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Sett fra
Sildebukta
Det er jo synd på deg som blir sittende på Arøy alene i kveld da,
sa min venn. Han hadde nettopp kommet på bedre tanker enn å
avlegge meg en planlagt visitt. Det er som regel dobbelt så langt
fra Kragerø til Arøy som fra Arøy til Kragerø. Han skyldte på været.
Han må jo være blitt fullstendig sprø!, tenkte jeg. Det var jo han som
det var synd på, som gikk der og krekte gatelangs i Kragerø med en
halstarrig kjøter på slep, ute av stand til å rive seg løs for en tur ut i
skjærgården!
Her satt jeg nærmest ute i Guds frie natur i min ensomhet mens
regnet høljet ned. En annen kunne kanskje ha blitt mismodig av
mindre, men jeg storkoste meg. Jeg kan det nå. Jeg har vært flink og
hugget nok ved til hele vinteren. Den ligger tørt og godt i vedboden
og knitret så lystig på peisen. Samtidig får jeg ryddet jordene. Jeg gikk
i gang med middagen. Alene blir det ingen ruccola og råe japanske
fiskebiter og annen slankekost. Nei, skikkelige møre svinekoteletter fra Brubakken må det være, med kålrabistappe og poteter og
løksaus. Jeg spiste så det tøt ut av ørene! Fire-skriver og sier-fire
koteletter skled ned på høykant med ditto øl. Ute stod nordosten på
i Arøybukta så måren hoppet forskremt og våt til skinnet inn bak det
nærmeste hushjørnet. Joda jeg så den helt tydelig! Visst var det mår!
Hadde ikke konsumert så mye fludium.
Det var ikke et menneske her ute denne helgen. O du salige for
en luksus! Ingen fly som skulle rekkes, møter som skulle holdes,
telefoner som måtte tas. Bare rett og slett å få være en stille kveld i
ensomheten på en hytte i øyriket mens høststormen raste. Jeg takket
de høyere makter og min venn som hadde gitt meg en slik mulighet.
Da kommer virkelig hyttelivet til sin rett. Jeg veltet over på sofaen.
Lot oppvasken stå. Ja, jeg har hørt at vi som er litt av det korpulente
slaget blir karakterisert som dovne. Så jeg sørget for å leve opp til
karakteristikken, og det var ingen som klagde på at jeg snorket!
Utpå natten våknet jeg til en fantastisk stjernehimmel og sus i
TVn! Ja, det var i TVen det suste ja! Den hadde jeg selvsagt også
sovnet fra. For et skue! Jeg ble stående i slåbroken ute på verandaen
og bare nyte synet av dette storslagne underverk i høstnatten. I byen
er det alltid så mange lys, så der blir stjernehimmelen mer borte. I
Sildebukta er høstnatta fortsatt mørk og takk for det. For dette stjernemylderet i høst- og vinternetter slutter aldri å fascinere meg. Og så
stille som det var! Ikke en lyd var å høre. Her stod jeg, et menneske,
alene på Arøy med hele universet foran mine føtter, og følte meg helt
alene i mange lysår fremover!
Nå har det rablet for ham. Har han blitt en gammel einstøing han
derre Larsen, tenker du nå kanskje, men jeg har ikke det. Jeg synes
det er svært hyggelig å få besøk av familie og venner og arrangere
det ene og det andre påskuddet for sosiale sammenkomsters skyld.
Og selvsagt er det noe med valgfriheten. Friheten til å velge denne
hytteensomheten en gang i mellom. Det hadde selvsagt ikke vært
så stas hvis det alltid måtte være sånn. Slik det var nå, så var det
imidlertid helt storveis å få koblet av fra en hektisk jobbhverdag på
denne måten en weekend på hytta i Kragerøskjærgården. Så har du
muligheten, så er i alle fall ikke jeg i tvil om hva jeg
ville ha gjort! En strålende vinter med mange flotte
stjernenetter og hytteopphold ønsker jeg deg, med
eller uten selskap!

Ojsann. Redaktør Larsen har nettopp kommet med
en oppfordring – skriv en kommentar for neste nummer av Skjærgårdsliv! Han foreslår at jeg for eksempel kan skrive om noe ved Kragerø som betyr noe for
meg. Noe hyggelig. Avisen hans er en positiv avis, må
vite. Som om det skulle vært naturlig å formulere noe
negativt for en som i hjertet vet at Kragerø er paradis…
Likevel, det blir ikke lett. Det må velges mellom
dette og hint. Mye hint. Og mye, mye fint.
Det første jeg tenker kunne være verdt noen ord
er vårt ritual som utføres når vi er på hytta på Røssholmen i høstferien: Vi drar på selsafari. Inne i Øygardskilen ved Skåtøy, mellom Burøytangen og Hellesengnuten, ligger kladasene blanke og fete, så og si
teppebombet, på et bittelite skjær. For oss safarister
gjelder det å vurdere strøm og vindretning korrekt,
for så å stenge av motoren og drive inn mot dem. På
denne måten vil selene bli liggende vaktsomt skottende mens vi stadig dupper nærmere. Plutselig er
det en som ikke har nerver til mer nærgående turisme og blir den første til å stramme ryggmusklene i
effektive buksprett mot sjøen. Straks koker vannet av
sel som treffer overflaten ugrasiøst samtidig. Så forsvinner de fra overflaten, før bartesnøft noen meter
fra båten avslører hoder som dukker opp. De modigste av dem stirrer oss i øynene. I år telte vi mer enn
tredve på en gang, og kanskje også en delfin? Slikt
kunne jeg selsagt (sic) skrevet om.
Eller jeg kunne kanskje skrevet noe om vår pågående jakt på ennå uoppdagede grensemerker fra gruvedriftstiden på Langøy, disse som ble hugget inn i
fjellet i forbindelse med en grenseoppgang mellom
Bærums og Fritzøe Jernverk på 1760-tallet? En tidligere beboer av Langøyplassen Myra viste frem disse i
KV for 12 år siden, men han dekket dem til med mose
etter at bildene var tatt. Kanskje han er den siste som
vet hvor de er? Grensen er lett å finne på det gamle

kartet til Asmussen, der den strekker seg fra varde
til varde tvers over øya, men akkurat hvor på linjen
disse inskripsjonene ligger er meg ennå ukjent. Dette
er et lite, ja vel, men pirrende mysterium. Kanskje vi
finner dem neste sommer? Og ifølge et gammelt dokument jeg har kopi av skal det være hugget inn slike
over hele øya. Nok å jakte på, med andre ord.
Eller morgenbadene, da? De fortjener sannelig
noen ord. Uti med oss, uansett temperatur og vær.
Det seneste noterte bad var en novembermorgen.
Mangel på dusj, og opparbeidet skepsis til klut og
vaskebalje, gjør morgenbadet til noe som ligner en
nødvendighet. Å si at disse forfriskelser alltid er forbundet med glede, blir skryt. Men overvinnelsen og
følelsen etterpå er alltid verdt lidelsen som er forbundet med det å komme seg uti. Morgenkaffen blir heller aldri helt den samme hjemme i Oslo.
Akk, ja. Alt jeg kunne ha skrevet om!
Petter Amundsen

Vinteren
Så kom snøen fykende ned fra
Telemarksheiene. 17 kalde fra Sibir!
Det blir varmere sier klimaforskerne.
De skulle ha kjent på nordosten og
snøføyka i Sildebukta! Skjærgården lokker i
hvitt. Isen ligger på dammen. Det er stille.
Bare vinden uler langs veggene.
Jeg hogger ved og fyrer på peisen.
I går hadde vi fersk torsk med lever og rogn.
Ikke et menneske er her ute nå!
De går glipp av vinteren!
Sigbjørn Larsen

Ansvarlig redaktør:
Sigbjørn Larsen

Postboks 125, 3791 Kragerø - www.skjærgårdsliv.no
Skjærgårdsliv arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens faglige utvalg, PFU, er et klageorgan oppnevnt av
Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt.17, 0158 Oslo. Tlf. 22 40 50 40

2

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

Skjærgårdsliv

Kjøp et kart i julegave!
Hyttekart

695,-

Detaljert sjøkart: Roy Jensen fra Kartagena lanserer nye vanntette skjærgårdskart i god målestokk.

Her kommer julegavetipset til den som har alt!
Kartagena har laget to kart over Kragerøskjærgården. Ett litt mindre til å ha i båten (kystkart),
og et i en større utførelse til å henge på veggen
(skjærgårdskart). Det fine med de to kartene er blant annet at de
er bestandige og tåler vann, for begge er utført i plast. Bestiller du
nå på www.kartagena.no så kommer de trygt hjem til deg i posten i
et rør i god tid før jul. Et must for alle hytteeiere i skjærgården. Kartene viser nemlig en oversikt over samtlige hytter og hus i skjærgården. Kartene viser i tillegg til navn på øyer, holmer, skjær også
havstykker og lumske grunner og skjær. I tillegg til topografi på
alle øyene. Et flott kart i en kajakk! Som tåler vann. Så kan du følge
med på øyene du padler forbi helt ned til små skvalpeskjær. Et

flott kart i båten som det ikke gjør noe som helst om det kommer
litt vann på. Et flott kart på hytteveggen ute som inne. Eller hva
med et underlag til et bord? Du kan simpelthen bare tørke av det
som en voksduk etterpå. En morsom ide til alle med hus og hytter
i skjærgården fra Stråholmen til Barlandskilen. Og så er det jo et
morsomt utgangspunkt for en god samtale, og han bor der og hun
bor der og så videre!

Maritimt hyttekart i plast over Kragerø Skjærgård, 74 cm x 60,5
cm
Maritimt
hytteka

• Tåler å henge ute - og gjør seg godt i dekorativ ramme inne.• Tåler å henge ute • Viser alle registrerte hytter og hus, veier og stier, dybder, båer,
• Viser alle registrert
sjømerker, lykter og fyr osv.
sjømerker, lykter og
• Også andre kartområder. Yppelig gave til den som har alt. • Også andre kartom

Vi har også kart til båten din
• Full dekning på sjø og land.
• Trykket på plast som flyter - tåler juling og mye
vann.

•

Kart på begge sider, stor skala, lett å lese.

Kystkart

249,-

Kartagena

Kjøpes hos Kystbokhandelen Libris og andre forhandlere i Kragerø, eller på vår
Kjøpes hos Kystbok
nettbutikk: www.kystkart.no
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Isfiske ved Børresholmen
Isen lå. Vi startet ut fra Valle. Jens Egil
Ellefsen, Roy Isnes og jeg hadde avtalt at vi
skulle ta en fisketur med hydrokopteret til
Jens Egil.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Et hydrokopter er en genial farkost på isen. Den er bygget som
en slags kryssning mellom et fly
og en båt. Propellen er montert
bak og en folkevognmotor på
1600 hestekrefter sørger for et
kraftig skyv forover når propellen
settes i gang. Fiskebåtene hadde
laget råk til Valle så det ville ha
vært umulig å ta seg over dette
stykket til fots. Nå kjørte vi bare
ned i råka, hydrokopteret ble for
et øyeblikk båt, og så bar det opp
igjen på den andre siden.
Det blåste en sur og kald vind
og snødde lett, men vi var godt
kledt og forberedt på turen. Ullundertøy og vindtett tøy over. Ullsokker og fjellstøvler eller goretex
anbefales på føttene og selvsagt
varme votter, for eksepel polvotter på hendene og varm vindtett
lue og skjerf. Et viktig poeng med
bekledningen er at den ikke skal
trekke vann. Spesielt er det viktig
med godt og varmt fottøy på isen.
Har du først begynt å fryse på
bena eller blitt våt på isen, så kan
du bare glemme det. Det blir bare
kaldere og kaldere.

Middagen reddet.

