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En mager trøst

Det er de augustkveldene 
da du blir overrasket av 
mørket hvis du kom-
mer litt seint av gårde 
fra Kragerø til hytta. 

Det er de kveldene da 
barnelatter og grill-os er 

byttet ut med dunk-dunk fra nabohytta, og det 
er ”hjemme alene-fest” i skjærgården. Det er 
de dagene du kan risikere å se herr og fru bade 
naken og til og med løpe frisinnet etter hveran-
dre ut i vannet i Adam og Evas drakt med, hva 
skal man si, virile deler i bevegelse - og bli vitne 
til et ”nakenbad med nogo attåt” i varmende 
augustsol, hvis du skulle finne på å ta veien via 
et trangt sund på vei hjem. 

Men i år ble det stillere enn vanlig. Notod-
den Bluesfestival kan bare gå og legge seg i 
forhold til bluesen som la seg over skjærgården 
vår. ”Det var latter, det var sang” ble erstattet 
med alles flagg på halv stang. En lørdag midt i 
”feiteste ferietida” på vei til familietreff på hytta 
i piskende motvind og regn, og med hele skjær-
gården flaggende på halv stang – det skal aldri 
glemmes. Byen ble en annen, stemningen ble 
en annen, og ferien ble aldri lys og lett igjen.

Tre dager med vannrett regn og loddrett 
landesorg var ikke nok. Sola tittet fram igjen og 
varmet slitne kropper og farget kveldshimme-
len rosa en stakket stund eller to i slutten av juli 
og begynnelsen av august. Men punktum var 
på mange måter satt 22.juli. Vi ville ikke mer. 

Vi ville hjem til våre kjente og kjære, til byen 
vår og passe på landet vårt. Mot et meningsløst 
angrep innenfra. Eller var det utenfra? Hvem er 
”de” og hvem er ”vi” kan man spørre seg. Stem-
ningen på Sørlandsekspressen er dempet nå. 
Den selvgode sørlandspuritanismen har fått 
seg et sjokk i grunnvollene. Samtidig er vi på 
samme lag plutselig. Vi som overlevde. Vi som 
tror på noe. Vi som vil noe sted sammen.

Neste år kommer et nytt kapittel i soga om 
skjærgården, om hytta vår og din og min, ditt 
og mitt, tilbygg og påbygg, fartsgrenser og mer 
politi. Men nå er det takk for i år. 

Og takk for de årene vi får sammen her på 
jordkloden.

      
-Katja Cecilie Ræder Aarflot

Det er omtrent som å slå av en bryter! sa min venn, og siktet til at stillheten og 
freden igjen var i ferd med å senke seg over holmer og skjær. Det er unektelig 
en annen rytme om høsten. Sjektene våger seg utpå igjen, etter at fresende 
plastbåter har dominert sommertrafikken. Ærfuglene kommer helt inn i bukta 
og rensker bøyer og moringstau for blåskjell. 

Høsten er en tid uten forventninger, sa min venn. Det er ingen som forventer 
at vi skal gjøre ditt eller datt i ferien, eller stiller krav til oss. Høsten er en kravfri 
tid. Vi kan bare være. Derfor liker jeg høsten best av alle årstider, konkluderte 
han.

I disse dager er det mye snakk om snikislamisering i samfunnet vårt. Jeg 
tror at snikprivatisering er et langt mer utbredt problem i skjærgården. Det at 
hytteeiere tar seg til rette og lager om gamle fellesområder på øyene til private 
områder, der de fastboende har hatt badeplasser og båtfester i generasjoner, 
er ikke bra. Og nå snakker jeg om de som faktisk ikke eier områdene selv! De 
har bare fått det for seg at de skal anektere den odden, eller det svaberget eller 
den holmen, for den ligger så nær hytta! At det virker naturlig. Ser en på et kart 
eller skjøte over eiendommen så har de som oftest ingen eiendomsrett til det 
området som de hevder sin eksklusivitet til. De gamle trengte penger, men de 
var ikke dumme. De solgte som regel bare en liten bit tomt rundt hytta. Strand-
linjene og eiendommene ellers var de heller forsiktige med å gjøre seg av med. 
Ofte ser vi at gamle eiendommers grenser går midt i en strand eller et svaberg, 
nettopp fordi at alle som bodde der skulle ha tilgang til sjøen.

Snikprivatiseringen kan ta mange former. Flaggstenger, brygger, badebenker, 
kunstige strender, ryddede og planerte områder, veier og broer er noe av det 
jeg har sett mange eksempler på. Hver vår sier myndighetene at de skal gjøre 
noe med det, men hver høst kan man bare konstatere at det ikke blir gjort noe 
som helst. Etter hvert får jo hyttefolket hevd. –Den plassen der har vi opparbei-
det og brukt i all tid, så nå er den vår! Så se å ha dere unna! 

I dag kan hytte-eiere som på denne måten har snikprivatisert et slikt område 
som de slett ikke eier, til og med nekte andre fastboende, besøkende og andre 
hyttefolk adgang. I alle fall kan de surne stemningen så mye at det slett ikke 
blir noe hyggelig å være der for noen. 

På Langøy ved Kvernbekken finnes det for eksempel et slikt område. Her har 
hytte-eierne opparbeidet badestranden, hugget ut ,ryddet og gjort det fint. Det 
er vel og bra.  Men de eier ikke området. Derfor blir det helt feil når de nå ugle-
ser andre som vil bade eller oppholde seg der, eller nekte folk å legge i land. 

Det er mulig at de har avklart dette med grunneieren. Det er mulig at de føler 
at de har hevd på dette etter mer enn 10 års arbeid. Men det blir ikke mer riktig 
for det. Jeg har nemlig i så fall badet, lekt, gått tur, solt meg, rastet og lagt i land 
her i 40 år. Det har også skjedd i forståelse med grunneieren. Skulle jeg da ha 
nektet hytte-eierne? Sett surt på dem som trengte seg inn på mine enemerker? 
Selvfølgelig gjorde jeg ikke det. For jeg eide heller ikke området. Jeg var bare 
en av de mange av øyas folk som takket være en hyggelig grunneier fikk lov til 
å bade og oppholde meg og gå tur på hans mark. Kystlinjen er begrenset i vår 
skjærgård og presset øker, men at nye hytteeiere på denne måten snikprivati-
serer den vesle kystlinjen som er, det skaper bare vondt blod mellom fastboen-
de og hyttegjester. Her har nye hyttefolk mye å lære av gamle fastboende, som 
med sine storsinnede holdninger ofte lot barna til fru advokat og hr lege med 
familie få bade og sole seg på sin egen eiendom uten at de ble uglesett. Og var 
det en motor som trengte en plass for vinteren, så var det alltids en plass i bua. 

Jeg vet ikke, men jeg har inntrykk av at vi etter sommerens grufulle massakre 
og bombeterror, har blitt litt snillere med hverandre. Hvis 
det er tilfelle, så kan det komme noe godt ut av det me-
ningsløse! Det burde heller ikke skade at ”snikprivatistene” 
også begynte å ta litt mer hensyn til sine medmennesker.

Ha en fin høst med eller uten turban!

«på

Det rusker og river i heier og bakker.
Buskene neier og blomstene takker.
Bekkene flommer i helling og li.
Bjørnene rusler så mette i hi.
Vindene pistrer og uler og feier.
Høstløvet fyker på stier og veier.
Bølgen går hvit på havet der ute.

Regnet pisker og slår mot min rute.
Sommerens dager er blott ett minne-
Jeg tenner i peisen og koser meg inne.
For noen er det en mager trøst, 
at vinteren kommer etter en høst.

Sigbjørn Larsen

To gamle dampfartøy lå med dampen oppe ved Fossen trelast. 
Det var nesten som et anstrøk av en stemning fra en svunnen tid. 
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K r a g e r ø

Torvgata 13, 3770 Kragerø, Postboks 122, 3791 Kragerø, Tlf.: 35 98 99 30
Fax: 35 98 99 39, e-post: post@m-o.no www.estate.no

midgaard & opthun as

BortEid - KragErØ solrik og barnevennlig eiendom

Vestre Borteid 12, 3770 KRAGERØ
Eiendommen ligger helt nede ved sjøen ytterst i Hellefjorden. Her har man 70 meter strandlinje, gode
solforhold fra morgen til kveld og er perfekt vendt med sjøutsikt til kveldssolen. Kort vei til Kragerø sentrum.

Egen brygge: Ja
Overtagelse: Etter avtale

Eierform: Selveier
Finnkode: 29157630

- ca. 40 ca 40 1825 2 1 1940

Prisant.: Kr. 4 900 000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger:
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun- advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no

rapEntangEn - KragErØ Familievennlig hytte

Rapetangveien 20, 3788 STABBESTAD
Eiendommen ligger i et etablert hytteområde på Rapentangen med utsikt og kort vei til sjøen med
bademuligheter. Rapentangen er kjent for gode turområder. Kort kjøreavstand fra fergeleiet på Stabbestad.

Fellesgjeld: ,-
Total: 0,-

Eierform: Selveier
Finnkode: 28420302

- 55 55 pkt. 3 1 1980

Prisant.: Kr. 1 600 000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger:
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun - advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no

LangVannEt - KragErØ nyoppusset hytte

Kjølebrøndsveien 582, 3766 SANNIDAL
Hytta ligger på en høyde mellom Langvann og Breivann med veldig gode solforhold og flott utsikt mot
Breivann. Flotte turområder. Få naboer. Stor uteplass med støpt utepeis.

Strøm: Ja
Overtagelse: Etter avtale

Eierform: Festet
Finnkode: 27987379

- Ca. 70 Ca. 70 500 3 - 1988

Prisant.: Kr. 1 300 000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger: Etter avtale med megler
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun - advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no

staBBEstad - KragErØ usjenert utsiktseiendom

Ørvikveien 623, 3788 STABBESTAD
Flott beliggende strandeiendom på fastlandet med sen kveldssol. Selveiet tomt med bl.a. meget bra
bryggeanlegg og skjermet sandbukt. Romslig hytte med 6 soverom. Innlagt strøm og komm. vann/avløp.

Egen brygge: Ja
Overtagelse: Etter avtale

Eierform: Selveier
Finnkode: 28435345

- 100 105 2530 6 1 1957

Prisant.: 7 250 000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger: Etter avtale med megler
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun- advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no

utEnFor gumØY - KragErØ Egen øy i “indrefileten”

Totenholmen, 3783 KRAGERØ SKJÆRGÅRDSRUTER
Hytte på egen holme beliggende i et av Kragerøskjærgårdens mest populære områder. Meget gode
solforhold. Eget, flott bryggeanlegg. Uthus. Godkjent rammetillatelse på erstatningshytte!

Byggeår: 1965
Overtagelse: Etter avtale

Eierform: Festetomt
Finnkode: 24398168

- ca. 45 ca. 45 6 mål. 2 1 Hytta

Prisant.: 11.500.000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger: Etter avtale med megler
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun- advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no

sKÅtØY - KragErØ romslig hytte på solrik tomt

Kirkesundveien 18, 3780 SKÅTØY
Eiendommen har meget god beliggenhet ved Helleseng på den populære øya Skåtøy med alle sine
kulturtilbud og turstier. Fra eiendommen ned til sjøen med båt- og badeplass er det kun ca. 150 meter.

