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Sett fra
Sildebukta
-Nå har vi stengt hytta for sesongen, sa min venn fra Oslo. Han
og familien stod på brygga klare til å dra innover til striskjorta og
havrelefsa. Det var så vidt rukket å bli august. På Fluer har vinduslemmene allerede kommet opp foran vinduene på enkelte hytter.
Hvis vi regner med at det er ca. 5000 hytter i Kragerø, hver på i gjennomsnitt av circa hundre kvadratmeter, så står altså rundt 500 000
kvadratmeter bolig nærmest tomme store deler av året! Her har vi
jo løsningen på flyktningemottaksproblemet! Det er sikkert et par
familier fra Palestina som mer enn gjerne kunne tenke seg å flytte
inn til Hr og Fru Gyldenstjerts sommerresidens om det så bare var
for de ti månedene av året som denne hytta ikke er i bruk.
Høsten er for mange en godt bevart hemmelighet i Kragerøskjærgården, og vi som er så heldige å få oppleve den år etter år, sier det
ikke bort til noen! Mange har sagt at skjærgården da finner tilbake
til sin egen rytme, og det er det mye sant i. Ting roer seg. Den værste
stimingen og ståkingen fra i sommer fortar seg. Tilbake er de faste
sjøulkene, en og annen fastboende som løfter neven til en hilsen i
det han tøffer forbi.
Det er ingen konserter og utstillinger og Tollbodener som absolutt må oppleves og sees for å bli sett. Det handler bare om å være.
Det er bjørnebær og kantareller og plommer og pærer. I år skal jeg
legge dem i cognac.
Men det er jo merkelig at flere av hyttegjestene ikke ønsker å
bruke denne tiden mer her ute? Nyte stillheten og roen og freden,
fremfor å halse opp i et eller annet overbetalt rypeterreng for å ende
opp med å kjøpe rypefiletene på Fjelberg likevel, fordi det ikke var
noen ryper der i år heller.
Det er jo også et uttrykk for nordmenns enorme velstand at det
er mulig å holde seg med hytter ved sjøen og på fjellet, i tillegg til
bolig i hovedstaden. Det gir en liten klump i hjertet når bildene fra
et flomrammet Pakistan ruller over TV-skjermene, der barn ikke har
hverken mat eller tak over hodet, når norske hytter i Kragerøskjærgården og mange andre steder står tomme, som ville ha fortonet
seg som slott i forhold til den presenningen og bølgeblikkplata de
kanskje har tilkjempet seg som tak over hodet.
Nå vet jo jeg at det ikke går an å redde verden ved at vi selger våre
hytter og hus og gir alle pengene til de fattige. Jeg unner folk både
hytter og hus og råd og lyst til å bruke dem når de måtte ønske, men
det gir likevel et bilde på hvor skjevt godene er fordelt og hvor ille
det er at så mye boflate står tom store deler av året, når andre så
sårt trenger et hjem som ikke har muligheter til å skaffe seg det.
Flyktningeproblemet er vår tids værste problem, og ingen har
noen løsning på det. Mennesker blir drept eller omkommer av sult
etter hasardiøse ferder med livet og alle pengene de eier og har
som innsats for drømmen om et bedre liv, bare for å møte piggtråd
og grensevakter og hjemsendelse på grensene til i vår rike del av
verden, hvis de i det hele tatt overlever.
Noe går det likevel an å foreta seg. I dag finnes det en rekke alternative måter å yte bistand på enten direkte til hjelpeorganisasjoner
eller indirekte ved for eksempel å kjøpe produkter som har en
solidarisk profil, og hvis du og jeg gjør litt, så blir det mye i den store
sammenhengen!
Og så kan vi kanskje alle sammen nyte høsten
litt ekstra i år, vi som er så heldige å få oppleve
den fjernt fra krig og fattigdom og sult og oversvømmelse.

Hubroen er vår største ugle og har i alle år vært forbundet med mystikk, trolldom og uberørt natur.
Hubroen har slitt med sterk tilbakegang i mange år,
og er nå en truet art i Norge. Tidligere måtte man til
øde skogsområder i Vest-Telemark for å finne hubro.
Rykter om at folk hadde hørt og sett hubro i Kragerøs
skjærgård igjen etter flere års fravær måtte derfor
sjekkes opp tidligere i vår.
Aprilnatta var mild med gråvær og tåke når jeg var
ute for å lytte første gang i vår. Ypperlig forhold for å
høre etter ugler i skjærgården. Og idet det begynner
å skumre høres det dype ropet fra en Hubro borte i
det bratte berget ca 200 meter bortenfor meg. Først
4- 5 rop fra en Hubro, og så svar fra en annen Hubro
litt lenger borte i berget. Jeg hadde hørt det jeg ville,
nå var det bare å trekke seg unna og komme tilbake
midtsommers. Her ute i skjærgården burde det være

nok mat til hubroen med rik bestand av måker og ærfugl. Tilbake i hubroheia i sommer med masse båttrafikk og folk på hytter fant jeg Hubro!
Tålmodighet og venting, og noen bomturer ble til
slutt belønnet med bilder og video av Hubroer i slutten av juli. 2 voksne hubroer og 2 unger var kommet
til verden og vokst opp her ute i skjærgården.
Hubroen er vel noe av det mest fascinerende som
jeg har fotografert i løpet av mine 25 år som naturfotograf! Håper den vil øke bestanden i skjærgården.
Det er foreløpig riklig med næringstilgang og biotoper til den, men vi trenger ikke mer utbygging i Kragerøskjærgården, det kan true Hubroens framtid her.
Per Ole Halvorsen, Naturfotograf.