Med en isvekke sjekket vi at
isen var trygg da vi steg ut av
hydrokopteret. En isvekke er et
kraftig hoggjern, montert på et
skaft av tre. En godt slipt barkespade satt på et treskaft gir
det beste resultatet for å hogge
seg nedover i isen. Med isvekka
røynet vi isen. Det vil si at vi hogg
foran der vi skulle gå, for å sjekke
at isen var sikker. En fire fem hogg
på samme sted uten å komme
gjennom, og isen bærer fint en
voksen mann. Så gjelder det å
vokte seg for sund, landganger og
havstrømmer. Det kan være stor

forskjell på isen selv om den ser
lik ut på overflaten. Derfor gjelder
det å røyne – erfare- med isvekka
om isen er sikker når det skal
forflyttes på isen, og ikke tro at
isen er like tykk over alt, selv om
den tilsynelatende ser ensartet
ut på overflaten. Ved elveos eller
utslipp kan også isen være svært
usikker og det er best å styre unna
slike steder.
Isen var fremdeles god og tykk
ved Børresholmen, så det gjaldt
å finne plassen, for ikke å måtte
hugge alt for mye før fisket kunne
begynne. Her er de gamle merkene som er nedarvet i genarasjoner gode og ha. Med siktlinjer
slik og så, kan du peile deg inn
på plassen. Dette hadde jeg gjort
og kroken ble sluppet i fiskehullet. Det nappet med en gang. Det
var sild. Det nappet igjen. – Du
må flytte deg hit! ropte jeg over
til Jens Egil.- Den svømmer den
silda! lød hans kommentar. Snart
dro han sild så han knapt fikk
krokene uti før snøret med alle
tyttebærkrokene stod fulle av
sild. Det var moro. Vi dro sild det
meste vi orket.
Naturen har lært meg å ta vare
på det naturen vil gi meg, og i
dag skulle det altså bli sild. Min
hyttenabo Svein, hadde sendt
tekstmelding til meg for noen
dager siden om at det var mye
hvitting i fjorden. Han hadde

gått utover forbi Vågøy, så det var
egentlig det jeg hadde tenkt meg
å få, men naturen fungerer ikke
som frysedisken på superen, og
takk for det. Nå lå det snart sild til
flere middager og sprellet på isen.
Det var bare å begynne å renske.
Den kvelden ble det sildemiddag
for minst tre familier.
På turen utover isen så vi flere
eldre isfiskere fra Bamblelandet,
men ingen unger. Det er sørgelig
at ikke barna er med på noe slikt
lenger. Ikke lærer de seg å fiske
og ikke lærer de seg å opptre med
respekt og forsiktighet på isen.
Jeg tok meg i min egen besserevisshet, for hva hadde jeg gjort i
dag? Hadde jeg spurt ungene om
de ville være med? Nei, jeg hadde
nærmest tatt det for gitt at de ikke
kunne. De har skoleprøver, teaterøvelser, idrett, data og revyer
å følge opp. Det er ikke noe galt i
det, bortsett fra at unge av i dag
ofte mister naturopplevelsene,
fordi de er opphengt i så mange
organiserte aktiviteter.
Av silden lagde jeg sildekaker.
Oppskriften skal jeg gi deg her.
Det er litt plundrete å filetere sild
og få av skinnet, men det er vel
verdt det, når du setter tennene i

nylagde sildekaker! Først fileterer
du silden, tar av skinnet og maler
opp filetene i en foodprosessor,
eller ”fuddprofessor” som jeg
hørte en si. Du kan naturligvis
også bruke en god gammeldags
kjøttkvern med sveiv. Jeg fikk ca.
750 gram ferdig filet av silden jeg
hadde fått. Fisken maler du opp
sammen med et par teskjeer salt.
Det holder med bare noen få sekunders maling i foodprosessoren.
Det er bare godt med litt grovhakket deig synes nå jeg, men det er
selvsagt smak og behag. Maler du
lenger får du finere masse, men
kan også male den helt i stykker
om du maler for lenge. Både melk
og sildefileter skal være iskalde
når du begynner. Etter malingen
av fisken, tilsetter du det tørre og
blander inn i deigen, før du sper
på med litt og litt av melken samtidig som du rører, elter og blander deigen sammen med en skje
eller sleiv. Så former du deigen til
flate fiskekaker som stekes i pannen i godt meierismør. Fiskekakene skal få en brun gyllen overflate
og være gjennomstekt når de er
ferdige, men ikke kremert. Her er
resten av ingrediensene: l

Sildekaker:
efilét
750 g fersk sild
2 ts salt
½ ts pepper
2 ss potetmel
ersille
3 ss finhakket p
1 hakket løk
1½ dl melk
ippet gressløk
En halv kopp kl
1 ss dijonsennep

Jens Egil med hydrokopteret.
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Kirkens Bymisjon med allsidig program frem mot høytiden

Alle skal få kjenne
at det er jul
Rolf

Fred

Fred Gundersen kan se
tilbake på over 40 år i
snekkerbransjen.
Det betyr en god del hus og
hytter, det!
Gundersen er født og
oppvokst på Furuholmen
like utenfor Kragerø.

NYBYGG

Tho

Og han bor fremdeles på
den idylliske øya.
Men arbeidsoppgavene,
ja de befinner seg både på
fastlandet og i skjærgården.
- Vi utfører alle typer
oppdrag i forbindelse
med hus og hytter. Og da

TILBYGG

RESTAURERING

TØMRERFIRMA

Tømrer

Rolf

Fred G. Gundersen
Tlf. 35 98 10 28, 958 01 302, 997 31 126,
epost: fre-gun@online.no

Fred

ALT AV GRUNNARBEIDER
OVER SJØ OG LAND!

61

Fred Gundersen kan se
tilbake på over 40 år i
snekkerbransjen.
Benedicte Tveter Kivle inviterer til god, gammeldags julefeiring på vegne
av
Kirkens Bymisjon i Kragerø.
Det betyr en god del hus og
hytter, det!
Ingen skal behøve å være alene i jula. Alle skal kunne
er født og
kjenne at det er jul. To korte setninger,Gundersen
som sier det
meste om Kirkens Bymisjon når høytiden
nærmer
oppvokst
på seg.
Furuholmen
Daglig leder for bymisjonen i Kragerø Benedicte
like utenfor Kragerø.
Tveter Kivle håper at mange vil være med på ett
eller flere av arrangementene. God mat, sosialt
samvær og underholdning er noen av stikkordene.

NYBYGG

Benedicte flyttet til Kragerø i sommer
med mann og barn, og er nå klar for den
første julefeiringen som leder av bymisjonen. - Her er det høyt under taket, og alle
er velkomne, sier hun.
Brosteinen, det tente lyset og rosen er
symboler for Kirkens Bymisjon. Det blir
ofte kalt et lavterskeltilbud, men egentlig
dreier det seg rett og slett om å yte hjelp
til medmennesker som trenger støtte
og omsorg i en hverdag som kan være
krevende og vanskelig.
En kopp kaffe, et måltid mat, noen å
prate med; det skal ikke så mye til bare
hjertevarmen er drivkraften.
Det faste ukeprogrammet vil i store
trekk bli det samme frem mot jul. Det
betyr gratis middag på torsdager, frokost
på mandager og en kafe med vafler og
kaffe på lørdager.

Og han bor fremdeles på
den idylliske øya.
Men arbeidsoppgavene,
ja de befinner seg både på
fastlandet og i skjærgården.
- Vi utfører alle typer
oppdrag i forbindelse
med hus og hytter. Og da

TILBYGG

RESTAURERING

TØMRERFIRMA
- Det spesielle nå før jul, er blant annet
et arrangement 6. desember, sier Benedicte. Denne dagen er det Åpen mikrofon
på Pizza Planet, kafeen ved Torvet. Dette
er et rusfritt arrangement, der Tlf.
Kjetil35
Vall-98 10 28, 958 01 302, 997 31 126,
dal skal sørge for stemning med gitarspill
epost: fre-gun@online.no
og sang, og der publikum blir invitert til å
bidra med sang eller kanskje et dikt.
9. desember er det julebord for alle
gjester og frivillige. For å få bymisjonen til
å fungere, er man helt avhengige av hjelp.
20-30 frivillige sørger for at alt går som
det skal, enten det dreier seg om middagsservering eller andre arrangementer.
Lille julaften er værestedet åpent for
alle. Det blir servert suppe, og det blir
delt ut matposer. Julaften er det åpent fra
klokka to til klokka seks. Det blir tradisjonell julefeiring med ribbe, juletre og
sosialt samvær. I romjula er det stengt
3. juledag, men torsdag i romjula er det
Kragerø - Tlf.
åpent som vanlig. l

Tømrer

tekst og foto: WILLY NILSEN

Thomas

Fred G. Gundersen

spiller det ingen rolle
i Kragerø du bor elle
hytte. Vi er svært flek
mobile!
Sier Fred Gundersen
et smil.
- Men det er jo litt
trivelig å bli kalt en e
skjærgårdssnekker o
Klart det!
Så da vet du altså de
ekte skjærgårdssnek
på en øy i skjærgård
jobber absolutt over
Også på fastlandet!

Maskinentreprenørenes Forbund
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Hvalsund
En nise midt i sundet? Eller et skjær som stikker opp?
Kan det være dette som har gitt navnet til Hvalsund?

typen som var i bruk under leidangforsvaret. En varde av tømmer som ble tent når det
var ufredstid og fienden nærmet seg. Som varslet leidangen. Slik at skipreidene kunne
utstyre hvert sitt skip med hærmenn og møte faren som truet. Jeg synes ikke verken
den ene eller den andre forklaring virket spesielt sannsynlig. Ikke kan jeg påstå at skjæret i sundet minner mye om en hval heller, men når jeg nå i ettertid studerer bildene,
så kan jo det vesle skjæret minne litt om en liten hval som svømmer gjennom sundet. En spesiell jettegryte er det i alle fall i fjellsiden like ved sundet. Det ser ut som et
rundt borehull som har etset seg nedover i berget. Et trill rundt hull på circa ti centimeter i diameter. Vi tar gjerne i mot dine spørsmål eller kommentarer til denne spalten.
Send din mail til morten@turer.no.

Det vesle sundet mellom Holmen og fastlandet ved Stavnes har navnet Hvalsund. Sundet er sterkt strømførende og er fint forserbart med en relativt stor båt i løpet nærmest
land. Det er imidlertid navnet som volder en smule tankearbeid. Det er nemlig knyttet
et gammelt sagn til navnet Hvalsund. De gamle i skjærgården foreslo at sundet hadde
fått sitt navn fordi en hval hadde strandet der. Dette ble imidlertid kontant avvist av
lokale navnforskere som ikke kunne se for seg at navnet hadde en slik opprinnelse. I
stedet foreslo de at navnet måtte ha sin opprinnelse i den samme navnetradisjonen
som Valberg, som man antok må stamme fra vardeberg. Senere Val-berg. Nemlig i betydningen av at navnet kunne knytte seg til et sted som det hadde stått en varde, av
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alt Det goDe til jul:
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lutefisk - torsk - rakfisk
fløtepudding - fiskegrateng
fiskekaker- fiskesuppe
rekesalat - eggsalat
Potetsalat

Produsert av MacRell Reklamebyrå - Det skjer i Kragerø

DET- GODE
efiskALT
- torsk
rakfiskTIL JUL:
pudding
- fiskegrateng
Lutefisk
- Torsk - Rakfisk
kekakerfiskesuppe
Fløtepudding
- Fiskegrateng
ekesalat
- eggsalat
Fiskekaker
- Fiskesuppe
Potetsalat
Rekesalat - Eggsalat
Potetsalat

Foto: Hugo Lande

TELEFON: 35 98 04 11
Det goDe til jul:
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SKAGERAK TREPLEIE
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Jeg hørte lyden av en foss rundt neste odde
der jeg kom padlende i min kajakk langsmed landet av Langøy. Etter regnet er det
morsomt å utforske slike bekkefar. Hvor har
de sine utspring? Å følge bekken til kilden
kan bli en fin skogstur. Denne fossen på
Langøy skulle ikke bli noe unntak i så måte.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Etter kajakkturen tok jeg båten
og støvlene på for å gjøre en ekspedisjon til min barndoms øy.
Jeg hadde lenge tenkt på å ta en
tur til denne delen av øya, for selv
om jeg har vokst opp på Langøy
er det fortsatt mange steder jeg
aldri har vært! Langøy er på nær
7000 mål og det er flotte urørte
skogsområder med gammel urskog flere steder på øya. Båten ble
lagt fast i et kjempestort furutre
like ved den nyoppdagede fossen. Store kjempemuslinger fant
jeg allerede på stranden rett under
oset. Like oppover i skogen var det
flere fosser innover i skogen. Snart
delte bekken seg i flere grener. Jeg
varlgte å følge hovedløpet og turen
gikk oppover mot Matisplass. Kanskje jeg kunne kalle denne fossen
for ”Mattisfossen” tenkte jeg, så
vidt meg bekjent har den ikke noe
navn.

