Ålesund Museum.
Senere tok Melius Kristiansen med
seg sangen til USA. Der ble det en
årviss tradisjon å synge den under
juleavslutningen ved St.Olavs

College i

Minneapolis i Minnesota. Derfra
spredte sangen seg raskt til det
norske amerika og videre ut over til
hele USA. - Jeg har en venninne
som har en sønn som er bosatt i
Brisbane i Australia. Til og med der
synges sangen ofte ved juletider,
sier Ringkjøb. 

Året etter at sangen var uropp-
ført i Skåtøy Kirke, døde Peder
Knudsen i Ålesund. Han ble bare
44 år gammel. En minnestøtte over
ham er reist der. Marie Wexelsen,
som døde i 1911, er gravlagt ved
Hospitalkirken i Trondheim. Der er
det også reist en minnestøtte over
henne. Da hun ble gravlagt, sang et
kor av barn hennes vakre julesang
ved graven. 

Oppdaterte nyheter og informasjon fra Kragerø:

www.krageronett.no

En av verdens vakreste og mest kjente jule-
sanger,  “Jeg er så glad hver julekveld”, ble
uroppført i Skåtøy Kirke. Sangen ble kompo-
nert av Peder Knudsen, som var 
musikkleder i Kragerø. I dag 
synges den verdenskjente 
julesangen fra USA til Australia.

Marie Wexelsen

«Jeg er så glad hver julekveld for da ble Jesus født.
Da lyste stjernen som en sol og engler sang så søtt.»

Marie Wexelsen
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Advokatbistand og eiendomssalg
� Tett og personlig oppfølging.
� Gratis verdivurdering ved salg.
� Lokalkunnskap på bolig- og hyttemarkedet.
� Bred markedsføring og stor kundeportefølje.
� Vi ordner alle dokumenter og gir et ryddig oppgjør.
� Våre advokater har bred erfaring innen de fleste rettsområder.

Vi ser på hvert oppdrag som en utfordring!

Barfod Gård, Langesund Telefon 35 96 80 60 www.barfod.no

Ytre Strandv. 3, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 33 65

STIHL

MOTORSAG
BUKSE

BÅNDSKIVE
REMER

PELTOR
RADIO

HØRSELVERN

795,-
398,- 698,-

FLEECE
JAKKE

PILOTJAKKE
PELSFORET PELSFORET

MUTTER
TREKKER
SETT

KJELEDRESS

FRESE
SETT

1290,-

“Blåklæder”

298,-

820,-
VERKTØY
SETT

Kragerø Verktøy ASTOOLS
DIN INDUSTRIPARTNER

550,-

1295,-

1750,-
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• El. kjøleskap
• Kokeapparat
• Radio/CD-spiller
• Marine høytalere
• Marine toalett
• Septikktank
• El. dreggvinsj med

“bruce” anker
og kjetting

• Horn
• Havnepresenning
• Solpute
• Raymarine ekkolodd
• Selvlensende skrog
• Walk-a-round

og høye rekker
• Badeplattform med

teleskopstige
• Vinduspusser

og spyler
• Kompass

Åshaugveien 190, 3170 Sem • Tlf. +47 33 35 05 70 • Faks.+47 33 35 05 71 • fbl@ntcompany.no

Mest solgt Nyhet Nyhet

Nyhet

• •Ny daycruiser Ny weekendcruiser

• • • • • •

• •

Faeton er navnet på en gresk havgud og båtene har vært produsert i generasjoner. 

Opprinnelig ble de produsert for fiskere på den værharde Almeria kysten i Spania.

I 1988 ble produksjonen fra flere små verft samlet og det ble 
bygget et av Europas mest moderne verft på hele 15000m2. 
Man valgte å satse videre på sjøsterke båter hvor kvalitet og 
funksjonalitet var satt i fokus,tilpasset familie, fiske og fritids-
markedet.

Alle modellene er CE merket og godkjent i klasse B, som 
viser at dette er meget sjøsterke og trygge båter med særde-

les gode skrog. Faeton bygger alle sine modeller med «walk 
around», høye rekker og langt baugspyd. Dette gir trygg bev-
egelse for små og store, fra for til akter i båten. I tillegg har alle 
modeller selvlensende skrog som standard. Stort akterdekk for 
fiske, soling, dykking eller annen aktiv fritid og port ut til stor 
badeplattform med badestige, finner du også på alle model-
ler. Velkommen ombord til Faetons verden – vi er trygg på at 
du vil trives.
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Åshaugveien 190, 3170 Sem • Tlf. +47 33 35 05 70 • Faks.+47 33 35 05 71 • fbl@ntcompany.no
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I 1988 ble produksjonen fra flere små verft samlet og det ble 
bygget et av Europas mest moderne verft på hele 15000m2. 
Man valgte å satse videre på sjøsterke båter hvor kvalitet og 
funksjonalitet var satt i fokus,tilpasset familie, fiske og fritids-
markedet.

Alle modellene er CE merket og godkjent i klasse B, som 
viser at dette er meget sjøsterke og trygge båter med særde-

les gode skrog. Faeton bygger alle sine modeller med «walk 
around», høye rekker og langt baugspyd. Dette gir trygg bev-
egelse for små og store, fra for til akter i båten. I tillegg har alle 
modeller selvlensende skrog som standard. Stort akterdekk for 
fiske, soling, dykking eller annen aktiv fritid og port ut til stor 
badeplattform med badestige, finner du også på alle model-
ler. Velkommen ombord til Faetons verden – vi er trygg på at 
du vil trives.

tilpasset familie, fiske og fritids-
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En hytte fra Brønnholmen i
Langøykilen er havnet på Berg,
Kragerø Museum. – Hytta fra
Brønnholmen er fra hyttelivets
demokratiske fase, da det var mulig
for arbeiderklassen å skaffe seg en
hytte med strandlinje i Kragerø-
skjærgården, sier Norseng. Hytta
ble bygget av materialer fra gamle
tyskerbrakker i 1947. En beskjeden
veranda foran døren, kjøkken i
gangen, køysenger i soverommet og
en liten stue, var den gang rammen
om hyttelivet. På kjøkkenet er det
hjemmesnekrede benker, i stuen fin-
nes små nipsgjenstander og en
reproduksjon som ligger nær opp til
elg i solnedgang. Julenummeret for
Alle kvinner har også funnet veien
til det vesle sofabordet som hytte-
lektyre.

HHyyttttee  ppåå  mmuusseeuumm

- Vi ville dokumentere den tradisjonelle
skjærgårdshytta, sier museumsbestyrer
Per Norseng. Hyttelivet er i endring.
Vi har fått en ny overklasse i skjærgården.
Denne hytta er fra hyttelivets demokratiske
periode, da det var mulig for arbeiderklassen
å skaffe seg en hytte med strandlinje.

Per G. Norseng ved Berg – Kragerø Museum inviterer foreninger og lag til å leie hytta på Berg til sine arrangementer.

Soverommet hadde køyesenger.
En variant av ’’Elg i solnedgang’’ hørte med. Selvfølgelig i reprodusert
utgave
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www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
3770 Kragerø – 907 61 576 – 35 99 09 98

peder@skagerak-trepleie.no

SKAGERAK
TREPLEIE

TREFELLING
Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging

Ny overklasse
- I tidligere tider var jo hyttelivet forbeholdt de
rike. Etter hvert fikk også borgerskapet mulig-
heter til å skaffe seg hytte. I etterkrigstiden
ble det så mulig for arbeiderklassen å kjøpe
hytteeiendom med strandlinje i Kragerø. Det
er det ikke lenger. Vi har i stedet fått en ny
overklasse i skjærgården, sier Norseng. Den
største årsaken til dette er strandloven som
begrenser nybygg, og de store inntektsfor-
skjellene i det norske samfunnet. Dette har
medført at prisnivået på skjærgårdshyttene
har økt så kraftig at det i dag bare er for svært
rike mennesker å skaffe seg en strandeien-
dom. Kragerøskjærgården leder på mange
måter an i denne utviklingen blant annet fordi
den var så tidlig ute med at det ble så attrak-
tivt å sikre seg en eiendom her.