Så kommer
høsten
Så kommer høsten med regntunge blad
over skogens moser og trær.
De som ikke har vært her da
de vet ikke hvem du er.
Så Kragerø by, en takk skal du ha
fra alle og hver i sær.
Ha takk for de gaver som du til oss gav
sånn at vi kunne leve her.
Sigbjørn Larsen
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EIENDOMMER FRA MIDGAARD & OPTHUN AS
S e v å r e e i e n d o m m e r p å w w w. e s t a t e . n o

SKÅTØY - Kragerø

- Meget idyllisk beliggende strandeiendom

Prisant.: 3 000 000,- +omk.
Byggeår: 1939
Adresse: Buvikveien 20
Oppdragsnr: 3810022
Idyllisk strandeiendom på
Skåtøy i
Kragerøskjærgården.
Inneholder hovedhus og
bryggerhus. Det er
godkjent utbygging av
hovedhuset, erstatning av
bryggerhuset samt bygging
av utebod på 15 kvm.
Kontakt megler:
Tlf.: 35 98 99 30
E-post: lars@m-o.no

Trygghet når du handler eiendom

S e v å r e e i e n d o m m e r p å w w w. e s t a t e . n o

GJERNES - Risør/Kragerø
Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS
ARKITEKTONISK PERLE

Torvgata 13, PB 122, 3770 Kragerø

Prisant.: kr 3.500.000 +omk.
Byggeår: 1971
Festetomt

www.estate.no
Arkitekttegnet hytte.
Antatt på Høstutstillingen i
Oslo mm. Omtalt i
arkitekttidsskrifter verden
over. Moderne og lettstelt
hytte med 10 sengeplasser,
anneks og egen brygge.
Fullt vinterisolert og
oppvarmet badegulv.
Usjenert med lune terrasser
og kveldssol. Bilvei helt
frem.
Kontakt megler:
Tlf: 35 98 99 30
E-post: lars@m-o.no

Trygghet når du handler eiendom

S e v å r e e i e n d o m m e r p å w w w. e s t a t e . n o

SKÅTØY - Kragerø
Advokatfirmaet Midgaard & Opthun AS

Romslig hytte med fantastiske solforhold

Torvgata 13, PB 122, 3770 Kragerø

Prisant: Kr 3 750 000,-+omk
Byggeår: 1985
BTA/P-rom: 87/80 kvm.
Adresse:
Kirkesundveien 18
www.estate.no
Oppdragsnr: 3810046
Meget attraktiv hytte med
innlagt strøm.Pent
opparbeidet selveiertomt
på ca 1,7 da med meget
gode solforhold fra tidlig
morgen til sen kveld.
Eiendommen er helt
usjenert og ligger lunt til.
Kort vei til sjøen.
Kontakt megler:
Tlf.: 35 98 99 30
E-post: lars@m-o.no

Trygghet
når du når
handler
Trygghet
du eiendom
handler eiendom
A D VO K AT F I R M A E T
Advokatfirmaet
Midgaard & Opthun AS
Midgaard & Opthun Eiendomsmegling
Torvgata 13, PB 122, 3770 Kragerø

www.estate.no

Torvgata 13, PB 122, 3770 Kragerø

www.estate.no
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Ullrik høster pærer på Sandåker.

Flyndrer, pærer og bakeri på Tåtøy
Ulrik Alfred Hegnar har sitt drømmested på Sandåker på Tåtøy. I øyas gamle bakeri lever han glade dager med
flyndrefiske og pærer i hagen.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det var foreldrene som sikret seg
det sjarmerende stedet på vestspissen av Tåtøy i 1964. I gamle
dager var Sandåker på Tåtøy hele
øyas bakeri. Det ble flyttet fra tettbebyggelsen på grunn av brannfaren. Noen gedigne kjellermurer og
solide fundamenter vitner om den
gamle virksomheten. Selve bakerovnen måtte rives, men grua er intakt. Hit kom dermed hele øya for
å bake, forteller Hegnar. Dersom
det brant ville det dermed bare
være ett hus som strøk med. Det
brant heldigvis aldri.
Det er utrolig å tenke på at i
dette vesle huset vokste det opp
12 unger, sier Hegnar. 8 gutter og
4 jenter. De hadde tre soverom på
loftet. Det største til foreldrene,
det nest største til alle guttene og
det minste til alle jentene.
Den vakre kollen like nedenfor
husene er av kvarts. Her bader vi
og storkoser oss om sommeren.
Vi kaller fjellet for ”Gullberget” for
det glitrer i solen. – Da jeg som ung
juriststudent søkte jobb som lensmannsbetjent i Kragerø spurte
lensmannen meg om jeg var klar
over at de hadde 60 anmeldelser
på mine foreldre for nakenbading
på Tåtøy!

Flyndrer og torsk ble fangsten for to gode venner på Tåtøy. Fv: Eudun Engh og Ullrik Alfred Hegnar.

Min mor var gymnastikklærerinne og har sørget for den fine
ball-løkka, sier Ulrik. På vei ned til
sjøen passerer vi de gamle frukttrærne i hagen. Nå kan pærene
høstes. De smakte fortreffelig! I
dag har Ulrik og kameraten Audun vært ute og trukket garnet
som de satte i går. Det bugnet av
fisk! Rødspetter og torsk. Det blir
et par timers rensing på brygga.
Jeg synes at skal man fiske så skal
man også ta vare på fisken, sier

Ulrik. Torsken koker jeg, mens
flyndrerne blir stekt 5-6 minutter
i panna etter en omgang sitronpepper. Fersk stekt rødspette er
virkelig godt. På Tåtøy blir man
flink til å lage fiskemat.
Jeg synes det er mye renere og
stillere her nå enn før. Både i vannet og på land. Før var det mer
bråkete. Industri, båter og søppel.
Nå er vannkvalitetn en helt annen. Motorene går mye stillere og
det har blitt skikkelig renovasjon.
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Tenk deg før når hver hytte hadde
et berg med søppel i hagen.
Da vi var barn og dampsaga på
Kirkeholmen hadde stått i åtte år
fikk min far i oppdrag å se hva som
kunne gjøres ut av eiendommen.
Broren min og jeg var med bort.
Der stod saga med den gamle kjelen klar til å dra i gang. Det var til
og med ved og fyrstikker. Vi kunne
ikke motså fristelsen og fyrte opp,
og dermed drar det i gang tyve
baner og hjul og stag og stempler