Foran meg i skogen hadde det
gått en gedigen elgokse. Jø og så
nøfyse for en rugg! Jeg la båtnøkkelen i sporet. Den forsvant ned
i den venstre klauven! Var det
ikke midt i jakttiden forresten?
Kanskje jeg burde markere meg
litt. Kan jo aldri vite med jegere.
Jeg tok det røde skjerfet og knyttet om hodet. Som Jack Sparrow
fortsatte jeg gjennom skogen. Der
var det noen kjempesopper. Der
noen til. Der var det jammen meg
en kantarell også! Jeg la den i fotobagen. Slik fortsatte jeg en lang
stund oppover bekkeløpet, snart
hit og snart dit. Da jeg hadde gått
lenger en langt, så døde bekken ut
i noen fine grønne mosegrodde
våtmarksmyrer. Her var i alle fall
kildene til hovedløpet tenkte jeg,
men jeg synes ikke de var så store
som fossen skulle tilsi og stusset
litt over det, selv om kilden var
vakker nok der den speilet seg i
høstsolen med grønn mose langs
kantene.
Jeg fortsatte oppover mot Mattisplass. En gedigen grønnspett
flakset ut rett foran meg. Urrk! Var
det ikke noe som knakk i skogen
der foran. Kunne det være den gedigne elgoksen. Jeg så meg om et-

Fossen i s

Endelig fant jeg hovedkilden til fossen. Et vakkert tjærn i skogen!

ter nærmeste tre. Her var det bare
å søke ly hvis den var på tur, men
ingen okse kom. Jeg fortsatte opp

Er det en steinheller fra steinalderen på toppen av Langøy?
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på toppen av nærmeste fjell. Tror
ikke det heller har noe navn, selv
om det er flere gamle jerngruver
her oppe.
Plutselig fikk jeg øye på noe
merkelig. Det var en steinheller
som var støttet opp av noen mindre steiner. For meg ser dette ut
som å være en heller fra steinalderen, men det kan jo også være
noe de gamle gruvearbeidere moret seg med å lage. Skjønt hvorfor
skulle de det? De hadde vel mer
enn nok med gruvedriften om de
ikke skulle lage steinhellere i terrenget? Det er i halle fall en fin
heller som en mann kan ligge tørt
under. Dersom det er en jegerheller fra steinalderen er den i så fall
den best bevarte her omkring.
Der var et hakkespetthull i ei
furu. Her bodde nok grønnspetten. En gedigen fugl fløy plutselig
ut fra buskaset lenger framme. Jeg
så dessverre ikke hva det var og fuglens flukt gikk gjennom skogen.
Den var svært mørk. Den var stor.

Det kunne ha vært en skogsfugl.
Det kunne ha vært en ørn. Det var
i alle fall verken grønnspett eller
hegre. Til det var den for stor for
en hakkespett og for mørk og flukten for grasiøs til å være hegre.
Der lå det jammen helt fersk
elgdritt også. Nå var nok ikke
storoksen langt unna. Det knaket igjen. Lyden forsvant. Kan du
begripe at et sånt stort dyr klarer å gjemme seg så godt da? Jeg
småløp bortover i retning av der
knekkingen hadde foregått. Snart
stod jeg på noen bratte heng og
lurte på hvor den i så fall hadde
tatt veien? Kantarellene lyste mot
meg der nede i skogbunnen. Snart
fant jeg også den vesle ”klemstra”
hvor elgoksen hadde tatt seg ned.
Hvordan jeg kunne vite det? Fordi
det var lufset opp spor i løvet nedover hele veien.
Her var det flotte kantareller.
Jeg glemte elgen for en stund og
gjorde fotoveska om til forrådskammer for matauken. Så moro.
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storoksens rike
En foss etter regnværet kan bli til en spennende oppdagelsesferd.

Kantarellbekken.

Her rant bekken igjen. Flere sumper og flere løp summerte seg opp
til fossen. Jeg skjønte det, men jeg
synes fortsatt det var litt spedt, i
forhold til den store fossen. Ny liten topp ble besteget. Oy! For en
utsikt over Fossingfjorden! Da fikk
jeg seg senga til elgen. Eller en dyregrop, som det heter på fint. Jeg
var hjemme hos selveste storoksen! Jeg hadde strenet over senga
hans i min iver til å bestige toppen. Fy fillern! Jeg skjønner hvorfor skogens konge har valgt ut dette stedet. Herfra har du fullstendig
kontroll med alt som kommer og
går og du kan selv snike deg usett
ned den ene eller den andre veien hvis noen skulle komme til og
tråkke deg litt for nære. Jeg nøt utsikten og kveldssola og begav meg
på hjemvei med kameraveska full
av skogens gull.
Nedover langs bekken stoppet
jeg og drakk av vannet. Det var
gullende rent og så godt etter en
lang tur i skogen. Resten av fa-

milien hadde dratt av gårde til
Toscana. Jeg tenkte at jeg hadde
det ikke så verst her heller! I Oslo
har en bekk fått navnet ”Makrellbekken”. Dette måtte være
”Kantarellbekken”. Nesten nede

ved den første fossen tok jeg en av
de andre forgreningene og der lå
vannet som må være en av hovedkildene til fossen. Jeg lo for meg
selv av glede over en slik oppdagelse. Det vil sikkert undre mange,

Utsikten fra storoksens hjem var gigantisk!

men slike opplevelser gir meg stor
turglede.
Bekken, fossen og kildene var
beseiret. Kanskje hadde jeg funnet
en steinalderheller? En gammel
jegers overnatting her ute i fangst-

mannens rike. Kanskje hadde jeg
bare kommet over noen muntre
bergfolks etterlatenskaper. Jeg
hadde i alle fall sett gruvene og
plukket sopp, men skogens konge
hadde overlistet meg, selv om han
så gjestfritt hadde åpnet sitt hjem
for meg, så jeg kunne se på den
vakre utsikten. Det er nok ikke så
mange som har vært på soverommet hans heller! Men kanskje det
tross alt var best at han da ikke var
hjemme… l

Her bodde nok grønnspetten!
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Den gode
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RESTAURANT

YTRE STRANDVEI 24, 3770 KRAGERØ TLF. 35 98 31 11
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TAKE AWAY

Din trafikkskole
Vi ønsker deg hjertelig velkommen
innom vår avdeling for en prat.
TM

TM

Wright Trafikkskole AS Frydensborgvn. 4, 3770 Kragerø
Telefon: 35 98 25 24 l tovet@wright.no l Kontortid: 08:00 - 16:00
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Satser videre i skjærgården
med bygging og servicepakke
tekst og foto: WILLY NILSEN

Etter mer enn 30 år som håndverker og entreprenør forbereder
Johan Brekka seg på å bli pensjonist. Det gjør han i forvisning
om at firmaet blir ivaretatt av
neste generasjon. Sønnene Kjell
Tormod og Ole Johan har allerede
solid fartstid i Johan Brekka Entreprenørfirma AS, og de er helt
på det rene med hva som blir det
viktigste i tiden som kommer.
- Så å si alle våre oppdrag er
knyttet til skjærgården.
I tillegg til tømring, muring og
andre jobber innenfor bygg og
anlegg, skal vi satse enda mer på
en servicepakke med nærmest
ubegrenset innhold, sier Kjell
Tormod.
Kort fortalt dreier det seg om
åpning og stenging av hytter, tilsyn gjennom vintersesongen, vasking, gressklipping og båtopplag.
I vinter er 40 båter trygt lagret på
bedriftens område ved Sluppan.
Bedriften har ca. 20 ansatte, og
etter en noe rolig periode, har det
dukket opp stadig flere oppdrag.

Johan Brekk
Entreprenørfi a
rma AS:

Det ser bra ut for virksomheten
frem mot sommeren.
Ole Johan kan fortelle at bedriften har bygget tillit til hyttemarkedet gjennom mange år. - Stadig
flere ser fordeler ved at et lokalt
firma tar seg av alt av vedlikehold.
Strengere i skjærgården
Brødrene har registrert at forvaltningen av skjærgården er blitt
mye strengere når det gjelder utbygging. - Det er ikke så enkelt å
få gjennomslag for nye prosjekter,
og det skaper utfordringer for alle
de som har sitt levebrød i skjærgården. Husk at det dreier seg om
kommunens største private arbeidsplass, med over 500 årsverk
knyttet til bedrifter som driver
med bygging og vedlikehold. Den
totale omsetningen er mer enn
600 millioner kroner. Det er plass
til både friluftsliv for allmenheten
og utbygging i skjærgården.
Brødrene vet hva de snakker
om, som representanter for et
firma som har vært med på utviklingen i skjærgården i mer enn
25 år. l

KUNNSKAP

Kjell Tormod og Ole Johan Brekka tar over når pappa Johan blir pensjonist.
- Skjærgården er vår viktigste arena for oppdrag, sier de.

T RY G G H E T

Poliklinikk / drop in l Indremedisin l Kirurgi

KO M P E TA N S E

VESTMAR DYREKLINIKK

Tannbehandling l Røntgen l Ultralyd

Tangen 2, 3766 Sannidal ved E-18
Tlf. 35 99 22 50
Åpent: Mandag - Fredag: 08.30 - 19.00

Avansert laboratorium l Försalg med veiledning

D Ø G N VA K T
35 99 22 50
ALFA KRAGERØ

SMÅDYRPRAKSIS

Stines bakke 4, 3770 Kragerø i sentrum
Tlf. 35 98 31 39
Åpent: Mandag - Fredag: 14.00 - 16.00

FOKUS PÅ

HUD

INDREMEDISIN

WWW.DYREHELSE.NO
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Fare for forgiftninger i jula
Gode råd fra
Per Chri
Vestmar Dyre stian Bye i
klinikk:

tekst og foto: WILLY NILSEN

Med utstyr på linje med et
lokalsykehus er Vestmar Dyreklinikk klar til å ta hånd om alle
kjæledyr, enten det dreier seg om
skader eller sykdom. I tiden før
jul er det grunn til å være ekstra
oppmerksom når det gjelder
forgiftninger, sier veterinær Per
Christian Bye.
- Det er flere typer forgiftninger
som kan ramme hunder og katter
når de får i seg noe de ikke tåler.
Eieren kan hjelpe til ved å sørge
for riktig foring. Det betyr riktig
for og vann, og ikke noe annet,
sier veterinæren, som legger til at
ingen kjæledyr trenger melk.
- Ikke alle er klar over at mange
kjæledyr ikke tåler sjokolade. Jo
mørkere sjokolade, jo farligere
er det. Det skumle er jo at de
fleste dyr elsker sjokolade. Hvis
dyret peser, er tydelig utilpass og
mistanken går i retning noe den
har spist, er det bare å ta kontakt
så snart som mulig. Rask reaksjon
kan redde liv, sier Bye. En plate
mørk kokesjokolade kan ta livet
av en middels stor hund, sier han.
For å få en så effektiv behandling som mulig, er det viktig å få

Per Christian Bye har med seg Rehema (afrikansk løvehund) på jobb. Hun blir mer enn gjerne med på et bilde.

greie på hva dyret har spist, hvor
mye, innholdet og ikke minst
hundens eller kattens vekt. - Det

gjør alt så mye lettere, sier Bye.
I jula har dyreklinikken
døgnvakt, og erfaringsmessig

kommer det inn flere tilfeller av
forgiftning. Utenom sjokolade,
kan rosiner og tobakk gi kraftige

reaksjoner. Og når folk tar i bruk
hyttene igjen, er det et godt råd
og se til at muse- og rottegift ikke
kan bli mat for kjæledyret. - Ta
også vare på pakken. Da får man
rede på innholdet, og kan sette i
gang riktig behandling hvis uhellet er ute.
Jula er også tid for bytte av ulike
typer batterier. Noen hunder sluker batterier som ligger og slenger
eller havner på gulvet. Det er
veldig farlig, og må behandles av
veterinær.
- Vi ønsker å gi ditt dyr den
samme omsorgen, undersøkelsen og behandlingen som du
forventer å få på et sykehus. Men
hunder og katter er ikke dekket
av noen folketrygt. Derfor er en
forsikring å anbefale, før uhellet
inntreffer. l
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Alkekongen
Det er ikke størrelsen det
kommer an på når kongsnavn
deles ut. Den minste av alle
fuglene våre kalles fuglekonge
– og lilleputten blant alkene
er alkekonge. Sistnevnte har
imidlertid også mindre flatterende tilnavn, blant annet det
nordlandske bårefjert.
tekst: ODD BRUCE HANSEN