Idealer i endring
- Oppfatningen av hva som er det gode liv på

hytta har også endret seg. Før var det enkel-
heten og nærheten til naturen som var det
vesentligste for hyttelivet. Dette var jo også
nordmannens vis. I dag er det blitt komfort og
muligheter til rask forflytning, ikke mint tak-
ket være den nye båtparken, som er idealet.
Preferansene om hva som er det gode liv har
rett og slett endret seg.

Konebåten
- Før kunne folk være på hytta og rett og slett
kjede seg. En lokal fisker tok gjerne og kjørte
kona si til byen i koggen en gang i uken. Da fikk
hyttefruene sitte på. I dag er de blå fartsfylte
båtene i byen på få minutter. Mobiltelefoner
og datamaskiner gjør at folk også i større grad
benytter hytta som arbeidsplass. 

Hytteliv i endring
- Vi ønsker å bruke denne hytta til formidling.
Vi dokumenterer den tradisjonelle skjær-
gårdshytta og det er samtidig et utgangs-
punkt for et større prosjekt ved museet som vi
har kalt for hytteliv i endring. Vi står på mange
måter ved et tidsskille. Vi vil intervjue hytte-
folk om hvordan det var på hytta før og nå. Vi
håper også at folk vil ta kontakt med oss der-
som de har gjenstander fra hytta som de
kunne tenke seg å donere til museet. Spesielt
er vi på jakt etter leketøy fra etterkrigstiden.
Små enkle båter med seil osv. Så håper vi å få
noen studenter interessert i å skrive om dette.
Temaet kan være aktuelt for en masteroppga-
ve i etnologi, sier Norseng.

Sigbjørn Larsen

ELFAG – NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Kragerø Elektriske AS
Kirkegaten 9, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 65 66 – Faks: 35 98 65 61
www.krageroelektriske.no

Vi gir dem IKKE arbeidsro

Falck
TYVERIALARM
FERDIG MONTERT

3990,-Fra 
kr.

Med FALCK skilt 
på veggen er du trygg

INSTALLASJON OG
VEKTERTJENESTE

NOEN ER GLADE
Når sommergjestene reiser hjem.

- For da får de arbeidsro!

Hyttelektyren var den gang som nå opptatt av kvinner og klær.

Matskapet var en enkel hylle i kjøkkenet
snekret av hyttefolket selv.
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- Tidligere kom folk for å kjøpe en shortsfordi de trengte en. Nå selger vi merke-klær som er poppis på Oslo Vest, sierGeir Arnesen. Det ble fortalt at skipsre-der Sigvald Bergesen d.y. som haddehytte på Gumøy hadde to shortser somhan byttet på å gå i hele sommeren. Nården ene var på vask, gikk han i denandre, og omvendt. Skjønt hytte oghytte. Bergesens landsted har blantannet to svømmebassenger, et medferskvann og et med sjøvann.Klesbudsjettet var i alle fall beskjedent. 

- Før var det stor forskjell på hvordanfolk gikk kledd i Kragerø, og hva hytte-gjestene hadde på seg, sier Inger.Mennene gikk mest I blått og grått. Nåer det heldigvis mye mer spenstig, sierhun. 
- I dag ligger Kragerø langt fremmerent motemessig. Vi får nyhetene likeraskt her som i Oslo. Før kunne det gå toår. Alt tok lenger tid. Vi blir veldig påvir-ket av Oslo. Motene I andre sørlandsby-er kunne være langt mer harry. Mensunge I Arendal skulle ha rocka skinnjak-

ker nyttet det ikke å selge dette iKragerø.
- Nylig var agenten for Henri Lloyd INorge. Da presenterte han oss som enav de største utsalgsstedene for merketi Norge. Det går mye i maritimt seiler-preget tøy. Den nye jakka fra Henri Lloydmed kord på kragen, kom vel omtrentsamtidig med tiden da jeansbuksene fraLevis for alvor ble moderne.- Før fulgte folk også mer slaviskmoten. Skulle det være lang shorts gikkalle I lang shorts og alle skulle ha

samme shortsen eller samme genseren.Ball-genseren var en slik genser, minnesGeir.
- St.Hans aften var en stor dag tidli-gere. Da solgte vi lassevis av penbukserog tykke gensere. Alle skulle på vannetog på dans på Saltneven etterpå. Det erdet slutt på i dag.

Sigbjørn Larsen

Det første moteplagget jeg husker var Tarzan-buksa fra SOL-trikotasje. Den bodde jeg i flere

sommere, sier Geir Arnesen som driver K.E.Paulsen i Kragerø. Han  og kona Inger har sett hytte-

motene skifte. De to driver klesforretning ved Jens Lausersøns Plass, sammen med sønnen Erik.

Foto fra tidligere motevisninger.



21

MOTER

Varmen holdes på, og fukten slippes ut i Gore Tex jakke fra H2O

Etter vind og kulde, 

kan en varm kopp 

foran peisen 

gjøre godt, myk 

bekledning fra 

Signal

Fargerik i varm høstsol, fra Moods og Norway
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Kartet viser den
planlagte trasé-
en for det kom-
munale vann-
og avløpssyste-
met i skjærgår-
den.
Planen er ikke
behandlet poli-
tisk, og det kan
komme endring-
er.
Innspill og inter-
essemeldinger
kan formidles til
Kragerø kom-
mune, teknisk
avdeling.
Tlf. 35 98 62 00

Foreløpig kart
over traséen for
vann og avløp
i skjærgården

Tunnelinnslaget er nederst i Løkkebakken. 

Endelig: Kragerø får parkeringstunnel!
Kragerø Eiendom bygger parkeringstunnel ved
Løkkebakken med plass til 174 biler. Arbeidet
kommer igang på nyåret. 
Totale byggekostnader er 26 millio-
ner kroner, og anlegget skal gjøres
ferdig i to etapper. Først skal tun-
nelen skytes ut og massen fraktes
bort. Dette må gjøres før sommer-
trafikken setter inn. Deretter skal
tunnelen gjøres ferdig. I realiteten
dreier det seg også om en tredje
etappe, nemlig byggingen av et
næringsbygg ved Kirkegaten som
får 12 leiligheter som kronen på
verket. Dette prosjektet skal igang
når tunnelen er ferdig.

Tunnelen blir 120 meter lang i to
etasjer, og vil strekke seg helt til
Bedehuset i Løkka, der det blir en
nødutgang.

Det blir satt opp betalingsauto-
mat, og man legger opp til at det
ikke skal bli noe dyrere å parkere i
tunnelen enn det ellers er i byen.

Svein Olsen sier til
Skjærgårdsliv at dette er planer
han har syslet med i flere år.  

– Det er stort behov  i Kragerø
for parkeringsplasser, og han invi-
terer til samarbeid blant annet med
Kragerø kommune. Lignende
anlegg i Arendal er brukt som
"modell" for parkeringstunnelen, og
det innebærer at det blir mulig å
kjøpe seg en plass på helårsbasis.