Parkering: Ja
Overtagelse: Etter avtale

Eierform: Selveier
Finnkode: 22488639

- 80 0 1700 1985

Prisant.: 2 950 000,- + ca. 2,7% omk.

Visninger: Etter avtale med megler
Oppdragsansvarlig: Jan I. Opthun - advokat/megler - Mobil 41 02 02 48 - E-post jan@m-o.no
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

Victoria Hotel kan spores tilbake 
til 1860, og selv om det meste er 
nytt innendørs, er mye av det 
gamle fortsatt på plass; fordi om-
byggingen som har pågått de se-
neste årene har tatt hensyn til ho-
tellets historie, helt tilbake til den 
tiden det var privatbolig.

Lørdag 8. oktober inviterer ho-
tellet til åpent hus, der folk kan se 
hvor fint det har blitt.

Det er nemlig ikke alle i Kragerø 
som er klar over at vi har et byho-
tell med 33 moderne rom med alle 
fasiliteter. Mange kobler nok fort-
satt hotellet til privateide leilighe-
ter, som legger beslag på kapasite-
ten. Men slik er det ikke. Hele året 
kan Anneriek benytte samtlige 
rom til sine gjester, og hun har 
også gode løsninger for møterom, 
middager og konferanser.

- Vi samarbeider med flere ak-

Inviterer til åpent hus på Victoria 8. oktober

Byhotell med sjel og sjarm

Anneriek Barree inviterer til Åpent 
Hus  lørdag 8. oktober. De som benyt-
ter anledningen til å bli med på en 
omvisning, vil oppdage et hotell med 
sjel og sjarm.

tører i byen, og avstandene er så 
korte at det ikke medfører pro-
blemer, sier hun. Ett eksempel er 
Håndverkerforeningen, som har 
en større konferansesal 50 meter 
fra hotellet.

Et samarbeide mellom Victoria 
og Erik Skaarups Playmobilland 
har allerede gitt gode resultater. 
Hotellet tilbyr overnatting for fa-
milier, og barna kan kose seg i det 
unike lekelandet. 

- Sommeren går nærmest av 
seg selv. Da er det fullt, og vi kun-
ne tatt i mot mange flere gjester. 
Utfordringen er å drive hotell 
hele året. Kragerø har så mye å 
vise frem utenom sommeren, at 
jeg er helt sikker på at besøket til 
byen vil ta seg opp når tilbudene 
blir bedre kjent. Markedsføringen 
skjer både i Norge og i utlandet, og 
vi merker en økende interesse for 
å komme til Kragerø også vinters-

tid. Vi har blant annet arrangert 
isfisketurer, og gjett om gjestene 
setter pris på å få en torsk på kro-
ken! For mange er dette en helt 
unik opplevelse. De siste ukene 
har vi hatt en del gjester fra, Italia 
og Frankrike. Dette er markeder 
der vi må satse mer.  Og selvsagt er 
Tyskland, Nederland og Danmark 
viktige markeder for oss.

Victoria er mulighetshotellet, 
der en entusiastisk stab gjør alt for 
å etterkomme kundenes ønsker. 
- Kragerø har svært mye å by på. 
Det gjelder bare å ta mulighetene 
i bruk.

Dette er hotellet der ingen rom er like. En 
omvisning med Anneriek Barree som guide 
gir oss følelsen av å ferdes i en ærverdig og 
historisk bygning med sjel og sjarm.

Olaf Haugland
Byggmester

aNybygg
aTilbygg
aOmbygging
aMindre betongarbeid
aSkadereparasjoner ved forsikringsskader
aSalg av Konsmohus  www.konsmohus.no

25
år

JUBILEUM

Vi hjelper  
deg med:

Kontoradresse: Kalstadveien 7A, 3770 Kragerø  I  Tlf. 35 98 34 55  I  922 85 330  I  olafhau2@online.no
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

Bjørn Halvorsen har kjørt taxibåt 
i 10 år og drevet med tilsyn av 
hytter de siste fem årene. Nå vil 
han utvide tjenesten. Det er ho-
vedårsaken til anskaffelsen av en 
luftputebåt, som gjør det mulig å 
drive tilsyn over alt i skjærgården 
i perioden 1. oktober til 1. mai - 
uansett vær og isforhold.

Med nødvendige dispensasjo-
ner for å bruke luftputebåten hele 
året, er Halvorsen klar til å sjekke 
brygger og hytter også når snø og 
is stopper vanlig båttrafikk.

-  Jeg har fagbrev som tømrer, 
og kombinasjonen ettersyn og re-
parasjoner er ideell for meg, sier 
Halvorsen, som har mange faste 
kunder. - Når det blir mer kjent 
at jeg kan drive ettersyn også 
vinterstid, håper jeg på flere hyt-
tekunder.

Fortsatt er det taxikjøringen i 
skjærgården som utgjør største-

Bjørn Halvorsen har investert i luftputebåt

Snø og is ingen hindring 
for ettersyn av hytter

Bjørn Halvorsen utvider tjenesten og vil satse enda mer på ettersyn av hytter. Derfor har han anskaffet en luftputebåt, slik 
at han ikke skal bli stoppet av is og snø. 

delen av Halvorsens virksomhet. 
Båten Rapid tar oppdrag for grup-
per, firmaturer og skoler/barne-
hager. Båten har sertifikat for 19 
passasjerer, og Halvorsen er lom-
mekjent i hele skjærgården i Kra-
gerø og Bamble.

Luftputebåten er pakket ned i 
påvente av vinterlige forhold, og 
derfor  må vi vente med bilde av 
båten, som er den eneste i sitt slag 
i området. Men det er bare å gå på 
inn på www.hovercraftnorge.no 
for å se nærmere på hva det dreier 
seg om, og hvilke muligheter som 
åpner seg.

*Fra veil. utsalgsprisliste Vi tilbyr gunstige monteringspriser på disse modellene

50%

Jernbanetorget, 3770 Kragerø  -  Tlf. 35 98 16 68  -  post@jernia-kragero.no

Vi bytter ut
utstillingen!

*
Gjelder kun modellene 
som er avbildet.
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Kvakksundholmens
hemmelighet

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                                     

Jeg hadde tatt meg opp til toppen av Kvakksund-
holmen. Her fant jeg en steinvarde med 
Hippocrates på den ene siden og Socrates på den 
andre. Jeg trodde jeg hadde hørt og sett alt i 
skjærgården, men det var før jeg fikk se den  

underlige varden på toppen av Kvakksund- 
holmen, og høre den merkelige historien om  
Bernhard Grevenor, som tok kontakt med sine 
gamle venner på Arøy fra det hinsidige!

Bernhard Grevenor var født inn i en fornem fami-
lie. Hans farfar var kaptein og ble senere havnefogd 
i Stavanger. Da Bjørnstjerne Bjørnssons båre ble ført 
hjem fra Danmark var det ham som ble spurt om å 
føre slagskipet ”Eidsvold” hjem til Norge. Faren til 
Bernhard, Henrik, var doktor i kunsthistorie, og ar-
beidet hele livet med å få norske kunstskatter fram 
i lyset, blant annet ved Norsk Folkemuseum. Han 
var også en av de drivende kreftene for Kunstindus-
trimuseet i Oslo og publiserte en rekke artikler om 
kunst og kultur og historie. Moren, Inga Jacoby, var 
utdannet fridanser i Tyskland, og skulle bli ”mor” til 
alle de frie dansegruppene som senere vokste frem 
i Oslo, etter at hun hadde grunnlagt de første. Hun 
danset også ved operaen. Familien bodde i en stor 
villa på Smestad med ørretbekk i hagen. På mange 
måter var Bernhard født inn i landets kulturelite. På 
Smestad var det store selskaper med champagne og 
kanapeer, husket Bernhard. Hvert år kom en tønne 
med Rhinskvin fra Tyskland. Da ble det invitert til 
fest. Etterpå kunne diskusjonen gjerne gå om at ”i år 
ble professor så og så for full. Han blir ikke invitert 
igjen.” Familielykken skulle ikke vare. Foreldrene ble 
skilt. Faren fikk magesår og villaen ble solgt. 

Bernhard hadde en gudfar som var professor i 
teologi. Han ”glemte” imidlertid Bernhard, men 
Bernhard glemte aldri ham, og følte seg dypt sveket 
av alt og alle. Hele livet tumlet ham med tankene på 
”hva hvis ikke.” Hans forhold til religion og kristen-
dom i særdeleshet var etter dette svært anstrengt. 
Mange år senere ble Bernhard immatrikulert ved 

Universitetet i Oslo. Tilfellet ville at det nettopp var 
gudfaren, som da var blitt dekanus, som skulle dele 
ut borgerbrevene. – Jeg stålsatte meg, fortalte Bern-
hard. Jeg så at han rykket til da han måtte lese opp 
mitt navn. Jeg gikk opp til ham, mottok mitt bor-
gerbrev og så ham rett inn i øynene, og blikket hans 
vek!  Trosspørsmål og kristendom ble ofte diskutert 
med Bernhard senere i livet. Som starten på en sam-
tale med en person, som han nettopp hadde truffet, 
kunne han finne på å åpne med følgende spørsmål; 
Tror du på Gud?!

Bernhard Grevenor ble altså foreldreløs i ung 
alder. Det gikk rykter om at foreldrene tok sitt liv. 
Bernhard kom på barnehjem. Her ble han ”opp-
daget”  av bestyrerinnen. Hun mente gutten hadde 
gode evner, og fikk ordnet det slik at Bernhard fikk 
seg en utdannelse. Han kom inn på sjømannskolen 
og fikk styrmannseksamen. Deretter dro Bernhard 
til sjøs. Han ønsket og se verden som han sa, og seil-
te som sjømann i flere år. I Lisboa forelsket han seg 
i en av havnejentene. For Berhard var forelskelsen 
så alvorlig at han kjøpte ringer, satte seg på toget, og 
dro til Lisboa for og fri. Han hadde gitt henne en hvit 
due i avskjedspresang den gang de skiltes. Da han 
ankom oppdaget han henne imidlertid sammen 
med en annen. En engelskmann. Berhard fikk også 
vite at hun hadde tatt livet av duen, og spist den opp. 
Han pakket ringene tilbake i lommen, og dro tilbake 
til Norge med uforrettet sak. I Lisboa gikk jenta lyk-
kelig uvitende om at hun nettopp hadde gått glipp 
av et frieri, og kunne ha endt opp med hytte i Norges 
vakreste skjærgård. Bernhard hadde nemlig arvet et 
sted etter sine foreldre. – Jeg kunne tilgi henne en-

gelskmannen, men at hun tok livet av duen, kunne 
jeg aldri tilgi henne! sa Grevenor siden.

Livet som styrmann tok slutt da han ble purret 
på en vakt, og han hadde satt oppe og lest franske 
gloser slik han ofte pleide til langt ut over natten. – 
Unnskyld, men hvilket hav er vi på nå? spurte han. 
Han skjønte at styrmannsjobben krevde for mye 
ansvar. Han mønstret derfor av som styrmann, og 
så mønstret han på igjen på det samme skipet, som 
matros. Nå slapp han ansvaret, kunne banke rust og 
lese fransk så mye han ville, og fikk likevel se verden, 
som han alltid hadde ønsket seg.

