Vi ønsker dere en God Jul og et gnistrende Nytt År!
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Skjærgårdsliv

Sett fra
Sildebukta
En fylkesmann, et direktorat og et departement var for en tid tilbake på befaring
for å undersøke om det skulle kunne bygges brygger i Øygårdskilen på Skåtøy.
Dette viser bare hvor håpløst overadministrert og overbyråkratisert vi nå har blitt
i samfunnet vårt. Det er ikke rart at skatten blir høy, når vi skal brødfø alle disse
menneskene, som alle har det tilnærmelsesvis samme ansvaret i slike saker.
Dette fører til den samme handlingslammelse og ansvarspervertering, som vi
så til fulle fikk demonstrert under den tragiske massakeren på Utøya, uten
sammenligning for øvrig.
Når det blir så mange som skal ha et ansvar for de samme saksområdene, og
ha rett til å mene noe om en sak, så blir det til at alle rir sine egne kjepphester,
uten at noen ivaretar helheten, skjærer gjennom, og faktisk beslutter seg for
en handling. Folk blir redde for å gjøre feil, for det blir så mange småkonger å
ta hensyn til, så da er det bedre og ikke gjøre noe som helst. Planleggingen blir
dermed alt for tidkrevende og kostbar. Bevæpnede voksne politifolk står igjen på
stranden, mens terroristen meier ned uskyldige ubevæpnede barneofre. Beredskapstroppen sitter i en synkeferdig gummibåt, og venter på ”kode rød”.
Men det er jo slik vi vil ha det, med en masse sjuende fedre i husene. Direktorater, tilsyn, offentlige råd og utvalg, beredskapsmyndigheter og tre statlige
forvaltningsområder; kommune, fylke og stat. Det er nå snart færre igjen å
administrere, enn de som administrerer.
Den offentlige sektoren svulmer ut, mens den private sektoren, som faktisk for
en stor del må sørge for å skape inntektene for å lønne stadig flere folk i offentlig
sektor, snevres inn. Ja, jeg vet at det også skapes verdier i offentlig sektor, men
det er faktisk for en stor del slik at dersom det private næringslivet ikke hadde
betalt så mye skatt og avgifter, så hadde ikke det offentlige hatt råd til så mange
stillinger.
Når byråkratene så til de grader også mangler forståelse for lokalbefolkningens behov, og legger for dagen så skrikende mangelfulle kunnskaper om hvordan naturen vår faktisk fungerer, så virker Fremskrittspartiets gamle slagord om
”å legge ned fylkeskommunen som eget forvaltningsområde,” høyst betimelig.
Kragerøs ordfører Preben Hegland fra Høyre var også på plass, og slo fast at
det nå står mellom ålegrass eller fastboende. Til og med daværende miljøvernminister fra SV, Erik Solheim, forsøkte å slå politisk mynt i et valgår, med å uttale
at han nok ville sørge for at Skåtøyfolk skulle få bryggene sine.
I mellomtiden reiste Økokrim sak mot den stakkars utbyggeren og ila ham en
klekkelig bot, fordi han hadde lagt ut en midlertidig flytebrygge, så folk som ville
bosette seg på dette boligfeltet, som myndigheten selv hadde regulert, skulle
kunne komme seg noenlunde tørrskodd i land. Boten som ble ilagt ham, tok
Skåtøyfolk straks og delte seg i mellom, av ren solidaritet.
Det har gått for langt. Vi gidder ikke mer. Vi lar oss ikke herse med på denne
måten. Skal vi som har eiendom i skjærgården stå med lua i hånda og takke
”Kim Il Solheim” fordi han allernådigst lar oss få bygge brygger på egen grunn?
Skal vi sitte rolig å se på at byråkratene toer sine hender og sier at vi har ”alt for
liten kunnskap om hvordan ålegrass formerer seg?,” så vi må nok si nei til at folk
kan bosette seg i øydistriktet!? Det er dette som bygger opp om politikerforakt,
ja som i sin tur undergraver legitimiteten til offentlige myndigheter og hele vårt
samfunn.
I folkeopplysningens tjeneste kan jeg bidra med følgende: I Kjørbånnkilen
på Langøy, har det i alle år vært en mengde brygger og båter. Ja, til og med et
fergeleie, med daglige anløp. Det er få steder i vår skjærgård, som det er så mye
ålegrass som her. Det har ikke blitt noe mindre ålegrass med årene heller, selv
om båtene har blitt stadig flere. Tvert i mot så er jo dagens båter langt mer
miljøvennlige, og har langt mindre utslipp enn gårsdagens. Derfor står ikke
valget mellom enten bosetting eller ålegrass. Brygger og
ålegrass og båter og folk kan dermed leve i fred og fordragelighet med hverandre, helt uten hjelp fra hverken byråkrater
eller politikere. Det handler bare om en smule kunnskap,
erfaring og sunn fornuft. Er ikke det en grusom tanke?