- Jeg tror det er interesse for å
sikre seg en trygg plass til bilen
under tak midt i sentrum.  Vi tenker
både på fastboende med trange
tomter og problemer med å få byg-
get garasje og eiere av fritidsboli-
ger som ønsker å sette fra seg
bilen på fastlandet, sier Olsen.  

Ordfører Erling Laland ønsker
anlegget velkommen, blant annet
fordi det vil bidra til å få bilene
bort fra sentrumsgatene slik at det
unike bymiljøet kan komme enda
mer til sin rett.

Willy Nilsen

Oppdaterte nyheter og informasjon fra Kragerø:

www.krageronett.no
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- Den største båten vi har tatt hånd
om er på 46 fot, men vi tar sikte på
å gjøre plass for båter helt opp til
over 50  fot, sier Kiil. Et nytt områ-
de skal sprenges ut for å gi plass
til enda en ny hall. –
Sprengningsarbeidet skal foregå i
vinter, og deretter planlegger vi en
ny hall. 

Sandtangen står for dette arbei-
det selv, og har utviklet et eget
konsept med levering av haller til
marinaer.  – Det er godt å ha flere
bein å stå på, og vi har bestemt
oss for å satse videre både med
levering av haller og oppbevaring
av båter .

Det er 20 år siden Terje Kiil
startet virksomheten i Kjølebrønd.
Nå er det 11 ansatte i bedriften,
som naturlig nok har sin høysesong
når alle båtene skal ut om våren og
på land igjen om høsten.  -  Vi
trenger flere ansatte, og legger
vekt på kundebehandling.  Service
er et nøkkelord. På det området har
vi ambisjoner om  å være best.
Markedet betaler  for god service,
og  stadig flere ser verdien av å ta
vare på båten sin. Det betyr blant
annet innendørs lagring i oppvar-
met lokale, sier Kiil.

Willy Nilsen

Sandtangen
vil satse mer på 
større båter i opplag
Aldri har Kiil-Sandtangen lagret så mange
båter innendørs som nå. Hele 340 båter er
plassert under tak, og Terje Kiil sier at det er
økende interesse for trygg oppbevaring og ser-
vice i oppvarmet lokale.  Nå vil Sandtangen
satse på å ta imot flere og større båter.

Snart er det igjen klart for bygging av en hall på Sandtangen.

Postboks 95, 3791 Kragerø • Tlf.: 35 98 57 77 • Fax: 35 98 15 31
E-mail: post@marina-service.no • www.marina-service.no
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T
ellef Dahll i Kragerø var
en velrennomert berg-
mester av internasjonalt

format. Hans navn var kjent langt
utenfor Norges grenser. Hans funn
ble offentliggjort i flere internasjo-
nalt anerkjente geologiske publika-
sjoner. Det var i 1879 at bergmes-
ter Tellef Dahll gjorde sin oppda-
gelse på Oterøy under en av sine
utallige geologiske ekspedisjoner i
kragerødistriktet. Familien hadde
eiendom blant annet på Oterøy og
Schweigaardsholmen, så veien var
ikke lang for å kombinere et besøk
her med sin store lidenskap og for-
retningsmessige interesse for
mineraler og geologi. I den gamle
gruven på øya hadde han hakket
løs noen steiner som han ikke tidli-
gere hadde sett maken til. I sitt
laboratorium på Valberg i Kragerø
fortsatte han sine undersøkelser av
det merkelige mineralet fra Oterøy.
Med sin sedvanlige grundighet og
nøyaktighet foretok han flere
eksperimenter og vitenskapelige
undersøkelser som han senere ned-
tegnet og publiserte. Han smeltet
det, han veide det, han beregnet
massetettheten av det og han
beskrev det nøyaktig i forhold til
andre kjente mineraler.

I en nikkelåre på Oterøy hadde
Dahll funnet et mineral som i sin
farge, form og egenskap minnet
mye om det allerede kjente minera-
let bismut. Dahlls målinger viste
imidlertid både en annen masse-
tetthet og et annet smeltepunkt
enn hva tilfellet var for bismut. Ut
fra sin omfattende mineralogiske

kunnskap var Dahll ikke lenger i
tvil. Dette måtte være et nytt
grunnstoff! Et nytt grunnstoff
fra Oterøy i Kragerø! Han kalte
det nye grunnstoffet for
Norwegium. Norge som nasjon
var ennå ung. Et nytt grunn-
stoff anerkjent i det periodiske
system ville være en fjær i
hatten ikke bare for bergmes-
teren fra Kragerø, men for
hele landet.

Slik skulle det imidlertid ikke gå.
I dagens periodiske system, den
internasjonalt anerkjente vitenska-
pelige oversikten over grunnstoffer,
finnes ikke Dahlls Norwegium. Hva
skjedde? 

Etter å ha nedtegnet sine viten-
skapelige funn publiserte Dahll sitt
materiale i flere internasjonalt
anerkjente tidsskrifter. Funnet av
det nye grunnstoffet ble beskrevet
både på engelsk og fransk, blant
annet i artikkelen “Norwegium-a
new element. Manufacture and
builder nr. 11 s 254.” I artikkelen
fremgår det tydelig at den norske
bergmester Tellef Dahll hadde gjort
et spesielt funn på Oterøy utenfor
Kragerø i en mineralgang med
bergarten nikkelpyritt. Dahlls
undersøkelser er gjengitt i detalj
sammen med hans konklusjon om
at dette måtte være et nytt grunn-
stoff. Til og med navnet
Norwegium er gjengitt i artikkelen
som Dahlls eget navneforslag.
Likevel skulle det altså ikke gå slik.
Et av kravene til vitenskapelighet
er som kjent blant annet etterprøv-
barhet. Senere metoder, blant

annet radiologi, skulle
komme til å oppfylle dette kravet i
langt større grad enn hva tilfellet
hadde vært med tidligere manuelle
målinger. Dermed ikke sagt at
Dahlls målinger ikke holdt mål.
Snarere tvert om. Senere såkalte
vitenskapelige målinger skulle
nemlig bevise at Dahll hadde helt
rett!

Det er nemlig også noen andre
faktorer som fra tid til annen slår
inn i langt sterkere grad enn hva
man i utgangspunktet kanskje skul-
le tro i den ellers så eksakte viten-
skap. Det er de ikke fullt så mål-
bare, men akk så mer menneskeli-
ge ønsker om makt, ære og berøm-
melse. 

Det var dagen før den prestisje-
tunge utdelingen av verdens frem-
ste vitenskapelige utmerkelse i
Stockholm i november 1922.
Komiteen hadde under hånden gitt
danske Niels Bohr beskjed om at
han ville få Nobelprisen for sitt
fremragende arbeide med atom-
strukturen. Bohr var allerede en
anerkjent vitenskapsmann. I hans
laboratorium i Kiøbenhavn arbeidet
hans flittige studenter ivrige med

nye oppdagelser for sin læremes-
ter. De to var nederlenderen Dirk
Coster og ungareren György Karl
von Hevesy. Nå gav de Bohr en
nyhet som han ikke kunne motstå
fristelsen av å ta med i sitt allere-
de ferdigskrevede nobelforedrag.
Oppdagelsen av element 72 i det
periodiske system! Hevesy og
Coster bekreftet funnet av det nye
grunnstoffet i mineralet zirkon fra
Norge. Det synes nærmest utenke-
lig at Bohr ikke skulle ha kjent til
Dahlls undersøkelser fra 40 år tidli-
gere. Fristelsen til å komme med et
nytt vitenskapelig funn og å få
navngitt et grunnstoff i det perio-

diske system må ha blitt for stor.
Det er ikke hver dag det skjer!
Som vinner av Nobelprisen visste
Bohr selvsagt også godt at han
ville få langt større gjennomslags-
kraft til å kunne makte denne opp-
gaven. Få ville opponere mot en
Nobelprisvinner.