Etter mange år som sjømann gikk Bernhard i land. 
Han fikk seg jobb som hjelpepleier på Ullevål syke-
hus og lå aldri verken samfunnet eller noen andre til 
last. Med flid skjøttet han sitt arbeide, og hver ferie så 
dro han til Kragerø, og ut til hytta på Kvakksundhol-
men. Bernhard levde alene. Mange ville si at han var 
en original. Ungene lo av ham da han kom av toget 
på stasjonen i Kragerø med dress og pressbuksene 
rett ned i noen høye sjøstøvler. Bernhard var svært 
glad i dyr, spesielt fugler. Hver sommer hadde han 
gjerne med seg en kasse med høner til hytta, hvite 
italienere. Før han dro utover tok han gjerne inn på 
Bondeheimen og overnattet der en dag eller to. Da 
kunne han slippe hønene løs på rommet! –Det spørs 
om stuepiken var så glad for det, humret Tore Nilsen 
på Arøy, da han fortalte meg denne historien. 

Selv så jeg ham av og til i Arøybukta der han kom 
roende i sin pram om sommeren. Han var en svært 
habil svømmer også. Han levde som en asket og 
spiste gjerne bare havregryn og melk. Han la ofte på 
svøm fra hytta med et melkespann med havre

Bernhard grevenor. Utlånt av Tore Nilsen.Postkort av skipet som Bernhard seilte med, sendte han til sine venner på Arøy. 
Utlånt av Pål Nilsen.
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Varden på toppen av Kvakksundholmen 
sjuler en hemmelighet.
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gryn i munnen. Så svømte han 
en kilometer fra hytta si til Bærul-
da på Arøy. Hun hadde ku. Av hen-
ne kjøpte han melk. Så spiste han 
sitt måltid, før han svømte hjem 
igjen! Bernhard mente det var 
viktig å ta vare på kroppen sin og 
trente ofte. Det ble fortalt en histo-
rie om han at han en gang reddet 
livet ved å svømme under bren-
nende olje. – Betydelig overdrevet! 
sa han selv, og ville ikke snakke 
mer om den saken. Han var gjerne 
i land hos Nilsens. De tok seg av 
ham og han fikk ofte spise med 
dem før han begav seg på hjem-
vei. – Når Bernhard kom så måtte 
vi slippe alt vi hadde i hendene og 
sette oss til og prate. Han krevde 
at vi var til stede og snakket med 
ham. Han var filosofisk og likte å 
snakke om et tema eller et livspro-
blem. Det var ingen ”smalltalk” 
med Bernhard. Det hendte vel av 
og til at vi synes det kunne bli litt 
mye av det gode, men nå når han 
er borte ser vi hvor mye vi savner 
ham og hvor fint det var at han 
kom på besøk, og minnes med 
glede og takknemlighet den tiden 
vi fikk ha sammen, sier Mette og 
Tore Nilsen på Arøy. 

De vil gjerne ha frem at Bern-
hard slett ikke bare var en original 
og en raring, slik han kanskje kun-
ne virke på folk som ikke kjente 
ham. Han var tvert i mot meget 
kunnskapsrik, og når han følte 

seg trygg kunne han føre dype 
filosofiske samtaler og dele med 
seg av sine kunnskaper. Han kun-
ne mange språk. Engelsk, tysk, 
spansk, italiensk og fransk. Fran-
ske gloser pugget han hele livet. 
– En gang vi hadde franske gjester 
sammen med Bernhard på hytta 
konverserte ham dem ved bordet. 
De var imponert og sa at Bernhard 
hadde et meget elegant og sobert 
språk. Som sjømann gikk han en 
gang i land i Spania og tok fører-
kort klasse 2 på spansk!

Bernhard hadde nøye planlagt 
sin egen død og begravelse. Alt 
stod skrevet i Testamentet ned til 
minste detalj. Til og med hvilken 
champagne folk skulle få og drikke 
i hans begravelse! Fru Nilsen fikk 
smykkene som var tiltenkt hav-
nejenta i Lisboa. Herr Nilsen fikk 
hytta på Kvakksund. – Vi er som 
dyra, Tore! sa Bernhard, da han lå 
på det siste og visste at han snart 
skulle vandre heden. -Når vi dør 
så er det ingenting! – Si ikke det for 
sikkert, sa Tore. Det kan jo hende 
det er noe. La oss gjøre en avtale. 
Hvis du kommer til det hinsidige 
så prøv og få gitt meg et tegn! –
Men da er jeg jo dau! Jeg kan ikke 
love det, men jeg skal gjøre som 
du sier, sa Bernhard. Ikke lang tid 
etter, så døde Bernhard Grevenor, 
gammel og mett av dage. Han ble 
85 år gammel. Kvakksund var øya 
som som han hadde blitt så glad 

i og som han hadde tilbrakt alle 
ferier gjennom hele livet. Først 
ble det holdt en seremoni i Oslo. 
Bernhard var en habil pianospil-
ler og favorittene var Internasjo-
nalen og Bergenssangen. Disse 
musikkstykkene var det taktfast 
rytme i og det likte Bernhard. Han 
spilte piano helt til det siste, både 
da han kom på sykehuset og ved 
Akerselva Sykehjem. Yndlingsfar-
gen hans var rødt og derfor ble 
det valgt en rød kiste til ham. Så 
til tonene av Internasjonalen ble 
kisten båret ut, og begravelsen 
gjennomført i Oslo. En tid senere 
ble en enkel minnesermoni holdt 
på Kvakksundholmen. På toppen 
av øya er det en fin varde som ble 
murt opp til minne om Bernhard 
Grevenor. I vardens ene side er 
den greske legevitenskapens far 
”Hippocrates” anbrakt. Bernhard 
var jo selv en person som bidro til 
og hjelpe folk med sykdommene 
sine i alle år under tiden med sitt 
arbeide på Ullevål Sykehus. I den 
andre siden er hodet av filosofen 
Socrates murt inn. Bernhard var 
filosof, forklarer Tore. Han likte 
gjerne og snakke om de store og 
evige spørsmål i livet. Noen av 
Bernhards klær og talen som ble 
fremført under seremonien samt 
urnen til Bernhard ble så anbrakt 
i varden.

Så skjedde det noe uforklarlig. 
Vi skulle ha ett minutts stillhet, 

men da jeg skulle se på klokka, 
så var den stoppet! Jeg måtte be-
skjemmet gi beskjed til de frem-
møtte om at jeg ikke visste om det 
var gått ett minutt, fordi klokken 
hadde stoppet, men kanskje er 
det en beskjed fra Bernhard? sa 
jeg, avsluttet høytideligheten, og 
tenkte ikke så mye mer over det 
der og da, forteller Tore. Dessuten 
gikk klokken i gang igjen av seg 
selv en tid etterpå.

Så dro Mette og jeg på en tur til 
Vestlandet.. Vi kom inn på en vei-
kro der det satt to andre damer. 
– Jeg syntes at jeg dro kjensel på 
den ene av dem og hilste, forteller 
Mette. Det var jo tross alt bare vi 
fire på kroa. –Hei, Mette! sa hun. 
Jeg kvakk til. Hun kjente åpen-
bart meg igjen. Det viste seg at vi 
hadde møtt hverandre flyktig på 
et fly til Spania. Den gang hadde 
vi imidlertid bare hilst så vidt på 
hverandre, uten at vi hadde snak-
ket om noe spesielt annet en væ-
ret. – Jeg ser at dere ikke er alene! 
sa damen. – Nei, hunden ligger i 
bilen, sa vi. Vi kunne ikke ta den 
med inn. – Nei dere har med dere 
en gammel mann! sa damen. Så 
beskrev hun Bernhard Grevenor 
i detalj! Vi kvakk til igjen. Damen 
viste seg å være halvt samisk, og 
hun var en såkalt ”synsk” person. 
Hun har imidlertid aldri vært på 
TV, for hun ville ikke ha noen opp-
merksomhet. Vi ble enige med oss 

selv om å gjøre et eksperiment. Vi 
inviterte henne med til Kragerø. 
Utenfor Valle stoppet vi båten og 
spurte henne hvor vi skulle, og 
hun pekte rett på Kvakksundhol-
men. Da vi kom i land så begynte 
hun og fortelle om Bernhard. Jeg 
kan se at han har møtt igjen mo-
ren sin, men faren kan jeg ikke se. 
Jeg tror det har skjedd en tragedie, 
sa damen. Vi undret oss storlig 
over det hun nå fortalte om Bern-
hards liv, som om vi skulle ha gitt 
henne en masse opplysninger. Det 
hadde vi ikke. Hun gav oss også to 
andre ting og tenke på. Beskje-
den til oss fra Bernhard formidlet 
gjennom henne var; ”Klokke!” og ; 
”Skriv det ned”. Det siste har jo du 
nå gjort! Hvorfor i alle dager skulle 
hun nevne noe om en klokke? un-
drer Tore. Hun hadde jo ikke noe å 
gå etter. Bernhard er borte. Imid-
lertid føler vi det nesten som om 
han fortsatt er med oss, slutter de. 

På toppen av Kvakksundhol-
men ligger det en steinvarde som 
har utsikt ut over horisonten. Ste-
det kunne ikke ha vært mer vel-
valgt for mannen som var på den-
ne øya hver sommer. – Jeg har hatt 
det bra i livet mitt, sa Bernhard. 
Jeg ville ut og se verden og det fikk 
jeg gjøre, og fikk mange gode år. 
Nå er det slutt, eller…var det bare 
klokken som stoppet…?

KJØTTFORRETNING
KRAGERØ - TLF. 35 98 14 19

Annonser i en avis 
som leses!

Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg«

NR. 20  6. ÅRGANG   HØST 2010

side 10-11

Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg

«

NR. 19  6. ÅRGANG   SOMMER 2010

side 10-11

NR. 21  6. ÅRGANG  VINTER 2010

Isfiske ved
Børresholmen

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

NR. 23  6. ÅRGANG  SOMMER 2011

På krepsefiske
i Skagerrak

NR. 24  6. ÅRGANG  HØST 2011

Kvakksundholmens  
  hemmelighet
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

Servicefaktoren er høy på Dekksen-
teret. Nedad og de øvrige ansatte har 
solid kompetanse innenfor et bredt 
spekter av tjenester.

Dekksenteret vil satse enda mer på felger

- Kundekontakten
er helt avgjørende

Personbiler, lastebiler, anleggs-
maskiner, trucker eller trillebår; 
alle skal ha dekk og felger, og 
Dekksenteret på Dalane møter 
utfordringene med smil og god 
service. 

- Kontakten med kundene er 
helt avgjørende for oss, sier Olav 
Lindestad, som kan smykke seg og 
de ansatte med Michelins service-
sertifikat. Det er ikke hvem som 
helst som oppnår en slik status. I 
Telemark er det bare to, mens det 
på landsbasis er 20 dekkforhand-
lere som har kommet gjennom 
nåløyet.

Det kommer uanmeldte besøk, 
slik at de som er med på den eks-
klusive listen, må være på topp 
gjennom hele året, når det gjelder 
alt fra renhold til service og kom-
petanse. 