så det var en fryd. Ellers lekte vi
mye i de gamle gruvene som vi
ser rett inne på fastlandet. Tror de
tok ut kvarts der med en spesiell
kvalitet som de bruke til radiorør,
men vil gjerne vite mer om dette
dersom det er noen som kjenner
mer til historien bak disse gamle
gruvene, sier Ulrik. Gruvene er
vel verdt en tur og er den reneste
katedralen i fjellet. Folk tror kanskje at steinene der har rast ned i
bruddet, men det er bare broren
min og jeg som har hatt det moro
med å se hva som skjedde da vi
veltet dem utfor. Noen har skrevet
LSD på fjellsiden, så det er sikkert
noen som har hatt noen spesielle
opplevelser her. Visste du forresten at Kragerø dyrket hele Norges
forsyning av morfin til medisinsk
bruk? Ved Weifa fabrikker! Det var
selvsagt helt hysj hysj. Vekstforholdene i Kragerø må være helt
unike. De som bodde på Sandåker
på Tåtøy vant førsteprisen fra Tidemans Tobaksfabrik da det i sin
tid ble utlyst en konkurranse om
den beste hjemmedyrkede tobakken!
I kveld blir det stekt rødspette
på Tåtøy og vi strekker oss til øl,
men hvem vet dersom det er noen
planter igjen, så blir det kanskje
en sigar til kaffen?! l
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Ytrefileten mest populær
Eiendommer i ytre
skjærgård er mest
populære, sier
hyttemegler Lars
Helge Nedrebø hos
Midgaard&Opthun
i Kragerø.

- Vi ser det hver gang vi har en eiendom for salg på yttersiden av
Skåtøy, eller Oterøy eller Jomfruland at det er disse eiendommene
som går først og oppnår best priser, sier Nedrebø.
Hyttemarkedet i Kragerø er
tradisjonelt godt og kommunen
er en av landets mest populære
hyttekommuner, men ser vi på eiendommene innenfor kommunegrensene er det store variasjoner i
beliggenhet, attraktivitet og pris.
Det er eiendommene i skjærgården og helst da på yttersida som er
de mest verdifulle. Her er det også
mer sjelden at det kommer noe til
salgs. – Vi ser for eksempel at når
vi har en eiendom på Jomfruland
så er de svært attraktive. På Stråholmen har det ikke vært noe til
salgs på mange år, men hadde det

Foto: Hugo Lande

tekst: SIGBJØRN LARSEN

kommet noe for salg her, så ville
det ha vakt stor interesse i markedet, tror Nedrebø. Mange av
eiendommene vi nå snakker om

nedarves i generasjoner og det er
først ved arveoppgjør eller endringer i familieforholdene at slike
eiendommer som oftest kommer

for salg. Det er ellers her som ellers i landet beliggenheten som
er avgjørende for attraktiviteten
i markedet. I Kragerø er det ofte

nærheten til sjøen som teller med
på den positive siden for å oppnå
best mulige priser. l

ViNTEroPPLAg SErViCE - VEdLiKEhoLd
rEPArASjoNEr AV BåT og MoTor
Kiil-Sandtangen er forhandler av Fjord, Nidelv, Nimbus,
Eikeli, Skibsplast, Uttern, Cappeli, Beneteau, Yanmar,
Mercruiser, Volvo Penta, Nanni, Suzuki og Mercury
Les også om våre opplagssystemer
og truck/kran løsninger.

Trenger du innendørs
vinteropplag?
Vi har noen ledige plasser.
Spesialoppdrag:
Kill-Sandtangen holder i
disse dager på med vasking
av båt etter ”Full City”.
Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Kiil-Sandtangen AS Kjølebrønd, 3766 Sannidal/Kragerø
post@sandtangen.no Tlf. 35 98 47 60 Faks 35 98 47 61
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På Harry Risøys fødselsdag samles alle hytte-eierne på Risøy.

Harry Risøys fødselsdag
Harry Risøy ville ha fylt 93 år den 20. juli i
år hvis han hadde levet, men fødselsdagen til
”høvdingen” på Risøy feires fortsatt av alle
hytteeierne på øya som ”Risøydagen.”
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Hvert år samles hytteeierne på
Risøy for å feire ”Risøydagen”.
Den inntreffer på Harry Risøys
fødselsdag den 20. juli. Harry
Risøy var ”høvdingen” på Risøy.
Mange hytteeiere kan takke Harry
både for hyttetomt og for snekkerier på hytta. – Det begynte med
at noen av oss inviterte Harry på
sin fødselsdag, forteller Grethe og
Per Olsen som i år stod i spissen
for arrangementet. Første gang vi
feiret ham var da han fylte 80 år.
Etter hvert utviklet dette seg til en
dag der alle hytteeierne på Risøy
kom sammen, spurte nytt og fikk
en hyggelig dag sammen. I alle år
etterpå har vi derfor fortsatt med
denne tradisjonen. Nye hytteeiere
som kommer til må skrive seg inn
i Risøyboken. Den medtas til ar-

rangementet hvert år. Her står det
hvem som til enhver tid besitter
hyttene rundt om på øya, litt om
hvem de er og hva de gjør. – Det
har aldri vært nabokrangel mellom hyttene på Risøy, forsikrer
Grethe og Per. Noe av æren for
dette tror de kan tilskrives Harry
og hans lune og fine måte å være
på med alle.
Det er rart å tenke på at da jeg
kom til Risøy for ca. 50 år siden så
bodde det 21 fastboende på Risøy,
sier Per. Han tar ordet under arrangementet og forteller om Risøy
slik han møtte det til glede for alle
oss som var så heldige å få være
med på Risøydagen i år. Her får
vi høre om da Harry hadde vært i
Kragerø og kjøpt seg bil. Han kjørte den ut til Risøy på isen, men da
isen gikk ble jo bilen stående på
stranda og ruste for på Risøy er

det jo ingen bilveier og slett ikke
fastlandsforbindelse. Og om den
gangen Arnold hadde skaffet seg
en hest. Den kom ut med fergen,
men ble sluppet løs på Risøy og
ble nærmest som en villhest å regne. Eller om den trofaste hunden
Bamse som la seg til å sørge under
båthuset da husfolket døde. Eller
om Martin som var så dårlig til
beins og så glad i sauen sin at de
måtte bære den inn til ham hver
julaften for at han skulle få se den.
– Jeg var utrolig glad i Harry, sier
Per. Han lærte meg å snekre og det
har blitt hammeren for meg hele
livet siden. Mange drømmer om
å komme til paradiset, men vi på
Risøy lever midt i det. Her kan vi
kjøpe ferske reker direkte fra fiskeskøyta. Her kan vi bade og fiske
makrell og kose oss. På Risøy lever
hyttenaboene i fred med hverandre. Vi tror at slike sammenkomster også er viktige for et godt naboskap. Derfor gleder vi oss til å se
igjen hyttenaboen hvert år og til å
komme oss ut på hytta så snart vi
kan. Risøydagen går på omgang
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Grethe og Per Olsen på Bærøy har stelt i stand til Risøydagen på Harry Risøys
fødselsdag.