Der ein skulle tru at alle ville bu!
For oss som er så heldige
å få bo på skjærgårdens
største øy er det forunderlig å se at det ikke er
større rift om de kommunale boligtomtene på
Skåtøy. De siste årene har
vi hatt problemer med å skaffe hus til dem som
ønsker å flytte til øya og trodde derfor ny boligbygging var løsningen. Nå er det altså muligheter! Dere kan flytte til en øy som pulserer av liv
hele året. Viste du at Flerbrukshuset på Skåtøy
er så fullt av aktiviteter at man må ha yogaen
på søndager? Ellers kan man by på ungdomsklubb, barneklubb, kickboksing, gladtrim, ball
trim og diverse møter. Det er ikke mindre enn
to kor på den sanglade øys vår. Ett for barn og
ett for voksne. May holder tovekurs i nunofilt
og Heidi på Skåtøy Kafè og Galleri tilbyr alt
fra mat og vinkurs til spennende utstillinger.
I tillegg er kafeen åstedet for den månedlige
lokale Quizen som er så populær at man må ha
påmelding for ikke å sprenge lokalet. ”Ryggsekkene” er en gruppe turvandrere som en lørdag
i måneden oppsøker interessante turmål både
på egen og andres øy. Er du litt opp i åra kan
du kanskje ha glede av å besøke ”Huskestua”
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annenhver mandag. Her samles
de som liker å
mimre om gode
gamle dager.
Vi har dessuten skole og en
kjempestor kirke!
Egen festival kan
vi også skilte
med. Glemmes
må selvfølgelig
ikke Skåtøy Vel.
Vellet på Skåtøy
har mange underkomiteer som jobber med alt
fra 17.mai feiring og skirenn til led lys og bryggemuligheter for fastboende. Vi har markert
oss i flere saker og står på barrikadene når vi
synes det er påkrevd. Likevel må Skåtøyfolk ses
på som vennesæle og joviale mennesker som
mest av alt ønsker enda flere fastboende (må
ikke forveksles med unnasluntrere av boplikt)
på Skåtøy. Velkommen skal dere være. Vi skal ta
dere VEL i mot!
Med vennlig hilsen
Nina Haugland, leder i Skåtøy Vel

Rattkjelke til jul?
Vi stolpet i snøen og vi rant på ski,
med sparkstøtting kom vi oss fram.
Ribber og data, det hadde ikke vi,
men rattkjelke, årer og pram!

Men kanskje en gang du vil se det var fint,
når alt du skulle er gjort,
og du står der og grunner på dette og hint,
og du tenker; hvorfor gikk alt så fort?

Kanskje du en gang, vil tenke som meg;
Nå er det tid for å leve!
La nettet og facebook, få hvile fra deg
og få tid til et snøfnugg se sveve!

Og jeg er borte, men vedstabelen står,
den som jeg hugget en gang!
Og du kanskje går der i skogen vår,
og hører konvallklokkesang.

Eller kanskje du tenker. Du følger ei med!
Jeg vil være der som det skjer!
La gamlingen nå få hvile i fred!
For meg bringer livet no’ mer!

Kanskje du har fått barn da, som til jul
en ny rattkjelke får!?
For det kunne jo være ganske så kul,
at det ble noe annet enn data i år?

Jeg vil feste og elske med den jeg har kjær,
Jeg vil få med meg TV og data.
Jeg vil blogge og leve ut den som jeg er,
glemt er tiden som vi satt og prata.