Dekksenteret AS er medlem av 
Dekk Partner, og har alltid satt 

kvaliteten i høysetet. Når høst og 
vinter nærmer seg, har Dekksen-
teret ca 1500 dekk på lager!  Snart 
er det tid for hjulbytte igjen, og 
stadig flere velger å ”booke inn” 
på Olavs dekkhotell. Kundene gjør 
det ikke bare fordi det er lettvint, 
men kanskje like mye for å slippe 
ryggplager. Dessuten får man fag-
hjelp til å vurdere dekkenes til-
stand.

Det er dekk med alt tilbehør og 
batterier som utgjør brorparten av 
vareutvalget.. 

- Nå skal vi satse mer på felger, 
sier Olav, som kan vise til gode 
kontakter blant de beste leveran-
dørene. - Det blir både lavprisfel-
ger og mer eksklusive produkter.

Dekksenteret i Kragerø er blant 
Telemarks største innen bransjen. 
Her finner man også  utstyr og 
biler som egner seg til å oppsøke 
kundene hjemme. Det gjelder 
først og fremst dekk til store an-
leggsmaskiner.  

Det er hovedgrunnen til at Olav 
er på plass på Dyrsku`n hvert år. 
Der treffer han kunder han vanlig-
vis ikke ser i Kragerø.

Nei til moms på Nøkkelhull!
Folket har talt!

KIWI-kunder 
velger sunnere når 
det blir billigere!

 

7-23 (8-20) KIWI Kragerø  (Sentrums lengste åpningstider!)

Vi fortsetter å holde prisene nede 
på nøkkelhullprodukter.
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN         

Fellesferien er for lengst historie 
og høsthelgene setter inn med 
sitt. Nå er det tid for hjemme-
alene-festene på hytta. Den eldre 
generasjonen overlater helgene til 

Hjemme-alene-fest på hytta
Like sikkert som høsten kommer hjemme-
alene-festene på hytta.

ungdommen. Jentelag og guttelag 
overtar skjærgårdsidyllen på egen 
kjøl. Vi påtraff denne gjengen på 
Gumøy. En herlig jentegjeng fra 
Universitetet i Oslo, alle farmasi-
studenter, hadde satt hverandre i 
stevne for en felles jentesamling 

på hytta i Kragerøskjærgården 
på hytta på Midt Gumøy. På pro-
grammet stod blant annet hjem-
melaget quiz, tur til Gumøyknu-
ten og mye god mat og drikke. Det 
var blant annet tacobuffet på me-
nyen. Hva vi snakker om? Gutter 
selvfølgelig og samlivsspørsmål. 
Om guttene våre er snille? Ja, de 
lar oss jo dra hit! ler de. Ikke har 

de behov for å spore opp en an-
nen hjemme-alene-fest med gut-
ter heller. De klarer seg utmerket 
godt alene og trives med en helg 
med avkobling og lange sovemor-
gener i stedet for tidlig opp til stu-
diene. Det gikk greit å få låne hytta 
også. Ingen problem. De stoler på 
oss, sa den trivelige jentegjengen. 
Fotballkampen? Ja, den skal vi så 

klart se! (Det var landskamp mel-
lom Norge og Island den dagen 
jeg traff dem.) Så begav de seg 
oppover veien til hytta. Hjemme-
alene-festene er et sikkert høst-
tegn i skjærgården.

Denne jentegjengen fra Universitetet i Oslo, traff vi på Gumøy.

www.turer.no
...en inspirasjon til å komme ut i frisk høstluft,

en naturguide i Kragerø
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Tlf. 35 98 59 59   www.gromstad.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.00  Lørdag: 10.00-14.00

HøsTkupp!

Nå kr 
177.500

Nå kr 
168.000

Nå kr 
395.000

Nå kr 
465.000

Kjøp nÅ for Levering tiL vÅrenrestlager 2011 modeller til knallpriser

Askeladden C62 Xover 
m/115 hk Suzuki  
veil kr 400.400

Askeladden 565 Wasper 
m/115 Suzuki veil kr 348.700

Askeladden 445 Chaser 
m/50 Suzuki veil kr 197.300

w
w

w
.m

gt
.n

o

Nå kr 
259.900

Zodiac pro 500 
m/50 hk evinrude veil kr 194.700

White Shark 206  
m/150 hk evinrude veil kr 517.100

ibiza 24 touring 
(2010 mod) m/300 hk 
Suzuki veil kr 801.200

Nå kr 
665.000
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

En mer enn hektisk sommer er 
over, og det innebærer nye utfor-
dringer for ledelse og ansatte. - Vi 
er nærbutikk for store deler av 
sentrum og skjærgården, og vil 
gjerne gjøre handleturen til en 
god opplevelse.

Kaffe, småkaker og en prat med 
ansatte og kjentfolk bidrar til en 
trivelig opplevelse. Dessuten vil 
Kristensen gjenta suksessen fra 
i fjor til jul, da det ble dekket til 
langbord inne i butikken og invi-
tert til selskap for en barnehage 
med julegrøt og nissebesøk.

Sommeren som nå er tilbake-
lagt har var svært bra for Kiwi på 
Brygga, selv om været på ingen 
måte var slik man kunne ønske.  
Av en årlig omsetning på vel 50 
millioner kroner,  kommer en stor 
del fra sommerhandelen. - Men 
vi skal drive hele året, og er veldig 
opptatt av at kundene trives hos 
oss hver eneste dag, sier Kristen-
sen.

Kiwi på brygga går nye veier

- Det skal være hyggelig å handle
- Det skal være hyggelig å handle, sier Erik 
W. Kristensen, daglig leder av Kiwi Kragerø.

- Vi er nærbutikk for skjærgården og store deler av sentrum, sier Erik W. Kristensen, daglig leder for Kiwi Kragerø.

Om sommeren er det ca 50 an-
satte i butikken, og det skjer noe 
så å si hele døgnet for å holde 
unna for behovet i åpningstiden. - 
Resten av året er vi 10-12 ansatte, 
og det sier seg selv at det ikke er 
fullt så hektisk som midt i juli må-
ned.

De fleste kundene opplever 
bare butikklokalene, varene i hyl-
lene og kassene.  Men det skal vel-
dig mye mer til for at driften skal 
være optimal. - Varehåndtering, 
ryddighet, renhold, kompetanse 
og hyggelig betjening er viktige 
stikkord, sier Kristensen – som 
uansett legger mest vekt på at det 
skal være hyggelig å handle.

SKAGERAK TREPLEIE

www.skagerak-trepleie.no

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

Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

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!

For bestilling og spørsmål om pris.
Tlf. 452 64 976 eller 928 49 248

Opplev Jomfruland fra

hesteryggen

Jomfruland
ridested :)



Skjærgårdsliv

13

Stedet er nesten ikke til å kjenne 
igjen. Alle bygninger er revet, og 
anleggsmaskinene er i ferd med å 
legge til rette for å sette opp nye 
bygg. 15 leiligheter skal det bli, der 
hvor det tidligere var tuberkulose-
hjem og senere institusjon for per-
soner med mentale lidelser.  Vi be-
finner på Helle, nærmere bestemt 
i en sidevei til Nordbøveien. Skjær-
gårdsliv har avtale med Asbjørn 
Pedersen, som driver bedriften GS 
Maskin AS.

Sprengning og graving får unna 
massene mens lastebiler kjører 
skytteltrafikk. Stedet er helt for-
andrer uten alle bygningene, som 
når sant skal sies var temmelig 
slitne og tilårskomne. Det var på 
tide med noe nytt i denne delen 
av Helle.

- Blir det ikke flott, sier Asbjørn, 
og ser utover Hellefjorden. Det er 
Telemark Boligutvikling som står 
for leilighetsprosjektet, som er 

Store forandringer på Helle

GS Maskin har grunnarbeidene 
for 15 nye leiligheter
tekst og foto: WILLY NILSEN           

Asbjørn Pedersen  og de ansatte i GS Maskin står for grunnarbeidene for det som skal bli 15 leiligheter på Helle.

svært godt mottatt i markedet. 
Mange vil sikre seg en bolig nær 
skole, butikk og offentlig trans-
port.

Pedersen startet GS Maskin for 
8 år siden, og har den seneste ti-
den blant annet jobbet på anleg-
get til Trond Farsjø i Sannidal, der 
det skal bli hagesenter.

-  De fleste oppdragene er i Kra-
gerø, men vi har også hatt en del 
å gjøre i nabokommunene, spesi-
elt i Risør, sier han. Bedriften har 
sju ansatte, og driver med alt av 
grunnarbeid. I store trekk dreier 
det seg om sprengning, graving og 
fjerning av masse. To lastebiler og 
fire gravere er med til enhver tid, 
men ved behov er det aktuelt å 
leie inn flere maskiner.

- Vi har bra med oppdrag, sier 
Pedersen, som representerer en 
bransje som ”tar pulsen” på ak-
tiviteten i lokalsamfunnet.  Høy 
aktivitet i anleggsbransjen viser 
at viktige deler av lokalsamfunnet 
fungerer bra.

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

Skjærgården er 
storslått også om høsten.

Ta fergen og opplev  
fargeprakten på øyene

Mulighetene er mange:
Sopptur, sykkeltur, fisketur,  

topptur og fottur
følg oss  

på facebook

xtravaganza er løsningen for deg som vil gå ned i vekt - og bli der

  

 

Løkkebakken 14, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 84 72  Mob 920 47 456  -  www.fsc.no

xtravaganza er løsningen for deg som vil gå ned i vekt - og bli der

Vi kan vektreduksjon

Ønsker du å gå ned i vekt?
Nye vektreduksjonsgrupper starter nå!

NYHET: “HJEM TIL DEG”: 
Vi kommer gjerne hjem til deg med mer informasjon 
om hvordan du kan realisere dine drømmer med oss. 

Les mer på www.xtravaganza.no   

Send SMS med 
kodeord VARIG til 2007

 

Bli med du også!

xtravaganza er løsningen for deg som vil gå ned i vekt - og bli der

Vi kan vektreduksjon

Ønsker du å gå ned i vekt?
Nye vektreduksjonsgrupper starter nå!

NYHET: “HJEM TIL DEG”: 
Vi kommer gjerne hjem til deg med mer informasjon 
om hvordan du kan realisere dine drømmer med oss. 

Les mer på www.xtravaganza.no   

Send SMS med 
kodeord VARIG til 2007

 

Bli med du også!

xtravaganza er løsningen for deg som vil gå ned i vekt - og bli der

  

 

Ønsker du å  
gå ned i vekt?
Nye vektreduksjonsgrupper starter nå!

NYHET: «HJEM TIL DEG»:
Vi kommer gjerne hjem til deg med mer informasjon om hvordan  

du kan realisere dine drømmer med oss.
Les mer på www.xtravaganza.no

Send SMS med  
kodeord VARIG  

til 2007

Bestem deg nå og få gratis

for et hurtigere resultat
Verdi kr 443,- (Gjelder t.o.m. 30/9 2011

oppstartspakke
xtravaganza er løsningen for deg som vil gå ned i vekt - og bli der

Vi kan vektreduksjon

Ønsker du å gå ned i vekt?
Nye vektreduksjonsgrupper starter nå!

NYHET: “HJEM TIL DEG”: 
Vi kommer gjerne hjem til deg med mer informasjon 
om hvordan du kan realisere dine drømmer med oss. 