blant hytteeierne, så neste år blir
det noen andre som tar anvsaret
for å arrangere den. For Risøydag
blir det på Harry Risøys fødsels-

dag den 20. juli. Det sørger alle
hytteeierne på Risøy for. l
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Holmen -et arrogant navn?
”Holmen er et arrogant navn” heter det i Havneboken av Magne Klann. Han viser til at det jo er så
mange holmer og skjær i skjærgården. Nå kan i alle fall ikke Holmen selv lastes for arrogansen. Det
er så fall hos navngiverne som har gitt Holmen navn at en sådan tilbøyelighet må søkes, og så langt
jeg kjenner kystfolket i denne regionen så er ikke arroganse det mest fremtredende karaktertrekket jeg kommer på. Det er nok heller et utslag at beskjedenhet. Holmen fikk rett og slett navnet sitt
fordi den ikke stakk seg fram på noen bestemt måte. Den lå liksom bare der mellom fastlandet og
Langøy og var vel ikke stort mer enn for en holme å regne.
I ettertid vet vi at Holmen har sterke kvaliteter ikke minst for kajakkfolket. Her kan du padle en
rekke små morsomme sund og ruter og bade i den vakre lagunen. Selv gjorde jeg dette kunststykket i sommer. Jeg hadde nemlig alltid hørt at når temperaturene steg til 23 grader i vannet, så tok
Einar og Bjarne prammen og skåtet over fra Bjelvika for å driste seg til og bade i lagunen. Ellers
badet de sjelden i sjøen, ble det fortalt.
Som tenkt så gjort. Været var varmt og kajakken skled flott fremover i vannet innover de trange
sund og skjær rundt Holmen. Utløpet av lagunen er for grunt til å padle selv for en kajakk, så den
måtte dras på land i en liten vik i nærheten. Deretter tok jeg meg over det vesle svaberget og hadde
lagunen forut. Den er stor og flott og vakker med et grønt belte av tang langs sidene. Det var her jeg
gjorde den fatale glipp og ikke huske tilbake fra mine barndoms somre! Plutselig forsvant grunnen
under føttene. Schwupp! sa det, og godt over 90 kilo lå vannrett i luften før nedslaget kom. Det var
en spekkhogger verdig! Som en naturfilm fra BBC i sakte film! Heldigvis landet jeg i vannet. Hvis
jeg hadde slått hodet i svafjellet så hadde kanskje aldri denne artikkelen kommet på trykk! Så pass
på når dere beveger dere ut i lagunen for de glatte partiene er helt usynlige og slett ikke merket!
Smil. Det grønne ”slyet” som vi kalte denne tangen lager et såpeglatt felt rett før vannet som er
vanvittig sklient!
Holmen hører nok med til de yngre navnene i skjærgården. De eldste navnene er gjerne dyrenavn eller navn med utgangspunkt i topografiske spesialiteter eller kulturelle forhold. Vi vet imidlertid at Holmen var Holmen allerede på 1800-tallet. Da det også var småbruk med husdyrhold og
kyr og tømmerdrift her ute. Et muntert navn på Holmen er også navnet ”Holmenkollen” som er
navnet på Holmens høyeste fjell. Dette navnet må helt klart være en pendant til hoppbakken i Oslo
som skjærgårdsfolkets humoristiske navn på dette fjellet.
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SKAGERAK TREPLEIE
Trepleie
Trefelling

NYH
ET

Stubbefresing

Lammmm...

Vedlikehold
av grøntanlegg
Landskapspleie
Skogkultur

PEDER AARØ
Trepleie

Tlf. 90 76 15 76
Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

Nytt galleri åpner på

www.skagerak-trepleie.no

61

Sluppan

Åpning 11. september kl. 14.30
Søndagsåpent fra 12-16.00.
Ellers etter avtale. Ring 95 21 74 10
Velkommen!
8

Skjærgårdsliv

Uhhhhuuuuu i Kragerø!

Foto: Per Ole Halvorsen

Hubroens langtrukne ul høres igjen i Kragerøskjærgården. En fisker tok
bilde av den på Langøy og folk på Gumøy har sett den flere ganger i år.
Per Ole Halvorsen heter fotografen som så mesterlig har filmet den
mystiske fuglen som igjen hekker i Kragerø-traktene. Reportasjene
har gått sin seiersgang på norske TV-skjermer. Her får du vite litt
mer om den fascinerende fuglen som nå er tilbake i vår natur.