Sigbjørn Larsen

Så da ender jeg vel som venninnen min sa;
som en ensom einstøing på øya.
Men om alle de andre, de drar her i fra,
så vet jeg hvor jeg har lagt bøya!
Jeg har ankret den opp i vika her sør,
hvor fuglene synger om våren.
Hvor vindene friskner for skummende bør,
hvor skogen har hiet for måren.
Hvor hummeren kryper i teina hver høst,
og rådyret vaktsomt værer.
Hvor konvallklokker ringer en sang til trøst,
når ensomhet tankene nærer.

Ansvarlig redaktør:
Sigbjørn Larsen
post@skjaergardsliv.no

Returadresse: Biørnsborgbakken 23, 3770 Kragerø - www.skjærgårdsliv.no
Skjærgårdsliv arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Den som mener seg rammet av urettmessig
avisomtale, oppfordres til å ta kontakt med redaktøren. Pressens faglige utvalg, PFU, er et klageorgan oppnevnt av
Norsk Presseforbund som behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. Adr.: Rådhusgt.17, 0158 Oslo. Tlf. 22 40 50 40
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Nytt kjøkken, bad eller garderobe

Velkommen til oss og vår
store utstilling i Sannidal!
Vi skreddersyr kjøkken bad og garderobeinnredninger,
utarbeider tegning og tilbud etter dine ønsker og behov.
Vi har sannsynligvis markedets største utvalg, da vi kan
levere fronter i alle treslag og tusenvis av farger.
Dette gir millioner av unike valg muligheter.
Våre dyktige håndverkere har fagkunnskap,
erfaring og produserer innredning lokalt
her i Kragerø Næringspark.
Vi ser frem til å bistå deg med vår brede kompetanse innen
rådgiving, planlegging, produksjon og montering!
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Mandag-fredag 09-16 Torsdag 09-19 – ellers etter avtale
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Det kan bli så inn i granskauen kaldt på Arøy.
I vinter var det en slik vinter. Hvorfor velger jeg
likevel å dra til en hytte i skjærgården i Kragerø?
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Isen lå i hele Sildebukta. Helt ut til Børresholmen, eller Bårdsholmen som de gamle
egentlig sa. Tror mer på Bård enn på Børre,
men nok om det. Aasviks taxibåt var de
eneste som holdt stand for overmakten. Ut
kom jeg om det så snødde katter og landbruksmaskiner. Jeg fikk kommet meg i land
på Grevenors brygge. Det vil si, det var vel
egentlig Nilsens nye brygge nå. Gamle Bernhard hadde vel knapt nok en bolt til å fortøye
prammen i?
Jeg husker den gang da jeg var ung og
lovende og skulle til byen med fergen fra
Langøy. Det ble mang en tur vinterstid i stolpesnøen. Noen ganger gikk det greit. Andre
ganger var det et slit. Hvis snøen var høy og
tung og våt, så gikk det naturlig nok saktere.
Var snøen kald og lett, og lå som pudder, så
var det jo en fryd. Var det skareføre gikk det
fort. Da kunne vi bære oppå. Ble det mildvær, så skaren bare holdt i skyggen og brakk
i sola, så gikk det naturlig nok i rykk og napp.
Det gjaldt uansett å iføre seg høye støvler.
Pappa stolpet ofte foran. Jeg kunne gå i hans
fotspor. Det var en fin hjelp. Vel framme ved
fergeleiet var det rim på innsiden av den
vesle brakka som var satt opp som ventebu. Vi blåste frostrøyk ut av munnen!
Gjennom et lite hull som vi hadde
skrapt i isen på vinduet, så speidet vi innover mot Skiensund
for å se om fergen var på vei.
Langt om lenge kom den til
syne langt der inne. Som ei
nytent julegran skred den
sakte fram over i isødet.
Månen hang blekgul over
Middagsåsen, og det kunne
fortsatt blinke litt i noen av
nattens stjerner. Vi måtte ta tiden til hjelp. Fortsatt var det en
tyve minutters tid til fergen la til kai.
Det nyttet ikke å komme for sent heller.
Det var denne ene fergen inn, og en annen
ferge ut. Det var den eneste forbindelsen vi
hadde når isen klappet sammen som verst.
Da jeg kom til Oslo, sluttet jeg aldri å forundre meg over at folk på Nathionaltheateret
stasjon begynte å trippe og småtresse, hvis

