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Sett fra
Sildebukta
Gi meg et politisk parti som ikke drømmer om væpnet revolusjon, men
som med fredelige midler vil reformere samfunnet. Gi meg et parti
som ikke bare vil dele andres goder, men som også vil være med på å
skape dem. Gi meg et parti uten overdreven tro på statlige reguleringsmekanismer, påtvunget sosial likhet og rigide fellesskapsløsninger.
Som i stedet tror på individuell frihet og markedstilpassede løsninger
og aksepterer at folk er forskjellige. Et parti som ikke i sin misforståtte
integreringsiver går inn for hijab i politiet eller vil tillate omskjæring av
guttebarn i helsevesenet, men som klart tar avstand fra slikt i Norge.
Gi meg et parti som ikke vingler frem og tilbake, og befinner seg snart
i den ene og snart i den andre leir, men et parti som vi vet hvor vi har,
og som er klart og forutsigbart. Gi meg et parti som ikke bare er opptatt
av bønder og breibånd til bygdene og ulovlig stabbursbygging og dyre
armbånd, og lar seg subsidiere av kraftindustrien. Gi meg et parti som
ikke er så opptatt av sex. Som i stedet for å være opptatt av hvem som
ligger med hvem, hvem som gifter seg med hvem eller inngår partnerskap eller få rett til å adoptere barn, heller er mer opptatt av nestekjærlighet og tilgivelse og en inkluderende kjærlighet. Gi meg et parti
med en karismatisk leder med glimt i øyet, som kan si hva partiet vil og
hvordan de vil gjøre det, fremfor å ramse opp eldre, helse og utdanning på slapt byråkratisk vis i annenhver setning, uten å si et ord om
hva partiet faktisk vil gjøre innenfor disse politikkområdene. Gi meg et
parti som står på liberalistisk grunn, men som samtidig har en ekte og
dyp kulturforståelse, som også innser at man må ta vare på de svake i
samfunnet, som ikke stigmatiserer innvandrere, som ikke er redde for
asylsøkere og flyktninger, men som ser behovet for at også Norge må ta
i mot folk som er forfulgt og rømmer fra krig og fattigdom. Som ser på
andre kulturer og folkeslag som en berikelse for samfunnet og som en
ressurs, snarere enn en statlig utgiftspost, og som noen som alltid får
skylda for alt som går galt i samfunnet. Et parti som vil bruke mer av oljepengene i Norge på å bygge dette landet, fremfor å bruke brorparten
av oljeformuen til å spekulere i utenlandske aksjer og verdipapirer. Et
parti som ikke hver gang de får sjansen dynger oss ned med statlige gebyrer og nye avgifter og økt skatt, men som i stedet vil benytte en hver
anledning til å se på hvordan vi kan redusere skatter og avgifter og heller la mer av verdiskapingen komme det private næringslivet til gode.
Slik at mer av verdiskapingen kan foregå i privat sektor og mindre av
verdiene båndlegges i et stadig mer svulmende offentlig byråkrati. Et
parti som vil nedlegge fylkeskommunen som eget forvaltningsområde,
og heller vil overføre mer makt til lokaldemokratiet. Et parti som vil forenkle lover og regler, og som gjør det til en kongstanke å bygge Norge,
infrastruktur, sosialt og økonomisk. Det første området som må gripes
fatt i er bygningsloven og forskriftsjungelen knyttet til dette. Det må
som hovedregel svares ja og ikke svares nei fra myndighetene. De ulike
myndigheter som departementer, direktorater og antikvarer må ikke
ha innsigelsesrett, men kun ha rett til uttalelser, og så må det etableres
en overordnet innstans lokalt og nasjonalt som har myndighet til å ta
til følge eller forkaste slike uttalelser. Det vil følgelig bli en ankemulighet, og ikke som nå gå år med ankemuligheter fra småkonger på hver
sin tue, som kun rir sine egne kjepphester uten å ha en
samfunnsmessig helhetsforståelse, og uten at noen er i
stand til å ta en overordnet beslutning eller stå til ansvar.
Gi meg et slikt parti og jeg skal gi dem min stemme ved
valget.

Aktiv dødshjelp til en levende kystkultur?
Svar til Eirins Sunds innlegg i KV tirsdag 5. april
”Ny strandsoneforvaltning” (Tor Dønvik).
Lokalsamfunnet på Skåtøy overlevde med et nødskrik Arbeiderpartiets sterke sentraliseringspolitikk i 1960/70 årene.
Skal sentrale politikerne (nå de rødgrønne)
med sin ”nye strandsoneforvaltning” endelig fullføre avlivingen av helårs bosetning i skjærgården
slik målsetningen var for arbeiderpartiets klare
sentraliseringspolitikk den gangen?
AP’s miljøpolitisk talskvinne sitt innlegg i KV
tirsdag 5. april er skremmende lesning. Her pakkes dramatisk overkjøring av lokal styring og muligheter for en fortsatt levende kystkultur inn i vakre floskler om den nye strandsoneforvaltningens
fortreffelighet, av en som til og med hevder hun er
en tidligere lokalpolitiker.
Det er skremmende at sentralpolitikernes regelverk og politisk styring i strandsonen nå er i
ferd med å avlive siste rest av en levende helårsbasert kystkultur i skjærgården.
Bebodde øyer i det omfang en finner i Kragerø er helt unikt i Oslofjordområdet og på Sørlandskysten. Kragerøs opprinnelige identitet
og forankring historisk sett ligger i sjø, hav og
kystkultur. Liv og virksomhet på øyene er nå det
dominerende element som fremdeles forankrer
Kragerø i tradisjon og kystkultur. Levedyktige
øysamfunn bidrar derfor i stor grad til at turistene kommer til Kragerø og til de inntekter kommunen får som følge av dette. Investering og
utvikling av virksomhet på øyene spesielt innen
kultur/kystkultur, tradisjonell næring og andre
sjønære aktiviteter gir trolig et mangfold mer
igjen for kommunen enn kun de direkte skatteinntekter fra slike virksomheter. Her er det et
uutnyttet potensial for utvikling av virksomheter
som ikke krever store investeringer. Eksempler på
slike lokale virksomheter og aktiviteter på Skåtøy
er; Skåtøy Kafé og Galleri; Sangpoeter; Visefestival
og Skåtøykunstnere; som alle bidrar til aktivitet og
trivsel i kommunen også utover en hektisk sommersesong.
Trivsel har vi på Skåtøy, men for å sikre et levedyktig øysamfunn i fremtiden må vi også sørge
for en forsiktig utbygging for fastboende. Det må
være mulig og attraktivt å flytte til Skåtøy for aldersgruppen 30-40 år. Nyetablering av barnefamilier trengs for å demme opp mot en økende
”forgubbing” i lokalmiljøet. Vi har heldigvis areal
med rimelige boligtomter, Ødegård (privat) og
Bråtøyskogen (kommunalt) som nå er under utvikling.
Hva mangler da? Det må skaffes båtplasser, så
enkelt og så vanskelig er det!
En bolig på Skåtøy uten tilgang til båt fortoner
seg like meningsløst som en bolig på Måneliheia
uten anledning til bruk av bil. Det viktigste incitamentet for å flytte til en øy er tilgang til båt og
sjøliv. Båt er også et like nødvendig som framkomstmiddel på en øy samme måte som en bil er
det på fastlandet. Bryggeplasser til en 8-10 fastboende på flytebrygger nektes nå konsekvent av
sentrale myndigheter selv om dette representerer
et mindre inngrep i naturen enn det som tillates
av bryggeprosjekt på en enkeltstående eksklusiv
hytteeiendom i Kragerøskjærgården (her fins det
mange eksempler å vise til).
Nødvendigvis må tilgang til båt berøre strandsonen. Areal til næringsutvikling inne på øya og
nær sjø er også nødvendig for nyskapning og videreutvikling av lokale arbeidsplasser og kystkultur.

Er det en riktig
politisk prioritering å stoppe fastboendes soleklare
behov, nytteverdi
og glede av båtbruk for at turister
skal kunne se på
og eventuelt benytte uberørt natur noen få uker på
sommeren?
Helårs båtbruk
er en del av kystkulturen!
I praksis opplever derfor nå grunneiere, lokalmiljøet og kommunen at den rikspolitiske styringen stopper et hvert tiltak som går på å sikre
grunnlaget for et fremtidig levedyktig samfunn på
Skåtøy. Politiske beslutninger tas sjablongmessig
uten å ta hensyn til de lokale forhold som kjennetegner et øysamfunn. Her ofres lokalmiljøet
på allmuens(les Oslofolkets og regjeringsbyråkratenes) alter. Ønske om tilgang til uberørt natur for disse fører til at alle tiltak blir avslått uten
at lokal kunnskap og vurderinger på noen måte
inngår i beslutningsprosessen. Slik er det også for
miljøvern der ofte marginale ting som noen børstemark og litt ålegrass vektlegges alt for mye, og
igjen tas beslutninger uten å bruke lokalmiljøets
kunnskap om lokale forhold. Det fins ingen som
ser på helheten når det gjelder skjærgårdsmiljøet,
som jo vitterlig fremdeles består av fastbonde
mennesker, i alle fall på noen av øyene i Kragerø
skjærgården.
Det er fremdeles god plass i Kragerø skjærgården, vi som kjenner og har sett de lokale forhold
over tid ser til og med at bruken av den uberørte
naturen i strandsonen har dramatisk gått ned de
siste 30 årene. Dette skyldes i liten grad byggingen
i strandsonen, men snarere at våre besøkende i
skjærgården stadig får større båter og har stadig
mindre kunnskap om både båtbruk og natur. Det
er de tilrettelagte gjestehavnene med strøm, vann
og tilgang til paraplydrinker og restaurantliv som
oppsøkes. Som et voksenopplæringstiltak tar jeg
gjerne med Eirin Sund og andre som måtte trenge
det på en båttur i juli for å vise hvor god plass vi
fremdeles har i Kragerøskjærgården.
Det paradoksale er at denne sentrale politiske
styringen som nå foregår, i praksis ser ut til å
legge til rette for at ”rikingene” får økte muligheter til ”annektering” av siste rest av attraktive
boligeiendommer i skjærgården og likeså promoterer gigantutbygginger som virkelig raserer
skjærgårdsmiljøet. De lokale grunneiere som vil
og kan utvikle et levende øysamfunn på lokalmiljøets egne premisser får ikke lov til noen ting. På
sikt fører dette til økt press på salg av gjenværende boligeiendommer fra fastboende til ”rikinger”,
bopliktsnyltere, utbyggere og spekulanter. Dette
fører til at Kragerøs kanskje største aktivum (levedyktige øysamfunn) kan forsvinne på relativt
kort sikt.
Dette er sentral maktarroganse på sitt verste,
men jeg tror (håper?) at dette skyldes manglende kunnskap om lokale forhold hos de sentrale
myndigheter. Da er det fremdeles kanskje mulig å justere praksis og beslutningsprosesser for
strandsoneforvaltningen slik at det kan tas behørig hensyn til lokalsamfunn og lokal kompetanse.
Tor Dønvik, Skåtøy
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Rundt Gåsholmene
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

I min iver etter å oppdage stadige
nye steder i skjærgården glemmer
jeg ofte de som ligger snublende
nærmest. Holmerekken mellom
Lille Saltskjærholmen og Hvittenskjul går bare under navnet
Gåsholmene. På en av sesongens
første kajakkturer så jeg at det var
et treffende navn. Mengder av grågjess hadde slått seg ned på holmene. Jeg skvatt skikkelig til når to
av dem tok av bare tre meter unna
meg på det nærmeste skjæret like
ved kajakken. Jeg satser på å bevege meg så stille jeg kan når jeg
padler rundt i naturen, men jeg
hostet litt, og dermed tar spetak-

kelet av som to DC 9 ere. De ble
selvsagt også skremt og lagde et
fryktelig spetakkel med sine hese
stemmer. Det var også mye ærfugl
og gråmåke og se rundt holmene.
Tjelden jublet sine trillende toner
over svaberget, og forsøkte og få
has på et blåskjell som den hadde
funnet. Gang etter gang slapp den
skjellet ned mot fjellet for at det
skulle knuse og åpne seg. Et par
flotte ender kom jeg nær innpå.
De tok også av i en viss fart når de
fikk se meg. Fotografiet i kameraet
avslørte hvordan de sprang bortover vannflaten i det de lettet for
å få maksimal fart hurtigst mulig.
Jeg tror nok det var et Silandpar
som jeg skremte opp. Silanda er til

forveksling lik laksand, men den
har et mørkere parti på halsen, og
kan derfor ganske greit kjennes i
flukt. Svartbaken fulgte vaktsomt
med over holmen da jeg rundet
med kajakken, men majesteten
stod klokelig nok bare og speidet
til jeg var forbi. Tar jeg så med linerla som jeg så på innovertur ble
det hele syv arter på tre holmer
like ved hytta. Det kaller jeg artsrikt og en fin naturopplevelse rikere. Jeg skal imidlertid ikke padle
disse tre holmene på en stund nå
midt i hekketiden, så blir det forhåpentligvis ennå flere fugler her
til neste år. l

utvider spekteret
og kan påta seg totaloppdraget med
bygging av plattinger og terrasser,
både i tre, skifer/betong samt levegger.
Glassrekke med syrefaste stolper.

2200.-

Fra
pr.m. eks mva.

Og skal det være et smijernsgjerde, en lyktestolpe, et skilt, et postkasse-stativ, sykkelstativ,
detaljarbeider, smijernslykter, kjetting, eller et
vakkert smijerns-møbel som tåler vær og vind,
er Smia fremdeles også stedet for det.

www.smiakragero.no • 3770 Kragerø • Tlf. 35 99 05 85 • 902 05 161
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På krepsefiske
i Skagerrak
Vi startet ut fra Arøy en tidlig morgen.
Vi skulle få være med fiskeren Tom Rolund
på krepsefiske, se også forside.

Krepsefiskeren Tom Rolund.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det var en herlig solfylt og stille
forsommerdag og sikkert temmelig forskjellig fra slik det kan være
utpå havet av og til når det rusker
litt i været. Fiskeskøyta ”Arøy” tøffet utover mens Tom Rolund klargjorde for trekking og agning av
teiner.
Det er fortsatt en håndfull fiskere igjen i Kragerø som forsøker
å skape seg et levebrød av fisket,
men store investeringer og magre
fangster gjør det ikke lett. Likevel
har krepsefisket etter sjøkreps de
senere årene vært fordelaktig.
I mange år var det ingen som
fisket spesielt etter kreps utenom
trålfiskerne som kunne få noen i
trålen. Tom og et par andre fiskere
har noen teiner sammen som de
agner og setter og trekker på plasser som de vet det finnes kreps.
Sjøkrepsen holder til på sølebunn. Der kan den grave seg ned
og slippe og bli spist. En lekker
salt halvråtten godbit i form av et
saltet torskehode eller bedervet
laks kan de imidlertid ikke motstå
og lar seg lokke inn i teinene.
Det fiskes med lenker av 25 teiner i hver lenke. Det skal trekkes,
agnes og settes. Det er et hardt
arbeide. Uten kraftblokk og hydraulisk hal hadde det aldri gått.

Ekkoloddet viser 47 favner. Jomfruland sees som en tynn stripe av
land langt der inne. Vi er i Skagerrak. Neste er Danmark.
Der ligger den røde blåsa. Haken gjøres klar. Blåse tau og lodd
vippes inn over rekka. Snart kommer den første teina. Tom. – Du
ser de har tatt agnet, sier Tom og
agner på nytt, mens halet fortsetter. Ny tom teine kommer inn
over rekka. Her ser du hvem som
spiser agnet sier Tom. En masse
små ”lus” gasser seg i en råtten
fiskerest. Den går ut over bord til
måkers og svartbakers glede som
samler seg rundt båten for å få sin
del av kaka.
Der er det noe i teina. To flotte
kreps! De er orangerøde av farge.
Sjøkrepsen ser nesten lik ut i fargen når den er rå som når den er
nytrukket. Den skal bare trekke
til den flyter opp, en fem til ti minutter holder. Der kommer det en
teine med fire flotte sjøkrepser inn
over rekka. Dette er moro! Det er
spenning for hver teine.
For oss som er med er det dessuten tid til og glede seg over solen
og det fine været her ute på havet.
For Tom er det mer jobb. –Det kan
bli monotont arbeide vet du, sier
han og agner en tom teine på nytt.
Alle teinene stables i et system.
Det er viktig når de skal ut igjen.

For når teinene settes er det avgjørende at det går kjapt unna
uten at tauverk og teiner tufser og
hekter seg her eller der.
På Ekkoloddet ser Tom hvor
plassene er og så ser han hvor han
befinner seg i forhold til land. Fiskerne kjenner hver strek på loddet og hvert merke på land etter
timer, dager og år på sjøen.
Etter hundre teiner har vi mer
enn nok til kveldens selskap og
mere til, men det måtte altså
omtrent 100 teiner til for å skaffe
sjøkreps nok til en 10-15 mennesker. Det er klart at slikt arbeide er
tidkrevende og hardt. Samtidig
oppleves det som et fritt yrke. Det
er ingen sjef som står over deg
og forteller deg at du burde sette
teina litt annerledes neste gang.
Likevel skal man henge i stroppen
for seg selv som sjef, og det kan
sannelig være krevende nok.
I alle fall var vi svært glade og
fornøyde når kursen igjen ble satt
for Skadden med flotte sjøkreps
om bord. Selskapet var også svært
tilfredse med aftenens meny og vi
hadde i tillegg til god mat også fått
en ny fin skjærgårdsopplevelse.
Tusen takk for både for maten
og den fine turen! Den smakte fortreffelig! l
Ferskere går det ikke an å få den!
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man-fre 10-18 lør 10-16
tristar 1911sz
ECO støvsuger med
Hepa filter
1200w=2000w

terassevarmer 2000t
med infrarød bølgelengde
2000w IP 54.
Strålevarmen varmer
opp det den
treffer.

1598,-

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

BilligSt
pÅ gaSS

598,Vaffeljern 2000t
Vaffeljern i rustfritt
stål med termostat
1200w

Sjekk pr

fra

159,-

Brønnboring med
Brønnboring med vanngaranti!

100,isen!!!

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!

Dalaneveien 11, 3770 kragerø tlf. 35 98 10 80
post@euronicskragero.no

> Vi monterer alle typer
pumper!
> Vi reparerer gamle
pumper og skifter ut
gamle anlegg!

Stor gratiS parkering!

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

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

Brønnboring

Spør oss også om
fundamentering
av brygger!
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Rundt Skåtøy
Jeg hadde bestemt meg! Den store styrkeprøven lå foran meg! Jeg ville padle rundt
Skåtøy med kajakk. Skjærgårdens største øy.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg følte meg sliten allerede etter
å ha padlet fra Arøy til Skåtøy og
tenkte hvordan skal nå dette gå.
Dessuten var det litt kaldt og jeg
hadde bare tatt på meg skjorte.
Likevel, rett før landkjenning på
Skåtøy så jeg for første gang i år et
vakkert grågåspar med en nydelig
ungeflokk. De gule nøstene padlet
også så raskt de kunne da de plutselig fikk se det gule monsteret

som lydløst kom rundt nærmeste
odde.
Jeg fikk fornyet styrke av dette
synet. Dro kajakken opp på stranda. (Strender er for øvrig sjelden
vare på Skåtøy.)
Tok en liten pause. Sola kom og
varmet meg og jeg var klar for ny
dyst! Jeg valgte å padle motvinds
på utsiden den første delen av
turen, fordi jeg tenkte at vinden
kunne øke på etter hvert og fordi
man jo vil bli mer sliten på slut-
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ten av turen enn på begynnelsen.
En beslutning som skulle vise seg
å være meget klok etter hvert.
Inn blant de fine svabergene ved
Skrata stod det tre ærfugler på et
skvalpeskjær.
Hvilken nydelig morgen! Korset viste seg snart rett forut og
de vakre tulipanhagene stod og
blomstret for tomme hus. Rett ut
av Korset kom sørvesten feiende.
Jeg må tilstå at når det begynte å
gå hvitt så var det en stri tørn over
flaket til Eidkilen. Mot spissen av
Bråtøy kommer vinden feiende
ute fra Rauane. Uffda! Hadde jeg
nå tatt meg vann over hodet? Bokstavlig talt. Jeg hadde mer en nok
med å holde ballansen og følte

at jeg padlet et tak frem og skled
to tilbake. Jeg turde nesten ikke
å ta bildet av lysthuset på Bråtøy,
men fikk da slengt opp kameraet
og rivd av et par bilder før neste
bølgetopp måtte forseres. Glad
var jeg når jeg seg i le ved holmene ved innløpet til Eidkilen. I
det fjerne tronet spiret fra Skåtøy
Kirke. Noen humorister hadde
satt opp skiltet med ”Stopp, kontroll” midt ute på sjøen. Jeg regnte
med at ølflaskene fra i går kveld
ikke ville slå ut nevneverdig og
padlet trøstig videre. Fem-knopsskiltet er det eneste som markerer
innløpet til Eidkilen. Nå er det jo
ikke vanlig med navneskilt til sjøs,
men egentlig kunne det være fint
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med kajakk
med noen små navneskilt på slike
steder som for eksempel ”Eidkilkanalen”. Det er klart at de fleste
båtafarende enten kjenner farvannet eller har med draft, men
uansett kunne det være flott med
noen navn her og der også i skjærgården. Jeg pustet i alle fall lettet
ut når jeg kunne padle gjennom
Eidkilkanalen og takket våre forfedre som hadde fått gjennomført
prosjektet.
Eidkiltrollet var begrodd med
noen små furutrær. Det så ut som
om trollet hadde fått skjegg! Bebyggelsen ved Hesthue var vakkert lyssatt fra Vår Herre og jeg
kom forbi i fint driv. Rundet Kapp
Kragerø og fikk byen å se. Forbi

Skåtøyroa lå Skåtøyfjorden foran
meg. Umsveimelig lang var den og
nå begynte jeg å kjenne at armene
verket. Det var usigelig langt til
Kirkesund. Endelig. Forbi Elephant Beach registrerte jeg at trærne som alle var så i harnisk over
at hytteeieren hadde fjernet snart
hadde vokst så mye at de igjen vil
komme til å skygge flott for stranden så det igjen blir riktig kaldt og
ufyselig for alle som har tenkt seg
å bade der. Nåde den som fjerner
trær i statsalmenningen! Forbi
brudebåen og inn i Korssund lå
igjen Jomfuland foran meg. Jeg
klarte det! Jeg var rundt. Nå fikk
jeg for alvor se hvordan beslutningen om å padle først i motvind og

så planlegge medvind på slutten
av turen var klok. For vinden hadde frisket godt på over Oterøyfjorden. Oterøyfjorden kunne være
seig, den. Sa de gamle. De rodde
til byen fra Arøy.
Jeg skjønte hva de mente nå! For
et slit det måtte ha vært motvinds
innover her. I stedet for å slite fløy
jeg nå over bølgene. Jeg kunne
nærmest bare holde padleåra på
tvers av kajakken, for jeg seilte
hjemover for god bør. Glad var jeg.
5 timer tok det meg!
Og enda så hadde jeg det vakre
Felixsundet igjen som en ekstra
bonus på turen! Skåtøy var beseiret!
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Skjærgårdens

siste melkebonde

Godt å bli klødd under haka!