Hva er felles for bensin, heis og alkekonge? De
oversettes med forskjellige ord til britisk og amerikansk engelsk: petrol/gasoline, lift/elevator og
Little Auk/Dovekie… Little Auk betyr ”liten alke”
– og hvis vi ser bort fra det påfallende lille nebbet
ser den ut som en miniatyralke. Dovekie er laget
av ordet for due (dove) og det forminskende suf-

fikset ”-kie”, med andre ord ”den lille havduen”.
Med en bestand på mellom 15 og 20 millioner
par er alkekongen er verdens tallrikeste alkefugl.
I Norge hekker den ikke på fastlandet, men er
vanlig på Jan Mayen og Svalbard. Svalbardbestanden teller en million par, fordelt på mer enn 200
kolonier. Alkekongen er selskapelig og hekker i
store kolonier – oftest i steinurer ved kysten men
også på nunataker, det vil si fjell som stikker opp
av isbreer. Føden er stort sett små krepsdyr som
den lille fuglen fanger mens den svømmer under
vann.
Siden alkekongen er så tallrik, spiller den en
stor rolle for den økologiske ballansen i Arktis. En
koloni på 50 000 alkekonger overfører årlig mer
enn hundre tusen kilo næringsstoffer fra det produktive havet til den skrinnere landjorden. I form
av guano – fuglegjødsel – selvsagt :).
Alkekongen er ikke uvanlig langs Norskekysten
på førjulsvinteren og utover til februar-mars. Sær-

lig etter storm kan den komme helt inn i Oslos
havnebasseng. Forvillede individer har til og med
dukket opp mellom trikkeskinner på Majorstuen!
Selv om alkekongen er minstemann på begge
sider av Atlanterhavet blir den som kjempe å regne mot flekkdvergalken ved Beringstredet. Denne
veier bare 85 gram (halvparten av en alkekonge)
og er med sine 12-14 cm mindre enn en kjøttmeis!
Bestanden er trolig på 12 millioner par, hvilket
gjør den til Stillehavets tallrikeste og nummer to
på verdens-statistikken etter alkekonge. Siden alkekongene også hekker på øyer mellom USA og
Russland får vår lilleputt der en anledning til å
opptre som ”storebror”! l

Plutselig var den der rett forut
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

En liten ”knott” lå og fløt på vannflata like
foran kajakken. Nei, det var visst ikke noe
likevel. Nå var den borte. Det var da merkelig jeg synes så tydelig det lå et eller annet
like der fremme. Ops! Der var den igjen mye
nærmere nå. Det må da være. Jovisst er det
en alkeknott! Det er lenge siden jeg har sett

en sånn nå. Det er slett ikke hver høst de
siste årene at jeg har sett alkeknotten eller
alkekongen som den heter i de offisielle fuglebøkene. Det var da utrolig hvor tam den
virket også nå da jeg satt i kajakken. Stadig
dykket den, stadig kom den opp. Så den
helt tydelig nå. En flott naturopplevelse den
svømte like rundt meg helt ubekymret. Virket nesten nysgjerrig. Like over oss kretset
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en falk. Hm, det var ikke bra. Kanskje denne
vesle tassen hadde kommet seg bort fra
flokken og nå egentlig svevde i livsfare tenkte jeg og klappet i hendene så både falken
og kongen stakk av. Falken trakk inn over
skogen og kongen dykket. Boink! Så kom
den opp igjen mye lenger ute. Den lurte nok
på hvilken merkelig skapning den akkurat
hadde sirklet rundt som plutselig smalt i

hendene. Den skulle vært her på min pappas tid. Da hadde det smelt i hel andre remedier og vi hadde nok fått alke til middag.
Alke smaker godt. Filetene må imidlertid
akkurat som ærfugl ligge i eddiksvann natten over. Slik får man bort transmaken. l
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På Gumøys tak
Himmelhøyt over skjærgården troner Signalen på Gumøy. På toppen
ligger vakthuset som var i bruk under Napoleonskrigene på begynnelsen
av 1800-tallet. I dag er den vakre utsikten fra det tidligere militære
området et av skjærgårdens populære turmål. Ildsjeler
fra Gumøy med Eva Isnes i spissen har malt vakthuset
og har planer om både utegrilling og overnatting.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Vi begir oss oppover mot den vestre Gumøyknuten eller Signalen
på Gumøy, Eva Isnes og jeg. Sant
og si har jeg aldri vært på denne
toppen etter 45 år i skjærgården,
så jeg gledet meg til turen. Veiene
på Gumøy er et kapittel for seg.
De ligger så fint til i terrenget og
er en hel opplevelse gjennom skogene på øya. Her vokser både kantareller og fluesopp. Her finnes
gamle hustufter og rydningsland,
småbruk og hytter. Isdammer og
kjempetrær. Sauer og…ja, kort
sagt en fin tur på en øy. Stigningen
opp er bratt, men skiltet så det går
an å finne fram på egen hånd. Jeg
er likevel glad for at Eva Isnes ble
med meg. Takket være henne fant
jeg stien lettere og vi fikk oss også
en hyggelig prat oppover mot toppen. Eva har sammen med flere
andre fastboende og hyttefolk på
Gumøy ivret for å sette i stand
det gamle vakthuset på toppen.
Huset har fire køyesenger og kan
benyttes til overnatting når det en
gang blir ferdig. Huset trengte sårt
vedlikehold, og etter å ha trukket
med seg Kragerøs kultursjef Harald Bothner opp til vakthuset så
ble det noen kroner til malings-

kjøp og maling. Slik har huset nå
fått et godt strøk utvendig. Nå er
det det innvendige som står for
tur. Tanken er at det skal bli mulig å leie huset noen dager eller
en weekend for overnatting. Eva
har også ordnet med en panne for
utendørs grilling. Nå går den driftige gjengen i gang med innsiden
av bygget.
Under Napoleonskrigene var
vakthuset en del av signalstasjonene, den såkalte optiske telegrafen som gikk fra Flekkefjord til
Oslo. Under første verdenskrig var
klaffetelegrafen byttet ut med telefon og stasjonen var utstyrt med
kikkert. Herfra observerte man at
det norske dampskipet Thorunn
av Bergen var kommet utenfor
tremilsgrensen som gjorde det
mulig å kapre skipet. En tysk ubåt
kom opp til overflaten og satte
om bord tyske kaprere. Dette ble
straks meldt til torpedobåten Orm
i Kragerø og torpedobåten Raket
fra Staværn som ilte til unnsetning. Likevel endte det med at skipet ble ført til Tyskland under tysk
flagg og kommando. Dette førte til
politisk oppstyr mellom Norge og
Tyskland. Tyskland hevdet å være
i internasjonal rett ettersom båten
av utenfor den daværende norsk

sonen og uten papirer. Båten ble
likevel frigitt fra tysk fangenskap
2. august 1917.
Ellef Ellegaard, bestefar til den
nåværende Ellef Ellegaard på
Gumøy hadde vakttjenesten her
oppe fra den ble opprettet i 1917
til 1940. De siste årene som sjef for
en vaktstyrke på fire mann.
Da vi i dag nærmet oss toppen
viste Eva meg en brønn som hun
og mannen Roy hadde funnet.
Brønnen er god og steinsatt og fylt
til randen av godt vann. Brønnen
er halvannen meter dyp. Eva er
ikke sikker på hvem som har lagd
brønnen, men et kulturminne
er det og en god vannkilde er det
også. På toppen var det noen familier som hadde tatt turen til topps
og nå satt og nøt utsynet over Kragerø. Her oppe fra er det vakkert
utsyn over Kjøpmannsfjorden og
Bærøyfjorden til Valberg og Kragerø, og utover til Jomfruland og
Oterøy og Arøy. Ja, man ser faktisk
helt til Larvikitt-bruddet i Larvik
herfra. Benker og bord er sponset
av Rolf Brekka og fraktet opp til
toppen av blant andre Jens Egil
Ellefsen og Erik Ballestad. Nå er
det et fint sted å sitte når man har
nådd toppen til en velfortjent rast
med kaffe på termosen. l

Mitt livs torsk
Vinter er og blir en fin torsketid. Og ettersom jeg er
heldig å bo nær en skjærgård med spennende fjordarmer i umiddelbar nærhet, så har selvsagt
torskefiske på isen vært en morsom
variant. Det er slett ikke hvert år
det blir sterk fjordis, men av
og til slår det til med god is
og fristende muligheter.
Jeg minnes spesielt en
stille og rolig dag i begynnelsen av februar. Jeg tror
det var i 1980 eller like der
omkring. Da var det en del
kalde vintre med god is på
sjøen.
Min bror og jeg hadde tatt ferga
over til Skåtøy, og kjørt videre tvers over øya
så langt ut mot Jomfruland det går an å komme. Det er
ikke så ofte det er is om vinteren så langt ute som her,
men nå hadde vi muligheten.

Et ferskt rykte om en kar som
traff på masse torsk i silda her ute,
har fått fiskefeberen til å stige adskillige hakk. Men det skal litt flaks
til for å treffe på sildetorsken.
Med i sekken ligger solide pilkesnører med røde gummimarker
som opphengere og hvert vårt eksemplar av Nilsepilken i enden.
Det er den med faststøpte kroker
med røde og grønne lysflekker på
sidene. En skikkelig slager som
jeg ble kjent med fra guttedagene
på en hjemlig fjord full av fisk. Isen ser flott ut, og en
liten test med isvekka viser at tykkelsen er helt fin. Vi
beveger oss utover fra land, mellom noen holmer, og
spekulerer litt på hvor vi egentlig skal forsøke oss. Her
har ingen av oss prøvd før, så det blir litt på måfå når
vi bare velger oss et litt bredt sund mellom to holmer.
- Vi prøver her!
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Et bilde fra ca. 1980 på isen mellom
Skåtøy og Jomfruland som viser at det av
og til kunne være utrolig mye torsk å få.
Mannen på bildet er Reidar Braatø.
(Foto: Stian Roalstad).

Det er litt merkelig, men det er noe helt spesielt å
stå på en sjøis og hogge et hull som rommer all verden
av spenning og forhåpninger. Like spennende er det å
slippe pilken ned, ta noen prøvende drag innimellom
nedover i vannet, og vente på at noe skal skje. Dersom
torsken står i silda, så er det ofte at fisken står litt over
bunnen.
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Fra toppen av Vestre Gumøyknuten er det flott utsikt og fint å
sitte takket være bord og benker fra Rolf Brekka.

Eva Isnes er primus motor i dugnadsgjengen
som har malt vakthuset utvendig og skaffet
bålpanne til de besøkende.

Etter mye dramatikk kom rekordtorsken min på
15 kilo endelig opp på isen.

Og så skjer akkurat det som en drømmer
om på isfiske. Pilken har ennå ikke vært i
bunnen før det er fisk på.
- Her er den!

Jeg roper til bror min, som ennå ikke har
fått snøret uti.
Nå får han virkelig fart på seg. Og mens
jeg drar opp min første torsk, hører jeg han
hoie fornøyd litt bortenfor. Fast fisk, han
også. Min har tatt pilken, mens hans sitter på den røde opphengeren. Fine torsker,
som gulper småsild oppe på isen.
Vi trenger ikke pilke lenge før det er fisk
igjen, og vi skjønner at vi har truffet godt
med valg av fiskeplass. For her handler det
uten særlig tvil om et sted der torsken har
samlet seg for å beite sild.
Av og til kan vi kjenne at fisken er borti
og biter i pilken på vei ned. Da er det alltid
bare et tidsspørsmål før neste fisk sitter på.
Det blir mye fisk oppe på isen etter hvert,
alt fra et par kilo opp til omkring fem. De
minste putter vi ned i hullene igjen om de
ikke er for mye skadet.
Det begynner å dabbe litt av etter hvert,
kanskje fordi stimen er i ferd med å forflytte seg videre.
Vi begynner å tenke på å gi oss da det

Eva leder an på idylliske veier opp mot Signalen
eller Vestre Gumøyknuten. Takk for turen!