Som Dahll gjorde det, tenkte
også Bohr patriotisk. Han ville kalle
det nye grunnstoffet for Danium.
Coster foreslo i stedet å kalle det
for Hafnium etter det gamle navnet
på byen Kiøbenhavn - Hafn. Hvorfor
gjorde han dette? Kunne en av
grunnene være at navnet Danium i
for sterk grad ville kunne lignes
med navneforslaget Norwegium og
dermed også til oppdagelsen til
Tellef Dahll?  

Under sitt Nobelforedrag prokla-
merte i alle fall Niels Bohr oppda-
gelsen av det nye grunnstoffet, ele-
ment 72 i det periodiske system, og
annonserte også like godt i samme
slengen det nye navnet Hafnium.
Stoffet hadde nøyaktig de samme
egenskaper som Dahll hadde
beskrevet 40 år tidligere! Kuppet
var et faktum. Hvis man i dag slår
opp i det periodiske system så fin-
nes Hafnium den dag i dag svart på
hvitt som et registrert grunnstoff.
Få kjenner imidllertid til at dette
grunnstoffet egentlig heter
Norwegium og ble funnet av Tellef
Dahll på Oterøy allerede i 1879!
Det hører også med til historien at
det var først et år etter at Bohr
avholdt sitt Nobelforedrag, i 1923,
at dette grunnstoffet fikk sin ende-
lige radiologiske dokumentasjon.
Virkeligheten overgår ofte fantasi-
en! Imidlertid er det ingen i dag
som vet hvor på Oterøy den gamle
gruven ligger, men det kan jo kan-
skje du finne ut? La oss håpe at
ingen nobelprisvinner kommer deg
i forkjøpet! Lykke til!

Sigbjørn Larsen

Bergmester Tellef Dahll gjorde en sensasjo-
nell oppdagelse på Oterøy utenfor Kragerø i
1879. Han mente selv at han hadde funnet et
nytt grunnstoff, og kalte det Norwegium. Hva
skjedde så senere med denne oppdagelsen?
Les den utrolige historien om hvordan
Kragerø-bergmesterens oppdagelse ble kuppet
av Nobelprisvinner Niels Bohr under kontro-
versielle omstendigheter, og havnet i det peri-
odiske system under et helt annet navn, men
med nøyaktig de samme egenskaper som
Dahll allerede hadde oppdaget og beskrevet
mange år tidligere!

Norwegium - a new element. Manufacture and builder
nr. 11 s. 254. Conserni 1880.
The final Hafnium. Kontroversiell episode. I november 1922 ble Niels Bohr
tildelt nobelprisen for sitt arbeide med atomstrukturen. I hans laborato-
rium i Kiøbenhavn forsynte hans forskningsassistenter, nederlenderen Dirk
Coster og ungareren György Karl von Hevesy, sin læremester med de siste
dataene fra analysene de var i gang med. Bohr er i Stockholm og mottar
dataene dagen før prisutdelingen. Fra talerstolen proklamerer han oppda-
gelsen av et nytt grunnstoff, element 72, og navngir det med Hafnium. Det
nye grunnstoffet er funnet i mineralet zirkon fra Norge. Zirkonium er nik-
kel. Senere skulle røntgenanalyser bekrefte funnet..
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TRÅDLØS
OVERVÅKNINGSKAMERA

KAN BENYTTE OVER ALT DER DET ER GSM DEKNING

Vi utfører: Installasjon/oppsett for PC.
Kom innom for tilbud på bærbar PC m/tilbehør

Noen funksjoner i PT-6
� Hente bilde eller video m/lyd når du vil
� Bevegelsesensor som enkelt aktiviseres/

deaktiviseres fra mobiltelefon eller PC.
� IR-sensor gir gode bilder også i mørket
� Temperatur
� Man velger selv om bildene skal sendes 

tilbake til telefon, e-post
� Man velger selv hvor mange som skal ha 

tilgang til kameraet
� Og mye mer

PT-6 bruksområder:
� Fiskeoppdrett
� Damanlegg
� Båthavner
� Hytter
� Landbruk
� Industri

mm.

Vår WEB-løsning gir mange fordeler:
Det er mye enklere å betjene kameraet fra en PC, man slipper
å skrive tekstmeldinger (SMS), man får mye bedre bilder på en
PC enn det man får på de fleste mobiltelefoner, man har hele
tiden de 10 bildene lett tilgjengelig og man kan enkelt hente
frem eldre bilder osv.

WEBKAMERA

4990.-INKL.MVAKR.

KAMERAHUS m/varme

2490.-INKL.MVAKR.

- Julestjerne er den store jule-
blomsten, forteller Ørvik. Det var
en gartner i Drammen som begynte
med å dyrke fram og selge jule-
stjerner til jul. Nå skal alle i hele
Norge ha dem. Det rare med jule-
stjerner er at folk behandler de
nesten som et juletre. Alle synes
de er fine og må bare ha de i hus
til jul, men etter klokken 24 på jul-
aften er de helt umulige å selge.

- Så er det selvsagt julegleder
og asalea som er mye benyttet.
Julegleden har tapt litt terreng de
senere årene fordi den vakre rosa
planten ikke har tålt varmen i de
nye husene våre like godt som
andre planter. Den trivdes bedre da
vinduene var litt mer trekkfulle,
men nå er det arbeidet med å gjøre
den mer tilpasset varme og det er
nok en juleplante som er på vei

fremover igjen. Asaleaen kommer i
hvitt og rødt. 

- Det som gjelder for alle jule-
plantene er at vi lar jorden tørke
lett opp mellom hver vanning, sier
Ørvik. Da holder plantene seg best
og lengst.

- Amaryllis har de senere årene
stadig økt i popularitet. Denne
vakre løkplanten gir en stor liljefor-
met blomst til jul og pynter vakkert
opp både i stuene både i hytter og
hus. Ellers er jo løker av svibler
også en populær juledekorasjon.
Velduftene og vakre. 

- Kranser av granbar og kongler
hører ofte med, og flere drømmer
nok også om å få et kyss under
mistelteinen. Noen får jo også til
og med oppleve det, sier Ørvik.

Sigbjørn Larsen

Juleblomster på hytta
I plantemarkedet på Kalstad finner vi Svein
Ørvik travelt opptatt med julens blomster. –
Det er en økende andel hyttefolk som skal ha
blomster til hyttene sine til jul, sier Ørvik.
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Håp i Skåtøy Kirke

Noen av de medvirkende under konserten med Sidsel van der Hagen ved pianoet.

Silje Løkstad (th) og Vilde Selvåg.

Med håp og forventning i adventstiden som tema,
samlet sang og musikkvelden i Skåtøy Kirke nylig
fult hus. Alle fotografier: John Arvid Thorsen.