Bonden viser vei bortover gårdsveien, over
strømgjerdet og videre til jordet der kuene beiter. De kjenner Jens Halvor, men er
mer skeptisk til den fremmede med kamera
rundt halsen. Men nysgjerrigheten tar overhånd, og en etter en må de bort å hilse på…
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Jeg hadde aldri holdt på med
melkeproduksjon hvis det ikke
hadde vært trivelig, sier Jens Halv-

Nysgjerrigheten tar overhånd. Hun
måtte bort og se nærmere på fremmedkaren!

or Jensen, Jomfrulands og skjærgårdens siste melkebonde.
Vi ville så gjerne vært mer optimistiske, og skulle helst åpnet
for en viss mulighet for at noen
vil satse på melkekyr i fremtiden.
- Nei, det er lite sannsynlig. Kravene til nye fjøs og drift er alt for
omfattende. Jeg blir nok den siste
som driver med melk her ute…
Egen gård siden 1845
Kjært barn har mange navn, og
sånn er det også med gården der
Jens Halvor og faren Jens Anton
bor. Jomfruland, Dammane og
Jensen-gården er en og samme
plass, og har vært egen gård siden
1845. Gunnar Jensen overtok gården i 1923 og senere har sønnen
og sønnesønnen drevet videre. I
dag har Jens Halvor seks melkekyr og ni ungdyr. Ungdyra går på
fellesbeite sammen med ammekyr fra Løkstad og Saltverksmyra

Ja, gjessene kunne vi klart oss foruten her på Jomfruland!
Ingen av gårdene på Jomfruland
kan gi levebrød bare av husdyr,
enten det dreier seg om kjøttproduksjon eller melk. Jensen har en
båthavn som gir en del inntekter,
og også på de andre gårdene betyr
turismen mye.

Far og sønn i sofaen i våningshuset. Jens Halvor overtok gårdsdriften etter Jens
Anton i 1990.

(Gundersen). De gjør en kjempejobb med å holde kulturlandskapet nede. - Uten dyr på beite, ville
Jomfruland grodd igjen fort, sier
Jens Halvor.
Melkeruta lagt ned
Tine har lagt ned melkeruta til
Jomfruland. Jens Halvor må frakte
melka til fergeleiet to ganger i uka.
Så blir melka hentet på fergeleiet i
byen, og tanken blir sendt tilbake
til Jomfruland. - Det var jo let8

tere før når melka ble hentet her
på gården, men ulempen er ikke
større enn at det er til å leve med.
Da er det verre med gåsa!
- Hvilken gås?
- De kommer hver vår i hundrevis, for ikke å si tusenvis, og
forsyner seg av det nye gresset
som dyra skulle hatt. I tillegg legger de igjen møkk, som dyra legger seg på. Det er ekstremt viktig
med riktig foring og solid renhold
for at melka skal holde Tines krav.

350 liter i uka
Jensen må levere ca 350 liter melk
i snitt på ferga to ganger i uka. Reglene blir stadig strammere.
Det blir mer og mer krevende å
drive gårdsbruk. Jeg er heldig som
har en godkjent driftsbygning,
men for en som vil starte med
melkeproduksjon, blir det rett og
slett for dyrt.
Og fra 2034 skal alle driftsbygninger ha løsdriftfjøs. Det blir
slutt på båsene. Investeringene
blir enorme. Da er det nok slutt
på min tid som melkebonde, sier
Jensen.
Men han tar det med et smil.
Det er ennå lenge til 2034, og
hvem kan si noe sikkert om fremtiden? Det er jo noe som heter dispensasjoner… l
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Det ble en praktfull sjø-ørrett for Lars Øberg på Arøyfjorden.

-Meddan er sikra!
Dette var sesongens første, jublet Lars Øberg etter
å ha dratt opp rekordørreten på Arøyfjorden.
Sjø-ørreten var på hele 2,7 kilo og den største

Øberg noen gang har fått på fiskestang i sjøen.
Ørretten ble tilberedt nytrukket med nypoteter til
og ble til middag for fire mennesker.

Sjøørreten
Skal vi dømme etter kommunevåpen,
er laksen Norges mest populære fisk.
Den representererer både Vikna i NordTrøndelag, Grane i Nordland, Nordreisa i
Troms og Kvalsund i Finnmark.
Ser vi derimot på utbredelsen er ørreten en klar vinner. Det finnes knapt
den kommune i landet vårt som ikke har
en ørretbestand – i noen tilfeller takket
være menneskelig assistanse. Utsetting
av ørret har pågått siden steinalderen og
er et av de tidligste eksempler på hvordan
mennesket ”justerer” naturen etter eget
behov.
Ørret og laks tilhører samme fiskeslekt,
Salmo, og er dermed nære slektninger. De
to artene har også det til felles at mange
er anadrome, vandrer fra havet og opp i
elver for å gyte på plassen der de ble født.
Man skulle kanskje tro at sjøørreter velger
partner av samme ”marine legning”, men
det er ikke tilfelle. Har den først kommet
opp i elven, deler den like gjerne rogn
eller melke med en innsjøørret!
Ørret og laks er blant de fisker
som viser størst individuell
variasjon. Selv biologer har noen
ganger problem med å skille dem
fra hverandre før de ser detaljene, blant
annet ørretens kraftigere halerot, men
slappe halefinne. Er det vanskelig å løfte
fisken etter halen, er det trolig ørret du
har fått.
Tidligere ble bekkeørret, innsjøørret
og sjøørret beskrevet som egne arter. Nå
regner de fleste eksperter dem til samme,
Salmo trutta. Bekkeørret er minst og når

sjelden over 20 centimeter eller 100 gram.
En stor sjøørret kan derimot strekke seg
mot meteren og veie 10 kilo. Norgesrekord i vekt for sjøørret er på over 15 kilo.
Kresenhet i matveien er det siste man
kan beskylde ørreten for. Den spiser
både insekter, mark, snegler, krepsdyr og
småfisk. Fiskipedia påstår at til og med
gnagere er funnet i ørretmager. Krepsdyrene er spesielt viktige, da det er fra dem
ørreten får de pigmentene som farger
kjøttet lyserødt.
Siden ørreten er så tilpasningsdyktig
er den innført til en rekke land på begge
halvkuler, for eksempel Sør-Afrika, New

Zealand, Australia og USA – hvor den har
etablert seg i mer enn 30 delstater!
Et eksempel på ørretens evne til å
tilpasse seg lokale forhold ser vi ved følgende eksperiment, omtalt i Cappelens
Norges dyr. En del ørreter oppbevares
en stund i et svart kar. Deretter slippes
noen opp i et hvitt kar. Det tar knapt 2-3
minutter før disse lysner betraktelig i
fargen! Forskjellen er lett å se når man
slipper dem tilbake til
fiskene i det svarte
karet. Fargeendringen skyldes svarte
hudfargeceller
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som kan trekkes sammen og utvides etter
behov – og etter noen minutter er de lyse
ørretene igjen like mørke som individene
som ikke ble flyttet.
Ønsker du å bestille ørret på engelsk,
ber du om trout – legg merke til likheten
med det vitenskapelige artsnavnet trutta!
På tysk kalles ørret Forelle – som i
Schuberts pianostykke Die Forelle – med
tekst basert på et dikt av Schubart. Her er
første vers i engelsk oversettelse:
Across a clear brook gentle,
There shot in eager haste
The trout, so tempramental;
Quite arrow-like it raced.
I on the shore was gazing
And watched the brook disclose
The merry fish’s bathing
To me in sweet repose.
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belastningsskader

MASSASJEBAD
- et trygt valg

•
•
•

Spatec Massasjebad, 4934 Nesgrenda –Christian Wiik, tlf. 466 36 150 – www.spatec.no

REPARASJON AV HVITEVARER
www.wiikselservice.no
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Trond Farsjø ser frem til at Kragerø Hagemiljø blir åpnet neste år. Den flotte muren er laget av Clas Lønne i Kragerø Naturstein.

Egen kaffebar, dam, foss og spektakulær lyssetting

Skaper et hagemiljø
i særklasse i Sannidal
tekst og foto: WILLY NILSEN

Mens vi sitter i spiserommet og
prater, kjører GS Maskin skytteltrafikk med stein og løsmasser
rett forbi vinduet. For hvert lass
nærmer målet seg, en flat tomt på
seks mål, klar til å ta imot et hagesenter i absolutt toppklasse. Med
kaffebar, en foss og en egen dam,
samt lyssetting som skal bidra
til trivsel og stemning, vil Trond
Farsjø skape noe mye mer enn
en blomsterbutikk. Han vil skape
et miljø. Gamle Refsalen grustak
skal gi plass til Kragerø Hagemiljø
og være base for anleggsgartnervirksomheten. Slike planer gir synergieffekt.
- Ja, det er noe av poenget, sier
Farsjø, og ser frem til åpningen 1.
april neste år. Han og kona Monica har lenge gått med tanker om
et hagesenter i særklasse. - Det
har vært mye jobb å få det til, men
nå ser vi endelig at planene kan
realiseres.
Kragerø Hagemiljø AS er selskapet som skal drive hagesenteret.
Det skal ansettes folk med kompetanse innen bransjen, og det er
budsjettert med snaue ca. ni mil-

lioner kroner i omsetning. Det er
omtrent det samme som tallene i
Trond Farsjø AS. Denne bedriften
har 11 ansatte på helårsbasis med
ekstrahjelp om sommeren. Over
90 prosent av oppdragene er hageanlegg i skjærgården.
- De to virksomhetene skal dra
nytte av hverandre. Kragerø Hagemiljø AS blir leverandør til Trond
Farsjø AS. Effekten blir at de som
jobber med hageanlegg i skjærgården slipper å være så avhengige av andre bedrifter for å utføre
jobbene.
40 000 kubikkmeter
Når Kruse Smith og underleverandørene går i gang med selve
byggingen på tomta, er 40 000 kubikkmeter stein og løsmasse kjørt
bort. Det aller meste har havnet
som fyllmasse i en dal ved Lyngdalen. Alt har kommet til nytte,
og håndteringen av steinmassene
har bidratt til økonomien i prosjektet.
Trond Farsjø er opptatt av å
bruke lokale bedrifter, og så å si
alle tjenester kjøpes lokalt. - Ikke
er det dyrere enn å bruke eksterne
bedrifter, og det bidrar til et godt

forhold som man kan dra nytte av
siden.
Kan gjøre det meste selv
Trond Farsjø AS ble etablert i 1988.
Innehaveren selv er anleggsgartnermester, og har utvidet virksomheten betydelig siden starten.
- Nå kan vi ta på oss de fleste oppdrag knyttet til hageanlegg. Vi har
distriktets flinkeste skiferlegger,
og vi har både tømrere og forskalingssnekkere i staben. Dermed
kan vi utføre det aller meste med
egne folk.
Skjærgården er hovedmarked
for bedriften. - Vi er helt avhengige av oppdrag på hyttene, og ønsker oss noe mer romslige regler
for utbygging. Alle våre kunder er
interessert i at landskapet skal se
bra ut også etter et byggeprosjekt.
Det er mange merkelige regler. Jeg
kan som et eksempel ikke begripe
logikken i forbudet mot å sprenge
ut kjellere under eksisterende hytter. Det gjør da ingen skade for
noen!
Alle som har passert anlegget,
som ligger tett inn mot Drangedalsveien, har blitt imponert over
den flotte steinmuren.
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Asbjørn Pedersen i GS Maskin har tid til å bli med på et bilde mens bilen blir
lastet med stein og løsmasse.

Håndverk og kvalitet skal følge
hele prosjektet, og det er Monica
Jakobsen Farsjø som blir daglig
leder for Kragerø Hagemiljø. Hun
er full av ideer til miljøskapende
tiltak. Blant annet skal det arran-

geres julemarked i hele desember
måned med mange aktiviteter!
Kaffebaren, dammen, fossen,
lyssettingen, hyggelig betjening
og godt vareutvalg skal bidra til et
godt miljø. l
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535 Bowrider
475 Freestyle

C62 Cruiser

525 Excel

565 Wasper

Modell

Veil. Pris

Kampanjepris

Askeladden 475 Freestyle m/ Suzuki DF 60
Askeladden 525 Excel m/ Suzuki DF 90 (2010)
Askeladden 535 Bowrider m/ Suzuki DF 90
Askeladden 565 Wasper m/ Suzuki 150 hk
Askeladden C62 Cruiser m/ Suzuki 115 hk
Askeladden 615 Bowrider m/ Suzuki 150 hk

kr. 204.000 ,kr. 295.000,kr. 319.600,kr. 385.900,kr. 460.100,kr. 458.100,-

kr. 185.900,kr. 249.000,kr. 289.900,kr. 352.000,kr. 437.000,kr. 417.400,-

Tlf. 35 98 59 59 www.gromstad.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.00 Lørdag: 10.00-14.00
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Smia har utvidet kompetansen via nyansettelser

Kirkens sommerprogram 2011

- Nå kan vi løse de fleste
oppdrag på egen hånd!

GUDSTJENESTER
19.juni
kl.12.00
26.juni
kl.11.00
26.juni
kl.11.00
26.juni
kl.11.00
03.juli
kl.12.00
03.juli
kl.11.00
10. juli
kl.12.00
10.juli
kl.11.00
17. juli
kl.12.00
17.juli
kl.11.00
24.juli
kl.11.00
24.juli
kl.11.00
31.juli
kl.11.00
31.juli
kl.11.00
07.aug.
kl.11.00
07.aug.
kl. 11.00
14.aug.
kl.11.30
14.aug.
kl.11.00
21.aug.
kl.11.00
21.aug.
kl.11.00
28.aug.
kl. 11.00
28.aug.
kl.11.00

Gautefallstevnet
Kragerø kirke
Helle kirke
Sannidal kirke
Ospevika v. Portør. Friluftsgt.
Sannidal kirke
Ankerplassen, Jomfruland
Helle kirke
Stråholmen. Friluftsgudstj.
Sannidal kirke
Støle kirke
Helle kirke
Kragerø kirke
Sannidal kirke
Støle kirke
Sannidal Bygdetun
Skåtøy kirke
Kragerø kirke
Støle kirke
Sannidal kirke
Kragerø kirke
Helle kirke

Sam T.Bamle
Harald Gulstad
Kjell Wedø
Harald Monsen
Kjell Wedø
Harald Monsen
Michael Wohlenberg
Harald Gulstad
Harald Monsen
Anne Marie D. Mustard
Kjell Wedø
Yngvar Langås?
Michael Wohlenberg
Leif Westermoen
Michael Wohlenberg
Harald Gulstad
Michael Wohlenberg
Harald Gulstad
Michael Wohlenberg
Yngvar Langås
Harald Gulstad

KRAGERØ KIRKE
Kirken er åpen for besøkende tirsdag-lørdag kl.12.00 - 15.00 i juli måned. Følg skilting
dersom hovedinngangen ikke er åpen.
Konserter:
29.juni kl.20.00: Operaguttene: Anders Vangen, Jan Erik Fillan og Arild Bakke sang, og
Trond Kleven, piano. Bill. Kr. 200,06.juli kl.19.00: Robert Carding og Bente Dobbedal
STØLE KIRKE
Sommermarked:
Onsdag 20. juli kl.18- 20.30: Kirkeringen og menighetsrådet arrangerer auksjon og basar
ved Støle kirke.
Konserter:
Søndag 17. Juli kl.18.00: Tradisjonsrik sommerkonsert.
Mange utøvere ! Gratis inngang. Kollekt ved utgangen.
SKÅTØY KIRKE
Konserter:Skåtøy Vise- og poesifestival: Kirkekonsert 14.juli med Ketil Bjørnstad og Kari
Bremnes. 29.juli Olsokkonsert. Ellen Sejerstad Bødtker og Anders Nilsson
Se nærmere annonsering i lokalavisa.

Rønningveien 7, 3770 Kragerø
Tlf. 92 66 53 16 - Morten
Tlf. 97 16 33 16 - Preben

alt innen malerarbeider,
legging av alle typer
gulvbelegg, tepper og
byggtapetserng.

Dag Michelsen og Smia satser på syrefaste rekkverk med glass. – Dette har jeg stor tro på, sier han.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Dag Michelsen tok med seg mer enn 200 år
gammel håndverkstradisjon da han flyttet
bedriften fra Årøsvingen til Dalane Næringspark for noen år tilbake.
Det som startet med en smie med produkter av jern til bruk innen landbruk og
jordbruk tidlig på 1800-tallet, har utviklet
seg til en bedrift med 10 ansatte der jernet
er supplert med blant annet treverk, rustfritt stål, aluminium og skifer som materialer. - Via nyansettelser har vi utvidet vår
kompetanse, slik at vi kan løse oppgaver fra
a til å, uten å måtte være avhengige av andre håndverkere, sier Michelsen.
Michelsen er optimist når det gjelder
denne strategien, som gir store fordeler
både for kunden og for bedriften. - Ikke
minst er det mye lettere å holde seg innenfor en timeplan når man ikke er så avhen-

gige av andre, sier han. Smia har fortsatt
minst ett bein igjen i det opprinnelige faget,
og smedens tanker om kvalitet og holdbarhet er tatt med videre inn i bruken av nye
materialer.
Den faglige bakgrunnen er god å ha når
nye materialer og nye metoder for montering skal tas i bruk. Ett eksempel er det aller siste satsingsområdet, nemlig syrefaste
rekkverk med glass, som blant annet kan
benyttes rundt plattinger.
Da kan det være greit å være snekkerkyndig, og ha kunnskap om skifer og murarbeid.
Kombinasjonen av glass og syrefast gir
også optimale løsninger for levegger. Glasset er laminert og herdet, og tåler det meste.
- Dette produktet har jeg stor tro på, sier
Michelsen. l

Ring for avtale!
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-Over 100 bergarter på
Visste du at det på Jomfruland finnes over
100 ulike bergarter? At øya har et av Norges
meget få eksemplarer av en Tindved? At det
ikke hadde vært noe tjern på Jomfruland
uten leire? Og at det finnes en steinslange
på Saltstein som er over en millard år gammel? Geo-parken på Jomfruland er åpnet.

eksemplarer igjen. Dette er en
Tindved. Treet finnes bare et sted i
Botnviken og noen ganske få lokaliteter. På Jomfruland er det bare
et par eksemplarer igjen. Treet har
orange bær om høsten. I sverige
har man laget syltetøy på disse
bærene.

isen begynte og kalve og smelte og
trekke seg tilbake. Dette førte til
dannelsen av en stor morenerygg.
Isen forsvinner, trykket letter og
landet begynner å heve seg. Her
har landet hevet seg 135 meter.
Landet hever seg fortsatt med 1-2
millimeter i året.

Ingen leire- intet tjern
Uten den geologiske forutsetningen med fin og tett blåleire i sedimentene ute på Jomfruland, så
ville vi ikke hatt Tårntjernet, fortalte guidene i geoparken. Blåleira
som fremstår nesten glatt som
såpe evner å holde på vannet, slik
at dette vakre tjernet oppstår. Det
er nærliggende og tenke på Kittelsen og nøkken her ute. Vi liker
i alle fall og si at det var her han
fikk inspirasjon til mange av bildene sine, selv om det vel var på
Modum han malte dem? spurte
guiden. Uten at noen svarte. Jeg

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det var om lag femti mennesker
som hadde funnet veien til Jomfruland for å være med på sesongåpningen i Geo-parken på Jomfruland. Guidene Kristin Ragnes
og Jan Åge Pedersen viste omkring
og fortalte om øyas historie. Jomfruland ble dannet for over 1500
millioner år siden, sa Ragnes. På
skolen lærte vi om to istider, nå
vet vi at det har vært minst 40!,
sa Ragnes. Over det som da var
havbunn lå det 2000 meter med
is. I 600 år lå iskanten her ute før

Sjeldent tre
Første stopp ble Haga Cafe. Her
fortalte Jan Åge Pedersen om det
vesle treet ved cafeens terrasse.
I tidlige tider var det en hel skog
av slike trær på Jomfruland. I dag
er det bare noen svært få sjeldne
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tenkte i mitt stille sinn at dette jo
var en geologitur, så en forelesning fra meg om Kittelsen kan vel
vente til en annen gang, men for
de spesielt interesserte så har det
seg slik: Theodor Kittelsen malte
nøkker og tusser og troll over alt
hvor han kom. Den første nøkk
fra Kittelsens hånd kom imidlertid til i Lofoten, og ble malt ute
på Skomvær fyr, etter at Kittelsen
hadde vært ute på Jomfruland.
Nøkken bader i vannliljer. Det finnes ikke i floraen i Lofoten. Derimot finnes de i fullt monn ute på
Jomfruland. Kittelsen malte dem
jo der selv i bildet fra Tårntjernet,
og kalte vannliljer for nøkkeroser. I følge gammel overtro kunne
nøkken sitte under vannet og fiske
med en nøkkerose, dersom en ung
jente kom forbi (det var gjerne de
som også ble bergtatt av trollet)
så kunne nøkken slå til og trekke
jenta med seg ned i dypet hvis

hun bøyde seg ned for å plukke den.
Den mest kjente nøkken, Nasjonalgalleriets eksemplar, ble imidlertid
malt på Hvitsten. Når det gjelder referansen til Modum, regner jeg med
at guiden mente Lauvlia i Sigdal, der
Kittelsen i mange år hadde sitt hjem.
Her malte han også flere utgaver av
Nøkken. På bakgrunn av dette sies
det med en viss rett at Kittelsen fikk
inspirasjon til å male Nøkken ute på
Jomfruland.
Over 100 bergarter
I rullesteinene ute på Jomfruland
finner vi over 100 forskjellige bergarter, fortalte guidene i geo-parken. En bergart kan bestå av flere
ulike mineraler. Her finner vi for
eksempel den røde karakteristiske
Drammensgranitten som har kommet hit med isen. Den merkelig
fiolette Rombeporfyren som er av
vulkansk opprinnelse. På Østlandet
finner vi den igjen ved Kolsåstop-

Skjærgårdsliv

Jomfruland!
pen. Ellers finnes den i Antarktis,
på Kola og i Afrika, og altså her på
Jomfruland. Her er en kalkstein
som inneholder en fossil, fortalte
Jan Åge Pedersen. Det var stor interesse for å se nærmere på de ulike bergartene som ble vist frem på
rullesteinsstranda. Her har vi Norges nasjonalbergart; Larvikitten,
fortalte Pedersen og holdt fram
et eksemplar av den lyse steinen
med de sorte spettene. Ragnes
fremholdt ellers at de ”terrasselignende” formasjonene som man
av og til kan se i rullesteinsbeltet
har oppstått naturlig og er en følge av store hundreårsstormer. På
Øytangen og på innsiden av Jomfruland har vi også forekomster av
flyvesand. Her har det vært sanddyner akkurat som i Danmark,
fortalte Ragnes. Den geologiske
merkverdigheten ute på Saltstein
fikk imidlertid ikke turdeltakerne
med seg, fordi turen ble avsluttet

ute på rullesteinene, men du kan
få tilleggsopplysningene her.
Slangen på Saltstein
Ute på Saltstein er det en svært
merkelig formasjon i gneisen.
Den bukter seg som en lys slange over det mørke svaberget. Jeg
hadde sett den på bilder og hørt
om den, men aldri sett den selv.
Jeg tok bena fatt over svabergene
på vestre Saltstein. Ikke en slange
å se! Så saumfarte jeg østre saltstein, og der var den! Merkelig! Et
buktende lyst bånd i den harde
gneisen! Jeg tok kontakt med fylkesgeolog Svend Dahlgren. – Dette er en pegmatittgang i gneisen,
forklarte Dahlgren. ”Slangen” på
Saltstein er over en milliard år
gammel! Dette er et relativt vanlig
fenomen og vi kan se slike buktende ganger flere steder langs
kysten, sier Dahlgren. l

Denne geologiske merkverdigheten på Saltstein fikk
turdeltakerne ikke se.