plutselig sitter dønn fast hos meg.
- Er det bånn?
- Nei, det lever!
Det går opp for meg at jeg har på noe virkelig stort nede i dypet.
Fisken tar i, og jeg må slippe ut litt snøre. Etter hvert roer den seg litt, og jeg kan
hente inn noen meter igjen. Så stopper det
dønn igjen, og slik holder det på en stund.
Bror min er for lengst kommet bort for å
følge dramaet.
Jeg vet ikke hvor lenge tvekampen pågår, men det hele går etter hvert i fiskerens
favør. Snart ser jeg torsken i hullet. Men
da oppstår nye utfordringer. Pilken sitter
nemlig i brystfinna på torsken. Og selv om
jeg har hugget et ganske stort hull, så er
jeg helt avhengig av å få hodet opp i hullet
først. Dette er ikke lett, fordi torsken hele
tiden vrir seg til siden, og vil ikke opp.
”Nå er rådyra gode”, sier jeg, og tenker
på historien om han som tviholdt på sin
livs torsk med hendene nede i et ishull i en
time mens andre løp av gårde til nærmeste
15

hus for å skaffe øks til å utvide borehullet.
Jeg får en idé.
- Kom hit med pilken din, roper jeg litt
hektisk til broderen.
Jeg stikker armen ned i hullet og forsøker å få festet hans pilk framme i hodet på
fisken et sted. Etter noen forsøk lykkes det,
og endelig får jeg manøvrert det digre torskehodet opp i hullet. Da er det bare å dra.
Den ene pilkekroken knekker, men torsken
er allerede berget. Opp på isen kommer en
skikkelig rugg av en torsk, rene smågrisen.
Det er full begeistring, og den flotte fisken
blir behørig betraktet og veid.
15 kilo, viser vekta. Du snakker om fiskelykke!
Fremdeles er dette min livs torsk, og jeg
har vel egentlig liten tro på at det skal dukke opp noen større. Selv om en selvfølgelig
aldri kan være helt sikker…
Fra boken ”Fiskeglede” av Roar Thorrsen
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Mesterlig malt av Andvik
”Andvik maler Jomfruland” heter en rykende fersk
bok på markedet. Det er bare en ting å si om
Andviks malerier fra Jomfruland: Mesterlig!
tekst: SIGBJØRN LARSEN

Med disse maleriene så maler Andvik seg solid inn i norsk kunst som en av de store
mestere. Hans portretter er like gode som Christian Kroghs, hans vannstemninger
like gode som Thaulows. Han er på mange måter bedre enn Nerdrum. Hvorfor?
Fordi han maler stemningene og menneskene i et landskap på en måte som gjør at
vi kan kjenne oss igjen. Her er ingen vulgarismer eller fremtidsvisjonære drømmelandskap. Her er landskapet slik det fremstår i dag med alle sine vakre fasetter
av sommerdager, kveldsstemninger, glade barn, vakre kvinner. Kort sagt; naturen
slik den er, formidlet på en måte som gjør at vi er til stede i stemningene i øyeblikket. Det er en vakker sommerkveld på Jomfruland hovedgård. Solen går ned over
Jomfruland. Glade barn hopper til havs ved brygga, så vi formelig hører de hviner
av fryd. I stedet for noen håpløse kubistiske modernistiske vinkler og uforståelig
dystert vissvass, så er det endelig en som kan male!! En som ikke bare kan male
en hånd, men hele kroppen, som bader, synger, danser og ler. Selvportrettet hans
med stråhatt fra Jomfruland er så gnistrende gjennomført at det ikke står tilbake
for noen. Johnny Andvik treffer midt i øyet! Skagenmalerne, Norges gullalder med
Werenskiold, Thaulow, Kittelsen og Krogh. Det er i denne gruppen vi kan plassere
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Johnny Andvik! Han har malt Jomfruland på en
måte som alle fastboende og hytteeiere på øya
må være mektig stolte over. Disse maleriene
er med på å øke eiendomsverdiene med flere
hakk! Selvfølgelig er det mange som allerede
har funnet paradiset her ute, men sannelig er
det ikke også gnistrende malt av Andvik.
Det er ikke så mye tekst i boken, men det gjør
ikke noe. Et bilde taler mer en tusen ord heter
det. Det er i alle fall tilfelle her! Ikke faller han
for fristelsen til å tråkke i gamle oppgåtte spor
heller. Snarere enn de tre jomfruer som i følge
sagnet har gitt øya navn, så maler han alvedans på Jomfruland så betrakteren må bli helt
ør av og danse med! Det skulle være artig å høre hva Anders Zorn ville ha ment!
Penselstrøkene er lette og fine og Andvikske. Med sin egen stil formidles stemningene i landskapet på en gjennomarbeidet og særpreget måte. Det males ikke bare
et tre eller en stein. Det er kveldsstemningen når solen går ned på stranden og
jentene tuller seg inn i badehåndkleet, en beiler ror utenfor brygga og sommeren
er på hell som males. Jeg kjenner lukten av tang og salt sjø helt hit. Gratulerer
med et mesterverk! l
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O Hadeland
med din glede!

Lysene er tent på julegrana. Puddersnøen ligger hvit og lett over
rødmalte laftede bygninger, teglsteinskjellere og hvite staselige
våningshus. Fra bakeriet dufter ferskt nybakt rugbrød. Inne fra
glødende smelteovner henter glassblåserne ut en klump med flytende
masse. Snart blåses glass av spreke lunger gjennom lange rør slik
glassblåserne på Hadeland har gjort det i uminnelige tider.
Hadeland Glassverk er Norges eldste industrivirksomhet i fortsatt drift.

tekst: SIGBJØRN LARSEN

Vil du oppleve skikkelig julestemning så er det få steder som er så
preget av rike håndverkstradisjoner som Hadeland Glassverk. Her
finnes koselige butikker, gallerier, cafeer og bakeri, men mest av
alt så finnes det en livskraftig glassblåsertradisjon som det fortsatt
blåses liv i hver eneste dag. Her lages fat, flasker, isbjørner, lysestaker og alt annet du kan tenke deg som kan lages av glass. Mestere
og svenner utfører de vakreste arbeider av flytende glass. Det er en
kunst som må læres. Noen av mesterstykkene står utstilt i museumsavdelingen, men det er også et utsalg der du kan få kjøpt alt fra
drikkeglass til serveringsfat.
Inne på bakeriet er det samtidig også en hyggelig cafe. Her får
du kjøpt kanelboller, kaffe og all slags bakverk. Spesialiteten er
rugbrød. Det er bestillingsliste på dette brødet som smaker så godt
for eksempel til sild.
Over i glasshytta er det flott å se på når glassblåserne utfører dette
håndverket. Representerer du en bedrift kan vi anbefale et bedriftsbesøk på glassverket. Her er det mulig å benke seg i et amfi og se på
mesterne som utfører glassblåsingen etter alle kunstens regler. Det
er et fascinerende skue når glasset formes fra en gul flytende geleaktig masse til en flaske eller glass eller noe annet fint. Blåse, rulle,
blåse, forme, skjære og vips så står det plutselig en vase på et bord
foran deg! Noen får prøve seg og så skjønner de samme noen hvor
vanskelig dette er. Alle vi andre som ser på også. Hyggelige guider viser deg omkring i anlegget og forteller deg om glassverkets historie.
Så kan gruppen eventuelt avslutte besøket i den flotte restauranten
med utsikt over vannet. Her kan du bestille for både enkeltpersoner
og selskaper. På glassverket finnes også styrerom og serveringsmu-

ligheter i den gamle møkkakjelleren som ble innviet til serveringssted av selveste Kong Olav!
Har du lyst på en tur i et julekortlignende landskap med
dompaper, fuglenek og snødekte graner til en hyggelig
julehandel i flotte omgivelser så er Hadeland Glassverk
bare en kort kjøretur unna! Skal du virkelig slå ut
håret ligger både hotellene på Thorbjørnrud
og Klækken laglig til etter å ha fått med
deg julestemningen på glassverket! l
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Åpner verdens første
opplevelsessenter for Playmobil
Når sommergjestene
strømmer til Kragerø
om et drøyt halvår,
er det tidligere postbygget gjort om til
et playmobilmuseum.
Dette kan bli første
etappe mot en familiepark uten sidestykke i
verden. Det betyr i så
fall at Kragerø får et
”fyrtårn” innen reiselivet som mange har
savnet.
Erik Skaarup har verdens største samling av Playmobil-figurer.
Mange av hans figurer finnes ikke
en gang på fabrikken som produserer de fargerike lekene.
Kragerøs næringskonsulent Per
Anton Krogsrud er veldig fornøyd
med at planene om et opplevelsessenter for Playmobil blir en
realitet. Kommunen har stilt opp
med penger til planleggingen og
arbeidet med søknader, og Innovasjon Norge trør til med friske

Kragerø får e
t ”fyrtå
innen reiseliv rn”

nær stor nok til å gi plass til hele
Skaarups samling. - Vi trenger en
tomt på minimum seks mål, som
kan bygges ut til en familiepark,
sier playmobilentusiasten.
Erik Skaarup er bakeren med
Playmobil som hobby. Han var
ikke store karen da han fikk sin
første figur, og siden har han samlet, samlet og samlet.

Erik Skaarup driver Europas eneste spesialbutikk for Playmobil-leker. Til sommeren åpner han et opplevelsessenter i den tidligere postgården.

midler som sikrer driften i to år.
Playmobil-fabrikken støtter planene, og en markedsundersøkelse
viser at det er grunnlag for å satse

på prosjektet.
Nå er det om å gjøre å skaffe investorer som kan bli med på veien
videre. Gamle Posten er på langt
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Kan bli levebrød
- Målet er at hobbyen skal bli levebrødet mitt. I så fall legger jeg
bakeryrket bak meg, sier Erik.
Midt i Kragerø sentrum har han
startet Europas eneste spesialbutikk for Playmobil, og en egen
nettside sørger for kontakt med
kunder over hele verden.
Det er neppe mange andre forretninger i Kragerø som trekker

like mange kunder utenfra kommunen som Skaarups Playmobilbutikk.
I Gamle Posten skal Skaarup
satse på opplevelser for hele familien. Store figurer fra ”roadshow”,
vikinger og sirkus skal danne
grunnlaget for museet; sammen
med et eget 3D-program, som gjør
alt svært så fascinerende og levende på skjerm. De som besøker
museet skal kunne styre figurene
og bestemme bevegelse, lyder og
lys.
- Jeg er helt sikker på at ungene
ikke blir alene om å ha det gøy,
sier Erik. - Dette blir noe for hele
familien. l
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Solid ordretilgang
for Skjærgårdsmalerne
tekst og foto: WILLY NILSEN

Du må til Grenland for å finne et
større firma innenfor malerfaget
enn Skjærgårdsmalerne. Med
10 ansatte kan Morten Bohlin ta
hånd om både små og store oppdrag. Da vi var innom lokalene
i Rønningen, var han klar for et
møte i Risør der byens kulturstue
skal få en innvendig ansiktsløftning. - Det skjer noe hele tiden,
og vi har heldigvis godt med jobber, sier han.
Egentlig heter firmaet Måkeredet AS, Skjærgårdsmalerne.
Eiere er Morten Bohlin og Arve
Mastereid med en halvpart hver.
Morten er både daglig leder og
utøvende i faget. - Det har skjedd
veldig mye i bransjen de siste
årene. Nye produkter gjør det
lettere for folk å gjøre jobben selv,
men mange ser fordelen i at fagfolk utfører arbeidet. Vi maler, tapetserer og sørger for gulvbelegg.
Samarbeidet med snekkerfirmaer
er viktig for oss. Når de gjelder en
del større jobber, har vi et godt

samarbeid med Kruse Smith.
Det er ikke så enkelt å få tak i
malere. Bohlin har 10 ansatte fagarbeidere, og skulle gjerne sett at
rekrutteringen til yrket kunne ta
seg opp. - Det er et trivelig yrke,
men likevel ikke så populært
blant de unge, sier han.
Tidligere jobbet han i Malerbua og hos Fridtjof Johnsen
(Jernia), og han lærte også mye
av den gamle mesteren Arvid Jensen- Jeg husker spesielt restaureringen av Legatsalen. Da ble det
benyttet mange gamle teknikker
for å få frem detaljene.
Navnet tilsier at mange av
jobbene dreier seg om skjærgården. Hyttene utgjør en stor del
av markedet, akkurat som for
mange andre håndverksbedrifter i Kragerø. Men i tillegg tar
Skjærgårdsmalerne seg av små og
store jobber på fastlandet. Nylig
ble arbeidet med Gjerstad skole
avsluttet, og i Kragerø har firmaet
ansvar for blant annet apoteket
og leilighetene i Nordraaksgate.
Hvis han skal peke ut en spesi-

Distriktets stø
rste
malerfirma

- Skjærgårdsmalerne har godt med oppdrag både i skjærgården og på fastlandet, sier Morten Bohlin.

ell jobb, nøler han ikke: Jernbanebygget!
De som har vært innom det

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

staselige bygget etter restaureringen, kan ikke unngå å se at
fagfolk har vært i aksjon. - Det

var en stor og spennende jobb. Vi
er godt fornøyd med resultatet,
sier Bohlin. l
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Annonser i en avis
Brønnboring med
Brønnboring med vanngaranti!