Les mer på www.xtravaganza.no   

Send SMS med 
kodeord VARIG til 2007

 

Bli med du også!
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Slåttholmen

Ospholmen

Guriholmen

Tangane
ferjeleie

Kjeholmen

Kjeholmhølen

Sveidokkhølen

Sveidokk

KULTURSTIEN

Li�elldalen

Dolomittgruve

Ellegård

Golf

Li�ell

Isdam

Isdam

Fløyheia

Nesbukta

Kjerra

Kjerra

Kvernkilen

Badeplass

FjordglimtBråten

Bråteheia

Risbråten

Fjellstad

Kjærra

Haukeberget

Kjelsøy

Borken

30,0

25,0

Labukta
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Det er den gamle Bolin-gården på Gumøy 
som på denne måten kommer til heder og 
verdighet igjen. Gården skal ha vært be-
bodd siden 1500-tallet og det er noen svært 
gamle bygninger på gården. Gårdsbebyg-
gelsen ligger rundt et vakkert tun og det 
blir spennende og se det ferdige resultatet 
når alt står ferdig. Gården består av hoved-
hus, bryggerhus, låve, stabbur, jordkjeller, 
et naust og andel av båthus. Det hele ligger 
i vakre omgivelser med eng og skog.

Det var for litt over et år siden at de fant 
den gamle gården på Midtre Gumøy til 
salgs. – Vi dro ned for å se på den og falt pla-
dask for gården med de gamle vakre byg-
ningene, men vi gikk mange runder med 

oss selv for å finne ut om vi ville makte 
et så stort restaureringsprosjekt. De 

gamle bygningene er preget av at 
ingen har bodd i husene de siste 

tretti årene bortsett fra sommerut-
leie i juli måned. Det er en omfatten-

de jobb som nå må til for å få satt det hele 
i stand. Wenche og Gunnar er ikke ukjente 

med gamle hus. I 25 år bodde de i et gam-
melt trehus fra 1917 i Oslo. 

Wenche er vokst opp på Stråhol-

men om sommeren og de har også bodd på 
Skåtøy og Arøy i alle ferier. Nå er det Gumøy 
som står i fokus. Her er det mer enn nok å ta 
fatt i. Blant annet ønsker vi å føre det gamle 
kulturlandskapet tilbake til sitt opprinneli-
ge åpne utseende. Vi har inngått et hyggelig 
samarbeid med Erik Ballestad: sauene fra 
gården hans skal fortsette å beite der. Dette 
er et viktig bidrag til at vi kan tilbakeføre 
kulturlandskapet.Vi har mange ideer og 
planer, men de får modnes og komme etter 
hvert. Vi regner med at det vil gå noen år før 
vi får satt det hele i stand. 

Vi overtok eiendommen høsten 2010. 
Etter en total vurdering av eiendommen 
så vi at låven var der innsatsen måtte set-
tes inn først. Låvens konstruksjon måtte 
repareres og deretter nytt tak og panel. Vi 
er veldig opptatt av at de gamle husene 
skal beholde sitt opprinnelige særpreg. Det 
betyr at taksten, panel, dører, vinduer,etc 
skal gjenbrukes mest mulig. Der det ikke 
er mulig prøver vi å finne erstatninger som 
er mest mulig autentiske. For eksempel så 
har vi vært heldige og funnet frem til gam-
mel teglsten lik den opprinnelige.Det neste 
gjøremålet er å reparere takene på de andre 
husene; de lekker og må settes i stand for å 
redusere ytterligere skader.

I fjor høst hugget vi ca 200 trær rundt 
husene. Dette arbeidet er det svært godt å 
holde på med; vi ser tydelig forandring og 
gleder oss over at kulturlandskapet kom-
mer tilbake. Blant annet ser vi at flotte 
gamle tær og busker kommer tydelig frem 
igjen i terrenget. Utover høsten og vinteren 
vil vi fortsette med dette arbeidet. I år blir 
det juletrær fra Gumøy til alle i familien!

Prosjektet kan til tider virke stort og nes-
ten uoverkommelig, men vi har innsett at 
dette er et langvarig prosjekt og vi gleder 
oss stort over alle fremskritt. Noe av det 
som også er utrolig hyggelig er planleggin-
gen, vi bruker mye tid på kjøkkenet hvor vi 
tenker og tegner. Skjærgårdsliv er hjertelig 
velkommen til et nytt besøk om et år eller 
to, da kan vi kanskje invitere på kaffe og ny-
stekte vafler i et nyoppusset kjøkken i ho-
vedhuset…..

på Gumøy
En gammel nedlagt gård på Gumøy ble drømmestedet for  
Wenche Maartmann-Moe og Gunnar Brustad-Nilsen. Nå vil de sette gården i stand. 

Fant drømmestedet

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                        
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Gunnar Brustad-Nilsen og sønnen Anders 
tar en hvil utenfor hovedhuset.

Wenche Maartmann-Moe på trappe til det gamle stabburet
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Agorasommerfuglen
Har du peiling på hva slags sommerfugl dette 
er? lød spørsmålet fra en av våre hyttegjester 
til vår naturskribent Odd Bruce Hansen. 
Hyttegjesten hadde fotografert denne vakre 
sommerfuglen like ved en gammel låve 
i skjærgården. Her ser du svaret som kom 
tilbake sammen med et fotografi til av den 
vakre sommerfuglen.

Aurorasommerfuglen hører til 
samme familie (hvitvinger) som 
de upopulære kålsommerfuglene, 
men hannen skiller seg fra alle 
andre arter på den store oransje 
flekken på forvingene. Flekker 
både på over- og undersiden, de 
under litt blekere i fargen. 

Det grønne mønsteret på 
vingeundersiden (begge kjønn) 
er perfekt kamuflasje når den 
voksne sommerfuglen sitter på en 
blomst og suger nektar.

Engelsk navn: Orange tip. La-
tin: Anthocharis cardamines.

Hunnen har hvit vingeoverside 
og blir ofte oversett, det vil si tatt
for en av de vanligere hvitvin-
gene. Navnet har den fra Aurora 
(romernes navn på grekernes 

Eos), morgenrødens gudinne 
(sikter til fargen på flekken).

En av våre tidlige sommer-
fugler, aktiv allerede i mai. Den 
legger eggene på bladene til 
korsblomster (kål tilhører denne 
familien), spesielt engkarse (en 
tidligblomstrende korsblomst 
med rosa kronblader).

Holder til både i skogkanter, 
enger og jordbrukslandskap 
generelt.
Ikke uvanlig å se streifindivider i 
byen, jeg har blant annet  obser-
vert den tildig i april i Kirkeveien.

Finnes over det meste av 
Europa og gjennom asia øst til 
Japan.

Skal visstnok ha blitt betydelig 
vanligere på de Britiske øyer de 
siste 30 årene. Det er fint, for den 
er altså en av mine favoritter :)

tekst: ODD BRUCE HANSEN             

Tlf. 35 98 17 28  I  solbekk@fagmobler.no  I  www.fagmobler.no

Stor sengeavdeling  
i tredje etasje. 

MØBLER A /S
Solbekk
Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

MØBLER A /S
Solbekk
Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

Finner du ikke akkurat det du leter etter? 
Besøk vår hjemmeside: fagmobler.no

Kontinental B150 cm

4995.-
Ligg Godt Bonell kontinental
Madrassserie med banellfjærer

150x200 cm 4995.-
180x200 cm 5995.-

Pris komplett med  
overmadrass og sokkel!

Napoli 3+2 seter

7995.-

TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!

Napoli salong 
Stoff Cannes sand 
B205/173, D85, H78 cm. 
Pynteputer inkludert
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Olaf Haugland`s firma kan se tilbake på over 25 år i byggebransjen.

Byggmester Olaf Haugland
- 25 år med eget firma i byggebransjen! 
tekst og foto: WILLY NILSEN           

Olaf Haugland har vokst opp med 
planker og husbygging, og derfor 
var det bare naturlig at han valgte 
noe innen samme næringsvei 
som faren Ernst Haugland. I au-
gust 1986 startet han byggefirma, 
og enkel matematikk tilsier at han 
kan se tilbake på 25 års virksom-
het. Nesten like lenge som bedrif-
ten har eksistert, har Haugland 
vært forhandler av Konsmohus i 
Telemark.

Konsmohus er kombinasjon 
av effektiv produksjon, ferdige 
elementer og godt håndverk.  
Elementene settes sammen på 
byggeplassen, og huset kan være 
under tak etter bare en uke. Det 
kommer selvsagt helt an på stør-
relser og utforming.

Haugland presiserer at kunden 
har alle muligheter til å gjøre end-
ringer i forhold til de mange ulike 
hustypene. - Vil noen ha et arki-
tekttegnet hus, så ordner vi det 
også, sier han.

Elementene er ferdig kledd ut-

vendig med dører og vinduer på 
plass. Innvendig arbeid gjøres på 
tradisjonell måte med isolering og 
innredning etter kundens ønsker. 
I løpet av 24 år har bedriften satt 
opp flere hundre hytter og hus, 
hovedsaklig i nedre deler av Tele-
mark.

Byggmester Olaf Haugland, 
som er bedriftens navn, har 18 
ansatte og i tillegg til oppgavene 
med Konsmohus drives tradisjo-
nell byggevirksomhet med  til-
bygg, garasjer, boder, ombygging 
og vedlikehold.

- Vi kan tilby alt fra planlegging 
og tegning til søknad og utførelser, 
og samarbeider med underentre-
prenører innenfor grunnarbeid, 
muring, blikkenslager, rør, elek-
trisk arbeid, maling og flislegging. 
En slik samordning for et kom-
plett tilbud, er gunstig for kunden.

Av større anlegg bedriften har 
hatt i samarbeid med Konsmohus 
kan nevnes hyttene på Gulodden, 
hyttene ved golfanlegget på Stab-
bestad og Lille Kirkeholmen.

- Vi er godt fornøyd med tilgan-

gen på nye jobber, sier Haugland. 
Og selv om det ikke bygges så 

mange nye hytter i skjærgården 
for tiden, er det mye å gjøre i for-

bindelse med at stadig flere får 
vann og kloakk.. Det betyr opp-
drag med nye bad og kjøkken-
løsninger. Bedriften holder til i 

”Håndverkergaten”, nærmere be-
stemt i Kalstadveien 7.
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Dalane næringspark, 3770 Kragerø  l  Tlf. 35 98 83 00

www.jobbprofilering.no

 
 

 TAPET 

Alt av og profil!
l Utfreste fasadebokstaver i diverse materiale. 
 Aluminium, plast, messing mm.  
l Her kan vi også legge på farger så man får det, 
 i forhold til logo.  
l Akryl skilt til diverse bruk. 
l Kun fantasien som setter grenser…? 
l Profilering av biler i alle størrelser. 
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Besøk byens 
stormagasin!

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

l Parfymeri
l Lærvarer
l Reiseeffekter
l Leketøy
l Babyutstyr

Alt samlet på 500 m2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp

BJØRNS TAXIBÅT 
OG HYTTESERVICE
Kirkesundveien 7B, 3780 Skåtøy • Org nr: 984105177 mva

Luftputebåt
Nyinvestering i luftputebåt gjør at jeg nå kan utvide tjenesten, og tilbyr 
ettersyn av deres hytte / fritidseiendom i Kragerøskjærgården hele året, 
uansett vær og isforhold. (Se www.hovercraftnorge.no)

Hytteservice
Jeg har fagbrev som tømrer og snekker og kan utføre småjobber og 
reparasjoner i tillegg til ettersyn av eiendommen. Jeg har stor kontakt-
flate innen de fleste fagfelt, og vil være behjelpelig med å skaffe kontakt.