Larvikitt er Norges nasjonalbergart.

Rombeporfyren finnes bare noen få steder i verden
inklusiv Jomfruland.

Drammensgranitten har kommet til
Jomfruland med isen.

Jan Åge Pedersen viser frem en kalkstein med fossil for turdeltakerne.

Stor interesse for Geo-parken på Jomfruland.
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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!

HÅND
VE
FRA A RK
TIL Å

Mandag-fredag 09-16 Torsdag 09-19 – ellers etter avtale
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”Det å spare til noe man ønsker seg, og se at man lykkes, er en god, personlig drivkraft”

- Viktig med god planlegging når
man skal hjelpe barn med sparing
tekst og foto: WILLY NILSEN

Nylig arrangerte Sparebanken
Sør sin årlige Gulledag. Over 8000
gjester hadde en flott dag i Kristiansand Dyrepark. - Vårt viktigste
arrangement for barna, sier banksjef i Sparebanken Sør Kragerø,
Nina Klausen.
- Gulleklubben har blitt en
kjempesuksess for de yngste, kanskje først og fremst fordi tiltaket
kombinerer det morsomme og
uformelle med mer alvorlige, men
nødvendige valg i livet.
- Som for eksempel sparing?
- Det er viktig at barn og ungdom lærer økonomi, og sparing
kan gjøre det lettere å møte krav
og behov i fremtiden. Det å spare
til noe man ønsker seg, og se at
man lykkes, er en god, personlig
drivkraft. Det gjelder for alle, uansett alder.
- Men hvordan skal barn spare?
- Barna er avhengige av voksenhjelp, og selvsagt spiller
banken en viktig rolle. Derfor
anbefaler vi en samtale om
mulighetene før sparingen
starter. Våre rådgivere kan gi
nyttig informasjon om ulike
former for sparing. Det er
viktig at de som står for sparingen, vet mest mulig om
alternativene.

mellom 0 og 12 år. Eneste forutsetning for å
bli medlem er at
barnet har konto
hos oss. Alle
medlemmer får
kort og gave på
fødselsdagen sin.
Gulle-klubben
har
egne nettsider med sparetips
for barn, samt spill og moro, sier
Bente.

Turer og arrangementer for
ungdom, gaver til ulike lokale
formål, ”stokkefesten” for honnørkunder og utdeling av SØRvis-prisen innen næringslivet er
noen eksempler på bankens engasjement for å fremstå som en
ansvarlig og entusiastisk bidragsyter i lokalsamfunnet.
Blir mye penger
Det er ingen nedre grense for sparingen. Noen sparer 100 kroner i
måneden, mens andre sparer hele
barnetrygden.
Vi kan jo ta et par eksempler:
Hvis man ønsker å spare barnetrygden, kan vi for enkelhets skyld
ta utgangspunkt i 1000 kroner
måneden. Med en bankrente på
3.5 prosent, kommer man opp i
ca. 235.000 kroner i løpet av 15 år!
Dette er et forholdsvis stort
beløp, og som nevnt tidligere
nevnt er det viktig at foreldrene
er oppmerksomme på en del
forhold. Det ene gjelder om
det er klokt å la en 18-åring
få tilgang til slike midler, og
et annet viktig spørsmål er
hvilke konsekvenser det får
at barnet er formuende i forhold til Statens Lånekasse og
Overformynderiet. I en samtale med bankens rådgiver blir
slike forhold belyst.
Det finnes også alternativ til
sparing i bank ved å kombinere banksparing og sparing
i aksjefond. Med 30 prosent
i aksjefond og 70 prosent i
bank vil 1000 kroner i måneden over 15 år gi et totalt sparebeløp på ca. 263.000 kroner.
Da forutsetter vi en snittrente på
aksjer/bank på 4.9 prosent. l

Personlig og offensiv
- Vi er en personlig, lokal og offensiv bank. Kontakten med folk
i lokalmiljøene er helt avgjørende
for virksomheten. Sparebanken
Sør henvender seg til alle aldersgrupper, men det er spesielt inspirerende å ha med barn
å gjøre, sier banksjef Klausen og
tenker på alle de fornøyde ungene
i Dyreparken på årets Gulledag.

Viktig valg
Klausen sier at spørsmål som er aktuelle,
blant annet dreier seg
om sparekontoen skal
stå i barnets eller de foresattes navn. - Mens foreldrene kanskje vil at pengene skal
gå til studier, vil en 18-åring helst
bruke pengene til helt andre ting.
Dette, og en rekke andre forhold,
bør man tenke gjennom, sier
Klausen.
Spare-og plasseringsansvarlig
Bente Lauritsen sier at hovedpoenget er å finne frem til den
sparingen som gir mest igjen for
pengene man vil sette av, og som
passer best til formålet. - Det er
viktig å sikre en trygg økonomisk
fremtid. Våre rådgivere kan hjelpe
foreldre, foresatte eller besteforeldre til å finne produkter som er til
det beste for barnet.
Bente lar seg gjerne avbilde ved
siden av Gulle, som har fått en
fremtredende plass i bankens lokaler ved Torvet i Kragerø.
- Gulle-klubben er for barn

Bente Lauritsen er
ansvarlig for sparing og plassering.
Hun lar seg gjerne
fotografere sammen
med Gulle.

Dette bildet er fra fjorårets Gulledag.
Emilie Eilertsen Gundersen koste seg
sammen med Gulle.
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Alt du trenger
til ditt kjæledyr

Anbefaler årlig øyeundersøkelse av barn med
synsproblemer

Optomap kan avdekke
netthinneforandringer

Vi har redningsvest til hund!
Hold hunden trygg i og ved vann
og samtidig gi maksimal komfort.

NOAH`S ARK
Storgata 11, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 88 10
Åpningstider:
Man-fre 09-17 Tors 09-18 Lør 09-15

Vi tar deg med til unike turmål
i skjærgården
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Jon Vestøl håper på mye sol i Kragerø i sommer, og har sørget et godt utvalg av solbriller!

Det er lang tradisjon i Norge for at optikere
kan henvise pasienter direkte til øyespesialist når det foreligger mistanke om sykdom
av betydning for synsfunksjonen. Ny teknologi gjør dette enda mer aktuelt, og i første rekke dreier det seg om optomap, som
er et vidvinklet digitalt netthinnekamera.
Langt fra alle optikere har dette utstyret,
men hos Optiker Vestøl er det på plass.
Optiker Jon Vestøl anbefaler optomap
som en del av en utvidet øyeundersøkelse
- Et bilde av netthinnen gjør det mulig å
oppdage problemer og sykdommer slik at
man kan forebygge tap av syn. - Dette gjelder alle aldersgrupper, men viktig å tenke
på de aller yngste. - I barndommen legger
man ikke alltid merke til synsproblemer,
skjeling og andre visuelle defekter. Det er
viktig med regelmessigsynsundersøkelse
for å oppdage synsfeil så tidlig som mulig.
- Hva gjør optikeren når han oppdager
en alvorlig feil?
- Bildet blir sendt en øyespesialist, som

sørger for rask behandling. Kragerøs eneste
optiker holder til i Torvgata 20 i lyse og trivelige lokaler. I tillegg til synsundersøkelse
og salg av briller og kontaktlinser, har butikken verksted for vedlikehold og reparasjon av briller. Når sommeren nærmer seg,
blir utvalget av solbriller vesentlig utvidet.
Kjente merker som Ray Ban og Maui Jim
skal lokke de solhungrige inn i butikken.
Vareutvalget er ytterligere utvidet
- Se her, sier Vestøl, og viser en monter med
kikkerter. - Det er lenge siden vi solgte kikkerter sist, men ettersom det ikke er andre
som satser på dette i Kragerø, har vi valgt å
ta inn et utvalg i bra kvalitet.
Det er brilleinnfatninger og solbriller
som preger butikken, men vi legger også
merke til en egen barnekrok og ikke minst
rullestolrampen som gjør det mulig for alle
å komme inn på en grei måte. l

www.mgt.no

tekst og foto: WILLY NILSEN

Torvgata 1, 3770 Kragerø - Tlf. 40 00 58 58 - www.fjordbat.no
19

Skjærgårdsliv

Klar for en
ny sommer
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Om sommeren betyr mye for
oss? Jeg kan svare med et rungende JA. Derfor er det også så viktig
å være godt forberedt, med de riktige varene i hyllene.
- Og litt på utsiden også?
- Ja, mange av sommerartiklene
hører hjemme utendørs, og derfor
legger vi stor vekt på fine utstillinger ved inngangen. Det gjelder
blant annet badeartikler og solbriller.
Fredrik Windegaard er daglig
leder for Chicbutikkene AS, som
også omfatter avdelingen på Volumsenteret i Sannidal. For selv
om det meste av turiststrømmen
går gjennom Kragerø sentrum,
mener Windegaard at satstingen
i Sannidal er viktig. - Vi skal være
begge steder, slår han fast.
Sist sommer ble kundene møtt
av plakater som fortalte om stengt
butikk på grunn av brann. Nå er
alt på stell igjen, og sommergjester og fastboende blir ønsket vel-

kommen til nye og trivelige lokaler, bygget over samme lest som
før brannen.
Windegaard er klar over Chics
posisjon i sentrum. En rekke
bransjer er representert i Det Rosa
Huset. Det gjelder i første rekke
parfymeri, lærvarer, leketøy, babyutstyr, badeartikler og andre
sommervarer. - Vår aller viktigste
oppgave er å gjøre alle besøk til en
trivelig opplevelse både for oss og
for kunden. Lykkes vi med det, er
sjansen stor for at kundene kommer igjen. l

Fredrik Windegaard gleder seg til en
ny sommer i Det Rosa Huset.

Ta sommeren som den kommer
Sommer
pris!

Sommer
pris!
Gilde/Prior
Grillpølser

Fersk naturell/marinert

Laksefilet

125g porsjon. (119,20/kg).
Fra fiskedisken.

14

600 g. (33,25/kg).
Valgfri miks.

90

2 for

39

pr stk

Sommer
pris!

Sommer
pris!

Fersk

Amerikansk

Naturell
(marinert 59,90/kg).
Fra kjøttdisken.

ca 200g (99,50/kg) rå.
Fra kjøttdisken.

Flintstek

39

pr kg

Butikken har sommer og søndagsåpent fra 27/6 - 7/8 2011.
Post i Butikk er åpent i butikkens åpningstid.

Sommeråpent:

8-21 8-18 10-18
KRAGERØ SENTRUM 9�20 (18) Tlf. 35 98 15 30
20

Hamburger

90

Forbehold om eventuelle trykkfeil og prisjusteringer.

Vi har alle

90

En av våre
grillklare
spesialite
ter

19
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Familiebedrift
med fire butikker!
tekst og foto: WILLY NILSEN

Med ansvar for hver sin butikk er
Geir Arnesen og sønnene Erik og
Grunde klare til å møte sommeren
i Kragerø.
Senior steller mest med Paulsen
AS, Grunde tar seg av Paulsen avd.
to rett over gata og Erik har hyllene fulle av artikler som dreier
seg om surfing, vannski, dykking
og sko. Egentlig dreier det seg om
fire forretninger, for vegg-i-vegg
med Aquasport ved Bybrua har
Erik Arnesen Norges største utvalg
av sandaler i et av Norges minste
butikklokaler! Med stor vekt på
kvalitet via merket Havaianas kan
kundene velge mellom mer enn
100 ulike sandaltyper, som preger
veggene fra golv til tak. Butikken
heter Zicatila.
Grunde og Erik er familiens
fjerde generasjon i klesbransjen.
Det var oldefaren Karl Emanuel
som startet K.E. Paulsen i 1912,
så neste år er det klart for 100 års
jubiluem.
- Butikkene utfyller hverandre,

og gjør at kundene uansett skal
finne det de er ute etter, sier Geir
Arnesen, som gir en kort beskrivelse av utvalget: Sporty fritidsklær og sko til han og henne med
vekt på kvalitet.
Paulsen har blant annet satset
på Merrell, som er en av verdens
største skoleverandører.
- Vi gleder oss til en ny sommersesong med mange hyggelige
kunder, sier Arnesen, som også
vil gi honnør til de mange feriegjestene som benytter butikkene i
sentrum gjennom hele året. l

Geir Arnesen og sønnene Grunde og
Erik er klare for en ny sommerseong.

DITT LOKALE HAGESENTER!
Stort utvalg i blomster og planter
for ute og innebruk
•

Alt av busker,
trær, blomster,
krukker, jord,
gjødsel, redskap
og gaveartikler.

BoG røntBoGrønt
Ø rvik
Ørvik
Plantem arked
D alaneveien 2
Tlf. 35 98 36 00

Plantemarked

Dalaneveien 2 • 3770 Kragerø • Tlf. 35 98 36 00

www.ørvik.no
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Jeg setter gleder og sorger på papiret og selger dem dyrt!

Skjærgårdsdoktor og
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Han er tannlege og doktor og
kunstner og dikter. Ivar Skogvold
liker ikke småbyens slarv, og er
overhodet ikke inspirert av bølgeskvulp og svaberg, selv om han
har vært mye i skjærgården som
lege opp i gjennom årene. Jeg
kommer til en øy. Jeg blir møtt
med en trillebår til legeutstyret og
løper med en lommelykt mellom
tennene innover i mørke skogen.
Det er ikke mye inspirerende ved
det. Jeg husker en gang vi hentet en mann som hadde brukket
nakken etter å ha falt ned fra en
gammel dårlig trestige. Det var
så glatt på svaberget at vi mistet
ham to ganger! Båten slo i bølgene
innover Bærøyfjorden. Den turen

Vi ser på bilder.

glemmer jeg aldri. Ikke han heller sikkert. Det gikk bra! Jeg drar
like gjerne til Paris, Munchen og
Bologna for å la meg inspirere. Da
Prerafaelittene, en gruppe kunstnere fra 1850-årene, ble vist på en
minneutstilling i Stockholm satte
jeg meg i bilen og kjørte 90 mil for
å se dem. Synes de er helt fantastiske med former, uttrykk og motiver.Dikt også. Rosetti var en flott
poet.
Bestefar var skolesjef Knut Moe
ved Framhaldsskolen i Kragerø.
Når hele familien var samlet kunne de være 14 barnebarn i huset
på Bakken med den romantiske
hagen og utsikten over byen. Selv
vokste han opp i Drammen. Det
skulle likevel bli Ivar som tok over
huset i Kragerø, etter en tid både
som tannlege og lege i byen. Etter endt utdannelse som tannlege
og praksis blant annet på Folketannrøkta i Kragerø, fikk jeg en
pasient, som hadde hatt kreft og
hadde fått cellegiftbehandling.
Han hadde nesten ikke røtter på
tennene. Jeg hadde aldri hørt om
lignende tilfeller og synes at dette
var et medisinfaglig interessant
case. Jeg ville lære mer om hele
mennesket og bestemte meg for
å bli barnelege. Tok opp 17 fag på
Bjørknes og kom inn på medisin
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og ble doktor, men ble ikke barnelege. I stedet ble det legevakt i
Kragerø, og så lege i allmennpraksis og i bedriftshelsetjenesten.
Nå er han kommuneoverlege i
Kragerø, Drangedal og Bamble.
Han er legen med glimtet i øyet.
På kontordøren henger det en
tegning signert doktoren selv av
”Kommuneoverelgen” i en blålig
psykedelisk utførelse.
Etter å ha sett på hagen med
snøklokkene, eføyen, de gamle
murene og den minste utsikten og
den største utsikten og den herlige stuen og alle bildene, så ender
vår ferd i biblioteket. Her synker
vi ned i to ørelappstoler med hele
verdenslitteraturen foran oss i hyllene. –Hermann Hesse, Matisse og
Klimt. De inspirerer meg. -Klimt?
Det glapp ut av meg. Jeg innrømmer det. Det holdt på å komme
til en eksistensiell krise i biblioteket på Bakken. Doktoren tok et
par ekstra dype drag av sigaretten
mens han mønstret meg som om
jeg nettopp hadde fått diagnosen
”in toto confusam” umulig at beskrive, samt unyttig at bruke mer
tid på. Doktoren stumpet sigaretten usedvanlig hardt i askebegeret
og tok sats opp fra ørelappstolen.
Snart lå det en kunstferdig bok
på minst åtte kilo foran meg på

bordet og jeg fikk høre, se og lese
om den verdenskjente kunstneren Klimt som blant annet dekorerte praktvillaene til steinrike
mennesker over hele Europa på
begynnelsen av 1900-tallet. Om
portrettet som hadde blitt solgt
for nærmere en milliard kroner
og beskue verkene til den store
mester. Nå kommer han sikkert
til å hoppe enda høyere i stolen i
sitt bibliotek der oppe på Bakken,
men jeg synes faktisk at bildene til
Ivar Skogvold og den gode Klimt
har en del til felles når det gjelder
bruk av symboler.
Fisker, damer, hester, vaginaer, pupper, øyne, ansikter og en
mengde underlige og uforklarlige symbolistiske former trylles
frem på lerretene. Dette bildet er
malt på tobakkspapir, sier han og
peker på et bilde med noen store
skjolder på. Jeg sølte rødvin på
papiret og helte like godt over resten for å få den samme effekten
i hele papiret. Det fine er at hvis
du blir lei av bildet så kan du bare
røyke det opp! Han har tydeligvis
ikke så høye tanker om sin egen
kunst, tenker jeg i mitt stille sinn,
men han vet at han er verdsatt.
Skogvold selger bilder som varmt
hvetebrød til det kunstinteresserte sommerpublikum i Kragerø.
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multikunstner
Det som utviklet seg som drodling
og en måte å konsentrere seg på i
møter, har blitt en innbringende
hobbygeskjeft. Nå har folk blitt
så vant til at jeg sitter og skribler
at de tenker ikke så mye mer over
det, men en gang var jeg på et seminar med en kvinnelig foreleser
som følte seg skikkelig provosert
da han som satt på første benk tok
opp et papir og begynte å tegne
da hun åpnet munnen. Da hun
fikk et bilde og et dikt som var helt
to the point om hva hun hadde
snakket om ved slutten av dagens
forelesning, så skjønte hun at jeg
hadde fulgt svært så nøye med, og
beskrev faktisk hendelsen senere i
en bok.
Han skriver nemlig dikt også,
helst på engelsk. Vi har tatt med
et om Jesus på Egertorget som sier
mye om Likegyldighet. Det siste
har han gjendiktet fra engelsk av
en poet ved navn Stuart Kennedy. Hvis jeg kan få frem ting med
dobbelt eller gjerne med trippel
betydning, så er jeg fornøyd, sier
Skogvold. Ofte skriver jeg dikt til
bildene mine og ikke omvendt. Vi
snakker om motivene i bildene. Hvorfor så mange kvinner? – De
bare kommer helt tilfeldig. Kvinner og fisker og øyne har så vakre
former. –Det gjør jo ikke noe at

det er så mange kvinner. Jeg liker
også bedre å snakke med kvinner. Jeg er nemlig veldig dårlig på
guttas smalltalk om jakt og biler
og husbygging. Kvinner er mer
opptatt av eksistensielle emner,
og da mener jeg ikke moter, men
livet døden og kjærligheten. – Hva
mener du selv om dette? – Jeg er
ikke kristen, men har stor sans
for Jesus-skikkelsen. Jeg har funnet mye bra hos buddhistene.
Buddha er min lærer i livsfilosofi.
Hadde hatt veldig mye å snakke
om en kveld med Buddha, Jesus
og en kasse rødvin! Kan vel tenkes
at det hadde blitt mest på meg. Jeg
har alltid sagt at alt over 50 er en
bonus og nå er jeg 56! Jeg er ikke
redd for døden. Jeg tror at døden
er noe av det mest spennende vi
mennesker vil få oppleve!
Mannen er gal, tenker du kanskje, men han er ikke det! Han er
en av de mest riktige jeg har truffet
her omkring. Han er dessuten selv
både humørfylt, kunnskapsrik,
utpreget sosial og en gourmet av
rang. I tillegg til alt det andre jeg
har nevnt. - Jeg synes bare at en
skal respektere at mennesker er
forskjellige, sier han. Noe av
verdens største kunst ble
skapt av mennesker som
hadde det helt jævlig.

Ute av stand til å nyte verken sin
egen kunst eller suksessen som
fulgte med. Jeg sier ikke at jeg er
helt som dem, jeg bare vet at mine
dikt og bilder nok ikke alltid er av
den lystige sorten. Men heller enn
å male hundre vakre solnedganger som like gjerne kunne vært fotografert, eller skrive det jeg kaller
”konfirmasjonssanger” så vil jeg
heller lage bilder og dikt med mening. Hvis noen andre kan føle at
det gir dem noe så har jeg lykkes!
-Jeg er i alle fall ikke i tvil om hva
som betyr mest i mitt liv; Jeg har
to herlige gutter, som begge nå er
i Bodø! De betyr alt for meg, sier
Skogvold.
Det endte med at jeg kjøpte et
dyrt bilde av Ivars gleder og sorger! Det viser en naken kvinne,
øyne og fisker og underlige symbolistiske former og figurer. Bildet
bærer tittelen ”Jassågitt. Er du ferdig alt?!” l

Likegyldighet
Da Jesus kom til Golgata
klynget de ham opp.
Med seks-toms spiker gjennomborret de hans nakne kropp
De kronet ham med torner
hans stigmata fosset rødt
For det var tøffe tider, det var nok av menneskekjøtt.
Da Jesus kom til Egertorget
brydde ingen seg.
De klamret seg til vesken sin og så en annen vei.
Og ingen sparket etter ham
Slikt gjør vi ikke her
De bare vandret raskt forbi og lot ham ligge der.
Men Jesus ropte ”Tilgi!
De vet ikke hva de gjør”.
Mens vinterregnet hamret kaldt slik vinterregnet bør.
Men ingen av oss ringte
113 på telefonen
Og Jesus krøp imot en vegg og savnet tornekronen

Den store utsikten.
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Hagesenter i full blomst!
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Det skjer noe hele tiden i et hagesenter, sa Svein Ørvik da Skjærgårdsliv var på besøk like før påske.
Akkurat det har han helt rett i.
Sist vi var innom, var det lite som
minnet en ufaglært om sommerblomster. Men nå, like før sommersesongen tar til for alvor, står
hagesenteret så å si i full blomst.
Du verden for en forandring. Rene
eventyret…
Ørvik Plantemarked har holdt
til på Kalstad siden 1998, og har
gjennomgått gradvise endringer
og utvidelser.
Med nærmere 5000 vareslag
kan Ørvik dekke de aller fleste behov når det gjelder vedlikehold og
nye planer for hager.
I tillegg til et vell av sommerblomster med navn som bare en
fagmann kan uttale, er det tid
for busker, trær, roser og stauder.
Krukker og pynteartikler hører
også med i planleggingen av en
hage, og hvorfor ikke et eget basseng? Det er slett ikke så vanskelig
som mange tror.