Elever fra Skåtøy Skole tenner lys i kirkens lysglobe til allsangen
”Tenn lys”, under ledelse av Bente Betin.

f“áàÜxÇx ftzxÇ
[}xÅ ZtäxÜ 415 47 280

Vollen

– Det ble en fin opplevelse for alle
som var i kirken, forteller organist
Sidsel van der Hagen. Også Terje
Tolner medvirket ved orgelet under
konserten. Det var spesielt elevene
ved tredje og fjerde klasse fra
Skåtøy skole som sang. Tre ung-
dommer spilte; Stine Grønaasen,
saxofon, Silje Løkstad trompet og
Vilde Selvaag, fiolin. To sang også
solo. Det var Linda Høyvarde og
Joachim Kolnæs. Både musikkanter
og sangere høstet velfortjent app-

laus. Lærer ved Skåtøy Skole, Bente
Betin hadde innøvet sangene med
skolebarna. Det er takket være
henne og det gode samarbeidet
mellom kirken og skolen at denne
sang og musikkvelden ble mulig å
gjennomføre, sier van der Hagen.
– Temaet håp ble jo svært aktuelt i
og med at dette arrangementet kom
midt i debatten om skolenedeleg-
gelsene I skjærgården, sier van der
Hagen.

- en positiv opplevelse!

KKRRAAGGEERRØØ  FFJJOORRDDBBÅÅTTSSEELLSSKKAAPP
PPRREESSEENNTTEERREERR

Søndag  4.des. MiniSingspi, julenissen kommer
Søndag 11.des. Kormix, julenissen kommer
Søndag 18. des. Sweigaard Svingende

Avreise fra Kragerø kl. 14.00, innom 
Gumøy og Jomfruland. Retur Kragerø ca. kl..16.00.
Salg av julegrøt, saft, vafler og kaffe.
Pris voksen kr. 72,- barn 1/2 pris

VELKOMMEN 
TIL EN 

JULEPYNTET BÅT

Advent CruiseAdvent Cruise

krok- og liftbil.

post@kragero-container.no                     www.kragero-container.no

Hus og hytter m. m.
Prosjektering og søknader

Barthebrygga 5, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 88 80 – Fax: 35 98 88 81  – Mobil: 91 13 88 07
post@arkitektbothner.no – Flere prosjekter – se www.arkitektbothner.no

Sigurd M. Bothner
Sivilarkitekt AS – MNAL NPA
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Se HDTV
med Pioneer Plasma-TV.
”Årets Plasma-TV 05-06”

Få opp øynene for Pioneer sin Pure Vision Black Serie. Laget for å gi deg den beste seeropplevelse. Den er klargjort for HDTV-sendinger

som gir deg de skarpeste og klareste TV-bildene du noen gang har sett. Pioneer sin nye Plasma-TV er kårets til “Årets Plasma-TV 2005-2006” av

femti fagblader i Europa. Juryen sier bl.a.: ”For andre år på rad har Pioneer bevist at de er best av de beste innen Plasma-TV. Pioneer PDP-506XDE

kombinerer et utall av innovasjoner som setter en ny standard innen bildekvalitet på Plasma-TV’er. Deres 6.

generasjons “PUREBLACK” panel øker lysstyrkens virkningsgrad, og minsker utstrålingen av uønsket lys. Dette gir økt

skarphet og kontrast, samtidig som det reduserer det totale strømforbruket”. Best i dag, Best i morgen.

www.pioneer.no
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N
ypevinen fra Nessund-
holmen har en søtlig, fyldig
og rund smak. Den kan

nesten minne litt om portvin, men
har likevel en helt særegen sødme-
fylt duft, og gammel, forfinet smak
av nype. - Du tar 10 kilo nyper, 9
kilo sukker og 19 liter vann. Ikke
noe hokuspokus, sier John Mo.
Gjæren finnes naturlig i nypeskal-
let. Nypene må fryses ned før bruk,
så må vinen stå og godgjøre seg i
3-5 måneder før du fyller opp flas-
kene. Så bør den helst ligge i et år.
Det er jo her utfordringen kommer
for mange, smiler John Mo.
Skjærgårdsvinen fra
Nessundholmen har blitt en
populær julegave blant fami-
lie og venner. Det hender at
det kommer noen tilbake med
tom flaske og spør om det er
mulig å få påfyll. For eventuelt
tørste sjeler som måtte finne på
å komme på uanmeldt besøk, opp-
lyser vi like godt først som sist at
vinkjelleren ikke befinner seg på
Nessundholmen. 

I 30 år har ekteparet Reidun
og John Mo gledet seg over
livet på Nessundholmen.
Arbeidslysten har vært stor skal
man dømme etter de vakre roseha-
vene, velstelte grønnsaksbed og
eiendommens mange forlokkende
bygningsmiljøer. I tillegg til hoved-
huset, “White House”, finnes bryg-
gerhuset med blått kjøkken, og det
gamle geitehuset, “Casa Cabra”,
har blitt et vakkert gjestehus, og
det er egen bar i sjøbua. Utedoen
er et kapittel for seg. - Vi har sik-
kert skjærgårdens største utedo,
flirer Mo. Den rommer 1400 liter
og har to kammere. Ingen damer vil
jo tisse ute, så jeg fikk montert en
gammel utslagsvask til det formå-
let ved siden av de to andre
setene. Denne tissedoen har utspy-

ling direkte fra
håndvasken, så
du kan vaske
hender og
spyle toalettet
samtidig, ler
Mo. Uansett
ble vi samtidig
kvitt lukten
som væsken
skaper, så
den fun-
gerer
meget
bra.

Det er likevel som
hagebruk at Nessundholmen
utmerker seg som en helt spesiell
øy i Kragerøskjærgården med egen
urtegård, seks forskjellige sorter
poteter, bringebær og jordbær, boy-
senbær, masse syriner, engletrom-
peter, eføy og nyper i skjønn for-
ening. Det er minst tre forskjellige
nypesorter på øya, forteller Mo. På
toppen av øya finnes nypehagen
som John Mo har kalt for
Nypeland. Stien opp til Nypelandet
må være den reneste eventyrsko-
gen for de 15 barnebarna i famili-
en. En trapp fører opp gjennom en
grønn  himmel av eføy. Vel
gjennom den møtes vi av synet fra
en rødsprakende villvin som brer
seg ut over fjellsidene så den nes-

ten tar pusten av fargesynet. 
Så fortsetter veien opp forbi det

som er noe av hemmeligheten ved
de bugnende hagene på
Nessundholmen. En naturlig brønn
i “Brønndalen”på toppen av øya
som rommer 16000 liter vann. Ved
hjelp av hevertprinsippet ledes
vannet så ned i mindre sisterner og
brønner før det pumpes ut i de
ulike hagene til vanning av planter,
frukt og grønnsaker. I tillegg tas alt
takvannet vare på fra alle husene i
egne sisterner. En vanningspatent

som Mo har funnet
opp i det siste er
vanning ved hjelp av

veker. Gamle filler
legges ut over i pot-

tene og stikker ut som
en veke under. Pottene
settes over vannbad
som er bygget inn i små
benker eller plattinger
av tre. Slik sørger plan-
tene selv for vanningen

gjennom resten av sesong-
en. Ikke minst har dette vært til
stor glede for engletrompetene.
Denne planten skal ha mye vann,
og i fjor synes jeg at jeg gikk og
vannet på den hele tiden, så fant
jeg opp denne patenten her og nå
klarer plantene seg selv, sier Mo. 

Vel oppe på toppen av øya er det
fantastisk utsikt i alle himmelret-
ninger. Utsikten til Kragerø by er
vakker og ser akkurat ut slik som
Edvard Munch beskrev den:
“Kragerø åpenbarer seg som et
Italiensk amfiteater oppover
fjellsidene.” Fra toppen av
Nessundholmen sees
også Korssund,
Skåtøyroa og hav-
gapet ytterst i

Som drueranker på en vingård i Provence bugner velfylte nypebusker
av moden avling i Nypeland på Nessundholmen. Her ute ligger vinslot-
tet til John Mo og kona Reidun. Her høstes nyper fra gamle busker som
blir til den velsmakende Skjærgårdsvinen fra Nessundholmen.