Boring i forbindelsevanngaranti!
med:
vann og avløp på hytta - svømmebasseng - vannbåren varme
Vi monterer alle typer Boring
pumper!i forbindelse med:
Vi reparerer gamle pumper og skifter
ut gamle
anlegg!
> vann
og avløp
på hytta

> svømmebasseng
> vannbåren varme

Spør oss også om fundamentering av brygger!

> Vi monterer alle typer
pumper!
> Vi reparerer gamle

Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal • tlf: 35 98 71 11/970 90 104
fax: 35 98 08 38 • mail: kim-braa@online.no
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som leses!
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KOSELIG JULEGAVEHANDEL
Mye for pengene!

Bedriftsgaver

NORGES

TANGEN klar og sotet
1. sort

STØRSTE &
HYGGELIGSTE

÷50%

Noen av Glassverkets produkter ser du aldri i butikkhyllene. Dette er unike produkter
laget etter bestilling fra bedrifter, idrettslag, foreninger og andre til bruk som gaver,
premier, utsmykning, utmerkelser etc.

FABRIKKUTSALG

FABRIKKUTSALGET

FABRIKKUTSALGET
KUVERTKARAFLER 2. sort
GILDE drammekaraffel 4 pk
ord. pris 1. sort 699,- Nå 299,-

Personlige gaver
Som Norges eldste kunstindustribedrift har Hadeland Glassverk solide tradisjoner i leveranser
av eksklusive firmagaver. Vi har et stort utvalg av kolleksjonsvarer og profileringsartikler som kan
personifiseres med navn, logo eller annen gravering. Mange foretrekker likevel å samarbeide
med vår designer for å utforme sin helt egen, unike og personlige gave. Hadeland Glassverk
hjelper til med alt som må gjøres både før og etter selve håndarbeidet - fra idé og utforming,
til innpakning og utsendelse.

RØDNISSE bestemor og bestefar
Samsort
ord. pris 1. sort 698,- pr sett

Kontakt oss for en hyggelig prat: Tlf. 61 31 64 34
eller e-post: salg@hadeland-glassverk.no

299,-

Nå
pr. sett
SESONGUTSALGET

SESONGUTSALGET

Ta med deg jobben til Hadeland Glassverk!

GALAKSE stettefat 320 mm
samsort, ord. pris 1. sort 449,-

PORSGRUND PORSELEN
NISSE servise, samsort

Start det nye året sammen med dine kollegaer i inspirerende omgivelser på
Hadeland Glassverk.

129,2 stk 199,-

1/2 PRIS

1 stk

av ord. pris 1. sort

Glassverkets eventyraktige parkanlegg, levende glassverksproduksjon og inspirerende
designbutikker, danner en helt spesiell ramme rundt selskapet. Våre historiske bygninger
inneholder både møterom og selskapslokaler, der alle fasiliteter selvfølgelig er tilstede.
Vi serverer deilig hjemmelaget mat og har gode overnattingstilbud like i nærheten.

Januartilbud:

KRAMBODEN

PORSELENSHUSET

KOSELIGE KOPPER FRA MILLE MOI

kr

Møteromspakke med aktiviteter og
lunsj: Fra 399,- pr person
Inneholder:

PORSGRUND PORSELEN
TID/NATHALIE serviser, 1. sort

179,-

• Møterom (trådløst nettverk)
• Kaffe/te/frisk frukt
• 2-retters lunsj
• Aktivitet i Glasshytta

1/2 PRIS

Aktivitetsmeny:

• Ølkåseri med smaking
• Akevittkåseri med smaking
• Guiding i Glasshytta
• Designkonkurranse med
Glassblåsershow
• Glassknusing og stabling
• Kanefart
• “Huldretimen”

Kontakt oss for et godt tilbud og vi hjelper deg med planleggingen: Tlf. 61 31 66 19 eller
e-post booking@hadeland-glassverk.no
%
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FINN JULESTEMNINGEN MED VENNER, FAMILIE OG NABOEN HOS OSS!
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Vi tar forbehold om utsolgte produkter og trykkfeil.

GLASSBUTIKKEN

Skjærgårdsliv

Hos oss skal kundene
møte en fagperson
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Det var mange som advarte meg
da jeg byttet fra Jotun til Flügger for sju år siden. Jeg har ikke
angret en dag.
Robert Hellermyr er Kragerøs
eneste praktiserende malermester. Han lærte faget av malermester Rayner Bohnhorst, og har
brukt kunnskapen til å bygge opp
bedriften i Vadfoss til distriktets
eneste rene faghandel som kan
tilby alt til oppussing, nybygg og
vedlikehold ute og inne.
Det er hektisk aktivitet i lokalene når Skjærgårdsliv kommer
innom. Liv Unni Moldfjell og
Robert betjener kunder, mens en
håndverker slapper av i kaffebaren.
- Det er gledelig å se at vi har
kunder både innen proffmarkedet og blant private, sier Robert.
Men suksessen har ikke kommet
av seg selv. - Flügger er Nordens
største kjede av malingsbutikker,
og har jobbet med miljøprodukter i 30 år. Likevel var det ikke
så mange som kjente til dette

OG
HYTTER

Malermester
Robert
Flügger Farve Hellermyr i
Kragerø:

ser på kompetanse ute i butikkene. - De som kommer til oss, skal
møte en fagperson bak disken,
sier Robert, som legger vekt på at
det dreier seg om mer enn maling, pensler og annet nødvendig
utstyr. - Vi har også alt av tapeter,
og det aller nyeste; nemlig dekor,
som brukes til å friske opp en
vegg eller et vindu.
- Det er spesielt populært til
barnerom, sier Liv Unni, som har
jobbet i bedriften siden juni i fjor.
Hun stortrives i bransjen, og har
vært på flere kurs i konsernregi
for å øke egen kompetanse.

Hos Flugger skal kundene møte en fagperson bak disken. Robert Hellermyr har
hjelp av Liv Unni Moldfjell. (Caroline Brodahl jobber også i butikken, men var
ikke til stede da bildet ble tatt.)

merket da vi åpnet butikken, sier
Robert. - Kragerøfolk har vært
skeptiske, men etter hvert ser
stadig flere at det dreier seg om

kvalitet til fornuftig pris. Vi ser
også at hyttefolk blir mer fortrolige med produktene våre.
Konsernet bruker store ressur-

Nettbutikk
Konsernet er først i bransjen med
salg av maling på nettet, flügger.
no. - Her kan folk gå gjennom
produkter og priser i ro og mak,
bestiller varene og få dem levert
hjemme, på hytta eller her hos
oss i butikken. Tjenesten er svært
populær, sier Robert.

godt fornøyd med utviklingen. En av fordelene med våre varer,
er at alt blir produsert av Flugger.
Det betyr at vi kjenner produktene svært godt, og kan innestå
for kvaliteten, sier Robert, som er
veldig fornøyd med at Flüggerspann er å se på arbeidsplassene
og utenfor privathus. - Av større
oppdrag i vårt distrikt kan jeg
nevne Legaten, Chic-gården,
Evensen, Apoteket, leilighetene i
Nordraaksgate og Sunde Skole.
Velger acryl
Malermesteren har svaret klart
når vi spør om valget mellom
oljebasert maling og acryl. - .
Acryl. Det er mer holdbart og
mer miljøvennlig. Men i noen få
tilfeller bør man velge oljemaling.
Det gjelder for eksempel for hus
fra 1800-tallet der det er brukt
linoljemaling. l

Godt fornøyd
Malermesteren hos Flügger er

HUS:

g
> Nybyg joner
as
> Repar
urering
> Resta
er
> Brygg

BÅTOPPLAG:
Lagring inne eller ute
Konservering, vask og polering
Henting og levering på brygga

Johan Brekka
Entreprenørfirma A/S

Kammerfossveien 10, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 22 19 l Mobil: 920 96 731 l Fax: 35 98 23 66
www.johanbrekka.no l bygg@johanbrekka.no
Båtopplag: Tlf. 905 80 258 l opplag@johanbrekka.no
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Tar opp arve
n

i Det rosa hu

set:

Kirkens advents- og juleprogram 2010
Søndag 28. november – 1. søndag i advent:
Kragerø kirke kl.11.00: Advents – og familiegudstjeneste. B.H.Modalsli.
Utdeling av bøker til 3, 4 og 6 åringer
Sannidal kirke kl.18.00: Lysmesse med konfirmantene. Michael Wohlenberg
Hellekirken kl.18.00:
Lysmesse med konfirmantene. Harald Gulstad
Søndag 5. desember – 2. søndag i advent:
Støle kirke kl.11.00:
Advents - og familiegudstjeneste. B.H.Modalsli
Utdeling av bøker til 3, 4 og 6 åringer. Støle kirkes korgruppe.
Kragerø kirke kl.11.00: Adventsgudstjeneste. H.Monsen. Kragerø Jentekor
Sannidal kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Michael Wohlenberg
Utdeling av bøker til til 3- og 4-åringer. Sannidal kirkes barnekor
Skåtøy kirke kl.18.00: ”Vi synger julen inn ”. Marcell Singers. Barn og unge fra Skåtøy, sang
og spilll. Annika Westgård, fele,sang. G. Fjellheim og B.H.Modalsli
Kragerø kirke kl.21.00: Konsert. Rune Larsen, Torstein Sødal, Tor Endresen og
Marianne Aas Hansen
Fredag 10. desember:
Hellekirken kl.18.00:
Julekonsert. Mini, Angels og Teens, Helle skolekorps,
Kragerø Sangforening, Robert Czyz og Harald Gulstad
Lørdag 11. desember:
Støle kirke kl.18.00:
Julekonsert. Annika Westgård, Støle Kirkes Korgruppe, SKUK,
Ove Brede, Barn og unge, sang G.Fjellheim og H. Gulstad
Søndag 12. desember - 3. søndag i advent:
Skåtøy kirke kl.11.30: Adventsgudstjeneste og Lucia feiring. Barn medvirker.
B.H.Modalsli og Gunvor Fjellheim
Kragerø kirke kl.18.00: Julekonsert. Byens kor og korps. B.Modalsli.
Sannidal kirke kl.17.00: Julekonsert. Sannidal skolemusikk, Kjølebrønd Blåsegruppe, Voksen
korps fra Sannidal, Juntos , Laudate , Robert Czyz og Michael Wohlenberg.
Tirsdag 14.desember:
Støle kirke kl.19.30:
Advents – og julemusikk med De ni lesninger. Kragerø Kantori.

Torleif og Karen Marie er veldig fornøyd med at Fredrik er klar for Det rosa huset.
- Jeg er trygg på Fredrik. Han har solid bakgrunn og god utdannelse, sier Torleif.

Søndag 19. desember – 4. søndag i advent:
Kragerø kirke kl.20.00: Advents – og julemusikk med De ni lesninger: Kragerø Kantori,
Kragerø Jentekor. H.Monsen

- Jeg er trygg på Fredrik,
sier nestor Torleif Kilen

24. desember - Julaften:
Seniorsenteret kl.10.30:
Juleandakt . Diakon Berit Lian
Marienlyst sykehjem kl.12.00:
Juleandakt.. Diakon Berit Lian
Tangeheia Omsorgsbolig kl.13.00: Juleandakt. Diakon Berit Lian
Kragerø kirke kl.14.00:
Gudstjeneste. Mini-mini. Sam Tore Bamle
Kragerø kirke kl.16.00:
Gudstjeneste. Kragerø Jentekor. Sam Tore Bamle
Stabbestad Omsorgsbolig kl.12.00: Juleandakt. H.Monsen og G. Fjellheim
Skåtøy kirke kl.14.00:
Gudstjeneste. H.Monsen. Barn synger.
Per Apelseth, julesang/dikt.
Støle kirke kl.16.00:
Gudstjeneste. H.Monsen. Barn synger.
Per Apelseth, julesang/dikt.
Sannidal bokollektiv kl.11.00:
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Sannidal omsorgsboliger kl.11.45: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Sannidal kirke kl.15.30:
Familiegudstjeneste. Michael Wohlenberg
Hellekirken kl.15.30:
Familiegudstjeneste. Harald Gulstad

tekst og foto: WILLY NILSEN

Savnet kommer først når noe er borte. Da
Chic-gården ble rammet av brann natt til
4. mai, forsvant også en livsnerve i et livlig
sentrumsmiljø.
La oss ta for oss bakgrunnen.
Torleif Kilen startet som handelsmann i
Bardusgården i 1955 og flyttet senere til
Storgata, nærmere bestemt Napergården.
I 1985 samlet han virksomheten i moderne lokaler i det rosa huset og utstyrte
det lille varehuset med en rulletrapp. Det
var Kragerøs aller første rulletrapp, og
mange mente at det måtte være toppen
av stormanngalskap. Men hva skjedde?
Både fastboende og tilreisende fant seg
vel til rette mellom hyllerader av parfyme,
vesker og andre lærvarer, reiseeffekter,
leker og babyutstyr. Og rulletrappa var en
bekvem vei til andre etasje.
- Det ble en suksess, sier Torleif, der
han sitter i godstolen på Hestøya og nyter
sitt otium, som det heter. Med på praten
med Skjærgårdsliv er også kona Asborg
Aarø Kilen, datteren Karen Marie Kilen
Windegaard og barnebarnet Fredrik Windegaard. Tre generasjoner er samlet, og
gjett om Torleif, Asborg og Karen Marie er

25. desember - 1. juledag:
Kragerø kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. H.Monsen. Kragerø kantori
Sannidal kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
26. desember - 2. juledag:
Støle kirke kl.11.00:
Hellekirken kl.11.00:
Kjølebrønd bedehus kl.11.00:

Høytidsgudstjeneste. Sam Tore Bamle
Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg

Mandag 27. desember:
Kragerø kirke kl.19.00: Romjulskonsert. Robert Carding. Kragerø Jentekor og medlemmer
fra Kragerø kantori. Bejamin Brittens Cermony of Carols fremføres.
31. desember - Nyttårsaften:
Skåtøy kirke kl.16.00: Fakkelvandring til Darefjell. B.Modalsli.
Sannidal kirke kl.17.00: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Kragerø kirke kl.23.15: Gudstjeneste B.H.Modalsli
Lørdag 1. januar - 1. Nyttårsdag:
Kragerø kirke kl.12.00: (NB!)