Taxibåt
Taxibåten Rapid tar oppdrag for grupper, firma-turer, skole/barnehager. 
Båten har sertifikat til 19 passasjerer, i tillegg til vanlig taxitjeneste. 

Taxibåtsentralen Valle: 
40 60 40 00
www.taxibatsentralen.no

Hytteservice: 97 17 46 30
hytteservice@hotmail.com

Eneste 
luftputebåt i 

området!
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Leirdal-visa

Den mann er ei født som kan like her
som fanger i Belsen ufrivillig vi er.
For lenket på foten av fattige kår
er grunn til vi går her og banker og slår.
Vi banker og slår så godt vi formår
det verker i ryggen og armer og lår.
Det vonde vi lider til kropp og til sjel
alt skjer jo til firmaet Lunøes fordel.

I mine forfedres gamle etterlatenskaper dukker det stadig opp morsomme kulturhistoriske 

øyeblikksbilder fra en forgangen tid. Her en dag fant jeg en vise fra feltspatbruddet i Leirdalen 

på Bærøy. Visen er diktet av min farfar Sigurd Larsen. Han arbeidet som steinarbeider hos Lunøe 

i mange år. Det arbeidet kunne nok til tider være både monotont og hardt. Samtidig hørte jeg de 

også flere ganger si ”Ikke et vondt ord om Lunøe, han har gitt oss jobb!” Her er i alle fall visa, 

som går på melodien som visa om Gjest Baardsen. Det er min far Birger Larsen som har  

illustrert visa.

Her går jeg en stakkar med ødelagt rygg
folk synes jeg er både mager og stygg.
Men ett skal du vite slik holdning en får
med arbeid hos Lunøe i tredvede år.
For si hva du vil og gjør hva du kan
man sier nok arbeidet adler sin mann
Den adel er viss du av steinarbeid får
at kroket og skjev i mot graven du går.

Du ungdom som ennå er vakker og sprek
og ikke vil være et fattigmanns krek
Da rør ikke feisel og bor eller spett
det drar deg mot armod for det har jeg sett.
Nei søk og utvikle de evner du har
en verden er åpen hvis kunnskap du tar.
Tenk slite med stein inntil livet er slutt
og døden fra trengselen frier deg ut!

Sigurd Larsen
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Stor gratiS parkering!

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

5 gode grunner til
å bytte til Viasat

 

 

 
 

 

Toy Story 3 ser 
du på TV1000.

(Verdi 5998,-

40
 V

LE
 6

14
1 

C 
Bl

ac
k LED-TV for miljø, 

økonomi og design. 

Denne nye Vision 7 

LED-Tv har ca 40 %  

lavere energiforbruk  

enn tilsvarende tv 
uten LED. 

Toy Story 3 ser
du på TV1000.

Få alt dette  
til en verdi av 
       5694,-

og få 40”  
LED TV * til

499,-
*(Forutsetter 12 mnd abonnement på minst Folkepakken.  
Minste totalpris (2+12 mnd) kr. 2788,- med avtalegiro + LED TV 499,-)

Vi bearbeider og leverer det meste innen  
naturstein, og anvendelsesmulighetene 
er nærmest ubegrenset, inne eller ut, 
til hage eller parkanlegg.

Vi leverer også  
gravmonumenter.

Natur-
stein

til hus eller hytte

Vadfoss, Kragerøveien 685 - Tlf. 35 99 04 04 - aslekar@online.no

Åpningstider:
Man-fre 10.00 - 16.00 

eller etter avtale

Kragerø Bil og Båtpleie

Båter:

Dekkskift kr. 250,-

Ring oss og vi kommer og polerer båten  
-der den står lagret!

Håndvask l Polering l Lakkrens l Lakkforsegling l Innvendig rens

DROPP IN ELLER RING OG BESTILL TIME
MAN-LØR: 08.00 - 18.00

org nr. 993732451 mva

Bråtenveien 1, 3770 Kragerø (i gamle bussgarasjene)
Mobil: 909 620 35

Utvendig/innvendig vask, lakkrens, 
polering, innvendig rens, støvsuging, 

rens av seter, tepper, dørtrekk, vask av dashbord, 
vinduer, dørkarmer, matter, motorvask, 
gummifornyer og felgrens

Utvendig/innvendig vask, innvendig rens, 
rens av seter, tepper, dørtrekk, vask av 

dashbord, vinduer, matter og felgrens

Utvendig/innvendig vask, støvsuging, 
polering, lakkrens, vask av dashbord,  

vinduer, dørkarmer, matter, motorvask,  
gummifornyer og felgrens

Utvendig/innvendig vask, støvsuging, 
polering, vask av dashbord, vinduer, dør-

karmer, matter, motorvask, gummifornyer og felgrens

Utvendig vask, støvsuging, vask av 
dashbord, vinduer, dørkarmer, matter, 

motorvask og felgrens

Utvendig/innvendig vask, støvsuging, 
vask av dashbord, vinduer og matter

Utvendig vask

PAKKEPRISER:

2500,- 2700,- 3000,- 3500,-

1600,- 1700,- 1900,- 2100,-

1500,- 1650,- 1850,- 2000,-

  950,- 1100,- 1300,- 1500,-

  350,- 400,- 500,- 600,-

  250,- 350,- 400,- 500,-

  150,- 200,- 250,- 500,-

PAKKE 7

PAKKE 6

PAKKE 5

PAKKE 4

PAKKE 3

PAKKE 2

PAKKE 1
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På trappa til hovedhuset kan man 
lese årstallene 1886 og 1986. Det 
var i 1886 at Anders Stavnes førte 
opp hovedbygningen. Han giftet 
seg med enken Agna Aasvik fra 
Skåtøy, mor til han som skulle set-
te sitt mangfoldige preg på gården 
og Jomfruland.

Historiene om Dagfinn Aasvik 
er mange og fargerike. Som den 
gangen han fikk pålegg om å legge 
inn dusjer i sanitæranlegget. - Hva 
skal vi med det, som har verdens 
største badekar rett ved campin-
gen , sa Dagfinn.

Fra tradisjonell bondegård 
til campingplass og turisme
Dette er historien om en tradisjonell norsk 
bondegård med jorder, melkeproduksjon, 
hester, griser og høns, der eierne sakte 
men sikkert har satset på turisme. I dag er 
det fjerde generasjon Aasvik som driver går-
den. Ove og Janne har campingplassen som 
hovedinntekt. Det er ti år siden de 
siste dyra ble sendt til slakt.

Gården heter egentlig Vestre 
Saltverksmyr, men alle sier Aasvik.  
Det er det nærmeste vi kommer 
et ”sentrum” på Jomfruland. Her 
er fergeleiet for biltrafikken, og 
her er butikken, som Edith Aasvik 
startet i 1957. Allerede den gangen 
var det klart at hun og Dagfinn 
måtte ha flere bein å stå på enn 
gårdsdriften for å få endene til å 
møtes.  

Nå er det bare sommerbutikk. 
Det er ikke mange nok fastbo-
ende til å forsvare helårsdrift, og 
moderne ferger gjør det enkelt å 
komme til byen for å handle selv 
når isen ligger metertykk.  For å 

spe på med inntekter, drev Dag-
finn i flere år en bensinstasjon.  Og 
etter hvert ble det naturlig å drive 
med taxibåter. Dagfinns sønn Dag 
husker godt den første taxibåten 
han kjørte. Det var i 1963. Det var 
en trebåt av merket With med en 
40 hesters Johnson.

Som en liten by
Men det var campingplassen 

denne artikkelen først og fremst 
skulle dreie seg om.  I dag er det 
Janne som er mest opptatt med 
campingen. Med over 100 vogner 
og en del teltplasser blir det vel-
dig folksomt på plassen når det er 
sol og høysesong. - Det er som en 
liten by. Det skjer noe hele tiden, 
sier  Janne, som synes det er tomt 
og rart når campingfolket pak-
ker sammen og drar fra øya om 

høsten  -  omtrent samtidig med 
trekkfuglene.  Til våren er de før-
ste folk og fugler tilbake igjen, og 
en ny sesong kan starte. -  Høsten 
og vinteren gå med til vedlikehold 
og reparasjoner. Det er bestandlig 
noe som skal gjøres, sier hun.

Eventyrskogen
Det hele startet med noen få telt-
plasser i det som nå kalles Even-
tyrskogen . Jomfrulandsrenna var 
vaskevannsfat , og tre utedoer i 
låven var sanitæranlegg. Siden 
kom krav til dusjer og skikke-
lige innedoer, men problemet var 
vannforsyningen.  Først tidlig på 
1990-tallet fikk Jomfruland egen 
vannledning. Det gjorde det mye 
lettere for alle som bodde på øya, 
og for alle som benyttet campin-
gen.

Ble kjærester
Det var i 1991 at Ove og Janne traff 
hverandre og ble kjærester. Året 
etter dro Janne til Aasvik på ferie 

Janne og Ove på campingen sammen med sønnene Mathias og Tord. Deres egen hund Kira har besøk av Alvin. Det er hunden til Oves bror Jørn.

Den gamle hestetrauet har blitt til blomsterbed…



Skjærgårdsliv

23

Her heter det 
Lykkliga Gatan. 
Det forteller vel 
det meste.

Siden har hun blitt der! Nå har de 
overtatt gården, og  de to sønnene 
Mathias og Tord hjelper til med 
driften. Eldstemann kan godt 
tenke seg å drive campingplassen 
i fremtiden.

En trivelig sted
De som har campingvogn på Jom-
fruland vil nødig gi slipp på plas-
sen. De kommer igjen år etter år, 
og flere plasser har gått i arv til nye 
generasjoner.  Av de ca 100 vog-
nene, er det 50 såkalte villavogner 
som nærmest kan sammenlignes 
med hytter. I tillegg er det ca 20 
teltplasser. 

- Det er en del  som vil leve litt 
primitivt og bo i telt, sier Janne, 
som ikke har noen planer om å 

slutte med denne delen av virk-
somheten.

Det aller meste som skjer på 
campingen er knyttet til sommer-
sesongen. Men de siste årene har 
Janne og Ove registrert at stadig 
flere vil være på Jomfruland hele 
året. - Nå har vi tre vinterisolerte 
hytter til utleie, og noen bruker 
vognene sine hele året. 

Vi rusler en tur på campingen, 
og treffer Terje Eskildt og Heidi 
Sørensen, som forbereder se-
songslutt. - Det blir kanskje noen 
turer til, og vi får jo håpe at høsten 
blir finere enn  sommeren. Det 
har jo stort sett regnet, så derfor 
har det ikke blitt så mange turene 
til Jomfruland i år.

Yngstemann viser rundt
Yngstemann Aasvik er 11 år gamle 
Tord. Han viser Skjærgårdslivs 
utsendte rundt på campingen. 
Vi treffer Brit Mentzen og Magn-
hild Johnsen. Brit har hatt vogn 
på Jomfruland i over 20 år, og får 
hjelp av Magnhild med å klippe 
gresset. Ja, ganske riktig, av man-
gel på bedre redskap klipper de 
det lange gresset med saks, ak-
kurat som kjerringa i eventyret.  