- Nå er det tid for hagemøbler. Svein Ørvik satser på godt utvalg til greie priser.

Men vi må ikke glemme hagemøblene, som har fått stor plass i
hagesenteret i forkant av somme-

ren. - Vi satser på kvalitetsmøbler
til en fornuftig pris, og det dreier
seg i stor grad om vedlikeholdsfrie

møbler, sier Ørvik. Sammen med
10 ansatte er han klar til å svare
på spørsmål og finne gode løsnin-

ger, enten det dreier seg om store
hageanlegg eller en liten verandakasse. l

Besøk byens
stormagasin!
l
l
l
l
l

Parfymeri
Lærvarer
Reiseeffekter
Leketøy
Babyutstyr

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

Alt samlet på 500 m 2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Tredje sommeren
med Galleri Skagerak
I en gammel hage rett ved Hovedveien
på Jomfruland, med blomster, busker
og oldemors stauder i den skjønneste
forening, finner du Galleri Skagerak.

Kunsten som stilles ut er selvfølgelig viktig, men likevel bare en del av
opplevelsen. Følelsen av ro og fred
gir ekstra inspirasjon til å studere
utstillingene.
Kirsten Pisani og datteren Siv
Monika Dionisi er levende opptatt
av at galleriet skal være mye mer
enn bare lokaler for utstilling av
kunst. Det har de lykkes med…
Det er tredje sommeren at galleriet inviterer til utstillinger som
presenterer kunst som dekker et
bredt spekter av stiler og uttrykk.
Når Skjærgårdsliv er på besøk, er
det Catrine Knudsens malerier som
pryder første etasje i bolighuset.
Hun er en anerkjent kunstner, som
la listen høyt for det som kommer
senere i sommer. Den ene utstil-

lingen avløser den neste, og når
dette leses er det glade sommerbilder i acryl av Anne Lene Groven
fra Kragerø som pryder veggene.
- Det startet med en hobby,
men har utviklet seg sakte og sikkert til det vi kan vise i dag.
I tillegg til bolighuset er et nybygg i hagen, som inneholder et
atelier og utstillingslokale, tatt i
bruk. Den røde, lille stua passer
veldig godt inn i hagemiljøet.
Siv Monika er utdannet designer fra Firenze, og lager blant annet smykker og skjerf.
Det er Kirsten som står for mesteparten av arbeidet med å ta kontakt med utstillere.
- Vi får mange henvendelser, og
vi legger kun vekt på det kunstnerne presterer - ikke bakgrunn
og eventuell utdannelse. Jomfru-

Mor og datter Kirsten Pisani og Siv Monika Dionisi ønsker velkommen til Galleri Skagerak.

land er Kragerøs kunstøy, med utstillinger i Tårnet, i velhuset, den
gamle skolen og i Galleri Skager-

ak. - Det er bare en fordel for oss
at det er flere andre utstillinger.
Det gjør opplevelsen enda større

Kragerø Havnefestival
skal videreføre noe av den stemningen som har preget havna opp
gjennom historien. Dette er familiefestivalen fremfor noen,
med et program som er tilpasset alle aldersgrupper.
Vi kan røpe noe av programmet:

Bryggesafari rundt Blindtarmen for barna.
Barkebåtkonkurranse.
VM i ”rekepelling”
Vrikkekonkurranse med ”pråmmær” i Blindtarmen.
Spektakulær seilas i bysundet.
Festivaltelt med servering av fiskesuppe,
øl og minerelvann.
l Selsafari
l Bryggedans.
l Utstillinger, stands (Vi viser blant annet stikk
og spleis, fendere og tyrkermatter.)
l
l
l
l
l
l

Sett av helgen
12.-14. august 2011, og
gled deg til hyggelige
opplevelser i Kragerøs
havneområde

Og mange andre maritime
aktiviteter og opplevelser
For mer informasjon: Per Krogsrud, tlf. 35 98 62 00,
e-post: per.krogsrud@kragero.kommune.no
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for folk som skal besøke øya, sier
Kirsten. l

www.mgt.no

tekst og foto: WILLY NILSEN
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Tlf.: 33 00 41 00
Quality hotel tøNsberg | Ollebukta 3 | 3126 Tønsberg | T. 33 00 41 00 | q.tonsberg@choice.no | choice.no
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- Våre kunder får gratis plass i båthotellet
tekst og foto: WILLY NILSEN

Det er flere definisjoner på ordet
hotell, men alle er nok enige om
at det dreier seg om rask og problemfri overnatting uten krav til
de helt store forberedelser.
Beskrivelsen kan med letthet
overføres til båtbransjen og KiilSandtangens nye tilbud til kundene. Stikkordet er båthotell! Hallene på Sandtangen tar imot 400
båter for vinterlagring.
Men hotellideen dreier seg om
en annen form for oppbevaring.
- Vi rigger til et båthotell om
sommeren, som kan ta imot båter
på opptil 50 fot, sier Terje Kiil.
Vi trenger en forklaring av behovet…
- Det er mange som ikke bruker
hyttene og båten gjennom hele
sommeren, men som er hjemme
noen uker før de tar turen tilbake
til landstedet. Båtene blir som oftest fortøyd ved brygga, og det er
da vi kommer inn i bildet.
I stedet for at folk skal bekymre
seg over hvordan det går med båten når det blåser opp, kan vi ta
den inn i et båthotell. Det er gjort

Terje Kiil legger stor vekt på å møte kundenes ønsker og behov.

på noen minutter med våre trucker, og til våre faste kunder kan vi
tilby to gratis opphold i båthotellet i løpet av sommeren.
- Hva med andre som ønsker
hotellplass?

- Alle kan benytte seg av tilbudet. Vi har god kapasitet, men
tilbudet om gratis hotell er laget
spesielt for faste kunder.
Det er flere grunner til å satse
på båthotell. Skader på båten som
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følge av sol, vind og sjø blir eliminert, og det samme gjelder muligheten for tyveri og hærverk.
26 år i bransjen har lært Terje
Kiil at kundens tilhørighet til bedriften må pleies og vedlikehol-

des. - Vi gjør det vi kan for å møte
ønsker og behov hos kundene, og
jeg tror mange vil se fordelene ved
å benytte båthotellet. l
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Hullvann har et flateinnhold på 4,3 km2
og er den største innsjøen i Kragerø og
nummer 31 i Telemark. Det skal være like
mange holmer og skjær som det er dager
i året står det i historiebøkene.
tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT

Hull er et meget flott vann og
et padleeldorado med mange
idylliske viker og flere flotte
leirplasser. Det er mange som
starter padleturen fra Dammen
i Skjørtjenn og bærer kanoen de
få meterne opp ved den gamle
tømmerrenna opp til Damfjorden
i Hullvann. Når kvelden nærmer
seg og solen ligger lavt, vannet
blir som ett speil. Det er en mek-

tig opplevelse å padle når elgen
rasler i skogen og beveren dupper
i vannskorpa.
De siste 10-årene har det
kommet til mange flere hytter og
prammen er byttet ut med motordur, men det er ennå mange
områder man får følelsen av at
man er langt ute i villmarka.
Hvis man går langs vannlinja,
ligger det flere rester etter gamle
prammer som engang var flittig
i bruk til fiske og transport. Om

vinteren blir båten byttet ut med
skøyter og ski.
Det er mange rare navn rundt
Hull og hvorfor navn oppstår kan
være små enkle hendelser eller
av litt mer alvorlige ting. Den
lille øya ”Lille Danmark” har en
historie om at det var en dansk
handelsreisende som ble slått
i hjel her. Så har vi Brudehelleren, en heller som man kun kan
komme under med båt. Det var
et brudepar på vei over Hullvann
som benyttet denne, da de søkte
tilflukt for uværet.
Hullvann har også en mørkere historie i form av ulykker.
I 1927 var det en 20 års gammel
gutt som gikk gjennom isen på
Hullvann og druknet, Bjarne var i

Hull rundt
Utsikt over Hullvann fra
det høyeste punktet på den
gamle postvein mellom
Auråen og Ødegårdden.

”Kragerøs indre skjærgård”
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skogen på vedhogst, hvor hans far
også var. Faren jobbet et stykke
fra ham. Når han skulle bort til
faren gikk han over isen for det
var mye enklere enn å gå rundt,
men isen var tynn mange steder.
Folk kom etter rop om hjelp, de
fant Bjarne på 3 meters dyp, de
fikk han opp med en båtshake,
men livet kunne ikke reddes.
Sankthansaften 1989 druknet
4 stk ved Kjeøya. Den siste som
druknet i Hullvann var en mann
i 2008.
Rundt Hullvann
Vi parkerte en bil ved Bånn og
kjørte videre til Bjordam i Bamble. Navnet Bjordam stammer fra
beverdammer.

Solsteinen (Aventurine) har
gjort plassen kjent verden rundt
blant steinsamlere og blitt beskrevet i mange steinbøker. Olav
Bjordam fant denne rød/orange
skinnende steinen første gang i
1926. Det er registrert hele 40 forskjellige mineraler og noen svært
sjeldne mineraler ved Bjordam.
Fra Bjordam går det fin vei til
Moen, en meget flott og idyllisk
plass med et lite utsiktspunkt
over Hullvann.
Fra Moen blir veien til en
skogsvei som fører oss mot
E-18, den svinger til venstre og
går parallelt med E-18 nedover
Hulldalen. Det står noen gamle
steinmurer/grunnmurer langs
veien her.

Man er ikke sikre på hva navnet
”Hull” kommer av, men det som
er sikkert er at navnet er eldgammelt. Det er flere steder som
har ordet Hull i seg, blant annet
her ved den gamle boplassen
Hulldalen.
Vi går videre til vi kommer
ned til vannlinja, her er det fint
med en pause. Veien går videre
til høyre under E-18 som tar en
krapp sving til venstre mot E-18
igjen. Her må vi gå et par hundre
meter langs autovernet, på
utsiden såklart, til vi kommer til
Stidalskilen. Her går det en sti/
vei inn til høyre langs kilen inn til
Stidalen.
Navnet Stidalen kommer av det
går en sti gjennom en dal, plassen

har vært en gammel boplass. For
veldig lenge siden skal det ha
bodd en mann med navn Kjell
som drev en liten sølvgruve der.
I dag er det ingen som vet hvor
gruva er. Det har blitt fortalt at
den var så nær den gamle rideveien at en kunne høre han arbeide
i gruven. Sølvet ble fraktet over
Hull og ned til Helle.
Fra Stidalen kommer vi inn på
vei som krysser under E-18. Bare
noen hundre meter skal vi krysse
E-18 igjen, men denne gang er
det bru over. Nå går veien parallelt med E-18 til Auråen.
Navnet Auråen kommer av
elva som ender i Hull (aur=grus
åen=elv). Her kan man ta en avstikker og ta veien ned til venstre
til Kuhagen ved Hullvann, der er
det en flott odde hvor man kan
nyte utsikten mot den sukkertopplignende Skjærsjøknuten ved
Askeklova.
Sauøya
Rett utfor Kuhagen ligger Sauøya,
her har det bodd folk med kyr
i mange år, det står fortsatt to
gamle bygninger igjen, på innsiden av døra var det risset inn den
største fisken som er fisket opp
av Hullvann, det var en ørret på
ca 8 kg. Det har stått en bu ved
vannkanten også, derfra er det en
fin steinsatt sti opp til husene.
De som bodde på Sauøya var
flinke med stein, her står kanskje
de fineste steinmurene jeg har
sett.
Auråen
Fra Auråen kommer vi inn på
den gamle postveien som gikk fra
Kristiania til Kristiansand som
sto ferdig i 1689. Strekningen fra
Auråen til Ødegården er fint ryddet og har et godt bevart brukar,
postveien går under E-18 til Ødegården som var en skysstasjon på
1800-tallet. Ødegården var også
et gjestgiveri med overnatting, de
har fortsatt et godt bevart gjestgiverskilt fra 1824.

Landsverkkilen sett fra utsiktspunktet ved Torgerød gård.
Foto: Mads Moen

Stien går over Dammen i Hullvann.
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Fra Ødegården kan du ta veien
ut til Tangen, her lå Hull skole
som var i bruk fra 1925 til 1938 og
hadde opptil 10 elever.
Bukkøya
Rett ved den gamle skolen ligger
Bukkøya, som er en gammel
boplass som brant ned. Øyvind
Granholm begynte på nytt hus,
men det var bare grunnmuren
som ble ferdig og den står på
Bukkøya ennå. Det har aldri stått
hus på grunnmuren som står
der i dag. Den ble bygget rundt
krigen.
Han jobbet ved Landsverk som
tømmermann, men han jobbet
ikke i skauen før det ble mørkt,
når han jobbet, hadde han med
lykt.
Det er mye Strandiris (med
lange tynne blader hageblomst)
den kommer sannsynligvis fra
Bukkøya fordi kona til Øyvind
Granholm var opptatt av hager
og blomster, og etter hvert spredd
seg over hele Hull.
Gamle gårder
Fra Ødegården går det også en
sti ned til Hullstrand, en gammel
boplass. Drangedølene tok ofte
veien om Hullstrand når de skulle
til Kragerø, de ble rodd over til
Bureidfjorden.
Ved Ødegården avslutter vi vår
vandring på den gamle postvei og
tar av på skogsvei/sti mot Landsverk, stien går mye i tett granskog.
Ved Landsverk ligger en av de
største gruvene rundt Hull. Det
har vært en del gruvevirksomhet i
områdene rundt Hullvann, det er
tatt ut blant annet Apatitt, Rutil,
Pegmatitt, Glimmer, Kvartsitt,
Jern og Gabbro Hyperitt.
Det har også vært påvist gull på
nordsiden av Hullvann sies det.
Det var Ola Maistanga, født i Sannidal og bergmesteren Dahll som
ofte var ute på befaringer på jakt
etter sjeldne mineraler, bergmesteren hadde en bok med seg ute
på befaringene som han
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En gammel låve ved Bjordam.

skrev notater i. Denne boka ble
gitt til Ola Maistanga av Dahll,
boka ble senere gitt til Tor Kivle.
Ola Maistanga som hadde meget
stor interesse for mineraler, døde
i 1942.
Vi gikk på vei videre til Torgerød gård, flott plass med mange
store eiketrær. Her tar vi en avstikker opp på en liten kolle med
flott utsikt over den fantastiske
naturskjønne Landsverkkilen, det
står også en stor trebauta med
et vikingskip og skrift tegnet inn.
Den ”beviser” at Leiv Eirikson dro
herfra, den ble satt opp som en
spøk.
Vi går videre på den gamle
veien fra Torgerød som går til
Bufjell, men vi tar av til venstre
over en liten bro. Herfra går det
fin skogsvei til vi kom til et stort
åpent felt med mye ungtrær,
stien går rett frem inn i skogen og
her blir stien bedre
igjen. Men før

Moen, en perle ved Hullvann.

nedlagte sagbruket Helle Bruk
stand, vannet blir kun brukt til å
vi gikk videre tok vi stien som
høsten 1937 og vannrettighetene
produsere strøm.
går til venstre ned til Landsverki Hullvassdraget. I 1938-39 ble
Vi går videre på stien som enkilen, her tar vi en lang pause å
vassdraget bygget ut fra 9 til 37
der ved Bånn, her bor Alf Tormod
nyter Hullvann på sitt beste. Vi
meters fall med kraftstasjon og
Bånn som drev med ålfiske i inngår tilbake og fortsetter på stien
løpet til Damfjorden i mange år,
der vi slapp, først en liten stigning fabrikkbygning.
Den gamle tredammen i Damellers var det Røye og Tryte. Dette
og ned mot Hullvann igjen. Rett
fjorden ble utbedret til betong.
var en fin tur med en gangtid på
før vi kommer ned til vannet, tar
ca 6 timer.
stien opp til høyre, det
er ikke mye brukt sti,
Gofjell
men går greit å finne
Gofjell og Hullvann
frem. Når høyspentble betegnet som
linja er over oss, tar vi
en oase i norsk
av til venstre og følger
natur pent plassert
den på høyre side ned
i langtrafikkens ”ørtil Bureid. Bureid er en
kenvandring”, når
gammel boplass som
E-18, tidligere Rikstilhørte Strand gård,
vei 40 gikk forbi.
det er bare noen gamle
Gofjell Veikro ble
murer igjen og et par
åpnet i 1963 som en
inskripsjoner i fjellet.
heldøgnskafeteria
Hovedhuset ble flyttet
Det gamle gjestgiveri skiltet fra 1824 henger ennå i gangen på
med overnattingstil Sannidal bygdetun,
Ødegarden. Fra Ødegården til Rosland i Bamble er det 1 1/8 mil
rom.
men fikk de med seg
og til Hommelstad i Sannidal 3/8 mil.
Den gamle Gofjell
kobbershillingen? Før
I betongen på dammen er det
skole ble revet da den nye veikroa
var det vanlig å legge en kobble satt opp. Det var opptil seks
bershilling under trammen skrevet 1974.
Hull har vært regulert i mange
ved inngangsdøra når
elever i klassen på skolen. De
hus ble bygget. Vet ikke år, tidligere ble det drevet tømto skolene hadde ofte besøk av
merfløting i vassdraget. Før dam- hverandre, spesielt om vinteren
hvorfor dette ble gjort,
men ble bygd var Hullvann mye
kanskje for å bringe
da de kunne sparke eller skøyte
mindre, flere steder kan man se
lykke.
over isen. For en barneskoleelev
under vann store fururøtter som
Like før krigen var det
var det veldig langt.
beviser at vannet en gang var mye
kretsrenn i en hoppbakke
Det var også kolonialforretlavere.
ved Bureid. Det var Helle
ning og bensinpumper. Det var
Ellers har vannstanden i Hull
idrettslag som hadde bakden gang Kragerøs nest største
vært veldig variabel ettersom
ken.
handelsforretning, Thorolf LøvFra Bureid går det fin sti hvor mye vann Kjættingfabrikken stad var mannen bak anlegget.
hadde behov for.
videre til Hulldammen,
Det hele startet i 1924 med en
Når Hull ble tappet kom det
Kragerøs eneste tømmerliten kolonialforretning som
nye holmer til syne, i Damfjorrenne som renner ut i
Kristian Løvstad drev på si, det
den er det en liten knatte som
Skjørtjenn.
var sagbruket som var hovedvirkblir kalt ”Hawaii” som dukker
Tilgangen til kraft var
somheten.
opp, jettegryter kommer til syne
dårlig i 30-årene, det
Den nye E-18 nord for Hull
ved Bjorøya. Den største er ca. 1
var en av grunnene til
ble påbegynt i 1959 og ble åpnet
meter i diameter, og en halvmeter i 1972. Gabbroen som ble brukt
at Kjættingfabrikken
dyp.
kom over og kjøpte det
til fyllmasse til nye E-18 ble tatt
I Damfjorden ble det lagt ut
ut fra bruddet i Beinmålheia ved
en hyttetomt for salg, det ble
Askeklova.
planert og klargjort for visning.
Ved Gofjell veikro var det overDenne beviser at Leiv
Eirikson dro herfra.
Den dagen det var visning for
nattingsmuligheter ellers var det
en aktuell kjøper var Hull tappet
camping på Brødløs. Men mange
og kjøperen fikk se en hyttetomt
slo opp teltet langs Hullvann,
med et gjørmehull rundt seg. Det men det de ikke viste, var at
ble aldri bygget noen hytte på
grunneieren dukket plutselig opp
denne tomta.
og krevde inn penger av folk som
I dag har Hull mer stabil vannlå i telt på hans eiendom. Når
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han sa en sum og teltfolket syntes
det var litt mye, slapp de med
halvparten.
Vinteren 1969 var det en
lærerik dag på Hullvann, det ble
arrangert glattkjøring.
Det var M.A. som sto for dette
arrangementet, som startet med
teoriundervisning på Gofjell
Veikro. Det var ca. 40 billister som
hadde øvelse på isen. I 1970-åra
ble det arrangert et stort israce
på Hullvann ved Gofjell for første
gang på disse kanter. Det ble
brøytet en bane på 1500 meter
og nesten hele den norske eliten
kom.
Den gamle sørlandske
I 1855 gikk det folk oppover mot
Hull og Askeklova ved Beinmålsheia for å finne veilinjen
fra Kragerø. Beinmålen er den
bratte heia ved Askeklova. De
mente det ville bli pent med vei
gjennom Askeklova, men dette
ville bli forferdelig dyrt. Vinteren
1869 var man kommet så langt
som til Askeklova, og her var man
kommet til et av de vanskeligste
strekningene på hele veien. Arbeiderne hang i taustiger nedover
fjellsiden og minerte huller og
antente skuddene. Taustigene
var kun festet i trær på toppen
av heia. Steinspruten sto langt ut
i Skjærsjøen. Fjellsprengningen
foregikk ved glyserinolje og noe
krutt. Dynamitten i disse tider
var nylig oppfunnet og ble første
gang prøvet her. Dynamitten så
helt annerledes ut den gang, enn
den ser ut i dag. Veistrekningen
(postveien) sto ferdig i 1870.
Kiselgur er en gulaktig lett
porøs leirlignende jordart som
finnes flere steder i Hullvann, ble
tidligere brukt til fremstilling av
dynamitt. Også brukt som isolasjonsmateriale.
Beinmålheie har noen gamle
veier som kyrne gikk på til beiteområder. Ei ku kalvet på toppen
av heia og kalven fikk navnet
”Heiros”. Mora var ikke mulig å
finne kanskje den ville være i fred
når den skulle kalve og gjemte
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Øygarden, den gamle skysstasjonen.