Økumenisk gudstjeneste. B.Modalsli.
Alle byens kirkesamfunn inviteres til å delta

Søndag 2. januar - 2. nyttårsdag:
Sannidal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Arne Lauvhjell.
Støle kirke kl.17.00:
Familiejuletrefest. H.Monsen.
Kragerø kirke kl.18.00: Violin og klaverkonsert. Elever fra Purcell skole i London.
(bekreftes ved nærmere annonsering i lokalavisen)
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glade for at Fredrik er klar til å overta. Men
han blir ikke alene. Her blir det mye hjelp
å få fra den eldre garde i familien!
- Jeg er veldig trygg på Fredrik. Han har
god bakgrunn og solid utdannelse. Dette
går bra, sier Torleif.
Det har vært hektisk aktivitet i Det
rosa huset etter den fatale brannen, og
innspurten har vært veldig krevende. Men
man kom i mål, og torsdag 24. november
kunne dørene åpnes for forventningsfulle
kunder.
Fredrik har sin utdannelse fra BI der
han tok en bachelorgrad innen varehandel. Ved siden av studiene ble det mye
jobbing, blant annet for veskeleverandøren Janic&Carlo. Det ga god innsikt i
bransjen. Når man legger til alle somrene
og kveldstimene han har jobbet i Chic
i yngre år, blir det alt i alt et svært godt
grunnlag for å drive en moderne forretning i Kragerø. - Alt er nytt og moderne,
og kundene vil finne det samme varespekteret som tidligere, sier handelsmannen, som tar opp arven i Chic som tredje
generasjon.
Med seg fra Oslo har han kone og datteren Sara på syv måneder. Så hvem vet?
Om noen år blir kanskje arven ivaretatt av
fjerde generasjon! l
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Roger Randahl har sendt oss disse flotte
bildene fra en skitur på Jomfruland
i vinter. Det å gå på ski på utsiden av
Jomfruland har ikke vært hverdagskost
de siste vintrene, men i år var det fullt
mulig. Det var nesten som på fjellvidda,
strålende sol og en flott opplevelse! sier
Randahl, som tok bildene med sin mobiletelefon. Vi fikk også oppleve ”skruisen” som tårnet seg opp som de
reneste isfjellene der ute. Fergeturen
utover i isødet tok to timer og var en
fln bonus på turen, der vi fikk oppleve
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MARKISER - PERSIENNER

www.tlv.no
KVALITET l KOMPETANSE l SERVICE
Einar Holm
Andersen, Bjørg
S Liane og
Kari Vonheim
Randahl koste
seg på skitur på
Jomfruland.

Markisemannen og TLV- Din varmepumpeleverandør forhandler kvalitetsproduktet.
Montering og service utføres av autoriserte fagfolk.

GRATIS BEFARING OG UFORPLIKTENDE TILBUD!

TLF. 45 63 86 13
26

Skjærgårdsliv

varte helt til påske...
skjærgården i vinterskrud utover til Jomfruland.
En skitur på Jomfruland i slikt vær kan trygt
anbefales til alle. Vinteren i år slapp taket først
ved påsketider, selv om det nok ikke var skiføre
på øya helt til da. På vår tur var det pudderføre
og blå swix stråler Randahl som gjerne deler sine
vinteropplevelser med våre lesere. Vi sier tusen
takk for muligheten til å videreformidle noen av
disse fine inntrykkene og oppfordrer våre lesere
til å sende inn sine bilder fra skjærgårdsopplevelsene gjennom alle årstider til oss til
morten@turer.no.
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Jeg vokste opp i

eventyret
Del 1
6

av Sigbjørn Larsen

Isfiske
Når is og snø gjør det nærmest uframkommelig i skjærgården går øyriket nærmest i dvale. Sliter du deg opp på en
aller annen topp kan du se ut over vinterlandet. Så stille,
så stille og uendelig rolig ligger det der. Det ser nærmest ut
som om det ligger der helt øde og forlatt. Istappene henger
ut av furunålene. Langt der ute bærer en blekgul himmel
bud om noe som skal komme langt der fremme. Det kunne
bli fryktelig kaldt på Langøy. Det var enkle vinduer på barnerommet. Isen kunne dynge opp i store svuller på innsiden. Det hendte at jeg frøys fast i veggen. Pysjarmen måtte
rykkes løs fra sponplatene. Det høres jo helt vilt ut i dag. Vi
hadde det for all del både godt og varmt der under dyna. I
dag har de jo også funnet ut at for tette og isolerte hus bare
fører til allergier og slikt. Hos oss var det heller trekkfullt.
Vi hørte husbukken gnage i gamle bord og musa springe
i veggene. Gulvet var som is før pappa fikk fyr på ovnen,
men han var tidlig oppe, og snart bredte det seg en varm og
god stemning i hele rommet. Det knitret så lystig fra neveren. Pappa var en kløpper i vedskogen. Vi manglet aldri ved.
Snarere solgte vi til de som trengte.
Om vinteren kunne vi fiske på isen. Da gikk ferden på ski
eller skuter ned til Langårsund. Her ble isen røynet med
isvekke før vi begav oss utpå. Vi hadde respekt for isen og
lærte tidlig hvordan vi skulle opptre. Spesielt i strømførende sund måtte vi være forsiktige. Her kunne det være stor
forskjell fra dag til dag. Morsomst var det likevel når vi kunne sparke i frossne landganger. Det vil si i de partiene nær

land som det av og til kunne vanne igjennom. Når disse
partiene frøs til ble isen her speilblank og da gikk det så det
plystret på sparkstøttingen. En brodd på den ene fetlærstøvelen og så dundret vi i vei med lynets hastighet. Fiskekassa
stod surret fast på sparken. Over styret hang vi ryggsekken
med niste og varm kakao. Brontangsundet, den røde kosten, Syngårsholmen, Kjemperyggen og Kreppa var gode fiskeplasser. Vi så gjerne etter om gårsdagens fiske hadde ført
til mye blod på isen. Var det det, valgte vi de hullene der det
var mest blod. En gang hadde jeg med meg noen kamerater
fra Vadfoss. Vi hadde fått fisk i mengder. De fikk med seg
en hel søppelsekk hjem. Forsiktig ringte den ene hjem og
spurte om å bli hentet i Kragerø, men de fikk bare beskjed
om å komme seg hjem med bussen. Da faren hentet dem
i Rønningbakken skjønte han hvorfor guttene hadde bedt
om å bli hentet. Han fortalte stadig denne historien siden
og hvor ille det var at han bad dem ta bussen med all den
fisken. De hadde holdt på hele resten av dagen og kvelden
med å greie å ta vare på alt sammen med rensking og skjæring, maling, filetering og pakking. Det var moro å kjøre
snøskuter på isen også. Vi hadde skuter med pulk, og kunne
raskt bevege oss over store avstander. Noen sertefikatordning var det heldigvis ikke, så vi guttene kjørte snøskuter
fra vi gikk på barneskolen. Jeg husker godt vi kunne få både
en og to plastsekker fulle av fisk på en slik tur. I dag er det
nesten ikke liv av vann. Det har blitt helt forandret. Noen
skylder på ditt og andre skylder på datt. Etter mitt syn er det
en ting som er årsaken til mindre fisk. Vi fisker alt for mye.
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Vi soper havet reint for både fisk og hummer og reker. Snart
blir det vel svart hav her som mange andre steder i verden,
hvis vi ikke snart klarer å snu denne utviklingen.
Ute på isen kunne vi treffe naboen som også var ute og
fisket. Det ble alltid litt morsom kappestrid om hvem som
kunne få dagens største fisk, og stolte som haner ble vi hvis
det en dag skulle bli en av oss. I råka etter ferga måtte vi
passe på, så vi ikke gikk i gjennom. Pussig nok var dette
alltid en god fiskeplass, hvis en kunne fått slått fiskehullet i nattgammel is ute i råka, så var det nesten bestandig
garantert fisk. Når vi begynte å fryse var det tid for å begi
seg på hjemtur. Jeg kan ikke huske en dag at vi kom tomhendte hjem fra isen uten fisk. Måtte det kunne vedvare så
nye generasjoner også kan få gleden av å kjenne spenningen, draget og nappet i kroken der nede i dypet. Bite av seg
blodete, våte, polvotter. Dra senen oppover så den skjærer
seg inn i fingrene med en skikkelig brande av en torsk som
stritter i mot. Forsiktig vippe den over iskanten, og nyte synet av en flott sprellende torsk på isen full av lever og rogn.
Skjære den over med en gang så blodet spruter ut over hvit
snø. Komme hjem. Trekke den. Lage fersk torsk med lever
og rogn. Fyre opp i peisen. Servere med øl og nubbe mens
det knitrer lystig fra bålet. Gulrøtter, purre og persillesmør.
Der ute i vinterlandet et sted er det mulig å gjøre akkurat
det, akkurat nå. Måtte det bare vare!

Skjærgårdsliv

Mer enn 30 års erfaring!
Har du trær som
skygger for sola?

Ring meg på mobilen

900 92 064
ARKITEKTLOFTET

Jeg bor på Skåtøy og er ofte
å treffe i skjærgården dag/
kveld, og kommer gjerne
innom deres sted for en
uforpliktende befaring.

Vi kan fjerne dem for deg
i januar, februar, mars

Arkitekt Øyvind Kristiansen

RING FOR GRATIS
BEFARING!

tlf. 35 99 02 81

Torvgata 1 - 3770 Kragerø - tlf. 35 98 82 74

Byggmester

Vi hjelper til
med alt utendørs!

Olaf Haugland
Vi hjelper deg med:
s Nybygg
s Tilbygg
s Ombygging
s Mindre betongarbeid
s Skadereparsjoner
s

SPØR OSS!

ved forsikringskader
Salg av Konsmohus
www.konsmohus.no

Anleggsgartnermester

Trond Farsjø as

Kontoradresse: Kalstadveien 7A, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 34 55 l 922 85 330 I olafhau2@online.no

3766 Sannidal

Tlf kontor: 35 98 14 00 Mobil: 922 64 789

www.kragerogartner.no

Endelig!
Byens stormagasin
har åpnet igjen
l
l
l
l
l

Parfymeri
Lærvarer
Reiseeffekter
Leketøy
Babyutstyr
Kom
innom for
en hyggelig
julehandel!