tekst: SIGBJØRN LARSEN

HUBRO
Rødglødende øyne, lange ”djevlehorn” og vingespenn som en
voksen manns høyde – hubroen
er i sannhet sinnbildet på villeste
villmark. Noe som ytterligere forsterkes av tilholdsstedet: gammel
skog med bratte stup og klipper
eller, underlig nok, den ytterste,
treløse skjærgården!
Ugler bruker stemmen flittig og mange arter, som bjeffe-,
slipe- og morseugle, har navn etter lyden de lager. Hubroens trolske huu-o … huu-o har ikke bare
gitt opphav til det offisielle norske
navnet, men også den vitenskapelige betegnelsen Bubo bubo bubo.
Tyskerne kaller den ganske enkelt
Uhu mens britene vektlegger den
majestetiske fremtoningen og sier
Eagle owl, ørneugle.
Ugler er utelukkende bytteetere

og for kjemper som hubroen er
det få begrensninger i fødevalget.
Som ugler flest svelger den små
byttedyr hele, med hår, fjær og
knokler - for deretter å spytte ut
ufordøyelige rester som en ”gulpebolle”. Bollene hoper seg gjerne
opp ved hubroens faste rasteplasser og forteller mye om dietten.
En hubrobolle kan veie 75 gram
og inneholde rester av f.eks. hare,
smågnagere, kråke, frosk – og
andre ugler. Gulpebollestudier
fortoner seg som uappetittlig for
folk flest, men ornitologer har på
denne måten identifisert mer enn
200 arter på hubromenyen.
Den greske visdomsgudinne
Athene (romernes Minerva) hadde uglen som sin fugl og fortsatt
gjenspeiles ryktet om uglekløkt i
uttrykk som ”Mor Hubro” eller ”å
bringe ugler til Athen”. Elverum
spilte på disse assosiasjonene i
valget av gullugle med utspilte
vinger på rød bunn som kommunevåpen. Fuglen ligner en hubro

og symboliserer kommunen som
skolesenter, villmarkens betydning og forsvarsviljen fra aprildagene i 1940.
Størrelse og styrke til tross, det
er ikke lett å være hubro i våre
dager. Mange dør som resultat av
kollisjon med kraftlinjer (nok et
argument mot planene for Hardanger) og andre felles ulovlig
(alle ugler er totalfredet, hubro
siden 1971) eller bukker under
for miljøgift. Levende hubroer
ble tidligere brukt ved kråkejakt,
siden kråker ikke klarer å styre raseriet når de kan angripe erkefienden i dagslys.
Nå anvendes plastugler med
bevegelige vinger til samme formål! Ikke alle modeller er like
skremmende: Plasthubroen som
er plassert på et hustak ved Majorstuen har nesten alltid selskap
av en flokk tilfredse, rastende duer
:). l
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Buholmen rundt i

Tittelen er egentlig en umulighet, for sundet
mellom Buholmen og Oterøy er i dag fast
land som en følge av landhevningen, men
du verden for en kajakktur det er rundt
Buholmen og Oterøy.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg har hørt mange si at de opplever skjærgården på en helt ny
måte fra en kajakk. Jeg har smilt
litt av det, og tenkt at det er nå
vel måte på hvilke nye måter man
kan oppleve denne skjærgården
på, men etter å ha anskaffet meg
en kajakk selv, så må jeg si meg
enig. Den største forskjellen er at
man kommer mye nærmere inn
på sjø, øyer, trange og grunne
sund og holmer fra en kajakk enn
fra en båt. Det er også mye mer
stille og fredelig. Du slipper å være
redd for å ødelegge propell og båt,
og i tillegg det er sunt med mosjon. Selv fugler og dyr kommer
man ofte tettere på med en stille
kajakk enn en bråkete båt.

Å padle Buholmen og Oterøy
rundt er noe av det råeste jeg har
gjort i sommer, forkynte jeg til
allmenn latter blant de håpefulle
rundt middagsbordet, men nå
skal jeg beskrive litt av de stemningene jeg møtte, og så skal vi se
om latterkulene sitter like løst.
Har du sett på maken! Der er
det noen som har latt den gamle
sjekta bli til et originalt bord på
brygga. Det er ser ut som om koggen drar rett inn i berget! Morsomt!
Å komme inn det vakre Felixsundet er en opplevelse i seg selv.
Det smale sundet er nærmest
som en naturlig kanal mellom
Buholmen og Ravnholmen. Det
var blikk stille. En måke som fløy
lydløst over bråkte noe alldeles.

Svusj, svusj, svusj. Jeg hørte lyden
av vingene like over meg. En annen kajakkpadler var ute i samme
ærend og jeg lot ham padle forbi.
Det er fint i dag, sa han. Jeg sa meg
helt enig. Målet var ikke å komme
først. Målet var å komme rundt og
oppleve den vakre skjærgårdsnaturen. Tre svaner var også ute og
padlet. Kapp Buholmen ligger like
etter det smale sundet, som fortsatt oppleves som en fortsettelse
av Felixsundet, mellom Geitholmen og Buholmen. Her er det så
at det som engang var et trangt lite
sund mellom Buholmen og Oterøy i dag har blitt landfast som en
følge av landhevningen. Her møter vi gjerdet for sauene på Oterøy.
Bjellene ranglet i vilden sky da jeg
padlet forbi og sauene som var

Bildetekst
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like ålreite dyr på Oterøy som ellers i landet, var det fint å se på der

inne på land.. Buholmen og Oterøy høres kanskje ikke ut som de
største øyene i skjærgården, men
fra en kajakk med en førstegangspadler i, så blir de driitschwære!
Glad var jeg da jeg rundet Kapp
Oterøy. Sundet mellom Oterøy og
Scweigaardsholmen/Røsholmen
blir bare kalt for Slemdalsveien.
Her ligger gode naboer fra beste
Oslo Vest på rekke og rad.
Like ved innløpet til sundet kan
du studere hvordan jettegrytene
blir til. Skrusteinen ligger fortsatt
flott til i berget etter å ha banet
seg vei gjennom fjellet ved hjelp
av is og vann. Tenk at den har lagt
der i 10 000 år! Opp av svabergene
stikker torskemunn, mariagullsko
og bergknapp. Alle kystblomster
virker til å være gule på denne ti10