Dagfinn og Edith Aasvik fra den tiden det var kuer på 

Saltverksmyra.
Her er den aller første taxibåten, en trebåt av merket With med en 40 HK Johnson. Dag Aasvik mener bildet er tatt i 1963.

Slik var det før campingplassen kom. Kuene rådet 

grunnen!

Sanitætanlegget ble for alvor bygget ut da Jomfruland fikk vannforsyning på 
90-tallet.

Dagfinn Aasvik, da kravet kom om sanitæranlegg.

Hva skal vi med dusjer,  
som har verdens største  
badekar rett ved campingen?” -  Det tar jo litt tid, men det har vi 

nok av, sier Brit og ler!
- Her heter det Lykkliga Gatan, 

sier Tord og viser et skilt som sik-
kert forteller om lykkelige bebo-
ere. - Og her borte kaller vi det 
Hønsehjørnet, fortsetter han. – 
Det er fordi de som har vogn her 
skravler så fælt!

16 barn og unge
Tord går på skolen på Skåtøy, 
mens Mathias må til byen. De 
synes ikke det er så ille, så lenge 
det går taxibåt. Og det er slett ikke 
de eneste ungdommene som bor 
på Jomfruland hele året. En rask 
oppramsing stopper ved 16 barn 
og ungdom under 18 år. De siste 
årene har folketallet på Jomfru-
land vist en liten, men du verden 
så positiv økning!

Både Tord og Mathias synes 
det er fint å bo på Jomfruland, 

Terje Eskildt og Heidi Sørensen håper at været blir bedre og at det blir flere turer til Jomfruland i høyt.

Brit Mentzen klipper gresset og får hjelp av Magnhild Johnsen. Metoden kan 
ikke anbefales hvis man ikke har veldig god tid og masse godt humør!

På trappa står årstallene 1886 og 
1986. Hovedhuset ble satt opp i 1886.

men for å være med på aktivite-
ter i byen er de helt avhengige av 
kveldsrutene med taxibåt. Hvis vi 
får en hard isvinter igjen, blir det 

vanskelig å komme seg hjem fra 
byen på kveldstid. Men det går det 
også. Det er alltid noe å finne på 
her ute på øya ved storhavet.
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Vi har plasthaller som settes sammen på
kort tid. 32 mm galvaniserte stålrørs-
skjelett. Formsydd 300 gr. Pe presenning,
eller 600 gr PVC.
Mange størrelser, se www.vikre.no
På lager i Heistad.

Avbildete modell TSU-1224,
str. 7,2x3,6x2,6 m høy kr 7495,-

Tlf. 35 55 40 06 .
Mob. 90 11 63 11
Lundekroken 21,
3941 Porsgrunn

Skal du lagre bil, båt eller
andre ting i vinter?

Plasthaller

Vikre Handel AS
Fjordgløttveien 49 - 3941 Porsgrunn - Tlf: 35 55 40 06 

Fax: 35 55 40 07 - www.vikre.no - post@vikre.no

Mulighetene er mange og prisene er særdeles lave !
For mer informasjon, se www.vikre.no

Rimelige

Våre garasjer og haller passer for oppbevaring av mange forskjellige
ting. Motorsykler, snøscootere, båter, biler, vannscootere, eller rett
og slett som et ekstra lager rom eller hobbyverksted. 

Priseksempel garasje: 
5,1 x 2,7 x 2,3 m. 

Kun 3995,-

- for deg som  trenger ekstralagringsplass!

VI HAR DET DU TRENGER!

ENKLERE Å FÅ DET GJORT

VINDUER OG DØRER

JERNVARE

TRELAST TAKBAD

VARME GULV MALING

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

VI HAR 

ALT PÅ ETT 

STED

Wright

TM

Din trafikkskole
Vi ønsker deg hjertelig velkommen  

innom vår avdeling for en prat.

Wright Trafikkskole AS Frydensborgvn. 4, 3770 Kragerø
Telefon: 35 98 25 24  l  tovet@wright.no  l  Kontortid: 08:00 - 16:00

Wright

TM

tlf. 35 99 02 81Arkitekt Øyvind Kristiansen

Mer enn 30 års erfaring!
900 92 064Ring 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.

Skjærgårdens arkitekt tjenester

OLE  & TORES
RØRSERVICE AS

ALT INNEN RØRLEGGERARBEIDER 
I HYTTER OG HUS

Ole A Knatterud
Mob. 952 31 576
oknatterud@yahoo.no

Tore Landmark
Mob. 920 84 539

tlandma@online.no
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Paulsen AS i P.A. Heuchsgate er 
nok mest kjent for klær, men fak-
tum er at den tradisjonsrike for-
retningen er en av Norges største 
når det gjelder Merrell sko, som er 
en av verdens største skoprodu-
senter. Agent Knut Rødby sier at  
Paulsen er blant de forretningene 
som utnytter kombinasjonen av 
klær og sko aller best. - Klær og 
sko hører jo sammen, og hva er 
vel mer naturlig enn å handle i 
samme butikk?  

Rødby har vært agent for Mer-
rell siden 2000, og er ofte i Kra-
gerø. Nylig kjøpte han landsted på 
Lille Kirkeholmen, så nå blir det 
nok enda hyppigere besøk.

- Stadig flere forretninger satser 
på både klær og sko, slik at man 
kan handle alt på ett sted, sier 
Rødby. 

Da gjelder det å ha de riktige 
modellene på lager, og Geir Arne-
sen i Paulsen AS har opparbeidet 

Neste år er det 100 års jubileum!

Paulsen AS satser
på klær og sko

Paulsen AS er blant Norges største enkeltbutikker når det gjelder  
salg av Merrell sko.

solid erfaring gjennom mange år. 
Faktum er at salg av sko har 

vært en del av virksomheten nes-
ten like lenge som butikken har 
eksistert. Og det begynner å bli en 
god stund.  Neste år er det klart for 
100 års jubileum!

Merrell startet med cowboy-

støvler i 1979, men etter hvert ut-
viklet vareutvalget seg stadig mer 
i retning fritidsssko.  - Det faktum 
at Merrell er på topp når det gjel-
der gjensalg, forteller mye om 
komfort og kvalitet, sier Rødby.

Tlf: 48 14 10 37 • Epost: gsmaskin@gmail.com

GRAVING / SPRENGNING 
TRANSPORT / RIVING

VI UTFØRER ALT INNEN:

LEVERING AV GRUS, JORD OG STEIN
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Siden starten ved Jernbanetorvet i 
1955 har forretningen stadig gjen-
nomgått utvidelser for å kunne 
vise frem møblene på en skikke-
lig måte. - Det er nok noen som 
fortsatt tror at vi bare har møbler 
på gateplan, men det dreier seg 
faktisk om tre etasjer, sier Sindre. 
Sammen med broren Audun er 
han tredje generasjon Solbekk 
som driver møbelforretning i sen-
trum.

- Vi har mange faste kunder, og 
ser tydelig at service, positiv inn-
stilling og kompetanse er viktig 
for oss. Kundene skal få svar på 
spørsmål mens de er i butikken, 
og vi skal sørge for at de får store 

Nå er det inne-møbler  
det dreier seg om
Høsten er ”innemøbeltid” hos Solbekk  
Møbler AS. - Nå er vi klare med salonger, 
tepper og spisestuer, sier Sindre Solbekk. 
Han kunne lagt til et godt utvalg av små-
møbler, senger og kjøkkenmøbler. Det er 
mye å velge mellom når man vil berike en 
bolig ”innomhus”.

- Her må alle ansatte gjøre alle oppgaver. Derfor er stilen vår lett og ledig uten uniformering, sier Sindre Solbekk.

møbler levert hjemme. Solbekk 
Møbler AS er med i kjeden Fag-
møbler. Dette er en kjede som 
passer forretningens størrelse, 
og som gjennom samarbeid gjør 
det enklere å drive effektivt.  - Li-
kevel fremstår forretningen som 
noe helt spesielt, med et service-
nivå man neppe finner maken til 
i bransjen.

- Hos oss må alle som jobber 
her utføre alle oppgaver. Det be-
tyr at vi må innom lageret, bære 
møbler og snakke med kunder i 
butikken. Derfor har vi ikke satset 
på stram uniformering, slik en-
del andre møbelforretninger har 
gjort. Hos oss er stilen lett og le-
dig, og det har først og fremst en 
rent praktisk årsak.

Tiden som kommer vil dreie 
seg mye om innemøbler.  I likhet 
med mange andre bransjer, har 
også møbelsalg vært gjennom en 
rivende utvikling på få år.  - Vi har 

fått tilgang på nye produsenter i 
Asia og i land som Polen og Est-
land. Dette er i første rekke et bil-
ligsegment med grei kvalitet. Det 
gjør at kundene har mer å velge 

mellom, både når det gjelder pris 
og kvalitet.  Men vi vil ikke ta inn 
det aller billigste. Vi må kunne 
innestå for kvaliteten, sier Sindre.

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

Entreprenørfirma A/S
NYBYGG
REPARASJONER
RESTAURERING

Johan Brekka

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

VI HJELPER DEG MED 
HYTTA OG BÅTEN HELE ÅRET!

NYBYGG l TILBYGG l HYTTESERVICE l BÅTOPPLAG

TA KONTAKTFOR TILBUD ELLER DRIFTSAVTALE!
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Bente Johnsen anbefaler skilt og dekor som fremhever særpreg og detaljer. – Store neonskilt passer ikke i en liten by, sir hun.

Et skilt må lages med tanke på helheten

Jobbprofilering ønsker
et penere Kragerø

- Skilt og dekor kan være det re-
neste smykke som fremhever 
særpreg og detaljer for en bygning 
eller en butikk,. Men det kan også 
være det motsatte. Store neonskilt 
passer ikke i en liten by.

Bedriften Jobbprofilering hol-
der til på Dalane som nabo til 
Dekksenteret, og Bente Johnsen 
vil mer enn gjerne slå et slag for et 
penere Kragerø. - Inntrykket av en 
liten og koselig by kan forsterkes 
hvis skiltene er laget med tanke 
på helheten.

Plast, aluminium eller messing?  
Det er bare noen av valgmulighe-
tene. Avstandsbolter og utfreste 
bokstaver kan bidra til et vellykket 
resultat. - Vi er alltid på befaring 

på forhånd, slik at vi kan komme 
med et forslag til skilt, sier Bente, 
som vil at ”byens fasade” skal bli 
mer harmonisk og i pakt med tra-
disjon og historie.

Det er seks år siden  Skiltkroken 
på Brygga ble til Jobbprofilering 
på Dalane. Bedriften holder til i 
samme bygning som Dekksen-
teret.  - Samlokaliseringen med 
Dekksenteret passer oss godt, 
fordi vi kan benytte deres loka-
ler til klargjørintg og dekorering 
av større kjøretøy. Vi har også vår 
egen hall til personbiler og varebi-
ler. Det er en stor fordel at vi  kan 
stå innendørs hele året.

I tillegg til profilering via skilt og 
dekor satser firmaet på arbeids-
klær og verneutstyr  til håndver-
kere. At kundene kommer igjen, er 

det beste beviset på at produktene 
holder mål.