Torgerød gård ligger flott til ved Landsverkilen.

seg på heia. De skjønte hva som
var årsaken når de fant kua, den
hadde fått mose i bjella. Alle
kuene hadde bjeller, slik at man
kunne høre hvor de var. Nesten
hvert lille hus rundt Hullvann
hadde kyr og barna fikk jobben

med å gjete kyrne ut på beiteområder i skogen om morgenen og
hente de på ettermiddagen. Jeg
snakket med en som hadde 10 kr i
mnd men da var det gratis kost og
losji, det var sommerjobb.
Stranda ved Beinmålheia har

en Hornblende forekomst og
stranda var sort, men nå er det
skjellsand fra Risør som ligger
der. De som er på stranda spør
om det er skjell i ferskvann, men
nei sanda kommer fra sjøen risør
det ble anlagt en liten gressplen

over stranda, men når stranda ble
anlagt var i en periode når Hull
hadde lite vann nå ligger den fine
stranda ofte under vann.
www.turer.no
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Ferdigplen l Tømrerarbeider l Betongarbeider l Forskaling
Skifer og naturstein l Kantstein l Kjerneboring l Beplantning
Minigraver/dumper l Utedusj l Svømmebasseng l Utekjøkken
Hagemurer l Trapper l Hagedammer l Vaktmestertjenester
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Mobil 922 64 789

www.kragerogartner.no
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Kragerøterne nr. 1
er så god som ny
Man blir faktisk litt
andektig i det den gamle
damen blir senket ned fra
trevet og satt på stas over
to bukker. Lakkblank og
lekker ligger 73-åringen
der, hel og fin i skroget,
restaurert i alle bauger
og kanter….
tekst og foto: WILLY NILSEN
Reidar Braatø har restaurert den aller første terna, og
kan være fornøyd og stolt over resultatet. 73-åringene
er i topp slag!
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Lakkblank og lekker 73-åring på Skåtøy

Her er terne nr. 701 i
all sin prakt.

Peter og Kristin Louise
hentet nylig terne nr.
701, bryllupsgaven
fra Peter til kona.

Ved en lun vik ikke langt
fra Korset på Skåtøy finner
du Braatø Trebåtbyggeri. Stedsnavnet er Nordstrand og innehaver er Reidar Braatø. Han har tatt
opp arven etter sin far Birger, som
var viden kjent som båtbygger og
seiler. Visjonen på hjemmesiden
www.trebaat.com sier noe om hva
det egentlig dreier seg om: ” Båtbyggeriet der tradisjon føres videre”.
Det er flere grunner til at Skjærgårdsliv kommer på besøk denne
fine maidagen. Det er alltid hyggelig å besøke Reidar og ta en tur
gjennom båtbyggeriet, som formelig oser av historie og tradisjon.
Men det var også noe annet som
lokket journalisten til Skåtøy: Den
aller første Kragerøterne, byggenummer 1 fra Carl Iversens båtbyggeri i Kilen!
Man blir faktisk litt andektig i
det den gamle damen blir senket
den fra trevet og satt på stas over to
bukker. Lakkblank og lekker ligger
73-åringen der, hel og fin i skroget,
restaurert i alle bauger og kanter,
og klar til mange nye år mellom
holmer og skjær. - Ja, nå er hun fin,
sier Reidar og synes det er stor stas
at båten som ble opphavet til alle
terner er klar for sjøsetting.
Men ikke bare det. I et tilstøtende rom finner vi en annen båt, som

Detalj fra terne nr. 701.

virkelig er med på å understreke at
tradisjonen føres videre. For her
ligger terne nr. 701, det aller siste
skuddet på ternestammen!
Vil ta godt vare på RARI
Det er Georg Høyer fra Tromsø som
eier terne nr. en. Han har hele verden som arbeidsområde. Via e-post
forteller han historien om båten:
”Terna ble kjøpt av min familie tidlig på 1950-tallet: Selger var
”Borge på Torget” som jeg mener
var den første eier av nr 1. Den ble
døpt av oss til ”RARI” etter mine to
søstre (RAndi og RIgmor), og båten
ble i familien ansett for å være deres, inntil de overdro den til meg for
veldig mange år siden. Vår familie
har holdt til i Kragerøskjærgården siden 1949 da vi startet å leie
hos Anker Sørensen på hovedgården på Jomfruland. Der ”bodde”
også terne nr 1 fram til vi flyttet
over Jomfrulandsrenna til Røssholmen der vi har holdt til siden 1961.
Under uvær under Jomfrulandsperioden slet den seg og dette gikk
hardt utover terna som måtte ha ny
kjøl og skifte noen bord og akterspeil. Men fortsatt er ca halvparten
av skroget orginalvarer. De første

årene på Jomfruland var terne
nr 1 den eneste båten vi hadde.
Den ble derfor brukt til handleturer
i Kragerø i all slags vær. Båten har
vært med i et utall Skåtøy Rundt
(inkludert den første) og tidligere
mange av de vanlige regattaene
på Saltneven. Høydepunktet var
da terne nr 1 ledet en av regattaene i Norgesmesterskapet (må ha
vært ca 1964), men regattaen ble
avlyst da det ble vindstille (fortsatt
med nr 1 i ledelsen). Båten har nå
gjennomgått grundige ansiktsløftninger og kosmetisk kirurgi. Dette
selvfølgelig for å ta vare på terne
nr 1 og ha den i regattaklar stand
til enhver tid. I fremtidsplanene
står det at båten forblir på Røssholmen, forhåpentligvis også når nye
generasjoner i familien overtar. Og
at den blir et fast innslag i ”Skåtøy
rundt.”
Fikk terne som morgengave
Det er ikke mange som har fått en
båt som morgengave, men da Peter Sandrup skulle finne på bryllupspresang til sin tilkommende,
valgte han en kragerøterne!
På kortet sto det ”Kristin Louise
701”. Da skjønte hun hva det dreide
seg om!Peter forteller at han var på
guttetur til Kragerø for fem år siden
da han kom i kontakt med terna og
sin fremtidige kone første gangen.
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Slik er historien:
”Vi skulle hjelpe med å bære en
terne. Det var da jeg traff Kristin
Louise, og sist sommer giftet vi
oss på Skåtøy. Det hadde seg slik,
at hennes familie hadde hatt terne
i mange år, men den var dessverre
så ødelagt at den ikke kunne settes
i stand. Derfor var det bare naturlig
at hun fikk en ny terne i bryllupsgave. Selv er jeg landkrabbe, men
jeg skal gjøre mitt beste for å lære
å seile!”
Bravo blir tatt vare på
Birger Braatø var Ternekongen som
visste alt om den tradisjonelle båttypen, og som i tillegg var en fremragende seiler. Alle som har fulgt
seilaser i Kragerø noen år, husker
Birger og Bravo. De var som regel
først over mål…
Arne Sejersted Bødtker overtok
Bravo denne våren av Birgers barnebarn, og nå ligger båten sammen
med fire andre terner i båthuset på
Skåtøy. Arne er pensjonist og har
vært fast sommergjest i Kragerø
i 83 år. Snart er han på plass på
Skåtøy igjen. Da skal Bravo settes
i skikkelig stand; det er jo en helt
spesiell båt med stor betydning for
ternemiljøet.
- Hva er det som gjør terna så
spesiell?
- Den ble jo bygget som en ju-

niorbåt. Før terna kom, var prammen
mye brukt til seiling. Terna viste seg
å være god å seile, og mange brukte
den som familiebåt.
- Hva er så spesielt med Bravo?
- Jeg er ikke så sikker på om det er
noe spesielt med båten. Det var Birger
Braatø det var noe spesielt med. Han
var en fenomenal seiler, og kunne like
gjerne vinne regattaer med andre båter. Men han kjente selvfølgelig Bravo
veldig godt. Så Bravo er vel først og
fremst et minne om Birger.
Arne har også et annet minne om
Birger Braatø. Da han var ni år gammel fikk han den aller første terna
som Birger bygde. Dette var i 1939.
Terna fikk nr. 14 og bærer fortsatt
navnet Jomfruen. Snart skal også
denne terna på vannet.
Ordføreren ble ternefrelst
Mens vi står utenfor båtbyggeriet
sammen med Reidar, kommer ordfører Kåre Preben Hegland sammen
med sønnen for å pusse båt. Og selvfølgelig dreier det seg om en terne.
Hegland forteller at terna ble bygget av hans bestefar Arvid Eckholdt.
Derfor er det ekstra stas å ta vare på
denne båten.
Terna lå lenge på Tåtøy, og bar preg
av manglende vedlikehold. Men så
ble Terna pusset opp etter ønske fra
daværende eiers mor, etter det ble
Terna brukt noen få år for deretter å
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Detalj fra terne nr. 1

Fra Skåtøy Rundt, der det er fellesstart fra Saltneven.

bli liggende ubrukt. Det endte med at
eieren ville gi den bort, og dette fikk
Reidar Braatø vite om. Han mente det
måtte være supert hvis båtbyggerens
barnebarn fikk overta båten. Og slik
ble det!
Ordførerens terne har også hatt
oppdrag som ambassadør for Kragerø, som ganske nylig på Youngstorget i Oslo der grenlandskommunene
skulle markedsføres. Hva var da mer
naturlig enn at ordføreren hadde
med sin egen terne, og serverte reker
til folket? Men det må også nevnes at
på Kragerø Rådhus står det en modell
av Terna.
Ordfører Hegland har nemlig plassert sin terne nr. 579 som modell på
kontoret, med sine originale farger
og rett nummer i seilet. Hvem andre
ordførere kan skilte til med tilsvarende? Galeasen i byvåpenet vårt ble
aldri bygget, men ”Terna” – den, har
vi seilklar!
Museum og båtbyggeri
Båtbyggeriet på Skåtøy er både et
museum og et moderne båtbyggeri.
Når terne nr. en og nr. 701 kan vises
frem samtidig får denne kombinasjonen ekstra innhold. På veggene er det
hengt opp gamle redskaper, plakater
og avisutklipp som forteller ternehistorie. Reidar Braatø lever virkelig
opp til visjonen om å føre tradisjonen
videre…

Det startet med prammer…
Tidligere var det sterk konkurranse
mellom unge gutter fra Kragerøs
bydeler om å være best, enten det
dreide seg om å lage det største
St. Hans-bålet eller mer kraftfylte
øvelser. At det av og til kom til
håndgemeng, skal ikke stikkes under en stol.
Det ble også konkurrert på sjøen,
og da fortrinnsvis med den mest
vanlige båttypen i Kragerø; prammen.
Pramseilas var en yndet fritidsaktivitet, som bygget på en lang
tradisjon med en kombinasjon
av seil og årer som drivkraft for å
kunne ferdes på sjøen. Men disse
båtene var forskjellige både i bredde og lengde, og med høyst ulikt
seilareal. Det var behov for mer
rettferdig konkurranse, og dermed
var terneeventyret i gang.
På www.terneklubben.no finner
man mye informasjon om det som
skulle bli landets største kjølbåtklasse i tre:
”Det er ingen hemmelighet at
det i tidligere tider ble sett på som
snobberi å seile, og at det var mest
forbeholdt mennesker fra en høyere samfunnsklasse å bedrive denne
fritidsgeskjeft. Kragerøternas tilblivelse hadde ironisk nok bakgrunn
i pramseilasen, som unge gutter
fra de tre bydelene: Øya, Løkka og

Hovedbyen arrangerte. Dette var
gutter, om ikke fattige, men som
måtte ta til takke med det utstyr
man hadde, derfor ble seilasene
sett på som unfair, fordi ingen av
prammene eller seilene var like.
Prammene var av forskjellige lengder og hadde forskjellig seilareal.
Det startet i 1938
Terneeventyret startet en gang i
1938, da noen av guttene tok kontakt med Kragerø seilforening for å
få KSF til å utlyse en konkurranse
om å konstruere en billig, synkefri
entypebåt, beregnet for juniorer.
Ragnar Pedersen ønsket å hjelpe
disse guttene og styret i KSF gikk
med på å utlyse en slik konkurranse. Det var Carl Iversen fra Kilen
som ble vinner av konkurransen.
Han hadde et stort velrenommert
båtbyggeri på Hestøya i Kilen, som
var viden kjent for sin kvalitet og
leveranser.
Vinnerbåten fikk navnet ”Terna”!
Senere er det naturlige navnet
”Kragerøterne” benyttet. Båten har
en lengde på 5,12 meter og bredde
1,46 meter. Seilene er et spririgget
storseil og fokk på 7,75 kvm. Terna
er beregnet å seiles av to personer,
men den kan fint seiles alene. Terne nr. 1 og 2 ble bygget og sjøsatt i
august 1939. Prisen for en terne var
250 kr + 60 kr for seil, som var om-
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trent det samme man måtte gi for
en sykkel på den tiden.
I løpet av de to første åra ble det
bygget 31 båter, og selv den dag i
dag bygges det nye Kragerøterner.
Hittil er det bygget over 700 båter.
En av de mest driftige båtbyggerne var Birger Braatø, som på
folkemunnet ble kalt Ternekongen.
Han var en fremragende seiler og
inntil sin død hadde han bygget ca
120 terner.
Det er ikke bare profesjonelle
båtbyggere som har bygget terner.
Mange av dem er bygget av optimistiske amatører som har stått i
kjellere, låver og naust med et brennende ønske om å seile i en selvbygd terne. Felles for alle ternene
er at de er bygget etter de samme
strenge regler og mål som i 1939, og
alle må kontrollmåles før de får lov
til å stille til start i regattaer.
Plastens inntog
På slutten av sekstitallet og begynnelsen av syttitallet gjorde seilbåter
av plast sitt store inntog i seilmiljøet i Kragerø. Mange terner dukket under i denne perioden. I 1977
ble derfor Terne-klubben startet av
noen ildsjeler som så behovet for å
øke interessen og å bevare Kragerøterna som den entypebåt den er, og
verne om de strenge regler og mål
de bygges etter. Terne-klubben har

også ansvaret med å oppbevare alle
målebreva på ternene og bistå arrangørene av Norgesmesterskapet
i klassen.
Etter noen år med tilbakegang,
begynte igjen interessen for terna
å vokse rundt midten av 80 tallet.
Kragerøterna er i dag Norges største
seilende kjølbåtklasse i tre.
Skåtøy rundt
Mye av æren for denne økende
interessen skal sommergjestene,
Lydia og Iens Ludvig Høst ha, som
rundt midten av sekstitallet begynte å arrangere Skåtøy Rundt. Dette
begynte som en familieseilas, men
etter som interessen og deltagerantallet øket for hvert år ble seilasen
arrangert fra Saltneven i samarbeid
med KSF.
Det som er så spesielt med denne
seilasen er at alle står på land med
seilene under armen når startskuddet går, og ingen får kaste fortøyningene før et seil er riktig satt.
Seilasen blir arrangert hvert år i
midten av juli måned.
Deltager rekorden er på 84 startende, hvor starten går først ut Kragerøfjorden. I Skåtøy Rundt og Norgesmesterskapet er det lovfestet at
det skal være minst to personer i
båten. Norgesmesterskapet går helgen etter Skåtøy Rundt.” l
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Kiwi på brygga foran en ny sommersesong

Tar imot 20 tonn varer hver dag!
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Vi omsetter mer hver dag om
sommeren enn en hel uke ellers
i året!
Butikksjef Erik Kristensen i Kiwi
Kragerø sier dermed det meste
om sommertrafikkens betydning
for butikken. Kristensen står midt
i et hav av varer når Skjærgårdsliv
kommer innom. Når turiststrømmen er på topp, tar Kiwi-butikken
imot 40 paller på 500 kilo hver
dag! 20 tonn varer skal ut i hyllene daglig for å betjene anslagsvis
2000 kunder. Det er store tall, som
gjør at man får visshet for sommerens betydning for sentrum.
I fjor hadde Kiwi Kragerø høyest
omsetning av samtlige av landets
Kiwi-butikker i juli måned. - Vi
skal gjøre alt for å holde posisjonen og utvikle en enda mer kundevennlig butikk, sier Kristensen,
som har 50 ansatte for å ta hånd
om alle gjøremål om sommeren.
- Det er liv i butikken så å si hele
døgnet. De fleste opplever jo bare
butikklokalene, varene i hyllene
og kassene. Men det skal veldig

mye til for at driften skal være optimal. - Varehåndtering, ryddighet, renhold, kompetanse og hyggelig betjening er viktige stikkord.
- Det hører også med til jobben
vår å hente handlevogner som er
satt igjen ved brygger og på fergeleiet, sier Kristensen, som på tross
av alle utfordringene gleder seg til
en ny sommersesong med åpen
butikk syv dager i uka!.
Pilene peker i riktig retning for
Kiwi Kragerø. Omsetningsøkning
på mer enn 10 prosent hittil i år
gir gode forhåpninger om en solid
sommer, som igjen gir grunnlag
for helårsdrift med åpningstider
fra 7 til 23 også resten av året. Vi er nærbutikk for skjærgården,
sentrum og Kragerøs bydeler, sier
Kristensen.
Nytt av året i hyllene, er Folkets
sommerfavoritter, som dreier seg
om 100 utvalgte varer til en hyggelig pris. - Det dreier seg mye
om grillmat, og jeg er sikker på at
dette blir populært, sier Kristensen. l

Butikksjef Erik Kristensen i et hav av varer, som blir enda større når sommeren er i gang for alvor!
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Runderidning for barn. Etter rideturen kan du komme
i lavvo, med bålpanne og mulighet for grilling.
På gården kan du hilse på mange forskjellige dyr!
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For bestilling og spørsmål om pris.
Tlf. 452 64 976 eller 928 49 248
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Havnefestivalen får celebert besøk
tekst og foto: WILLY NILSEN

Fra 12. til 14. august skal det virkelig markeres at Kragerø er en
havneby med en rik, maritim
historie. - Kragerø Havnefestival
skal videreføre noe av den stemningen som har preget havna opp
gjennom historien. Dette er familiefestivalen fremfor noen, med
et program som er tilpasset alle
aldersgrupper, sier næringskonsulent og prosjektleder for havnefestivalen Per Krogsrud.
Sang, musikk, sjømat, utstillinger og ikke minst maritime aktiviteter både på kaia og ombord i
skip som besøker Kragerø denne
helgen skal fylle helgen med opplevelser.
VM i ”rekepelling”, bryggesafari, seilas, bryggedans, barkebåtkonkurranse og vrikkekonkurranse med ”pråmmær” er bare noen
av innslagene.
Det som også er klart, er at
skonnerten Svanen er på plass
også i år.
Svanen er brakt fullstendig tilbake til den originale utformingen fra 1916. Men under dekk er
lasterommet omgjort til en åpen

banjer der 28 skoleelever kan få
plass i hengekøyer.
”Svanen” er i dag Norges eneste
gjenværende, seilende handelsfartøy som har gått i internasjonal
fart og har derfor stor historisk interesse.
Det blir mye sang og musikk,
og i år som i fjor inviterer Kragerø
Sjømandsforening til maritime
opplevelser, blant annet ved å servere skipskost.
Av underholdning må nevnes
at Risør Shantykor har meldt sin
ankomst, og det blir også flere lokale innslag, blant annet Kragerø
Sangforening.
Kragerø Havnefestival er et resultat av Kragerøs kommunes deltagelse i prosjektet Havet, som er
en maritim del av det EU-støttede
nettverket for kulturopplevelser
IKON.
IKON er et samarbeid i Kattegat/Skagerrakregionen som forener 48 museer, universiteter, kommuner og regioner i Nord-Jylland,
Vest-Sverige og Sør-Norge.
IKON står for ”Interregionalt
Kultur Opplevelses Nettverk”. l
Skonnerten Svanen er på plass ved kaia under årets havnefestival.

SKAGERAK TREPLEIE
Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

PEDER
AARØ
Tlf. 90 76 15 76

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

KJØTTFORRETNING

www.skagerak-trepleie.no

KRAGERØ - TLF. 35 98 14 19
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Seksdobler omsetningen om sommeren!

Meny klar for storinnrykk
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Omsetningen blir omtrent seksdoblet om sommeren. Det sier det
meste om hva noen få uker betyr
for driften resten av året.
Trond Eigil Muffetangen er
butikksjef for Meny Kragerø Sentrum, byens eneste fullsortiment
dagligvareforretning.
Eget bakeri, ferskvareavdelinger
for kjøtt, fisk og skalldyr samt frukt
og grønnsaker av ypperste kvalitet
skal sørge for tilfredse kunder.
- Vi er en av de minste Menybutikkene, og vi er nødt til å være
effektive, sier Muffetangen, som
har hjelp av nærmere 50 ansatte
gjennom sommeren. - Selv om
det er hektisk og til tider ganske
slitsomt, gleder vi oss til sommerhandelen. Vi har mange faste og
hyggelige kunder blant sommergjestene.
Muffetangen er ikke i tvil om at
valgmulighetene og ferske varer er
hovedårsaker til at kundene velger
Meny. Ferskvaresjef er den anerkjente slakteren Bjørn Wischuf,
som har tatt med seg sin kompetanse fra slakterforretningen til

Ferskvaresjef Bjørn Wischuf og butikksjef Trond Eigil Muffetangen er klare for sommerhandelen, sammen med nærmere 50 ansatte.

dagligvarebransjen. - Det er en
klar styrke for oss at vi har Bjørn
som ferskvaresjef, sier Muffetangen. - God bransjekunnskap er
viktig for Meny.
Muffetangen peker på valgmulighetene som Meny kan by på, fra

rimelige First Price-produkter til
dyrere varianter på øverste hylle.
- Dette er en styrke for oss sammenlignet med konkurrentene.
Planene om å flytte til større lokaler har modnet en tid, og nå er
formalitetene på plass.

Kommunestyret har sagt ja til et
nybygg i Kirkebukta, men det går
nok enda et par år før det er klart
for flytting.
- Det blir veldig bra, både for
oss som jobber i butikken og for
kundene. Men i mellomtiden må

vi klare oss med det vi har, en liten
og effektiv Meny-butikk med stor
sans for personlig service og hyggelig handel. l

Det skjer Jomfruland 2011
Salgsutstillinger sommer 2011
1. juni - 14. august
Åpent 12 - 17

Anne-Lene Groven

Salgsutstilling 18. juni - 7. juli
Åpent 12 - 17

Bjørn Aurebekk

Salgsutstilling 16. juli - 28. juli
Åpent 12 - 17

Sven Åke Ekberg

Salgsutstilling 1. juni - 16. juni
Åpent 12 - 17

Jonny Andvik

Salgsutstilling 2. juli - 14. juli
Åpent 12 - 17

Arthur Emil Johansen

Salgsutstilling 22. juli - 14. august
Åpent 12 - 17
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Elinor Svensson

Salgsutstilling 1. juni - 16. juni
Åpent 12 - 17

Unni Spakmo

Salgsutstilling 30. juli - 14. august
Åpent 12 - 17

Kristin Hostvedt

Salgsutstilling 30. juli - 14. august
Åpent 12 - 17

Cathrine Knudsen

Salgsutstilling 11. juni - 30. juni
Åpent 12 - 17

Leif Øyvind Nøstdal

Salgsutstilling 9. juli - 21. juli
Åpent 12 - 17

Siv Monika Dionisi

Salgsutstilling sommer 2011
Åpent 12 - 17
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- Den CNC-styrte fresen er selve krumtappen i produksjonen, sier Christian Boyle.