den av året. Buholmen, Oterøy,
Ravnholmen, Geitholmen. Dette
er et eldorado for padling. Det er
så mange sund og øyer og holmer
med så mange flotte formasjoner
og naturopplevelser, smale sund,
grunner, små viker og bukter, at
det å utforske dette fra en kajakk
tar flere fine turer og gir nye opplevelser for hver tur!
Der var det en strandsnipe! Den
trippet lett rundt i fjæra. Og der
kom Eivind Reiten og frue padlene. Vi hilste. Det gjør man i kajakk. Han trives sikkert mye bedre
i Kragerø enn i Libya tenkte jeg.
Eller var det der han aldri hadde
vært? Nåja. Det samme kan det
være. Nå kom i alle fall en av Norges mest markante og solide bedriftsledere padlende i en kajakk
rundt Buholmen. Om ikke vi var i
samme båt, så var vi i alle fall ute
i tilnærmelsesvis samme kajakker.
Hvor blir det av Hagens? tenkte
jeg da Jomfruland ble å skue i det
solen brøt gjennom og sendte tusen glitrende diamanter bortover
havflaten.
Like ved utgangen av Slemdalsveien er det en flott jettegryte
på Oterøy. En av de fineste i hele
Kragerøskjærgården. Skrusteinene er intakte og jettegryta blir som
den fineste naturlige skulptur her
ute mellom holmene. Mellom
Buholmen og Stussholmen er det
nok et konglomerat av øyer, holmer og sund. Her er det en rekke
valgmuligheter. Jeg padlet inn og
ut av buktene på Buholmen. Her

ligger det noen rå hyttepalass. De
er flotte. Det er moro å se hvor
fint det kan bli rundt en hytte. Jeg
synes faktisk at hyttene beriker
skjærgården fremfor det motsatte.
Er det mulig å komme gjennom
her da? Det er like spennende
hver gang man kommer til et nytt
sund som man ikke ser utgangen
på og som er svært grunt, og så viser det seg som regel at det er nettopp det. Vel ute traff jeg på en tysk
seilbåt. Vet dere hvor mye klokka
er? spurte jeg på norsk og pekte

Bildetekst
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kajakk

på håndleddet. Half past ten!
svarte han på engelsk Vil du ha
en klokke? spurte han på tysk. Du
kan få min! sa han og lo og gjorde
miner til å ville kaste ut sin klokke
til meg. På sjøen blir tiden mindre
viktig i alle fall i ferien. Jeg hadde
vært ute i tre timer og det var fortsatt mye igjen av dagen. Og så
hadde jeg padlet rundt Buholmen
og Oterøy. Det kan anbefales. l

Bildetekst
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Foto: Hugo Lande

Gir opp Skåtøy!
-Det er bare i festtalene at politikere ønsker ny
virksomhet velkommen i skjærgården sier kunstmaler Thore Sveberg. Selv har han fått knust
drømmen om bolig og galleri på Skåtøy myndighetene sa nei til det planlagte bygget i et
regulert boligfelt på Skåtøy.
tekst: SIGBJØRN LARSEN

Thore Sveberg er en av Kragerøs
mest populære og mest selgende

malere i nyere tid. Hans utstillinger vekker stor interesse langt ut
over Kragerøs grenser. Sveberg er
også stadig forespurt om å delta

på utstillinger utenbys. Det er vel
nesten bare Jomfrulandsutstillingen som tviholder på å nekte å
stille ut bilder av denne folkekjære
kunstneren år etter år. Der tar de
som kjent ikke i mot amatører. I
flere år har Sveberg fått bo og male
på Arntsholmen utenfor Korset på
Skåtøy. Nå ønsket han å etablere
sitt eget galleri og atelier på Skåtøy
på øya som han var så glad i, men
12

Kragerø sa nei. Har du hørt den
før? Sveberg ønsket seg et hus i tre
etasjer som kunne kombinere bolig og galleri. Boligen var tenkt satt
opp i et regulert boligfelt på øya,
men myndighetene sa nei. – Jeg
gir opp drømmen om Skåtøy, sier
Sveberg. I stedet åpner han nå et
galleri på Sluppan like ved hovedveien inn til Kragerø i bygget der
fotograf Jan Hasseleid blant annet

holdt til i mange år. Lørdag åpner
det nye galleriet med mange nye
bilder fra kunstneren som måtte
oppgi drømmen om å bo og jobbe
på Skåtøy. l
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I rampe-lyset
Den forbedrede utgaven av handicap-rampen
til Smia på Kalstad i Kragerø har bokstavlig
talt kommet i rampe-lyset etter at Oslos ordfører og hytteeier i Kragerø, Fabian Stang åpnet
en slik rampe på Malmøya i Oslo sist uke.

Kommuner som ønsker å tilrettelegge for funksjonshemmede
har her en unik mulighet til å
gjøre nettopp det på friområder
og badeplasser. Baderampen fra
Smia er konstruert slik at den
kan heves og senkes og ligge ute
hele året, sier Dag Michelsen ved
Smia. Det var handicapforbundet som hadde klart å skaffe det
celebre besøket til åpningen av
baderampen på Malmøya. – Jeg
er svært tilfreds med den jobben
Fabian Stang gjorde og det han sa
under denne åpningsmarkeringen, forteller Michelsen. Bedriften
har flyttet fra de gamle lokalene i
Årøsvingen til Kalstad. Her lages
alt av smijernsprodukter og altså
også denne egenutviklede handicap-baderampen som første

gang ble installert på Gunnarsholmen i Kragerø. Senere har mange
kommuner fulgt etter. Nå har
også interessen begynt å melde
seg fra Sverige og Danmark. Det
eneste vedlikeholdet man stort
sett trenger er å spyle den for groe
innimellom sier Michelsen. Alt
som ligger i sjøen blir begrodd i
løpet av året, men dette kan greit
spyles av hvis man gjør det et par
ganger i løpet av sesongen. Om
vinteren kan rampen heises opp
og rampen kan ligge ute hele året
rundt. Dette tilgjengeliggjør bademuligheter og friluftsmuligheter
for handicappede og funksjonshemmede på en svært god måte
og åpner opp friluftstilbudet og
friområdene som de ikke i samme
grad kunne gjøre seg bruk av tidligere. l

Foto: Hugo Lande

tekst: SIGBJØRN LARSEN

Fra
Bare
En Bøy
Til
Badebrygge
Alt i smijern
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Det lakker mot 30!