- Egentlig er det bare fantasien 
som setter grenser for hva man 
kan få til.  Et eksempel er et helt 
spesielt postkassestativ i Skute-
veien på Øya.  

Bedriften Smia har laget selve 
stativet og Carl Fredrik Monsen 
har tegnet en skute. Det er skapt 
en helhet som passer godt til dette 
lokalmiljøet. 

Og hvorfor ikke designe sin 
egen tapet? - Folk kan komme hit 
med ønsket mønster, så ordner vi 
en tapet som ingen andre har ma-
ken til. Dekor av kontorer blir også 
stadig mer aktuelt. Kunden kan få 
alle ønsker oppfylt, helt ned til de 
minste detaljer.

Alt du trenger  
til ditt kjæledyr

NOAH`S ARK
Storgata 11, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 88 10

Åpningstider:  Man-fre 09-17  Tors 09-18  Lør 09-15

HØST ER  AKVARIE- TID!

De fleste har en mening om hvordan deres 

trykksak skal se ut, andre har ingen idé. 

Jeg kan hjelpe deg med det meste innen 

grafisk design og produksjon frem 

til trykkeklare filer.
TLF. 47 68 16 78
morten@mgt.no

Hva var nå dette? Sjørøverflagget vaiet i Arøybukta da 
jeg kom ut til hytta. Ikke bare fra en flaggstang, men fra 
mange flaggstenger i hele bukta. Og der kom sannelig 
selveste Kaptein Sortebill med sjørøverflagg på bakken, 
admiralhatt med dødningehode,  
huggerter i beltet og full lærmundur! Jeg skjønte tegnin-
gen. På en av nabobryggene flammet det et stort bål mot 
nattehimmelen og festen var i gang. En skikkelig sjørø-
verfest. Et morsomt tiltak! Ikke hver dag det er pirater i 
disse farvannene. Vi følte oss nærmest hensatt til Karibi-
ens sydlandske strender. Hiv og hå, en flaske med rom! 
Etter skrålene og sangen og dømme utover natten kunne 
det forresten hende at det gikk med mer enn en… 
Ved midnatt gikk jeg ned for å sjekke båten. Da hadde 
sjørøverne trukket inn i båtnaustet. Det lyste så koselig 
der inne og sangen var forbausende klar. 
Til og med gitarkompet satt som det skulle! 
Slike sjørøvere vil det gamle Norge ha!

Pirater ved Arøy



Skjærgårdsliv

28

tekst og foto: KATJA C. R. AARFLOT

Familien som har «bygget seg inn 
i historien» heter Røine, og de 
har holdt til på Kirkholmen siden 
1984. Hytta som tidligere var en 
liten, brunaktig «fjellhytte» har 
sakte men sikkert utviklet seg til 
det lyse, trivelige sommerstedet 
den er idag. Hytta huser Berit og 
Sverre Røine sammen med deres 
tre sønner, tre svigerdøtre og seks 
barnebarn gjennom en utvidet 
sommersesong.

-Barn og barnebarn fisker her 
fra påsken til sent på høsten. Selv 
er vi her fra mai til september, 
forteller Sverre. Bjelviksunda har 
alltid vært et eldorado for fiskere. 
En dag i juni kom en av sønnene 
hjem med 80 makrell. -Det går 

Idet du entrer Bjelviksunda på vei fra Valle mot Kragerø, ligger den der – 
Kirkholmen. «Kjerka» kneiser mot skyfri himmel og minner om både 
svundne og nyere tider i skjærgården vår.

Det er liv på Kirkholmen!

mye i fiskemiddager her om som-
meren, ler Berit. 

Bua under helleren
Fra gammelt av var helleren her 
kjent som et godt overnattings-
sted for fiskere som lå med vad 
og venta på makrellen, eller som 
en lun overnattingsplass på veien 
til byen ifall uvær. -Ingen vet når 
steinen falt ned, men det skulle vi 
gjerne likt å vite. Plassen er imid-
lertid beskrevet i eldre kilder som 
en mye brukt overnattingsplass 
for fiskere, forteller Sverre. Han 
kan fortelle at de fant bålrester 
og tegn til overnatting «i nyere 
tid» også før de anla bua oppun-
der helleren. Byggverket føyer seg 
pent inn i terrenget og uttrykker 
en form for ydmykhet i forhold 

til historien som er sjelden kost 
i nåværende byggeskikk i skjær-
gården, der sprengning og «tilret-
telegging av terrenget» er dagens 
melodi.  

Å skape barndomsminner
-Jeg glemmer aldri første gangen 
vi kom hit ut, forteller Berit. -Det 
var i april 1984, og isen lå på van-
net. Vi hadde mor med på spark-
støtting, og gikk på isen ut hit 
fra Halsen-veien, der vi parkerte 
bilen. Det var som et eventyr, så 
vakkert. Vi forelsket oss øyeblik-
kelig i stedet og bestemte oss for 
å kjøpe det, forteller hun. De har 
ikke angret et øyeblikk. Barn og 
barnebarn vokser opp på stedet 
med svømmehud mellom tærne, 
og nye uteplasser, sittegrupper og 

forsiktige utvidelser kommer et-
terhvert som familien øker. Fore-
løpig har de delt sommeren litt 
opp for barnefamiliene, mens de 
eldste kan komme og gå som de 
vil, og nyter skuldersesongene. 
Snart forlater de landet til fordel 
for Spania for noen vintermåne-
der, og kommer tilbake til våren. 
Augustsolen varmer gylne ansik-
ter rosa, og rosevinen får følge av 
kveldssolen gjennom glasset på 
verandaen. -Vi er heldige som har 
dette stedet. Og barna elsker det. 
Vi ville aldri vært det foruten, å 
kunne gi barn og barnebarn en så 
flott oppvekst og opplevelsen av å 
mestre skjærgårdslivet, avslutter 
Berit og Sverre Røine.

Stavnesfjorden

Fjordgløtt

Korssund
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Det er liv på Kirkholmen!
Sensommeren på Kirkholmen er noe  
av det vakreste som finnes, mener  
Berit og Sverre Røine.

Bua innunder helleren er et karakteristisk og velkjent 
landemerke» på Kirkholmen.

«de Gaulle» er navnet på denne steinen som ligger ned mot 
brygga på Kirkholmen, og likner på nettopp de Gaulle ifølge 
forrige eier som ga den navn. Noen som er enige?

Stavnesfjorden

Korssund

”Kjerka”

Kirkholmen
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Dekksenteret as
Dalane Næringspark, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 24 55

www.dekk-kragero.no     dekksenteret@kebas.no      Tlf. 35 98 24 55

MED ELLER UTEN PIGG!
KJØR SIKKERT MED KVALITETSDEKK. VI HAR UTVALGET TIL FASTE LAVE PRISER

ÅPENT8-17lørdag 10-14

TIME- 

BESTILLING 

OG “DROP 

IN”

Leasingbil?Vi har sikkert avtale med ditt  selskap...

NB! SJEKK VÅRE PRISER PÅ FELGPAKKER/
KOMPLETTE HJUL!

Galaxy S II GT-I9100

Raskere, smartere, tynnere

et bedre nettbrett

P.A. Heuchsgt. 8, 3770 Kragerø  
Tlf: 35 98 02 02  l  henning.bjornsen@c2g.no

ingen begrensninger

Forutsetter abb. 24. mnd. bindingstid.  
Tilbehør til begge produketer.

2.990.-fra kr inkl. mva.

Galaxy Tab 10.1 GT-P7500, Android 3.1, Social Hub

Raskere, smartere, tynnere

Vi hjelper  
til med alt 
utendørs!
Har du trær som
skygger for sola?

Beskjæring av  
trær og busker

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

Frukttrær m.m

3766 Sannidal     Tlf kontor: 35 98 14 00    Mobil: 922 64 789     www.kragerogartner.no

Anleggsgartnermester
Trond Farsjø as

3766 Sannidal     Tlf kontor: 35 98 14 00    Mobil: 922 64 789     www.kragerogartner.no

Anleggsgartnermester
Trond Farsjø as

3766 Sannidal - Tlf kontor: 35 98 14 00  Mobil: 922 64 789  www.kragerogartner.no

RING FOR GRATIS BEFARING!

Vaktmester-
tjenester

Manuell
snørydding
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

- En moderne vedovn er mye mer 
et møbel enn tidligere, og bruken 
har endret seg.  De nye ovnene 
er 40 prosent mer effektive enn 
sine forgjengere, og reduserer ut-
slippet med 90 prosent. Se her, 
sier Bård Kristoffersen, og viser 
frem en sylinderformet Jøtul med 
åpent ildsted. 

- En slik ovn gir  kosevarme, 
men er samtidig  svært så effektiv 
på kalde dager.

De seks ansatte i Jernia Frithjof 
Johnsen forbereder seg på en ny 
årstid. Nå skal folk ha ny ovn før 
kulda setter inn for alvor. Hos Jer-
nia kan kunden være trygg på at 
alt ordner seg. - Vi kan frakte ov-
nen hjem til kunden, og etter nær-
mere avtale ta hånd om monte-
ring og klargjøring slik at det bare 
er å fyre opp når vi har gått. Og vi 
tar selvsagt med oss en eventuell 
gammel og sliten ovn, sier Bård.

Frithjof Johnsen har blitt et 
begrep i Kragerø som bygger på 
service og kvalitet.  - Vi legger stor 

Jernia Frithjof Johnsen klar for en ny vinter

- En ovn er et møbel

Vinteren nærmer seg. Bård Kristoffersen og de andre ansatte i  Jernia Frithjof Johnsen skal sørge for at folk skal  
slippe å fryse.

vekt på kunnskap til de varene vi 
har, og gjør det vi kan for å gi gode 
råd til kundene.

Bård vet ikke helt sikkert hvor 
mange vareslag de har, men det 
dreier seg om flere tusen.  Dette er 
plassen der du fortsatt kan kjøpe 
en skrue i løs vekt, med eller uten 
mutter!

Her er en historie som forteller 
mye om vareutvalg og service:

For 35 år siden kom  underteg-
nede til Kragerø i en gammel tre-
kogg.  En kraftig lekkasje fortalte 
om trøbbel med pakningen rundt 
akslingen.  Hvor i all verden kun-
ne de ha en slik spesialpakning? 
-  Prøv hos Frithjof Johnsen, var 
rådet fra en forbipasserende.

Selvfølgelig hadde de pakning 
av fåretalg.

Det har vi ennå, sier Vidar Grø-
naasen når jeg forteller historien.  
Det er fortsatt mange trekogger på 
fjorden, og ett sted må de jo kun-
ne få kjøpt pakninger!

Victoria Hotel

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

OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER

Vi tilbyr spennende aktivitetspakker for alle aldersgrupper. 
Du kan velge enten Livsnytelse, Teambuilding, Ung familie eller en pakkeløsning tilpasset ditt ønske 

og behov, personalet blir gjerne med på tur.

Lite hotel – mye hygge

SkredderSydd opphoLd i kragerø
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Mandag-fredag 09-16  Torsdag 09-19 – ellers etter avtale

Nytt kjøkken, bad eller garderobe

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!

Velkommen til oss og vår
store utstilling i Sannidal!

HÅNDVERKFRA A TIL Å