2929

SKJÆRGÅRDSLIV

Kragerøfjorden. Innover ser vi både
Hellefjorden og Kilsfjorden.
Beliggenheten er perfekt. 

John Mo tar oss med over til
Nypeland. Dette er virkelig et land
av nypebusker, og så store som de
er! - Her heter det Pinsedalen, sier
Mo. Vi passerer et gammelt stein-
gjerde som gir perfekt ly for vinden
til den vesle gressbakken ved siden
av. Her tilbrakte jeg og min kone en
hel pinse som nygifte!  smiler Mo
lurt.

I urtehagen på øya dyrker Mo sin
egen te av peppermynte. Nå er
avlingen i hus og fersk peppermyn-
tete trekkes i en gryte på ovnen
ved sjøhuset. Så helles den over i
holmens stolteste tekanne forsynt
med navnet Nessundholmen over
magen. Litt bergmynte og sitron-
melisse og brunt sukker eller hon-
ning smakes også til og så har du
en helt perfekt urtete fra
Kragerøskjærgården dyrket i egen
hage. Kvann, en karvesmakslig-
nende urt, fransk estragon, pepper-
rot og løpstikke er også blant
hagens urtevekster. - Av løpstikke
kan du lage kjærlighetssuppe, sier
John Mo. Kok løpstikken med f.eks.
hønsebuljong. Rasp i en rå potet til
jevningen og server, sier Mo.

Forrige vinter fant jeg opp en ny
ekstremsport. Jeg vandret langs de
såpeglatte fjellsidene på torske-
jakt! I april står torsken og beiter i
tangen og da er det bare å fire kro-
ken forsiktig ned foran snuten på
den og rykke til, sier Mo. Jeg tok
mange fine torsker på mellom 2 og
3 kg. på denne måten i vinter. Hver
sommer inviterer alle barna i fami-
lien til sirkus for de voksne på
brygga. På sirkus Kalinka er det
John Mo selv som er sirkusdirektør
med flosshatt og det hele. Så opp-
trer barna med det de måtte finne
på. Ved denne anledning serveres
Nessundholmens fiskesuppe spesi-

al. God fiskekraft blant annet fra
berggylte er kokt og samlet
gjennom vinteren og frosset ned.
Suppa lages med grønnsaker og
urter fra hagen, blant annet gress-
løk og purre og gjerne fem forskjel-
lige fiskeslag. Fisken som er skåret
i fine benfrie biter tilsettes bare
fem minutter før servering. Det er
viktig! sier Mo.

I det siste har han begynt å
interessere seg for poteter. - Jeg
liker å lage mat og har funnet ut at
det er stor forskjell på hva slags
poteter som er godt til ulike
matretter, sier Mo. 

På Nessundholmen dyrker han
nå seks forskjellige sorter, og flere
er på vei som settepoteter i posten
fra gode venner i Nordland.

Mandelpoteter, beate, gulløye,
troll, ostaria og jøssing. Den siste
er hvit og fikk navnet sitt under kri-
gen, husker Mo. Den stod i kon-
trast til potetene som vi kalte
nazister. De var blå, og det var tys-
kerne som hadde tatt dem med hit.
Nå har jeg også funnet tak i noen
poteter som heter Asterix. De er
EU-godkjente! De skal være egg-
formede av samme størrelse og
uten flekker og feil.
Potetåkrene blir hvert år
gjødslet med tang og
kompost.

I hytteboka
samles alle
gode opp-

levelser gjennom året. - Her ser du
fiskerens kone som er ute og ror
mellom isflakene, sier Mo. Vi bru-
ker hytta hele året rundt. Skjønt
hytte og hytte. Vi utbringer en skål

i Skjærgårdsvin og takker for besø-
ket hos Reidun og John Mo i vin-
slottet på Nessundholmen.

Sigbjørn Larsen

En rødsprakende villvin brer seg utover fjellsiden.

“Fiskerens kone”, Reidun.
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Det knitrer lystig fra ved-
bålet i peisen. Det blafrer
romantisk i stearinlys på
bordene. Langbordet står
dekket med de herligste
retter med alt hva julen
kan fremby av gode nor-
ske mattradisjoner. Rundt
bordene er det hyggelig
stemning, latter og prat
avløser hverandre. Flere
hyttegjester legger inn et
gourmistisk besøk her i
desember.  Julen på
Tollboden må simpelthen
smakes! 

På kjøkkenet koker og braser
den dyktige kokken Stig
Lieberg fra Kragerø. Han er

selv kokkefaglig utdannet i byen og
synes det er synd at utdanningstil-
budene innenfor dette yrket for-
svinner fra byen. Nå er det bare
grunnkurset ved kokk og servitørut-
dannelsen igjen i Kragerø.
Læretiden for Lieberg foregikk i
Oslo på Grand Hotell. 

– Vi er avhengig av å få det til å
spire og gro i et godt matfaglig
miljø i Kragerø, sier Lieberg. Selv
er han ikke et øyeblikk i tvil om at
han valgte rett yrkesfaglig utdan-
ning. Tollboden er et godt sted å
være. Restauranten ble berømt
blant hyttefolket da brygga ble
reservert for trebåter og det ble
satt opp egen hundemeny.
Selvsagt er den intime stemningen
en sommerdag med uteservering
og gladjazz med på å sette en eks-
tra spiss på den populære restau-
ranten. Når maten i tillegg er før-
steklasses har restauranten i seg
selv bidratt til å heve Kragerøs til-
bud til hyttefolket flere hakk opp-
over på den positive skalaen. Flere
hyttegjester legger også inn et
besøk både på hytta, og på
Tollboden i løpet av desember.

- Vi førsøker å variere hele tiden
etter årstidens beste råvarer og
benytter oss gjerne av lokale leve-
randører, forteller Stig. Slik sett har
vi sylte fra Brubakken, and fra
Drangedal og smørflyndre fra fiske-
brygga i Kragerø. Vi håper å stimu-
lere til et godt samarbeid innenfor
faget i Kragerø. Selv liker jeg å
arbeide litt dypere med matfaget.
Filosofien på Tollboden har hele
tiden vært å rendyrke den tradisjo-
nelle husmannskosten, gjerne fra
portugal og spania og skandinavia,
men mest mulig klassisk uten den
trenden som cross over eller blan-

ding av ulike lands matretter som
har vært dominerende i bransjen
en stund. Vi er også opptatt av
økologisk mat og benytter slike
leverandører, forteller Stig som har
vært opptatt av vin og mat helt
siden han var en 10-12 år gammel.

Bare synet av julemenyen til
Tollboden får tennene til å
løpe i vann. Hør bare her:
Den 5 retters julemenyen
består av sylte fra
Kragerø, rakørret fra
Valdres.

Valgfritt pinnekjøtt
eller ribbe. Rødkål
svisker og epler til rib-
ben, hjemmelaget rot-
grønnsakspure og sjy
til pinnekjøttet.
Deretter serveres
engelsk stilton med
portvin, før det hele
avrundes med klassisk
dansk riskrem med lun
kirsebærsaus.