Det lakker mot 30 år i Kragerø for det frittstående lakkeringsverkstededet Sletta i Kragerø.
Spesialistene på Gromstadsletta har lakket
biler for hyttegjester og fastboende i tretti år
til neste år.
Ordrebøkene til Asbjørn Sletta
er velfyllte. Han lakkerer biler for
mange av de store verkstedene.
Proffe folk og proft utstyr er en
del av hemmeligheten paret med
solid erfaring. En av verkstedets
hemmeligheter er en topp moderne skanner. Med den står
verkstedet online til fargefabrikken i England. Ved å polere opp
et felt av bilens lakk og så scanne
det kan bedriften enkelt søke opp

bilens farge blant 150 000 forskjellige muligheter. Firmaet er også
spesialister i å reparere plast og
listskader. I tillegg til alle slags
lakkeringsoppdrag. – Vi er også
miljøbevisste og benytter vannfortynnede farger, sier Sletta.
Dermed er tipset gitt til hytteeiere som trenger et sted å lakke
bilen mens de er i Kragerø, eller
fastboende som må få utbedret en
skade på kjøredoningen.
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Det var en strand mellom Sørbøs
og Gustav Abrahamsen s brygge
som de ikke var enige om hvem
som eide, men var vel det vi betegnet som en allemanns brygge,
og var en plass som flere dro opp
båtene sine for oppussing. Far
mente at denne biten måtte tilhøre Bakkeguttene for disse hadde ikke brygge og var den eneste,
de måtte ligge ved Ankers brygge.
Det var vel etter at Tellevine og
Henrik var blitt gifte? at det igjen
var krangel om denne biten. Henrik som var sterk hadde tak i sjortebrystet til Gustav og truet han,
men da kommer Tellevine inn i
bilde, og sier til Henrik at om han
ikke slapp Gustav så reiste hun
hjem igjen, og var det som skulle
til. Kanskje er jeg litt usikker på om
de var gifte eller om hun var hushjelp, men dette forandrer ikke
episoden, det får være slik Men
Henrik s liv tok slutt og etter en tid
som enke giftet Tellevine seg med
Peder Edvartsen som vel kom fra
Fossingkanten? og Tellevine fikk
en arbeidskar til mann, selv om
han vel var litt spesiell uten og gå
inn på dette. Men også Tellevines
liv tok slutt, men før dette hadde
hun faktiskt så vitt vi vet utpekt
sin etter følger og var en slektning
fra Egersund og det var Bjørg og
som blev gift med Peder. Her var
vel Bjørg også litt spesiell med sin
måte og være på, og fikk vel ikke
kontakt med så mange, men hun
hadde Tulla hunden sin og jeg tror
vi slutter her.
Men Gustav og Louise må vi ha
med så dette blir Urenehistorie
som begynte med Halvor og Anker, om Gustav og de røde skuffene tar vi der, likedan om Louise
og hennes hjelpsom het når det
var snakk om sykdom..
Denne biten blev tilslutt Helges
da han overtok hus og grunn etter sine foreldre Helge fisket noe
med koggen H.A.U.K. som står
for Helge Abrahamsen Urene Kragerø, orginalt?
Gustav og Louise hadde også
sønnen Alf, som fisket mye
sammen med onkel Tobias Olsen
Høyvarde og var vel navnet han
gikk unner, og hadde sitt hus på
Høy varde og var enbror av Louise, men var også en del på Øya
den tiden. Anna datter av Louise
og Gustav gift med Toralf Thorsen
bodde også en tid på Høyvarde,
og hvor jeg ved flere anledninger
var hos disse, og hvor også fetrene
mine Erling og Arne var med, her
kunne vi ha trekt fram detaljer,
men er vel blitt langt som det er?
Alle vi som er litt eldre husker
vel Kragerø kommunes røde snøskuffer som va flittig i bruk for
noen tiår siden, og det var vel også
mange som ventet på snøen for
og få måke arbeid på Jernbanen,
med alle sine spor, både til Fiskebrygga og spor helt ut til enden av
kaia, med tilhørende sporveksler.
Men det var de kommunale
røde skuffene det skulle dreie seg
om, men både disse og jernbanens skinneganger er som kjent
en saga. Og for og være litt flei-

Fisker og forfatter Jack Halvorsen har bodd på Øya i hele sitt liv.
Han har også tidligere gledet våre lesere med sine fortellinger.
Nå skriver han om Øya.
pete så har vel det samme vært tilfelle med snøen i flere år nå, selv
om det ser litt annerledes ut i år,
midt på 90 tallet? intet årstall.
Men for det er et stort men i vårt
velferdssamfunn, mange for ikke
og si de fleste byer har ikke midler
til de små mengdene vekk.
En må jo tenke med gru på
hvordan det ville sett ut om
vi hadde fått en snøvinter
av gammelt merke? Men
det var ikke dette jeg ville
skrive noen ord om, men
snøen som falt i barndommen slik jeg husker det, og
hvor det var skikkelige snø
vintre.
I Urene var vi serlig utsatt for store snømengder,
særlig når det snødde Med
Nord Østen. Vi var skjermet
for vinden men snøen som
som blev blåst over heia
falt ned hos oss og snømengdene kunne bli store.
Gustav Abrahamsen hadde
arbeid på Kommunen og
var med og holde veiene
farbare for oss som bodde
der og ellers i område Øya
vil vi tro?
Men jeg husker spesielt
en gang hvor vi hos oss i
det ytterste huset i Urene
var helt innesnødd, og når
vi åpnet porten som den
tid fornuftig åpnet innover, møtte vi snøveggen.
Jeg skulle jo på skolen men
det gikk jo ikke. Det var jo
heller ikke som nå med telefon
i vært hus, og i Urene var det ingen som hadde slik luksus på den
tiden vi her snakker om. Jeg mener og huske at Gustav hadde den
røde skuffen hjemme, og om en
stund så vi han kom og skuffet seg
fram. Dette var nok litt utenom reglemanget for det var bare til den
kommunale vann springet det
skulle skuffes. Men Gustav viste
at ikke Far var hjemme akkurat
denne dagen, og at vi var delevis
innesnødd. Vi måtte jo også hente
vann fra vannposten, for dette var

mange år før vi fikk innlagt vann.
I nabo huset var det også unger
som skulle på skolen, men forsinkelser av denne art blev tolerert så
vidt jeg husker. Jeg husker også at
jeg hoppet ut vinduet i andre etasje for og gå på skolen. Om en så