Dobbeltjubileum for Tele-Kjøkken
tekst og foto: WILLY NILSEN

Christian Boyle har alltid vært en
”kjerringa mot strømmen”. Når
andre har slått seg sammen i kjeder, har han gått sine egne veier
og satset enda mer på egne, skreddersydde løsninger. I produksjonsavdelingen lager bedriften
absolutt alt av fronter og andre
deler til kjøkken, garderober og
baderomsinnredninger. I tillegg
lager bedriften slikt som bokhyller
og andre innredninger etter mål.
Tele-Kjøkken har 23 grunnmodeller, alle med navn fra steder i
Telemark. - Vi kan skaffe alle tresorter og fargekombinasjoner.
Hvis noen kommer med en helt
spesiell farge de vil ha på en innredning, sender vi den til et laboratorium og får tilbake en resept.
Dermed kan vi lage akkurat den
fargen kunden vil ha.
I prislisten er det 10 000 produkter, og det dreier seg om ikke
mindre enn 25 millioner unike
kjøkkenfronter! Litt å velge mellom, med andre ord.
- Vi er veldig fleksible, og det
er mange fordeler med å ha kon-

Det er valgmulighetene som gjør Tele-Kjøkken til en leverandør i særklasse.

- Tida flyr, sier Christian Boyle og ser tilbake på 30 år som tømrer
og møbelsnekker. De første årene jobbet han mest med bygging av
hytter og boliger, men etter hvert ble det mer og mer kjøkkenløsninger. Han reiste land og strand rundt og monterte spesialbestilte
kjøkken.
Tanken om å starte satse på egen produksjon modnet raskt, og for
25 år siden var det klart for første spadetak for det som skulle bli
Tele-Kjøkken AS i Kragerø Næringspark. Et slikt dobbeltjubileum
kan selvsagt ikke forbigås i stillhet.
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troll over hele produksjonen, sier
Boyle.
En omvisning i produksjonen
viser at orden og logistikk er viktig
for et godt resultat. Alle komponenter har sin faste plass. - Her
er krumtappen i produksjonen,
sier Boyle, og viser hvordan den
CNC-styrte fresen sørger for akkurat den profilen som kunden
har bestilt.
Det er denne maskinen som
gjør at effektiviteten blir optimal.
Et stort utstillingslokale viser
noen av mulighetene for kjøkken,
garderobe og baderomsinnredning. Et artig innslag er en gammel kjøkkenløsning med et KPS
kjøleskap og en gammel magasinkomfyr. Dermed ser man kontrasten til dagens. Moderne kjøkkenløsninger.
Det er valgmulighetene som
gjør Tele-Kjøkken til en leverandør i særklasse. - Vi legger vekt på
at kundene skal få akkurat det de
er på jakt etter. I mange tilfelle
drar vi hjem til kundene og tar
mål. Da blir resultatet best. l

Skjærgårdsliv

Østre Arøy
Etter å ha lest forrige ”Navn forteller” i Skjærgårdsliv kommer Bjørg Rolund med noen utfyllende
kommentarer om navnet Østre Arøy.
tekst: SIGBJØRN LARSEN

Nå også

‘momskutt’
– alle nøkkelhullprodukter

Navnet ”Østre Arøy” var i bruk som postadresse, forteller Bjørg. Var posten adressert med Østre Arøy, så kom den til oss.
Posten på denne delen av Arøy ble først
hentet hos Paul Nilsen. Da hang kassene
på buveggen hos Paul. Deretter ble kassene
satt opp ute på Teineholmen. Det fungerer
fint. Det er hyggelig og ro over til holmen
og hente posten i late sommerdager. Nav-

net på bukta kalte vi bare for ”Arøybukta”,
forteller Bjørg. Det var nok særlig folk fra
Bamble som også kalte Arøybukta for ”Sildebukta,” etter aktiviteten med brislingfisket og sildestengene her ute. ”Sildebukta”
er også navnet på bukta mellom Langøy og
Risøy. Her pleide ofte makrellfiskerne og
”ligge på sett” etter makrellen. l

nøkkelhullmerkede
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Vi har
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kuttet “momsen”
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politikerne
til å komme
på banen
og sørge
og
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til å komme
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og sørge
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at sunn
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kanbliblibilligere
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foralltid.
alltid.
sunn
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Fakta om nøkkelhullprodukter
• Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere
alternativer innen ulike produktgrupper.

Ja,

til billigere
sunn mat!

• Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, sukker og salt.
• Velger du matvarer merket med nøkkelhullet, blir det enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold.

KIWI Brygga

KIWI Kragerø
Åpningstider i påsken

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!”

Send sms, MOMSKUTT <NAVN> til 2404.
Scan med mobilen her eller se momskutt.no

Åpningstider i sommer
Hverdager
18.
19. og 20....................
april . . . . . 7-23
.
Lørdager ..................... 8-20
Påskeaften.
...........
Søndager ..................10-21

7-23
8-16

7-23(20)
(8-20)
9-21

KIWI Kragerø
KIWI Rortunet
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Tor Sport satser på velkjent varemerke…

H2O tilbake til ”røttene”
med butikk i butikken
tekst og foto: WILLY NILSEN

Med 2500 ulike varer i hyllene er
Tor Sport klar for å dekke de fleste
ønsker og behov innenfor begrepene sport og fritid. I tillegg skjer
det noe helt spesielt i forkant av
denne sommersesongen.
De fleste i Kragerø kjenner godt
til varemerket H2O, som har hatt
en noe tilbakelent rolle innen
bransjen de seneste årene. Det
blir det slutt på, for heretter vil
kundene i Tor Sport bli møtt av en
celeber utstilling når de kommer
inn i butikken. - Dette er Norges
første H2O-butikk i butikken, sier
en fornøyd daglig leder Stian Størseth.
Eierskapet bak det kjente varemerket er forankret i Kragerø, og
når først H2O skulle relanseres,
var det naturlig å satse på Kragerø
som by nr. en; tilbake til røttene så
å si.
Det var i første rekke butikken
Monica & Morgan som gjorde

merket kjent for det lokale publikum.
- Vi kjenner varene og kvaliteten, og er veldig fornøyd med at
Aktive Sportswear valgte oss til å
ta imot den første H2O-butikk i
butikken, sier Størseth.
- I tillegg til fritidsklær for folk
flest, tilbyr den nye avdelingen
løsninger for idrettslag og bedrifter som ønsker å bli profilert på en
positiv måte.
Tor Sport AS er medlem av Sport
1-kjeden, som består av 193 frittstående butikker, med felles lager
og gode interne løsninger som
kommer medlemsbutikkene til
gode. Men butikkene kan stå frem
med sine opprinnelige navn og
med sitt spesielle vareutvalg. - Det
er en fordel for oss og byen, sier
Størseth, som sikter til at kundene
helst skal finne butikker i sentrum
de ikke har andre steder.
- Vi er en fullsortiment sportsbutikk, som alltid vil være i sentrum, sier Størseth. l

Stian Størseth har store forventninger til H2O-butikken i Tor Sports lokaler.

NYBYGG l TILBYGG l HYTTESERVICE l BÅTOPPLAG

TA KO
FOR TI NTAKT
LBU
DRIFTS D ELLER
AVTAL
E!

VI HJELPER DEG MED
HYTTA OG BÅTEN HELE ÅRET!
Tømrertjenester: Nybygg eller tilbygg, renovering, brygge
Hytteservice: Åpning/stenging, konservering av vann/avløp, plenklipp, vedlikehold, helårs oppsyn
Båtopplag: Henting og levering, konservering, vask og polering. Innendørs lagring

Johan Brekka
Entreprenørfirma A/S

NYBYGG
REPARASJONER
RESTAURERING

Kammerfossveien 10, 3770 Kragerø l Tlf. 35 98 22 19 l Mobil: 920 96 731 l Fax: 35 98 23 66
www.johanbrekka.no l bygg@johanbrekka.no l Båtopplag: Tlf. 905 80 258 l opplag@johanbrekka.no
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”En fordel for kundene at de har ett sted å ringe…”

Tilbyr servicepakker til hyttene
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Vi har gode erfaringer med å utvide våre arbeidsoppdrag i skjærgården, og kommer til å satse
enda mer på totalpakker med service i fokus.
Det sier Kjell Tormod og Ole Johan Brekka, og viser til et økende
behov når det gjelder tjenester
som ikke har direkte tilknytning
til det byggtekniske. - Mange vil
ha hjelp til plenklipping, noe hagestell, generelt vedlikehold, vasking, maling og ikke minst åpning
og stengning av landstedene. Vi
kan påta oss mange forskjellige
oppdrag, også når det gjelder kloakk- og vannsystemer.
Det er mange år siden Johan
Brekka Entreprenørfoirma AS fikk
solid fotfeste i skjærgården, og de
siste årene har det blitt stadig mer
arbeid på landstedene. - Det er en
fordel for kundene at de har ett
sted å ringe når noe skal gjøres på
hytta eller med båten.
- Vi tar oss av alt som dreier seg
om vedlikehold og oppbevaring
av båt, slik at kundene kan være

sikre på at alt er i orden til enhver
tid.
Bedriftens anlegg i Kammerfoss
har oppvarmet lokale for vinterlagring av båter, og vi sørger for
konservering og reparasjon av båt
og motor.
Bedriften har bra med oppdrag
i tiden som kommer, men noe ledig kapasitet til høsten. - Vi er godt
fornøyd med utviklingen, og ser
helt klart verdien ved å være fleksible når det gjelder oppdrag. Det
kommer stadig nye restriksjoner
når det gjelder muligheten til å
bygge nye eller utvide hytter. Men
fortsatt er det i skjærgården vi har
flest oppdrag. Vi har mange faste
kunder, og nå kan vi tilby enda
flere tjenester enn tidligere.
Bedriften har ca. 20 ansatte, og
har gjennom mange år opparbeidet solid kompetanse innenfor en
rekke fagområder. l

SJØMAT, DITT
NATURLIGE VALG
OM SOMMEREN

Kjell Tormod og Ole Johan Brekka er klare for nye oppdrag i skjærgården.

SJØMAT,
DITT
TELEFON: 35SJØMAT,
98 04 11 DITT
OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER
NATURLIGE VALG
NATURLIGE VALG
OM SOMMEREN
SkreDDerSyDD oppholD i kragerø
OM SOMMEREN
BRYGGASENTERET

Victoria Hotel

TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET
TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET

DIN LEV

M

TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET
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ll acrell

Tlf. 35 98 75 25
www.victoria-kragero.no

Produsert for Det skjer i Kragerø – Macrell

Vi tilbyr spennende aktivitetspakker for alle aldersgrupper.
Du kan velge enten Livsnytelse, Kreative Kragerø, Ung familie
eller en pakkeløsning tilpasset ditt ønske og behov,
personalet blir gjerne med på tur.

Skjærgårdsliv

Grov granitt kan bli
det reneste smykke…
tekst og foto: WILLY NILSEN

Det første jeg legger merke til, er
granittbordet med kompassrosen
rett innenfor døra; et gedigent
smykke som nær sagt dessverre
ikke kan henges rundt halsen.
Bordet viser hva det er mulig å
lage i stein, når en god håndverker
står for utførelsen.
Han er en beskjeden mann,
Asle Karlsen, men den bedriften
han har utviklet sammen med
kona Eva er det all grunn til på
fortelle om. Kragerø Stenindustri
AS ble startet i 1953 av Asles far
Otto Karslen. I mange år holdt bedriften til ved Kragerøveien, noen
korte steinkast fra Biørnsborgparken. Men de steinene som Otto og
senere sønnen Asle har tatt hånd
om, egner seg ikke til kasteredskap!
Nå holder ”Steinriket” til i Vadfoss, nærmere bestemt i den tidligere stasjonsbygningen fra den
gangen Kragerø hadde egen jernbane.

Stein kan benyttes til utrolig
mye, og Asle Karlsen tar gjerne en
kundeprat for å finne løsninger
for spesielle ønsker og behov. - I
mange tilfelle drar vi hjem til kunden for å ta mål, slik at vi kan lage
et skreddersydd produkt.
Skifer, forblenningsstein, kantstein, naturstein, peis- og ovnsplater; alt kan spesiallages til en
utførelse som er utenom det som
kan kalles standard.
Utenfor lokalene står gravmonumenter og minner oss på en
vakker måte om livets gang.
- Vi produserer gravminner i
alle steinsorter, og ordner selvsagt
alle formaliteter i forbindelse med
plassering og oppsetting.
Bedriften utfører også navnetilføyelser, forgylling og endringer
av gravminner. - Det er viktig med
personlig oppfølging. På den måten får man det beste resultatet.
Dette granittbordet er den reneste smykke! l
”Steinriket” finner du i Vadfoss.
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Det blir ikke skikkelig sommer,
før vi kommer til Postmyr!

Dette
øsekaret var
i bruk for å
øse brisling.

Det er ikke mange
eiendommer som
Postmyr på Skåtøy.
Det gamle stedet har
historie i veggene og
sjøen og horisonten
foran vinduene.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det blir ikke skikkelig sommer før
vi kommer til Postmyr, sier Elin
Holand og Jon Christoffersen.
Det er det mange av dem som har
besøkt familien opp i gjennom
årene som også samstemmer i.
Far Per og mor Ingrid, foreldrene
til Jon, kjøpte Postmyr av den
kjente Kragerøfiskeren Harald
Postmyr. Foreldrene hadde trålet
kysten i to år på jakt etter det perfekte sommerstedet, forteller Jon.
Vi hadde tatt inn på pensjonatet i
Skåtøyroa. Det var vertinnen her
som spurte om vi hadde snakket
med Harald Postmyr. Hun hadde
hørt at Postmyr var til salgs. Vi
reiste til Øya og snakket med
Harald og Sofie. Han stilte en
klausul som betingelse for kjøpet.
Det gamle huset måtte ikke rives.
Han hadde nettopp lagt nytt tak
på huset for det lakk
inn. Da snekkerne
gikk løs på veggene var det fullt av
husbukk og råte. Jack
Halvorsen reiste inn
på sykehuset for å
snakke med Harald.
Huset må rives, sa
Jack. Dette falt Harald svært tungt for
brystet, men det var
ingen vei utenom,
sier Jon. Det var i
1962 at

Fiskestampen
var i
bruk for
å lage
farse

Elin, Jon og Bajas på utsiktsfjellet ved Postmyr.

familien fikk kjøpe Postmyr. Da
var Jon 13 år. I alle år siden har
jeg vært på Postmyr, sier Jon. Jeg
regner meg som Skåtøyværing!
sier han, selv om familien til daglig bor på Vinderen i Oslo.
Postmyr-huset er fullt
av kulturminner
Et øsekar henger i taket. Øsekaret er benyttet til å øse brisling
med fra nota og over i fiskebåten.
Faren til Jon har vært nøye med
å registrere alle tingene han fant
i huset, og fikk deres historie skrevet ned. Slik vet vi for eksempel
at den gamle gyngestolen ble
benyttet av bestemoren til Harald
Postmyr. Her satt hun og gynget
og røkte krittpipe og tygde skråtobakk! En ”fiskestamp” som
står like ved inngangen
ble benyttet som
kvern til å lage fiskefarse og kjøttfarse,
og til å stampe korn
og poteter til å lage
lomper og lefser.
Stampen kommer
visstnok opprinnelig
fra Hesttangen. Tora,
mor til Harald, hadde
lånt den, men den kom
aldri tilbake, i følge tradisjonen. Arvesynden lever i
generasjoner…
Jon er en sjøens mann.
Dykking, fisking og seiling
er blant kjære aktiviteter.
Alle de tre døtrene har også
blitt sjøgående, mens moren

Elin som er fra Trøndelag egentlig
er livredd vann! Hun trives imidlertid svært godt på Skåtøy. Øya
er helt fantastisk, sier hun. I 20 år
var vi bare her på Postmyr. Nå går
vi turer over hele øya. Vi starter
ofte på Korset, etter at Jon har
kjørt oss ut. Den vesle hunden
”Bajas” krever at vi går litt tur, og
det er perfekt på Skåtøy. Kirken,
Krikken, Eika, Eidkilen, Cafeen
og Skåtøyroa blir gjevnlig besøkt.
Aller helst gleder hun seg over
kantareller i sekken med hjem
etter skogsturen.
Skåtøy før og nå
Vi så jo noe hos vår foreldregenerasjon som vi har valgt å endre
på, forteller de. Den gang vi var
unge var det jobb, jobb og atter
jobb. Det var nesten så en følte
at en gjorde noe galt hvis en lå og
solte seg en dag, men for all del
det var mye hygge også. Da vi var
ferdige med å bære og snekre og
male så hadde vi av og til herlige
lag på plenen nedenfor huset
med langbord og skøy og mat
og vin i sommerkveldene. Vi har
imidlertid valgt å gjøre det annerledes. For oss skal dette stedet
være ferie. Vi tar en åpningshelg
og en lukkehelg. Da gjør vi det
grøvste. Hvert femte år tar jeg
med meg en syv/åtte mannfolk
og gjør det skikkelig, sier Jon. Da
kan vi være her i en uke eller to
og virkelig pusse opp. Deretter er
det ferie. Mine svigerforeldre har
vært her hvert år, til de ble 97 og
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98 år gamle, forteller Elin. Hver
sommer ble sesongen sparket i
gang med torskemiddag. Veldig
hyggelig og veldig mange gode
minner.
To propeller liggende
Jeg elsker denne havutsikten,
sier Jon. Kan sitte i lange stunder
bare og se ut av vinduet, eller
oppe på heia, med ryggen mot en
furulegg. Rett ut i havet. Danmark
er neste og Rapentangen ligger
i synsfeltet til styrbord. Jentene
har også et fint forhold til stedet.
En fant kjæresten sin på toppen
av utsikten her. En av jentene må
også alltid ta båten ut til stedet
der klokkebøyen lå helt alene
kjenne på sjøen og horisonten og
senke skuldrene. Det er fast takst
hver gang hun kommer til Postmyr. Farvannet rundt Postmyr
er krevende, selv for de som er
lommekjent. Her ligger ”Oksen”,
”Kua” og ”Kalven”. Det er de tre
skjærene som er greie og se og
som ligger godt over vannskorpa.
Verre er det med de lumske grunnene som ligger strødd utover
under vannet. Jeg var glad da Jon
kom ut og var los for meg da jeg
skulle besøke Postmyr, for maken
til slalomløype for å unngå havari
skal du lete lenge etter. Jeg innrømmer at jeg har vært på flere
ganger, sier Jon. Jeg har alltid to
propeller liggende! For et par år
siden gråt jeg meg til en tresnekke
med skikkelig godlyd. Med den
fisker jeg makrell. Du gråt ikke,

men du burde ha gjort det, smiler kona.
Det ser likevel ut til at hun lever greit
med mannens forkjærlighet for snekka.
Veiforening
Veien utover til Krikken blir holdt i hevd
på dugnad. Eiendommene som sogner
til veien har organisert seg i en veiforening som vedlikeholder veien. Etter
dugnaden har de fest på omgang. Det er
ca 35 hytteeiere som sogner til og som er
medlem av foreningen ”Ytre Krikkenvei”.
Det er syv enheter som på denne måten
holder samholdet og naboskapet godt i
hevd. Det selges stort sett ikke eiendommer her ute, forteller Jon. De går i arv.
Porsmyr eller postmannen?
Jack Halvorsen har fortalt dette om
opphavet til navnet Postmyr. I følge Jack
Halvorsen kommer navnet Postmyr av
Porsmyr, for det var av denne plante
Pors som skal ha gitt opphavet til navnet. Porsgrunn fikk også navnet sitt av
denne planten. Porsmyr er jo tyngre å
si enn Postmyr og slik ble heller navnet
til Postmyr, forteller Jack. Jordene på
Postmyr var i gammel tid fulle av denne
planten, ble det hevdet. Det ble også
sagt at det var kua som hadde ryddet
dem ut, planten likte en våt voksteplass.
Det kan vi se på de som gror ved Dr.
Styris hytte. Jack Halvorsen forteller i en
av sine berretninger at en kvinne med
navn marit hadde vist han stedet der det
var noen av disse plantene igjen. Han
forteller også at han fant dem før hun
gikk med ham. -Jeg skulle ha vært ute å
hentet en avlegger men det har ikke blitt
noe ennå, skriver Jack halvorsen i sin
beretning om Postmyr. l
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Bajas foran Postmyr-huset

De vakre syrinene er hagens stolthet.
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Jomfruland Vel 2011
Kunst-salgsutstillingsprogram

galleri inspirasjon Jomfruland
Arr. Jomfruland Vel v/ Ivar Gundersen. 95141472. Åpent kl. 11-17

skolen:
24.06 - 03.07: Bjørg Rønningen, Songe – strikk og Åsne Kvålid, Songe - skinntrykk
04.07 - 10.07: Kari Ellefsen Haugen, Porsgrunn – keramikk og foto,
Margarethe Bie Johansen, Langesund – maleri og Kirsten Ellefsen,
Porsgrunntekstil
11.07 - 14.07: Marius Glauer, Berlin - fottokunst
15.07 - 19.07: Johannes Nielsen, Lillesand - maleri
20.07 - 26.07: Yngve Åsen, Oslo - malerier
27.07 - 07.08: Ørnulf Vøllestad, Drøbak - tegninger og Rikke Mjaaland, Oslo-keramikk
13.08 - 09.10: Helgeåpent. Også i Bua!

Alt innen

Velhuset:
24.06 - 08.07: Telemark Husfl idshåndverkerne v/Aud Marit Engh, Skien
11.07 - 17.07: Winnie Dolva, Eva Krogh og Ulla Thornberg – Danmark,
skulpturer, smykker, malerier, lertøy, keramikk og fi lt.
18.07 - 24.07: Årø Hobbyklubb v/Grete Bjørnsvik - variert utvalg: Søm, strikk,
toving, 3dim.kort, dukketøy, hekling, bilder.
25.07 - 31.08: Monica Lorentsen, Vikersund - smykker, glass – tovet sjal,
Anna M. Riise, Fornebu – foto, Hjørdis Aas Langmyr, Songe - maleri
01.08 - 06.08: Grethe Lise Thorsen, Helle – strikk og toving og
Tom Erik Ellefsen, Helle - maleri
Bua:
24.06 - 07.08:
11.07 - 14.07:
15.07 - 19.07:
20.07 - 10.08:
11.08 - 14.08:
13.08 - 09.10:

solskjerming

Best på pris og kvalitet

Best på
pris gratis
og hjem
kvalitet
Vi
kommer
Best
på
pris og kvalitet
kommer
til degVimed
gode rådgratis hjem

Variert bruk
Ørnulf Vøllestad, Drøbak - tegninger
Astrid Gresmo, Lillesand - glasskunst
Ørnulf Vøllestad, Drøbak - tegninger
Cecilie Andersen, Skien - malerier
Helgeåpent. Se Skolen!