- Vi settter pris på sam-
arbeid om lokale råvarer,
sier Stig. Finner vi råvarer vi
kan bruke lokalt så gjør vi det.
Honning fra Lovisenberg, and
fra Drangedal.  Lam fra
Stråholmen, flyndre fra fiskebryg-
ga. Når torsken kommer er vi bak i
kummen for å hente opp torsken
selv, for å velge ut fersk og fin fisk
til vår servering, sier Stig. Hele
året serveres også en syv retters
meny som varierer med tilgangen
på råvarer i årstiden. – Den beste
restauranten jeg har spist på? Le
Bouch i en by ved samme navn i
Provence sier Lieberg. Klart det blir
inspirasjon av å reise og besøke
andre gode yrkesutøvere.
Tollbodens syvretters
varierer dermed fra
uke til uke. I vinter ser-
verer vi ofte en krafti-
gere buljong som suppe
til forrett. Lørdag var det
hjortebuljong. Den står
og putrer i jerngryta vår i
peisen i 7-8 timer før den
serveres. Til våren kom-
mer selvsagt fiskesuppen
tilbake. Som hvilerett har
vi valgt en italiensk sorbet
granite, hovedretten består
av oksekinn eller andelår. Vi
bruker mye kokte og briserte
kjøttretter med lang koketid,
ofte 8-10 timer. Så følger ost
og portvin og en valgfri des-
sertmeny besteånde av 6-7
ulike valg. Er det rart at hytte-
folket i økende grad drar til
Kragerø i desmber? 
Bon apetite! 

Sigbjørn Larsen
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forteller om Bekkevikerane
Jack Halvorsen har vært fisker i Kragerø i hele sitt liv. Han kjenner kys-
ten og kystens folk bedre enn de fleste. Skrive og fortelle har han gjort
i hver ledige tid og stund. Det har blitt mange historier fra fiskerlivet og
om mennesker han har møtt. Han har også tidligere gledet sine lesere
gjennom lokalavisene med sine fortellinger. Her forteller han om
”Bekkevikerane” i Portør.

Jack Halvorsen

J
eg har hatt en del samtaler med
Harald og Nelly Bekkevi, og
disse har jeg satt ned på papi-

ret. Her er det fortalt både fra Portør
der Nelly vokste opp og fra Bekkevik
der Harald vokste opp. Tidsmessig vil
det nok komme litt uryddig, men det er
skrevet ned i rekkefølge slik de begge
erindret sine liv.

Harald forteller om sin debut som
fisker, bare 14 år gammel, jeg selv var
17 år, men det var nok andre tider da
Harald begynte, så slik er det på ingen
måte sammenlignbart, men vi hadde
begge en uheldig start. Harald hadde
en 18 fots kogg med en 2 hk. totakt
motor med fast propell, som var til og
kjøre rett fram forover, for og si det
enkelt. Her var ingen frikopling.
Harald hadde fått satt bakka  fra
Revskosten til Flatskjær, kjørte opp til
Revet igjen og begynte og trekke. Da
meldte problemene seg, for det var mye
strøm, og den faste propellen kunne
han ikke bruke, så han måtte ro noen
tak mot den sterke strømmen, samtidig
som det jo gikk bakover, men dette er
nok vanskelig og forstå for den som
ikke har vært borte i det. Her burde det
vært to mann. Det gikk en liten stund
men så var bakka fast i bunn, og lina
sleit av, så det var bare og kjøre i land.
Harald tok merke der den sleit for og
kunne sokne den opp senere. Han
hadde jo bøyen i vestre enden, men og
dra mot strømmen gikk heller ikke med
fast propell. Dette går jo med vridbar
propell, men det er tyngre og dra og
bakka blir strammere så fisken har let-
tere for og slå seg av. Dette er særlig
viktig i Hallen når det gjelder kolje eller
hyse som er løs i kjeften. 

Men Harald hadde enda et problem
han var dårlig kledd, særlig var det de
trange skoene, så han skafrøys begge
føttene opp til anklene, så når han kom
hjem og fikk av skoene var begge føt-
tene blåsvarte. Faren Matias reiste til
byen og fikk tak i sprit husket Harald,
og dette vasket og smørte de beina
med. Dette gikk bra uten varige men.
Kanskje kan vi stille spørsmålet om
hvordan det hadde gått om han hadde
vært ute så lenge at han hadde fått
trukket resten av bakkene? 

Vi har skrevet om vask med sprit,
men en Emisær hadde kommet med
råd om og ha på hønsemøkk. Jeg lurte
på om dette måtte gjentas, men på
dette fikk jeg ikke svar, Harald og Nelly
ble ikke helt enige om tidspunktet, og
er naturligvis ikke så greit når en skal
huske  over 70 år tilbake, som det var
når dette ble skrevet. Hovedsaken var
at skafrosten gav seg! 

Jeg skafrøys ørene og brukte
Havmusolje som ble kjøpt på apoteket,
og hvor plagene jeg hadde hatt i
mange år forsvant etter noen behand-
linger. Utpå sommeren noe senere ble
Harald Bekkevik med Harald Postmyr
og tralte reker, da syntes Harald det
var blitt velstand, hvor han fikk 10 kr.
uka og kosten, her var han sikret faste
kroner, og han var med Harald i ca 2 år.

Andreas Myrstrand som var med Leif
Postmyr og trålte, hadde fått seg hyre
på hvalfangst, spurte om Harald ville
overta jobben hans med Leif, og slik
blev det. Han var med Leif i ca 4 år
hvor Harald har fortalt om turen til
Halsebanken, Danmark og andre episo-
der, også tiden også som notfisker,
men Harald ble lei av og bo i skøyta
om vinteren. 

Harald Bekkevik og Jon Nordskog
kjøpte ”Dum Petter” av Leif Postmyr,
for det var han som sto på som garan-
tist, han skulle lære en annen fisker og
tråle. Men Leif hadde sett at det
neppe ville bli noen reketråler av
denne. Harald og Jon fisket godt med
”Dum Petter” noe som gav grunnlaget
for bygging av ”Eli på” 36 fot. Et bilde
viser ”Dum Petter” liggende ved
Bybroen for og selge reker . En grunn
var at rekefabrikken ikke tok imot om
sommeren. De fikk 80 øre literen for
den kokte reka, den små måtte de
tømme på sjøen igjen, om de ikke fikk
solgt noe til agnreke. Men tilbake til
nybygget ”Eli” som ble bygget under
krigen hos en båtbygger i Grenland.
Det var Harald Postmyr som ordnet
dette, for kunne båtbyggeren få bygge
denne, så slapp han Tysker arbeid.
Grunnen her var vel at alle som kunne
fremskaffe mat så var dette viktig også
for okkupasjons makten. Harald
Postmyr var agent for Rapp-motoren og

Haugerud, Langesund hovedagent. De
delte provisjonen og en  24 hk. Rapp
ble montert, regner med at trålvinsjen
også kom derfra. 

Harald forteller om når han var med
Leif og de trålte på Revet, og om
Svenskene som til tross for større båter
og redskap, på langt nær fikk så mye
reker  som  Harald og Leif med Kr. sand
s trål. Etter Leifs mening var det stil-
lingen på lemmene som var gale, de
sto omtrent tvers  når de dro, slik jeg
forsto det .Leif tilbød seg og stille lem-
mene som et forsøk. De fikk lemmene i
land på brygga, og Leif brukte de mål
han selv hadde i forhold til størrelsen.
Svensken fikk mye reker så plutselig
var det kø på brygga, alle ville ha Leif
til og stille lemmene for seg. 

Harald forteller at de fikk 30 øre kg.
for kokt reke, og 10 øre for samfengt
fisk (blandingsfangst) kolje, torsk og
skate vinger o.s.v. Prisen var jo mye
dårligere enn det de fikk i Kragerø, for
opgjørs bøkene til Harald Postmyr /
Marthinsen  har 70 øre for stor kokt
reke og 25-30 øre for små til fabrikken i
30 årene, det er 1932 Harald fortalte
om. Men det var så mye større kvan-
tum, og slettere bunn og dra på enn
hjemme. 