det som et karstykke? ja si det.
Men det var snøvintre også etter dette, når en hadde begynt og
arbeide i krigsårene,og hvor jeg
en dag brukte over en time for
og komme meg til Fiskebrygga.
Samme problemene hadde jeg
unner snøvintrene i 50 årene, da
hadde vi flyttet til huset i Løkka
på Øya hvor jeg møtte snøveggen
når jeg åpnet døren i kjelleren (
bryggerhuset ) og hvor vi måtte
måke snøen inn for og komme
ut. Hadde reglene om at dørene
skulle gå ut eksistert den gang hva
15

da? Dette var litt om snøen som
falt for noen tiår siden og den vil
sikkert komme igjen.
Nede i Urene hadde vi glemt og
få med Carles og Louise Andersen,
Carles husker jeg ikke noe spesielt
til, det eneste jeg husker og er naturligvis spesielt var når
han lå død i kisten, og
som sto i rummet innenfor gangen, og var også
første gangen jeg så et
dødt menneske. Men Louise var en mye inne hos
for her var jo tor et år yngre og Finn et år eldre og
hvor mye dreide seg om
brygga og fiske, og det var
også via dem vi fikk fiske
i kummene hos bestefar
Peder Andersen, noe jeg
var inne på i erindringene
fra oppveksten. dette var
torsker som hadde gått
hele vinteren i kummene
uten mat, så det var bare
beinrangler, og heller ikke
mange det var snakk om.
Vi får ta med en litt artig
en som Finn kom med, og
han sier så Kristine Kristiansen i nabohuset hører
det, om noe han hadde
fått mitt i tryne slik han
ordla seg. Nei men Finn
da har du tryne du da? ja
hakke du da? Jeg tror nok
Kristne fikk seg en god
latter her for hun var jo
vandt med Anker for han
kunne nok ha sakt det på
samme måten.
Vi får ta med noen ord om huset ytterst i Urene og hvor jeg kom
fra. Bestefar var død før min tid
men bestemor husker jeg gått og
om henne har vi skrevet noe om
i Arne og min oppvekst. Ellers er
dette huset ca 150 år gammelt og
er nå overtatt av Oldebarnet Leif
og blir i 1994 og 1995 restaurert,og
blir inn flyttet julen 2000.
Da er det bare huset til Halvard
og Astri Laugerud, og datteren
Britt som var gift Eriksen, igjen
Halvard husker jeg vel ikke så

mye til, men vi har vært inne på
Ilderene han hadde, han var vel
sjømann, han hadde muligens
sluttet sjøen når han hadde disse
dyrene?
Det som til og begynne med var
eslet Halvor og Amalie, Halvor og
Anker og Nils blev etter vært flere
og da kan vi likegått ta med alle
helt til Kristiane Larsen brødama
på den siden, og i og med at vi
har Halvor og Amalie kan vi ikke
hoppe over Marry Jensen ( Marry
i Legaten ) så får vi se hva det blir
ut av det?
Så var det Olaves Aleksandersen,
om han ikke direkte var orginal eller var han det? så var han i alle fall
en einstøing som stelte med sine
kaniner og dyrket noen poteter og
grønsaker i hagen her vi bor. Dette
var jord han lånte av Momsens, og
vel etter at Landaas hadde kjøpt
eigendommen. Vi så stadig Olaves bærende på en vedbit, eller
kanskje så mye at han måtte ha
det i en sekk, eller om han hadde
slått en tauende rundt, og slik så vi
han mange ganger komme ned fra
Veten, når han hadde vært i Lindvika, enten bare for og finne ved,
eller etter en dukkert. Olaves tok
seg muligens en strangle av og til
på Veten også? Olaves hadde også
en pram grønmalt det jeg husker,
her var han også på vedsanking
rundt om på strendene, samtidig
som han også fikk seg litt fisk til
middag.
Olaves var mange år i Amerika
og kanskje minnet kledningen
hans også noe på dette, med den
spesielle spisse hatten slik jeg
mener og huske den, og skjerfet
var det mønstret eller bare grønt?
med en knute som minnet om
speiderens. Det jeg vel også minnes var at han hadde handleveske
eller kurv tredd inn på stokken sin
og over skulderen. Olaves tok den
tiden det forskjellige trengte for
her var det ingen stress. Ellers var
han stille og fornærmet vel knapt
noen, fra tiden jeg minnes han.
Olaves satt mye i døren eller trappen og slikket sol nesten netto,
og da kunne han ta en trall, han
hadde det bra.
Som nærmeste nabo var det
Oskar og Kirsten Salvesen, Oskar var maler av yrke og malte vel
også skilter, han hadde sin maler
bu. Kirsten var datter av Louise og
Gustav Abrahamsen og hjemme
værende, hun stelte i hagen sin,
hvor hun hadde ripsbusker og
noen fruktrær, rips hun i mange
tilfeller solgte, jeg husker godt jeg
var der og hentet. Hun hadde også
bringebær og litt grønsaker det
jeg minnes, ellers var de som folk
flest på den tiden ikke alt for mye
og rutte med.
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GJØR ET KUPP PÅ EN NY BÅT NÅ FOR LEVERING TIL VÅREN
Kjøp en Morgan eller Askeladden nå
- og få gratis kartplotter!

Spar
kr. 25.700

Spar
kr. 39.000
100% norskproduserte kvalitetsbåter!

475

485

Spar
kr. 41.000

525

525

Spar
kr. 56.000
Modell
475 Freestyle m/DF60TL
525 Excel m/DF90TL
605 Explorer m/DF150TL

Spar
kr. 22.000

605
Pris
Nå kr. 176.500,Nå kr. 258.000,Nå kr. 399.000,-

Modell
485SC m/DF50TL
490BR m/DF50TL
525SC m/DF70TL
530BR m/DF70TL

530
Pris
Fra kr. 149.900,Fra kr. 159.900,Fra kr. 204.900,Fra kr. 235.900,-
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Spar
kr. 35.000