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

Alt samlet på 500 m 2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Havgap, en oase for
den helt spesielle gaven
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Hvordan kom du på navnet?
- Navnet Havgap valgte jeg
fordi havgapet åpner seg for alle.
Det kan inneholde mye spennende, mange overraskelser, som en
flott skattekiste. Man føler også
friheten når man ser havgapet
ved Utsikten. Jeg elsker havet og
ikke minst å reise, og via havet
kommer man jo hvor man vil.
- Det måtte jo bare bli HAVGAP,
porten til frihet og nytelse.
Tone Sunde Sanchez har jobbet målbevisst med sitt konsept
siden starten i 2007, først i Stines
Bakke og nå i Storgata. - Vi har en
flott beliggenhet, og vi er stolte
over vareutvalget, sier hun. Til
hjelp i butikken har hun Trine
Salvesen, som stortrives blant
bruksting og gaver litt utenom
det vanlige.
- Flere av våre produkter vil du
ikke finne andre steder i Norge,
sier Tone, som reiser mye for å få
kontakt med leverandører som
satser på kvalitet og design.
Et eksempel på noe spesielt

Utsikten over
skjærgården
ga navnet

er varemerket MeMini, som ble
startet opp i 2006 av trebarnsmor
og designer Kristine Vikse.
Produktene er høykvalitetsklær
til fornuftige priser, og er både
funksjonelle og med et lekkert
design der temaet ”nordisk nostalgi” står i høysetet.
Tradisjonelle håndverksdetaljer
og klassiske snitt gjør at klærne
har et tidløst preg, og kan gå i arv
i flere år.
Under slagordet ”Klær for
barn som får lov til å være barn”
inneholder MeMini kolleksjonene
både pentøy og bruksplagg fra
innerst til ytterst.
Man må helst ha god tid for å
få med seg alt som finnes i denne
butikken. Vi nøler ikke med å kalle Havgap en oase for alle som er
ute etter det helt spesielle til jul,
enten det skal være en gave eller
til bruk i eget hjem. - Vi skulle så
gjerne hatt mer plass, sier Tone,
som også går med en tanke om å
starte flere havgapbutikker.l
Tone Sunde Sanchez og Trine Salvesen ønsker velkommen til en helt spesiell butikk.

Rønningveien 7, 3770 Kragerø Tlf. 92 66 53 16 - Morten

alt innen malerarbeider, legging av
alle typer gulvbelegg, tepper
og byggtapetserng.
Ring for avtale!
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Over veien for disse bodde Josef
og Andrea Gulliksen, Josef var
snekker i all sin dag og han bygget også noen prammer i bua si
oppunder Veten, hvor Arnold har
huset/leiligheten i dag.
Og måle seg med Josef i tempo
var det nok få som kunne, og han
hadde vel sine personligheter, når
alt ikke gikk som det skulle, fortalte hans arbeidskammerater, da
tok han og ga skyggelua en kvart
omdreining, den ene eller den
andre veien. Det var nok enkelte
episoder med Josef under arbeid,
men disse er for vage, men vi
husker godt han bygget huset til
Arthur Tommesen, da var han vel
i 70 årene når han hoppet rundt
på taket, som en ungdom kanskje
kvikkere enn det?
Så var det engang på Barthebrygga hvor vi holdt på og legge
noe tak på noe av bygget, hvor vi
for og gjøre det kort hadde tid til 5
min. det var meldt snø. Også Josef
satte seg urolig men etter 2 min
spratt han opp igjen, de minuttene ville han gå tidligere. Andrea
var rolig og stille og gjorde seg vel
ikke bemerket med noe hun stelte
hjemme for Josef og ungene. Vi
var jo oppe der sammen med barnepike Åse som var jevngammel
med jentene, og husker vel noe
sying?
Josef og broren Abraham snekret i sammen, men det var særlig om vintrene det var lite og
gjøre med snekker arbeid forteller
sønnen Arnold, og da bygde han
prammer som vi var inne på. Arnold forteller at Josef fikk 90 kroner for en pram men at det av dette gikk 45 kroner til matrialer, og
at det gikk ca en uke for og gjøre
ferdig en pram, som muligens var
tinget bort på forhånd? eller kansje var det problemer med og få
solgt den etterpå? Det var mange
som bygde, men 45 kr var penger
som kom godt med, selv om det
ikke ble mange ørene for timen
for det var nok ikke samme timelengden på ukene den gang som
nå. Josef og Abraham bygde en
del hytter utover i Skjærgården, og
vel også noen huser, men det var
mange om beinet fortalte Arnold.
Faren deres het Gullik Olsen og
han hadde bygget huset hvor Arthur og Helga Tommesen bodde,
jeg husker også det bodde en gammel dame i andre etasje, far fortalte om henne, men jeg husker ikke
noe navn. Tullemor fant dørskiltet
hans men ble ikke tatt vare på, og
ligger et sted unner gressbakken.
Han hadde så stor tomt at han
delte med Josef og Abraham som
bygde vært sitt, som var Torjusens
og Salvesens, men de kunne ikke
klare disse økonomisk. Abraham
flyttet til Nessund holmen, mens
Josef flyttet til huset over veien
som Arnold nå har.

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.
Så hadde vi Tomas og Lilly Thorjusen, han var kontorist på E-værket, og hadde også kiosk der Bjarnes er i dag, kanskje overtok han
den etter Tomas? Lilly bakte noen
av kakene de solgte, for hun var
også en del i kiosken. Tomas hadde noe problemer med balansen,
og her var det nok de som trodde
han var beruset, der han plutselig tok en overhaling. Han
hadde også søstrene sine
boende der når vi var unger. Disse hadde garnforretningen Søstrene Thorjusen, men her var vel også
Tomas med?
Så var det Arthur og
Helga Tommesen, Arthur
hadde hatt sin tørn på sjøen, men hadde også mange
år på Sølvvare fabrikken.
Han hadde sine perioder
som bystyre medlem for
N.K.P. som han var trofast
medlem av den tiden jeg
kjente han. Muligens fikk
han vel som flere andre et
annet syn etter vært, for
det de fleste vel ville si var
at det var en gal fordeling
av godene, og det var det
jo ikke bare kommunistene
som hevdet, men så var det
midlet for og oppnå dette,
og maktbruken !
Arthur ble så godt som
blind på sine gamle dager,
men var i byen med sin
hvite stokk ,men han kjente
igjen folk på stemmen. Han var
kommet på Pleiehjemmet og ble
vel over 90 år?
Men føre det så foret de opp
mange griser på Øya og som ble
slaktet og hengt opp i tilbygget til
huset. Det var den gang det var
lovlig og fore opp griser på matrester (skyller) i stedet for og la de
gå i søpla som nå, men disse måtte
hentes rundt om på Øya, og her var
det vel helst den eldste Astrid som
var med på dette. Vi var nok ikke
serlig snille med komplimangene
selv om det ikke var så stygt ment.

Det bodde folk i huset før Helga
og Arthur, og jeg mener og huske
en stor gammel dame. Far fortalte
om det mange ganger, men det var
lenge før en fattet innteresse for og
skrive dette ned, men dette er det
for sent og trege på nå.
Så var det Ingvald og Astrid, Ingvald var bror av Anker Kristiansen
som vi begynte med. Ingvald ar-

beidet på brygga hos N.P. Olsen og
sønn, han kjørte hesten og denne
hadde stallen sin på brygga, men
flyttet senere over til Øya og Gjerløf skjæret. Når Ingvald hadde
bygget nytt hus, ble det også bygget stall på tomta. Ingvald ble ingen gammel mann., vel 60 år?
Da er turen kommet til det største huset som også eide mesteparten av grunnen nedover mot
Urene, og som far fortalte fikk de
ikke gå over Løkka for her var kuer
og jordbruk, og da måttede gå over
heia mot Galeiodden, og det er
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Monsens eigendom vi snakker om,
og fjøset står der enda som et bevis
fra den gang. Ikke husker jeg kuer
ei heller Monsen, men antagelig
var det enken og hennes søster vi
handlet med? Disse var Svenske
og solgte noe frukt, for her var det
mange frukttrær, og når vi kom og
skulle kjøpe for en fem eller ti øre,
var det mange ganger vi hørte dem
si om vi spurte etter pærer
svarte de, de er inte riktig
maune (modne) De var
bestandig rause med målet, og det er vel ikke for
mye sagt at det var mye arbeid for en fem eller ti øre,
men det var greie/kjekke
mennesker, og det var ikke
bestandig de hadde noe i
benkeskapet og da måtte
de gå med ut og finne nedfalls epler eller pærer.
Da har vi vel fått med
alle de gamle husene og de
foreldrene som bodde der,
men ikke i serlig grad ungene, for de var det mange
av og da ville det fort ha
blitt dobbelt opp for her
var det nok mangen spillopp fra enkelte, hvor
noen er i barndoms minner fra oppveksten på Øya.
Kristiane Larsen brød
dama hadde jeg med når
vi skrev om Østre Øya,
men den vi ikke har fått
med er Marry Jensen, men
hvem sa forresten Marry
Jensen? svært få vil vi tro, nei det
var Marry i Legaten, noe som også
gikk over på ungene, for eks. Knut
til Marry og Egil til Marry.
Marry var en personlighet både i
størels og myndige stemme og hun
hadde vel også sin røde politiske
oppfatning, om den skjeve fordelingen av godene. Vi var innom
henne ved en annen anledning,
når det dreide seg om Svenske jakter unner krigen, og som skulle laste is, det var vel slik at det ble solgt
en del tråsneller, det var vanskelig
og få kjøpe her

Vi har jo skrevet om Kristiane
Kristiansen, når de bodde i Urene,
men som var føre min tid, men
hun fortalte litt senere når hun leste gjenom dette jeg hadde skrevet,
et par episoder jeg ikke hadde hørt
før vi tar med noe av dette.
Kristiane forteller fra sin tid i
Urene om broren Nils som hadde
godt ned i en kom de pleide og
samle hummer i og som sto på
bryggekanten, antagelig med enden litt utenfor bryggekanten, og
til denne enden hadde Nils antagelig krabbet og som hadde gjort
så at kommen vippet på sjøen. Det
de fikk se var noe rødt mellom bordene, det var Nils sin røde genser,
og hadde det ikke vært for denne
så hadde Nils antagelig druknet
mente Kristiane. Vi må huske på
at bryggene ikke var som i dag, vi
snakker om mitt barndoms hjem,
som i dag er Leif s Her bodde Halvor og Amalie og hvor Kristiane, Miriam og Nils ble født. Hun forteller
om brønnen de hadde føre det ble
vannspring, og stokken de gikk på,
som vi har skrevet om tidligere, og
hvor slitsomt det var når de måtte
bære barnevognen opp til der snuplassen er i dag, og om Hulda som
vasket klær nær sakt dagstøtt og
nesten hadde vann springen alene,
mens den som var nede i Urene
måtte måtte deles av flere, og her
var det nok gnissninger, men de
lar vi ligge. Hvordan det var på den
årstiden de ikke fikk gå over Løkka
fortalte hun ikke, og bære vogn og
unge over heia var nok ikke lettvint, de brukte muligens båten?
Etter dette bodde Halvor og
Amalie i nabohuset, men som Peder Andersen kjøpte til sin sønn
Carles, som var gift med Louise.
Paueline (Omland) og Nils Kristoffersen bodde også der en stund til
leie til Harald og Sofie kjøpte det i
1938.
Kristiane forteller også om når
hu før i tiden satt nede hos sin mor
Amalie og ser Far, (Jakob) haster
forbi, for Far gikk ikke bakken han
løp den, slik han også gjorde opp
fra Urene. Jakob løper så fort at han
ikke har tid til og stikke oppom og
besøke meg, men Lars har tid.
Skulle en trekke noen sammenligning mellom brødrene Jakob og
Lars når det dreide seg om hurtighet ville dette falle på sin egen
urimlighet, så vidt forskjellige var
de. Onkel Lars tok en dag av gangen, men dette hadde ikke Far tid
til, naturligvis tatt som en lignelse
Mens tante Anna og onkel Lars
hadde satt 10 unger til verden
hadde Far og Mor bare hadde 2 så
om vi skal være noe frekke og ufine kunne vi snu dette, og si at det
burde vært onkel Lars som burde
løpt fortest.

Fortsetter neste nummer
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Nytt kjøkken, bad eller garderobe

Velkommen til oss og vår
store utstilling i Sannidal!
Vi skreddersyr kjøkken bad og garderobeinnredninger,
utarbeider tegning og tilbud etter dine ønsker og behov.
Vi har sannsynligvis markedets største utvalg, da vi kan
levere fronter i alle treslag og tusenvis av farger.
Dette gir millioner av unike valg muligheter.
Våre dyktige håndverkere har fagkunnskap,
erfaring og produserer innredning lokalt
her i Kragerø Næringspark.
Vi ser frem til å bistå deg med vår brede kompetanse innen
rådgiving, planlegging, produksjon og montering!
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