Det ble også fortalt om at Karl og
Richard Mikalsen som trålte hjemme
kunne telle rekene de fikk i halet . Leif
og Harald trålte også flyndre , det var
på den tiden Svenskene lå her  med
snurrevad i Håla, og Harald husket ett
av merkene, med heia på Tromlingene
som det var tre av. Flyndren ble her
betalt med 1 kr. mens de Svenske fis-
kerene fikk 3 kr Arvid Karlsen med ”
Henny ” sendte noen kasser for Leif ,
men det blev problemer når Leif og
Harald kom til Fiskebrygga bare med
den andre fisken , så det ble med for-
søket. 

Harald forteller om makrellstørje fis-
ket, hvor Sigurd og Lars  fisket i kog-
gen, før de ble med Harald og Jon, og
hvor Sigurd fikk en krok i hånda , og
måtte være i land noen dager. De fikk
med seg en som lite vant med sjøen,
og glatt ble det også når de rensket, og
det var fett og blod. De brukte øks når
de hugget av størjehodet, jeg mener vi

brukte sag hos Harald Postmyr. Denne
karen skulle holde størja rett, mens
Harald skulle hugge. Båten tok en over-
haling, og karen kantet ned på
Størjens hode, mens Harald hadde
hevet øksen til hugg. Her kan vi trygt
snakke om nesten-ulykke.

Gå heller ned i lugaren sier Harald
som vel hadde fått et sjokk , for dette
var en nifs historie som kunne ha hendt
annerledes. 

Harald forteller også om et par nes-
ten-ulykker, den ene hendte under driv-
garnfisket etter makrell, hvor de lå i
lenken ( hang ) med propellen på, slik
det ble gjort når det var dårlig vær. Leif
var på baugen og holdt på med “rier-
steinen”, denne gjør så det ikke blir så
harde røsk. En hadde spent et tau fra
for til akter, av en eller annen grunn og
i lav høyde. Dårlig som det var med
belysning på den tiden , antagelig bare
en flaggermusløkt i staget, om noe i
det hele tatt. Vi er jo midtsommers,
men det kan være mørkt likevel alt
etter været, og det var kuling. Det gikk
ikke bedre enn at Harald på grunn av
tauet tok overbalanse og falt i sjøen.
Mens den ene lette etter tampen på
noe tau, kastet Leif hele tufsa som rakk
fram, og det var dette som berget
Haralds liv mente han . Når båten lig-
ger slik i  garnlenken sjener den noe

fra side til side. De hadde heller ikke
mesan  til og holde den til vinden, men
de hadde propellen på noe som for han
i vannet er farlig i seg selv. Men som
det ofte gjør  så gikk det godt takket
være hurtig reaksjon, men tror vel
neppe tauet ble spent siden? De visste
de levde farlig og var på vakt , men for
noen gikk det likevel galt. Skøytene
den gang hadde lave skansekledninger
og rakk vel ikke mer enn midt på leg-
gen , og det var muligens bakgrunnen
for det strekte tauet. 

Harald forteller også om en annen
nesten-ulykke , men da var det vinter
og is . Dette var utenfor Portørgapet,
hvor Harald gikk i et hull i isen med
snørøre, og til mer han kjempet, gikk
han bare lenger ned.

De var heldige som var to mann, så
Harald fikk hjelp til å komme opp og
inn til Gundersene som var det nær-
meste . Hos Gustav og Adolf fant de
fram noe tørt tøy. En av dem fant fram
en skikkelig dram, en stor kopp. Kjør
denne i deg sier de. Kameraten kikket
misunnelig på Harald som satte dette
til livs. 

Neste gang er det meg som faller i
sjøen, sier kameraten, naturligvis ikke
bokstavlig ment, livet er mer kostbart
enn en kopp med brennevin. Det gikk
godt også denne gangen. 

Jack Halvorsen. Foto: Sigbjørn Larsen
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Julestemning på Tollboden

Vinterstemning på Tollboden Café og Restaurant.

Reis til Kragerø i desember
Opplev en fredelig og stemningsfull julehandel i
Kragerø. I butikkene finner du et stort utvalg av jule-
gaver, og slakterne bugner over av hjemmelaget jule-
mat som er ettertraktet langt ut over byens grenser!

Inviter familie, venner eller ansatte på en kombi-
nert tur til Kragerø med julehandel og hygge.
Inne i Tollbodens sjøbod knitrer det i peisen og
kjøkkenet kan friste med hjemmelaget mat til hyg-
gelige priser. For overnatting se
www.visitkragero.no.

Avslappende desemberstemning i Kragerø.

På enkelte kvelder blir hovedretten til dagens
7-retter tilberedt over åpen ild i grua.

7-retters middag til 396,-
Overlat kvelden til kjøkkenet og nyt et langt mål-
tid på en reise gjennom deler av spiseseddelen, og
kanskje også andre komposisjoner fra kokkene.
Totalt syv retter inkludert dessert til kun kr. 395,-. 

Juletilbud for familie
Tollboden utvider åpningstidene i julehandelen
rett før julaften - søndag 18, mandag 19. tirsdag
20. og onsdag 21. desember fra kl. 12.  
Foruten vår varierte lunsj- og middagsmeny, tilbyr
vi en 4-retters husmannskost meny til kr 195,-
til både lunsj og kvelds med suppe, terrine/paté,
hovedrett og kake. Barn opp til 12 år kun kr 100,-,
samt at vi også har egen barnemeny

Åpningstider
Høst: Torsdag og fredag fra 18. Lørdag fra 12.
Fra 6. desember: Tirsdag, onsdag og torsdag
fra kl. 18 og fredag og lørdag fra kl. 11.
Søndag 18., mandag 19., tirsdag 20. og onsdag
21. desember fra kl. 12.

Bordbestilling
Bordbestilling og forespørsel på telefon 34 98 90 90
eller e-post: stig@tollboden.org
Nettside: www.tollboden.org

Gi et gavekort i julepresang
Gjør julehandelen enklere - gi et gavekort og en
minnerik opplevelse fra Tollboden. Det kan enten
kjøpes i restauranten, på telefon 35 98 30 00 eller
på nettsidene www.tollboden.org.
Minimum kr. 250,-.

I tillegg til lørdager, holder Tollboden åpent til
lunsj fra klokken 11 til 17 fredag den 9. og 16.
desember.

Julelunsj fat til kr 135,- med sild, rakørret,
leverpostei, salt oksekjøtt, ribbe ost og kake. 

5-retters husmannskost lunsj til kr 195,- med
suppe, terrine/paté, hovedrett, ost og kake.

Julemeny
– Utdrag fra Tollbodens Julemeny

5-retters Julemåltid 385,-
7-retters Husets spesialitet 395,-
3-retters Desembermåltid 315,-

3-retters Festmåltid 335,-

Tagliatelle 125,-
Flyndre 215,-
Rakørret 220,-
Lutefisk 275,-

Juletallerken 185,-
Juleribbe 195,-

Pinnekjøtt 235,-
Oksekinn 205,-

Hjort 235,-

Idyllisk stemning ved langbordet foran grua.

Et gavekort til et restaurantbesøk gir en minnerik
opplevelse, og er svært enkelt å kjøpe.

Lun atmosfære inne i sjøbodens gamle stuer.

Julebordslunsj
Inviter ansatte, firmaforbindelser eller venner på en
stemningsfull og uformell avslutningslunsj før jul.
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