Viogkommer
gratis hjem til deg
løsningsforslag.
til deg
med gode råd
med
rådThorsen
og løsningsforslag.
Ringgode
Morgan
og
løsningsforslag.
Ring
Morgan
Tlf: 976
72 550Thorsen Tlf. 976 72 550

Ring Morgan Thorsen

gamletårnet:
Åpent fra 1.juni - 21.aug. man – lør. kl 12 - 16, søn. kl 12-18
Ellers i året kan det avtales for gruppebesøk på tlf.: 951 41 472

www.fasadeprodukter.no
976 72 550
80 488
tlf: 800 Tlf:

www.fasadeprodukter.no
www.fasadeprodukter.no
tlf. 800 80 488

Jomfrulandsdagene:
Lør 9.og sønd.10. juli. Begge dager fra kl 11 ved Skolen/Velhuset

www.mgt.no

tlf: 800 80 488

Naturstein
til hus eller hytte

Vi bearbeider og leverer det meste innen naturstein,
og anvendelsesmulighetene er nærmest ubegrenset,
inne eller ut, til hage eller parkanlegg.
Vi leverer også gravmonumenter.
Åpningstider:
Man-fre 10.00 - 16.00
eller etter avtale

Vadfoss, Kragerøveien 685 - Tlf. 35 99 04 04 - aslekar@online.no - www.kragero-stenindustri.no
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Det neste huset var et av de større
på Øya og tilhørte Bernt Fjeld,
som hadde flyttet fra Rauanne.
Han kunne også leie ut noe. En
vedhandler som het Fredriksen
bodde der og han hadde vedbuen
sin borte ved flytebryggene, var
denne bua tilhørende Kommunelokalet? for det var vel deres utedo
på utsiden av bua, de var ikke
pirkete på det den gangen. Bernt
Fjeld hadde drevet Kragerø cafe,
men denne gikk overenne, eller
konk som vi sa? var det så at han
var for snill når det var de som
ikke hadde noe og betale med?
Bernt hadde vært forlovet i mange år fikk jeg nylig høre om, og
var på samme tiden som det gikk
galt med cafeen, og hvor han sier.
Ikke nok med at jeg måtte gå fra
cafeen, det var også en som stjal
henne som skulle blitt kjæringa
mi, vi trenger kanskje en klype
salt her?
Vi tar en litt artig en som vistnok
Bernt hadde fortalt. Dette dreide
seg om en kar fra Ytre Skjærgården? eller var det Levang? han
hadde tatt med seg en dame, vi
får koste på oss denne tittelen, det
var kanskje første gangen hun ble
til gode sett med en tittel? hva vet
vi vel om det?
Mannen bestilte en porson
middag, smattet og smakte og så
sier han, det var godt jente kjøp
du au ! så det var litt av en kavaler. Bernt drev senere tobakk butikk ved Bybroen, samtidig som
han drev noe skyssing. Det var
den gang det ble skysset med en
vanlig kogg, og en 5 hk. Motor,
det ble vanlig koggfart slik at folk
fikk se litt på turen. Bernt ble gift,
men torde nok ikke vente så lenge
denne gang.
Slik er det i allefall blitt meg fortalt, så får vi ta en klype salt om
det er nødvendig.
Nedenfor der var Knut Haraldsen s barndomshjem. Knut hadde
søsken men vi holder oss til han.
Knut hadde seilt til sjøs føre krigen som kokk – stuert, senere var
han i arbeid på Fiskebrygga hos
Andreas Marthinsen til han ble
pensjonert. Var han med over i
Kragerø fisk? Knut var en tru arbeidskar, han slang ikke om seg
med ord i utide. Kanskje vil han
særlig bli husket for sitt håndlag
med krydring av ansjos, som han
var ansvarlig for i en årrekke, her
var det ingen andre som blandet
seg borti.
Det var andre som skulle kopiere dette, men som glemte viktige
detaljer som sukker og salt, men
dette tåler ingen tilfeldigheter !
Det første huset på utsiden av
veien hadde vært en sildesalte bu
fra det rike sildefisket rundt århunde skiftet, men som ble boli
for Andreas Marthinsen. Andreas
var fisker og bodde på Rauanne,

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.
hvor han også begynte og ta imot
fisk. I 1914 flyttet han til byen hvor
han fortsatte og ta imot fisk og selge videre, unner firma navnet Andreas Marthinsen Rauanne
A.M.R. dette holdt han på
med til sin død.
Sønnen Sverre overtok.
I 1954? begynte Inger Lise
datter av Sverre på kontoret, henne satte Andreas
meget høyt, hun var flink
og nøye. Vi har et par historier om Andreas som
var en bøs person, jeg har
mange flere når vi skriver
om Fiskebrygga i tidligere
tider, om dette skulle være
av inntresse?
Det var ikke bestandig så
enkelt og få inn penger fra
kundene, så fiskerene hadde stadig til gode, men når
kassa var tom var det ikke
så greit. kummene kunne
gå fulle av fisk, men var alikevel død kapital hvor levende den enn var, det ble
fisket mer enn markedet
kunne ta unna.
Andreas sier til en fisker der han sitter i sitt lille
kontor, kom deg ut det er
flere som skal inn og skjelle
meg ut ! Den samme fiskeren kom
ved annen anledning, en sen etter
middag, nå var du heldig jeg fikk
akkurat inn noen penger, han fikk
en tikrone. Du må ikke si det til
noen, det er ingen andre som har
fått noe i dag, så det var harde tider. Andreas skulle også ha til lønninger til ansatte og husleie.
En annen fisker fortalte om engang han var forlegen for noen
kroner, da tok Andreas opp en
liten pose som hang i en stropp
rundt halsen unner skjorta, dette
var den siste reserve sa han, og

fiskeren fikk noen kroner. Vi får ta
med den om sommergjest fruen
som skulle sende penger, når hun
bare kom til Oslo igjen men måtte

ha en adresse. Andreas Marthinsen Rauanne. Fruen gjentok mens
hun noterte.
Andreas Marthinsen Rumpene,
nei det heter Rauanne!! en liten
klype salt her?
Det neste huset vet jeg lite om,
annet enn at hun som bodde der
ble kaldt Ingeborg på Gullfjeldet,
hun tålte ikke unger som satt på
fjellet hennes, men da ble det antagelig mer moro? Var det slik at
hun også tømte noe på ungene?
Jeg var heller lite den veien, annet
enn når jeg var hos Hoel. Ballek
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og annet, om vi ikke var i vår egen
Løkke så var vi borte på Bakken
Østre Øya.
Det var vel slik at Ingeborg overlot huset til Kragerø kommune, men at hun skulle
bo der så lenge hun levet,
fikk hun også en form for
pensjon? Kanskje andre
vet mer?
Det neste huset om vi
kan kalle buene som Martin Marthinsen hadde til
brusfabrikk, for hus kan
muligens diskuteres? Vi
har skrevet om Martin og
grisen hans som kunne
sitte og vente på en flaske
brus, noe ungene syntes
var moro og se på. Om
dette og mer har jeg med
når jeg skriver om oppveksten på Øya, så jeg gjentar
ikke dette, men kan tas
derfra, om det skulle være
av interesse?
Det neste huset utafor
veien var Bella Olsen som
hadde sønnene Gunnar
og Per. Hadde dette huset vært noe annet før det
ble beboelse us? Om dette
står det muligens i en av
historie bøkene? det var
noe med Riggere, eller var dette
neste huset Fastings?
I huset på innsiden av veien
bodde Karl Danielsen (Finne) senere flyttet han og Hilda opp på
Veten til foreldrenes hus trodde
jeg? Det var Jon Johnsen som overtok dette og er fremdeles i familiens eie. Sønnen Einar har dette
som fritids hus. Vi får ta med om
Karl når vi kommer opp på Veten.
Vi må ha med litt om hurtigheten til Jon som kunne drive flere
fisker på samme tid. Det kunne
være lyrgarn, og ål, han kunne

egne en bakke, dette kunne vel
være dramatisert noe, men det var
slik folk oppfattet han. Ikke minst
hadde han mye arbeid med huset
sitt, og dette greide han vel mest
selv.
Han kunne sitte i koggen og
egne, men husker han også unner
huset sitt.
Jon hadde en diesel motor Marna? med et stort og tungt svinghjul, så om regulatoren ble stengt
så fortsatte hjulet rundt flere ganger, her var det dem som mente
Jon fløy hjem, og kom tilbake så
kunne han bare åpne på regulatoren og motoren gikk. Dette var en
lignels for og unnerstreke hurtigheten hans
Det neste huset der igjen bodde
Arne og Jenny Jørgensen, men når
vi var unger var det vel andre der?
Var det slik at fam. Due? hadde
begge husene også der Fasting
bor? her må vi ha mye hjelp.
Så kommer vi til et av de mindre
husene, på innsiden av veien og
her bodde Dordy og sønnen Sverre
/ Gunnar? her får vi velge det rette.
Dordy var gift Rekvik, dette var vel
en stille og rolig familie.
Hun likte vel ikke akkurat for
mye bråk i gata, og var nok heller
ikke redd for og si fra !
På utsiden av veien har vi Jakob
Nilsen som drev med baking, han
var vel kondittor? om han har vi
andre steder også, men begynte
og bake i huset sitt. Unner krigen
kunne en få bestilt bløtekake om
en hadde ingrediensene, som hvitt
mel egg og fløte, men det var det
nok ikke alle som hadde.
Jakob Nilsen bakte honningkake
og lagde knekk i bakeriet sitt hjemme. Senere satte han opp separat
bakeri, men dette er for nytt for
det vi skriver om nå.
Jeg husker Jakob Nilsen var med
for moro skyld når vi fisket Makrell
størje og Håbrann, Harald Postmyr hadde fått ny båt ” Stjerna ”
og hvor Jakob hadde med seg litt
snadder, her var det stadig folk
med, det var jo sommer dag. Vi har
mer om Jakob Nilsen, når vi kommer til huset det gjelder.
Innenfor der hadde vi Kornbua
(grå bua) her var det historier om
spøkelser, og en av disse var vel
Charles som var gjemt bak et kogg
seil? og som lagde lyder. Her ble
det også oppbevart flyktninger
unner krigen, her kan Tullemor
bidra med noe om ønskelig. Vi
lar det være med dette, kanskje
har andre noen episoder som kan
være intresange og fylle ut med, vi
får ta dette som en begynnels på
en Øya historie. Bua hadde stort
utstikk mot gata, her kunne en stå
tørt om det regnet, det var trapp
opp til det vi kan kalle en veranda.

Fortsetter neste nummer
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www.sandtangen.no
www.sandtangen.no
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En god tone på møtet mellom kommunen og hytteeierne

- Vi vil ikke bli flådd!
tekst og foto: WILLY NILSEN

Det har blitt en tradisjon at kommunens politiske og administrative ledelse inviterer hytteeiere
til informasjon og dialog om
aktuelle temaer. Fremmøtet var
upåklagelig da ordfører Kåre Preben Hegland ønsket velkommen
i kommunestyresalen, og startet
med å ta brodden fra eventuelle klager på avgiftsnivået. For,
som han sa, Kragerø har faktisk
det laveste nivået for avgifter av
samtlige kommuner i Telemark.
Men hyttefolket var ikke veldig
opptatt av avgiftene. Det som
virkelig har betydning, er at
tjenestene som tilbys er gode, og
virker etter hensikten. Som en
uttrykte det; det er ikke noen god
følelse å bli flådd!
Rådmannen og hans stab orienterte om en rekke kommunale
oppgaver som angår skjærgården
generelt og hytteeierne spesielt.
Engasjementet var størst da det
ble snakket om renovasjon, handlebrygger og parkering.
Må gjøres noe på Tangen!
Mange hadde lagt merke til at
Tangen-området var blitt til en
gedigen parkeringsplass der

Erland Terjesen ga ros til kommunen
for god dialog og rask behandling.

man kan sette fra seg bilen så
lenge man ønsker. Kritikken
mot denne plassen var bastant
både når det gjaldt prisnivået og
muligheten til å komme videre
med båt.
En av de fremmøtte sa det slik:
- De som skal videre ut i skjærgården, må jo inn til byen for å
finne en egnet brygge! Vi som
venter besøk fra familie har store
problemer med å få gjestene med
oss i båten, i noenlunde nærhet
til Tangen. Her må det snarest
anlegges en brygge, slik at transporten videre kan gå så greit som
mulig.

Mange savnet bedre handlebrygger i og nær sentrum,
og havnefogden orienterte om
kommunale planer. Det er noen
uker midtsommers at trykket på
handlebryggene er så stort at det
er vanskelig å finne plass midt i
byen.
Renovasjon er den kommunale
tjenesten som fikk desidert mest
oppmerksomhet, og det i negativ
retning. En kort oppsummering
av diskusjonen:
Hytteeierne synes det er
nedslående at fastboende bruker
containerne som er beregnet til
husholdningsavfall fra hyttene.
Det er ofte ikke plass til det avfallet som hører hjemme i containerne fordi de er fulle av møbler
og annet skrot fra fastboende.
Hytteeierne ønsker en ordning
der de kan levere store ting, for
eksempel sofaer og kjøleskap slik
at det blir tatt hånd om og fraktet
til Nilsbukjerr i Sannidal. Det er
veldig vanskelig å bli kvitt slikt
avfall nå.
Da kom et godt tips fra salen:
- Hvis dere kjøper nytt kjøleskap
i Kragerø, tar butikken hånd om
det gamle. Bruk det lokale næringslivet og byens butikker!
Det ble ikke snakket så mye

Det var helt tomt på den store plassen onsdag
15. juni på formiddagen!
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om bygningslov, dispensasjoner og
restriksjoner i skjærgården. Det meste
av dette har ikke kommunen særlig
råderett over.
Det er statlige
myndigheter og
fylkesmannen
som styrer det
meste.
Men spørsmål
om håndtering av
vann og kloakk
var man innom.
Flere ville gjerne
ha nærmere beskjed om når man
kan vente vann
til hytteveggen.
Svaret får man
direkte fra teknisk
avdeling, som har
vann- og avløpsplanen å forholde
seg til.
En god
porsjon ros
Det var ellers en
god porsjon ros å innhente for Kragerø
kommune. En av de som var fornøyd
med kommunen, var Erlend Terjesen,
som har hytte i Sauesunda mot Bærø.
Han roste bygningsavdelingen for god
dialog og raske avgjørelser.
Han fremhevet også bruken av lokale
håndverkere til alt arbeid på hytta. l
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Søppelskip av drivgods.

En tangvarde.

Jeg har aldri skjønt hvorfor
Bernt Karlsen har stilt ut staur, rumper og
kukaker. Det har satt sinnene i kok, men
har folk egentlig brydd seg med å sette
seg inn i meningen bak kunstprosjektene
før de reagerer?

Bernt Karlsen.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg husker at jeg for mange år siden som journalist i Vestmar skulle dekke en kunstutstilling i Compagniet. Kunstneren hadde stilt ut
ulike staur langs veggene. Jeg må
vel innrømme at jeg ikke skjønte
så mye av det, men det gav meg
likevel en opplevelse av noe ekte
og unikt og fint.
For noen år siden støtte jeg på
noen blå kasser ute på Jomfruland. Med rullestein i. Igjen den
samme undrende følelsen. Jeg
fikk en kunstopplevelse. Rullestein, blått hav. Himmel. I gresset
ved fyrstasjonen lå det en rumpe!
Jeg lo for meg selv. Det var da en
morsom ide! tenkte jeg. Jeg synes
den var vakker!
Bernt Karlsen lo også da jeg
ringte ham og nevnte denne opp-

levelsen for ham i forbindelse
med at jeg spurte ham om vi
kunne få lage denne reportasjen.
– Det var slett ikke ment som noen
rumpe, bedyret han. Formen som
jeg hadde utarbeidet i malmfuru,
var en del av en installasjon som
het ”båten og berget”, men jeg ser
jo også at det ligner en rumpe.
Det ble enormt mye avisskriverier. Rumpen havnet på forsiden
av avisen. Rasende avisinnlegg fra
anmeldere og innsendere mente
at kunstneren drev gjøn med alt
og alle.
–Jeg har aldri skjønt hvorfor folk
blir så sinte uten og ville sette seg
inn i hva de blir så sinte på først,
sier Bernt Karlsen.
Jeg har en teori. Folk blir sinte
fordi de ikke skjønner det. De vil
ikke skjønne det heller. I stedet
for åpent å spørre kunstneren hva
han har ment, eller åpne opp for
refleksjon, tolkning og en fin opplevelse, så sabler man det ned av
frykt for å bli lurt. Jeg har en teori
til; Kragerø hadde blitt et fattigere
sted uten Bernt Karlsen. Etter å ha
besøkt ham og snakket med ham

om kunstprosjektene sine er jeg
helt sikker. Denne samtidskunstneren har noe på hjertet som det
er viktig og lytte til med et åpent
sinn. I stedet for fordømmelse og
sinne.
Bernt Karlsen kommer opprinnelig fra Bergen. Etter flytting og
skolegang i Flekkefjord kom han
til Notodden. Etter lærerskole ble
det syv år som samtidskunstner i
Tyskland før han flyttet han tilbake til Notodden for å fullføre lektorstudiene. Fra 1994 jobbet han
som lærer på Kragerø Videregående skole ved studiet for tegning,
form og farge, helt fram til 2009.
Linjen ble lagt ned for to år siden
grunnet økonomi.
Staur
I Telemark bodde han på en gård
i Heddal. På låven hadde minst
tre generasjoner lagret sine staur.
Her fikk jeg ideen til staur som et
kunstprosjekt, forteller Karlsen.
Staur er egentlig en flertallsform
for stav. Stavur, staur. Staur ble
mye brukt på gårdene før til blant
annet for å lage hesjer til hesjing
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av høy. – Jeg begynte å observere
at staurene slett ikke var like, selv
om de ved første øyekast kanskje
hadde samme form og størrelse.
Jeg begynte nesten å se på staurene som ulike individer. Så valgte
jeg ut tyve slanke, fine staur av
myrvokst gran og behandlet hver
og en av dem ulikt, noen ble malt,
noen ble brent og så videre. Alle
fikk jo da et enda mer unikt uttrykk som ble preget av deres ulike
hendelser med seg, ikke ulikt oss
mennesker. Slik ble det noe unikt
ved alle og slik ble utstillingen til.
Land Art på Jomfruland
Land Art Project Jomfruland 2000,
forkortet til LAPJ 2000, populært
også kalt; ”de blå kassene” betegner begynnelsen på Landskapskunstprosjektet på Jomfruland
og ga også navn til hjemmesiden
lapj.no.
I samarbeid med Kragerø Kommune og Kunstnerkysten fikk
Karlsen i oppgave å lage en utredning om Landskapskunst på
Jomfruland i 2000. Landskapet
ble nøye studert. Ideene langsomt
formet og så tok skisser, bilder
og former form. – Tanken bak de
famøse ”blå kassene” som ble så
kritisert for å være fremmedelementer som ikke hørte hjemme
på Jomfruland, var å gi folk en
opplevelse av at her er det noe

som skjer i landskapet. Gjerne
som en forsterking av det, og som
en bevisstgjøring av naturen og
tankene om naturen på stedet,
sier Karlsen.
Jeg observerte at landskapet var
svært forskjellig fra plenen ved
Fyrmesterboligen, via skogen og
tjærnet til utsiden og rullesteinsstranden. Det er tre helt forskjellige naturtyper. Jeg ville bygge opp
objektene som en serie installasjoner i landskapet som det var mulig og komme til som en tur i terrenget. De tre punktene ble valgt i
en geometrisk trekant og hver av
”kassene” ble plassert i spissene
av dette triangelet. Som samtidig
da også representerte tre av disse
helt ulike naturtypene. Jeg fant
noen rullesteiner som var så store
at jeg akkurat klarte og løfte dem
med fingrene. Så ble de montert
i kassene, som ble malt blå som
havet. Tre stein i hver kasse. Skjægården og havet. Reaksjonene lot
ikke vente på seg. Selv om mange
ristet på hodet så ble installasjonene lagt merke til internasjonalt
via internett, som også var en viktig del av Landskapskunstprosjektet, som ble rost i profesjonelle
kunstnerkretser.
”De blå kassene” er i dag demontert for lengst, og steinene
lagt tilbake på Jomfruland. For de
som vet og se så finner de tre stei-
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Tangvarden ble utsatt for all slags vær. Nedbrytingsprosessen ble dokumentert.

Bernt Karlsen skapte engasjement og interesse med sine ”blå kasser” på rullesteinsøya.

folk blir så sinte!
ner i en sammenstilling på tre ulike punkter. Men de fleste går bare
forbi uten å tenke mer på verken
de, eller å vite noe om landskapskunstprosjektet.
For egen del kan jeg legge til at
jeg savner de utskjelte kunstinstallasjonene til Karlsen på Jomfruland. Jeg synes nettopp at disse
kunstinstallasjonene gav en fin
anledning til refleksjon og bevisstgjøring av naturen og landskapet
her ute.
Tangvardene ”Tversover”
Fra 2002 til 2005 arbeidet Bernt
Karlsen på det som skulle bli landskapskunstprosjektet ”Tversover”
på Jomfruland. I samarbeid med
6 kunstnere fra Telemark og med
innsats av elever fra tegning, form
og farge, ble det reist to varder av
tang, en på utsiden og en på innsiden. Landskapskunstprosjektet
Tversover har nå endt opp i den
nyeste læreboka for videregående
skole!
I løpet av årene ble det mange
turer til Jomfruland for Bernt Karlsen for å fotografere nedbrytningen av vardene. Samtidskunstneren har som nevnt ikke alltid møtt
forståelse for sine prosjekter. Som
da han stilte ut kukaker i en kunstutstilling. Men igjen. Ingen som
har tråkket rundt på Jomfruland
kan benekte at nettopp kukaker er

helt sentrale for kulturlandskapet
her ute. Kanskje er nettopp kukakene noe av det som nettopp
forårsaker at landskapet her ute
nettopp blir så spesielt og rikt på
blomster og planter. Det hører
med til historien at kukakene var
en del av en større installasjon
som nettopp beskrev kulturlandskapet. De var laget av høy og
halm og litt jord og fremstilt slik
man lager papir. – Det var altså
meg som hadde vært ku selv, smiler Karlsen.
Likevel: bråk ble det. Og det ble
ikke bedre av at avisene skrev at
i hjørnet av utstillingen stod det
tang og råtnet. Igjen ønsket man
ikke å forstå hele bildet før man
sablet det ned. Tangen i hjørnet
var nemlig samlet i en mindre
kopi av en kippslede, som Bernt
Karlsen hadde bygget og tangen
var tørket og konservert. En slik
tangslede som hadde vært i bruk
på Jomfruland fra tidlige tider til
å frakte tang over rullestein på.
Bernt Karlsen og kunstnergruppen Tversover hadde som nevnt,
nemlig fått ideen til å bygge to
tangvarder for å studere nedbrytningen i naturen.
For meg skal god landskapskunst vare i en begrenset tid og
(eller) være nedbrytbar, sier Karlsen. Det skal gi en opplevelse der
og da og så skal landskapet igjen

fremstå slik det var. I en film på
web som er sammensatt av ulike
bilder fra prosjektet ser vi tangvarden sommer som vinter fra
den bygges til den ikke er mer.
En svært virkningsfull film.
- Filmen og all annen dokumentasjon var publisert på
hjemmesiden, som var en viktig del av prosjektet, inntil den
måtte legges ned. Etter det ble
prosjektet mindre meningsfullt
siden det var en forutsetning at
verkene skulle leve videre i digitale medier, sier Karlsen.
Igjen; jeg synes det er synd
at ikke alt dette materialet kan
finne sin plass ute på Jomfruland. Det hører liksom hjemme
her og det gir helt klart en fin
kunstopplevelse basert nettopp
på kulturlandskapet med den
gamle tradisjonen med tangsanking i enden av tangveien på rullesteinsstranda. Kanskje noe og
tenke på for kystkultursenteret
ved Tårnbrygga?
-Mitt mål var en gang, slik
det også går frem av min utredning, å få til en naturkunstpark i
Tårntjernområdet som en del og
videreføring av prosjektet med
stadig nye og skiftende naturkunstverk jf. kommunens vedtak, der også Fyrmesterboligen
var med i planen. Dette var det
ingen interesse for, sier Karlsen.
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Karlsen oppdaget Jomfruland
først i undervisningssammenheng. Et år fant Bernt Karlsen
og elevene på at de skulle bygge
noe av alt skrotet som de fant
som drivgods ute på rullesteinsstranda. Det skulle bli et helt skip.
Ideen om søppelskipet var unnfanget. Ideen ble senere tatt opp
under filosofifestivalen, og et nytt
søppelskip ble bygget på utsiden.
-Jeg klarte faktisk å få gjennomført et vedtak i Kragerø kommune
om at det hvert år skulle bevilges
penger til et nytt landskapskunstprosjekt i Kragerø, sier Bernt Karlsen, men dette vedtaket har aldri
blitt fulgt opp!

Vi er ikke i tvil om at Kragerø
dermed ville ha blitt noen attraksjoner rikere, selv om de ville
være av mer flyktig karakter. Det
ville sikkert også ha blitt mer vrede blant noen. Dog fred er ei det
beste, men at man noget vil, skrev
Bjørnsson.
For enkelte andre av oss så har
vi imidlertid den merkelige tilbøyelighet at vi kommer med et åpent
sinn og lar oss forføre av stemningene, om det så skulle være av
rumper i gresset! l

Rumpen i gresset. Foto: KV.
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Teknisk regnjakke

;
9
9
9
1
Helly Hansen Fjord II jakke

Vind-, vanntett og pustende seilerjakke som passer like godt i frisk seilas som i byen. HellyTech, tapede sømmer, høy krage for beskyttelse mot bølgesprut og kald vind, klaff over
glidelås. Dame XS-XL i Hvit, herre S-XXL i Marineblå.

799;
n!

sjekk denne prise

BOLIG. RØRVIKLIA 1.

New BalaNce 760 Dame/herre

Fulldempet mengdetreningssko med pronasjonskile.

Åpningstider: Man-fre 09.00-17.00, Tors 09.00-18.00Lør 09.00-15.00
Adresse: P.A.Heuchsgt 20, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 39 25 tor.sport@sport1.no

BOLIG. RØRVIKLIA 1.

Pronasjon

Skjærgårdens arkitekt tjenester

Åpningstider:

Man-fre: 07:00-22:00
Lør-søn: 08:00-22:00
Mer enn 30 års erfaring!

> All form for
planlegging i
> Allskjærgården
form
for
Statoil Service
Kalstad
i
Tlf.planlegging
35
98 20 14
> Prosjektering

Ring meg på mobilen

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

Arkitekt Øyvind Kristiansen tlf. 35 99 02 81

skjærgården

> Søknad om
> Prosjektering

Stedstilpasset arkitektur

byggetillatelse

Sommerlige tider på badet!
> Søknad om
> Hustillatelse
bygge
> Hus
> Hytter

SE FLERE PROSJEKTER PÅ:

www.arkitektbothner.no
SE FLERE PROSJEKTER PÅ:

> Hytter
> Båthus

www.arkitektbothner.no
Se flere prosjekter på

> Båthus
> Uthus
> Uthus

> Rehabilitering

Widget
Badeleker i boks
kr. 229,-

Zone
Såpedispenser kr. 149,Dobørste kr. 299,-

Zone
Tannglass kr. 99,-

> Rehabilitering

> Tilbygg

> Tilbygg

www.arkitektbothner.no

Marimekko
Strandveske
kr. 549,-

P.A. Heuchsgt. 29 - 3770 Kragerø - tlf 35 98 13 75 - fax 35 98 35 65
krageroe@comfort.as - www.comfort.no

> Lang erfaring med

> Lang erfaring med
fritidseiendommer
fritidseiendommer

Det Skjer i Kragerø/Bent Stoa

Marimekko
Toalettmappe kr. 399,Klut kr. 39,-

900 92 064

Sigurd Bothner - Sivilarkitekt MNAL NPA

Sigurd
Bothner
Sivilarkitekt
NPA
Barthebrygga
5,
-- Telefon
98
Barthebrygga
5, 3770
3770-Kragerø
Kragerø
Telefon35
35MNAL
9888
8880
80
Mob: 911 38 807 - post@arkitektbothner.no
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5, 3770 Kragerø - Telefon 35 98 88 80
Fax:Barthebrygga
35 98 88 81 - Mob:
91 13 88 07 - post@arkitektbothner.no
Fax: 35 98 88 81 - Mob: 91 13 88 07 - post@arkitektbothner.no
www.arkitektbothner.no
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LANGØY - KRAGERØSKJÆRGÅRDEN Tradisjonsrikt småbruk med
ca 47 mål tomt, uthus, låve, bryggeplass og bilferge/vei frem
Langøy
Prisant.:
Omkostn.:
Boligtype:
Bra/P-rom:
Byggeår:
Tomt:

t

yhe

N

KR 1 290 000,-

kr 1 290 000,2,5 % + 3 685,Enebolig
ca 97/95m2
ca 1940
ca 47 mål

Småbruk på idylliske Langøy
i Kragerøskjærgården.
Solrik og lun beliggenhet.
Nyt det gode liv midt i
øyriket.
Boligen består av totalt 5
soverom, 2 stuer, kjøkken,
bad og gang. Romslig
sør/vestvendt terrasse med
gode solforhold.
Eiendommen inneholder et
uthus med gode parkerings
og oppbevaringsmuligheter,
og en låve, i tillegg til selve
boligen.
Stor eiendom på ca 47 mål.
Egen båtplass i felles
brygge- og badeanlegg i
gangavstand. Flotte
turomåder i umiddelbar
nærhet.
Visning:
Etter avtale med megler
Oppdragsansvarlig:
Ronny Jørstad
Terra Eiendomsmegling
Kragerø AS
41 32 08 88
rj@terraeiendom.no www.terra.no

Lyden
av...
Lyden av..
små og store arrangementer

LydLÅVEN as
Kammerfossveien 48, 3770 Kragerø Telefon 92 45 44 77
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VI HAR DET DU TRENGER!
VI HAR TT
E
ALT PÅ D
STE

JERNVARE

VINDUER OG DØRER

BAD

TRELAST

TAK

PRISER*

KONSERTPROGRAM:

Tirsdag 12. og Onsdag 13.
– kr. 220,- pr dag.
Torsdag 14. – kr. 320,Dagsbillett fredag 15. og
lørdag 16. – kr. 495,- pr dag.
Todagersbillett – kr. 795,(Fredag 15. juli og lørdag 16. juli)
(Gratis for barn under 12 år!)
Familieforestilling uten
dagsbillett; 50,- pr snute.

TIRSDAG 12. JULI

VARME

GULV

Kl. 19.00 – Åpning av festivalen 2011 v/Evy
Ellingvåg. – Kouame Sereba trommer,
synger og engasjerer. Festivalutstilling
med Bjørg Thorhallsdottir
Kl. 20.00 – Konsert med Mhoo

MALING

ONSDAG 13. JULI

Kl. 10.00 - 15.00 – Tromme/rytmekurs –
(onsdag/torsdag) med Kouame Sereba
Kl. 14.00 - 16.00 – Lokale utøvere,
åpen scene, gratis
Kl. 20.00 – Konsert med Louis Jacoby

KRAGERØ

Dalaneveien 22
Dalane Næringspark
3770 Kragerø
Tlf. 35 98 66 66
Åpent: 7-17. 9-14

ENKLERE Å FÅ DET GJORT

som leses!

Gleden ved å spare
Gleden ved å spare

FREDAG 15. JULI

Gleden ved å spare

Kl. 15.00 – Festivalområdet åpnes!
Kl. 15.30 – HrMelodium familieforestilling
Kl. 18.30 – “Tilstander” – bilder-teksttoner av og med Hanne Bergheim og
Ingeborg Synnøve Støen
Kl. 19.30 – Sigrid Moldestad med band
Kl. 21.30 – Caroline af Ugglas med band

Chr. Krohg

NR. 21 6.
ÅRG ANG

ÅRG ANG
NR. 20 6.

VINT ER 2010

Vi ønsker deg
en God Jul
og et gnistrende
Nytt År!

Chr. Krohg

HØS T 2010

125.- t/r ved forhåndssalg,
150.- ombord. Det selges bare
t/r-billetter. 50.- for barn
300.- max for en familie t/r

FORHÅNDSSALG
AV BILLETTER

LØRDAG 16. JULI

NR. 22 6. ÅRGANG VÅR 2011

skjærgård

Tirsdag 12. juli kl. 18.00
- retur kl. 22.00.
Onsdag 13. juli kl.19.00
- retur kl. 22.00.
Torsdag 14. juli kl.17.30 og
20.30 - retur kl. 21.00 og 23.00.
Fredag 15. juli kl.14.00 og
16.00 - retur kl. 23.30.
Lørdag 16. juli kl.13.30 og
14.30 - retur kl. 23.30.

Kl. 16.00 – bokbad med Ketil Bjørnstad/
Jan-Øyvind Helgesen – gratis
Kl. 19.00 – Konsert Kari Bremnes og
Ketil Bjørnstad – Jan-Øyvind Helgesen
er konferansier – Skåtøy kirke
Kl. 21.30 – Skagerakkærne – gratis –
Skåtøy kafé & galleri

« Norges vakreste skjærgård

« Norges vakreste

FESTIVALBÅT (eller taxibåt)
GÅR FRA FERGEKAIA!

TORSDAG 14. JULI

Annonser i en avis
NR. 19 6. ÅRGANG SOMMER 2010

* Billetter ved inngang, + kr. 50,-

Kl. 14.00 – Festivalområdet åpnes!
Kl. 14.30 – Gatemusikere – familieforestilling og konsert
Det er morsomt å få, men gleden ved å gi er større. Tenker du langsiktig
Jakten på
Kl.
15.30din–erFrode
Alnæs
musikere
med sparingen
aksjefond et godt
alternativ med
til banksparing.
Det er morsomt å få, men gleden ved å gi er større. Tenker du langsiktig
nattergalen
Kl.
17.00
–
Tonje
Unstad
med sparingen din er aksjefond et godt alternativ til banksparing.
Det er morsomt å få, men gleden vedKl.
å gi er18.30
større. Tenker–duHelge
langsiktig
Isfiske ved
Rykkja – poesi
til banksparing.
Børresholmen med sparingen din er aksjefond et godtKl.alternativ
Lønnsomt Brustna
over tid
19.30 – Bad Liver och Hans
Lønnsomt over tid
Hjärtan – Tom Waits på svensk
Kl. 21.30 – Hovedøen Social Club

ticket4you.no
Kragerø turistkontor
- tlf: 35 98 23 88

Tenker langsiktig. Ole Walther Enggrav
og Tove Fodnes er trygge på at sparing
i aksjefond lønner seg.

Tenker langsiktig. Ole Walther Enggrav
og Tove Fodnes er trygge på at sparing
i aksjefond lønner seg.

Skåtøy kafé & galleri
- tlf: 95 22 03 21

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

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

Tenker langsiktig. Ole Walther Enggrav
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i løpet av 2006
og Tove Fodnes er trygge på at sparing

det er
utrolig
Deøker
ansatte
i Kragerø
Sparebank
gjørTove
det og
anbefaler
å gjøre
i aksjefond
lønner
seg.hvor fort pengene vokser selv når man sparer små beløp
og
stadig,
forteller
avd. leder
Fodnes.
Selvsine
harkunder
hun spart
i aksjedet samme. Antallet som sparer i aksjefond har doblet seg i løpet av 2006

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

side 10-11

hver måned, sier han.

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

det er utrolig
hvor fort
vokseratten
selv når
man sparer små beløp
min fikk sertifikat
og bidrag
bil pengene
da han fylte
år. Datteren
De ansatte i Kragerø Sparebank gjør det og anbefaler sine- Sønnen
kunder å gjøre
Begge er opptatt av at sparing i aksjefond er noe flere bør på øynene
fond i mange år, noe hennes to barn har nytt godt av.
hvertilmåned,
sieri han.
det samme. Antallet som sparer i aksjefond har dobletmin
seg i bruker
løpet avsparepengene
2006
studier
Danmark, sier hun. Fodnes begynte

- Sønnen
min fikk sertifikat og bidrag bil da han fylte atten år. Datteren
og øker stadig, forteller avd. leder Tove Fodnes. Selv har hun
spart i aksje-

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

til studier i Danmark, sier hun. Fodnes begynte
fond i mange år, noe hennes to barn har nytt godt av. min bruker sparepengeneLønnsomt
over tid

beløpet
1500300
kroner
ogi plassert
ulike fond.
Pengene
forsiktig åtilspare
kroner
aksjefonddem
hver imåned.
Nå har
hun økthun tjener
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Spørsmål vedr billetter:
post@skatoy-visefestival.org
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Takk til våre Sponsorer:

til at jeg på det varmeste anbefaler sparing i aksjefond er at
i måneden
i aksjefond
til grunnene
hver av sønnene.
- Vi sparer
litt av barnetrygden
og fireåringen vår har allerede 30.000 avkastning på 5 til 8 prosentpoeng over innskuddsrenten i bank, sier Fodnes.

Kollegaen, Ole Walther Enggrav er også tobarnsfar. Han sparer 500 kroner
i måneden i aksjefond til hver av sønnene.

gleden ved å spare til noe konkret innfris. Historisk sett har aksjefond gitt en
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- Vi sparer litt av barnetrygden og fireåringen vår har allerede 30.000

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

Kontakt Kragerø Sparebank i dag.

Kragerø Sparebank i dag.

Kontakt Kragerø Sparebank i dag.

Telefon Ole Walther: 35 98 68 16 e-post. owe@kragerobanken.no

TelefonTelefon
Ole Walther:
35 98 68351698e-post.
owe@kragerobanken.no
Tove Fodnes:
68 36
e-post. tf@kragerobanken.no
Telefon Tove Fodnes: 35 98 68 36 e-post. tf@kragerobanken.no

Kragerø
Kommune

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

KragerøSparebank
Sparebanktlf 35tlf 983568980068 www.kragerobanken.no
00 www.kragerobanken.no
Kragerø

Kragerø Sparebank
banken.indd
banken.indd
banken.indd

tlf 35 98 68 00 www.kragerobanken.no
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Vi ses på Skåtøy 12. 13. 14. 15. og 16. juli 2011
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www.skatoy-visefestival.org
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Storrønningen

Storrønningen er et klassisk skjærgårdsbruk beliggende i vakre omgivelser
på Langøy. Hva vet vi om stedets historie og hvem som bodde her?

Anny og Birger Larsen.

Storrøningen
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Navnet Storrønningen har sitt
opphav i rydning, i betydningen av
å rydde nytt land. Tilnavnet ”Stor”
fikk plassen fordi den etter datidens målestokk hadde godt med
dyrkbar mark. Eiendommen ble
fraskilt Biørns eiendom på Langøy
og det var Petra og Sigurd Larsen
som lot oppføre det koselige våningshuset som ble bygget over to
etasjer med kvist. I det vesle huset
bodde det tre generasjoner under
samme tak og plassen har vært i
aktiv drift helt fram til i dag, selv
om det er lenge siden folk kunne
livberge seg av det småbruket gav
alene.
Petra Sofie Larsen kom fra Arøy
mens Sigurd Berner Bohlin Larsen kom fra gården Roligheta på
Gumøy. Sammen flyttet de først til
Fluer, så til Langøy hvor de kjøpte
eiendommen Storrønningen av
Biørn. Sigurd arbeidet i Lunøes
feltspatbrudd, blant annet på
Fluer og i Leirdalen på Bærøy og i
Kjørbånn på Langøy. Her arbeidet
også sønnen Birger, som overtok
eiendommen, i en kortere periode, før han begynte på Mylius sølvvarefabrikk i Kragerø, og dernest
overtok Storrønningen på Langøy.
Arbeidet i bruddet var hardt og
arbeidsveien var lang. På ski over
Gumøy. Så ut på isen. De hadde
en pram liggende ved råka som
de dro seg over med. Så fortsatte
ferden fram til Leirdalen på Bærøy.
Her var det å bore for hånd før
pressluftboret kom. Snu og slå.
Snu og slå. En snudde boret og to
slo med feisel. Det tyske navnet

på borhammeren har holdt seg
helt til våre dager. Hardest var det
å bore ”engelskmenner” . Det var
borehull som skulle gå på skrå
oppover. – Da vi skulle spise, hadde jeg to kalde poteter i nisteskrinet, fortalte Sigurd. Det var ikke
så mye å bli feit av, sa han. Med
håndmakt, hammer og meisel, slo
han også ut sin egen kjeller under
huset på Langøy. Når han ikke arbeidet i bruddet eller på småbruket, så fisket han med åleruser. Rusene bandt han selv og fisken ble
levert til Krafft på fiskebrygga. Da
Petra og Sigurd ble eldre, fortsatte
de dette fisket til husbruk og som
fòr til dyra, og jeg kan takke dem
for at jeg i dag vet om de gamle
fiskeplassene, og måten som dette
fisket ble drevet på. Hvordan rusene best skal settes og hvordan
bunnforholdene best bør være.
Hjemme stelte Petra for tre små,
Reidar, Astrid og Birger. Plassen
hadde også ku og gris. Det ble slått
høy og lagt i lade. Eller ”lae” som
det ble kalt på lokalspråket. Derfor
heter den vesle bakken ved uthusbygningen ”Labakken.” Reidar rei-

ste noen sesonger på hvalfangst,
han arbeidet som konditor og
hadde utsalg av brød og kaker fra
bakeriet sitt i Grandbakken og utviklet sin egen patent på kakepynt,
før han etter hvert begynte i sveiselære på Tangen verft og ble sveiser på Tangen, hvor han arbeidet
helt til han ble pensjonist. Astrid
giftet seg med Kåre Barland, og
sammen utviklet de den fine gården Barland i Kjølebrønd videre.
Birger overtok Storrønningen på
Langøy og drev med poteter, høns
og gris. Sauer hadde han også i
noen år. Han giftet seg med Anny
Bann fra Froste og fikk barna Sigbjørn og Per Kristian. Førstnevnte
er denne avisens redaktør og denne artikkelens forfatter. Sistnevnte
overtok Storrønningen på Langøy.
Da jeg vokste opp på Langøy var
det fem elever på Langøy skole,
tre i min klasse. Vi lagde fuglekasser på sløyden som vi hang opp i
trærne ved skolen, og førte nøye
statistikk over utviklingen med egg
og unger og redematerialer. Vi lagde herbarium av alle øyas blomster. Vi bygget barhytter i skogen

Når det iset i dapene var det tid for griseslakt.

og hoppet på ski i Julibakken. Så
lagde vi avis. Den het Langøy Posten. Det ble til at jeg fortsatte med
journalistikken.
Det var butikk i Langøygrenda
under Fløyfjell med egen lastebil,
frittgående høner og en brødkasse
som vi barna fikk lov til å sitte på.
Jerngruve og feltspatbrudd var
fortsatt i drift. I skogene til Biørn
ble det drevet ut tømmer.
På heia like ved huset vårt stod
det et hønsehus. Derfor ble denne
heia kalt for hønshusheia. Jeg har
selv løpt rundt med egg til byens
fine fruer og fått en hel krone for
jobben. Det var en fin akebakke
nedover fra hønsehuset om vinteren. Når vi slaktet hønene hogg
vi hodet av dem med øks. Med
blødende halser tok fjærkreet av
nedover mot Lillerønningen, som
de vesle jordene rett nedenfor hovedhuset ble kalt. Om våren var
det så mange blomster og markjordbærene kunne plukkes ved
veikantene. Det duftet av hegg og
syrin. Så var det båtpuss og grisunger. Da duftet det av sagflis og
reperin. På Barmen sag stappet vi

Potetåkeren var uendelig da vi var små.
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flis i gamle melsekker til strø for
tuppeklør og syltelabber.
Da de store hyttefeltene kom,
ble det bygget veier. Småbruk med
vekselbruk og sjølberging var fortsatt det dominerende leveviset
for folk på Langøy i 1960-årene.
Drømmen om fastlandsvei til
Langøy var sterk. Den kom ikke, og
folk flyttet. I dag flytter folk tilbake.
Fergene sørger for biltransporten.
Pinsemenigheten stod sterkt på
Langøy. På lokalet var det sang,
bønnemøter og tungetale, og gullfisker i garnet på søndagsskolen.
Vi ungene var like godt kjent i Getsemanehagen som i Jomfrulandsrenna. Om høsten holdt sanitetsforeningen basar i spisebrakka ved
Fru Ankers gruve. Da var det loddsalg og kaffe og kaker og hikkas på
lomma og kyss utenfor i mørket,
før kaffelukt og loddtrekning fikk
lokket de unge inn igjen i varmen.
Da jeg var ungdom kom det gjerne
et nytt lass med Bærumsjenter
hver fjortende dag ettersom familiene byttet på i hyttene. Vi skjærgårdsguttene var populære blant
Bærumsjentene, og av og til kunne
søt musikk oppstå. Så kom det et
par brev utpå høsten, før vi skjærgårdsguttene ble glemt, men det
kom jo alltid en ny sommer…
Om vinteren fisket vi på isen og
gikk på ski. Om sommeren badet
vi og dyrket grønnsaker. For et
eventyr og vokse opp i Sigbjørn!
Sa Lisken Bugge til meg! Hun var
selv en av hyttegjestene på en av
øyene ved Langøy. Ja, tenkte jeg.
Det er virkelig sant. Jeg vokste opp
i eventyret. l
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Bli med på
tegnekonkurranse!

Frist 20 juli
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* Barn fra 0-12 år med konto i Sparebanken Sør kan bli med i Gulle-klubben. Medlemmer med kr 250 på
konto får gratis inngang i Dyreparken sammen med to foresatte på den årlige Gulle-dagen.
I tillegg til denne fantastiske familiedagen med show og levende moro, får barnet også koselige
bursdagshilsener i posten, finfine fødselsdagsgaver og gode betingelser på sparekontoen.

www.gulleklubben.no