banen bare var fem minutter forsinket. Om
ti minutter kom det jo en ny bane som skulle
samme vei!
Disse tankene holdt meg gående i stolpeføret. Herregud, for en byfant jeg var blitt!
Iført tynn olabukse og fjellsko stolpet jeg i
snøen til knes, og jeg som hadde kjøpt nytt
ullundertøy og all ting. Det varmet nok fint
hjemme i skuffen i Oslo. Jeg hadde med meg
alt vi skulle spise og drikke i helgen og var
tungt nedlastet. Det var så vidt jeg orket det.
En sekk på ryggen, en på magen, en bag over
hver hals og fire matposer i hendene. Og så
skulle jeg ha med meg barkespaden, som
jeg hadde satt igjen etter en tidligere tur for
å røyne isen. Jeg så ut som dovregubben der
jeg kom vaggende i snøen gjennom skogen.
Isen tok jeg ikke sjansen på. Jeg hadde satt
igjen isvekka på Kvakksund, og slo den rett
igjennom landgangen. Da jeg skulle inn på
land igjen så sviktet flaket jeg stod på under
meg og hele det ene benet skvalpet ned i
dypet. Jeg fikk kastet meg inn på et tryggere
flak. Nå iset det ene benet i snøen, og med
min fart på det angjeldende føret så var det
fortsatt minst en halv time igjen å stolpe. Da
jeg raste ned i den dype snøen utfor en bratt
skrent, så jeg ble halvveis liggende på ryggen i snøfonna ute av stand til og røre meg
med sekker og bager og poser, tenkte jeg et
øyeblikk på Odd Børretsen som sa; Hvorfor
er jeg egentlig her?....Men jeg tok meg i det,
mannet meg opp og dro meg selv opp etter
håret. Med puls i trehundreognitti fikk jeg
tatt meg med mine siste krefter opp trappen
til terrassen og inn i hytta. Iskald var den. Jeg
dro av meg olabuksa som var så frossen at
den stod for seg selv i en krok, og kastet meg
forfrosset inn under dyna. Her fikk jeg såpass
varmen i meg at jeg klarte å karre meg bort til
peisen. Heldigvis har jeg lært meg å ta inn et
stort vedfange som noe av det siste jeg gjør
når jeg forlater hytta, så den er tørr og fin til
jeg kommer igjen. Da bålet flammet opp og
peisen brant lystig gav det meg en indre glede som er vanskelig å beskrive. Det er de små
ting som gjør det. Tenkte jeg. Hun bestemoren til Stella er neimen ikke dum! Hun sa noe
annet også som var bra; Du kan bli hva du
vil. Det er helt utrolig at en varaordfører fra
Høyre kan tilkjennegi slike tanker som hun
5

gjorde da hun mobbet artisten på facebook!
Når til og med FRP-ordføreren fra kommunen der Stella bor fant grunn til og ta henne i
forsvar og opplyse at hun hadde vært en solstråle i bygda helt siden hun kom til Norge
som fireåring og begynte på barneskolen,
så sier vel det alt om hvor stupid en Høyrekvinne kan bli! Det er da flott at Norge kan
representeres av en flott blid negresse med
en kul sang med et godt budskap. Det viser
at verden har gått videre. At Norge har flerkulturelt! Vi har sannelig mye og lære både
om moskus og gnu! Men mest har vi å lære
om det som Stelle synger om: De små ting og
din egen vilje! Haba, haba! Heia Stella! Heia
bestemor.
Neste dag lå isen der glitrende og innbydende. 17 gnistrende kalde fra Sibir. Jeg
røynet isen. Husket hva min far hadde sagt.
Vær forsiktig i landgangene! Isen var minst
20 centimeter tykk. Ingen fare. Solen akte
seg opp over Kvakksund og farget himmelen blek gul. Hvittingen var på bittet. Jeg har
sviktet barna! tenkte jeg. Faren min rusket
meg i luggen klokken fem om morgenen.
Han lærte meg hvordan jeg skulle teste isen
med isvekka. Å røyne isen er livsviktig. Å vite
om strømforholdene likeså, og fiskeplassene
og hvordan fiske. Når hadde mine barn fått
lære seg dette? Aldri! Og jeg er dessverre ikke
en atypisk far av min generasjon. Det er så
mange av oss curling-foreldre som ikke har
lært våre barn dette. De kan alt om data, men
snart ingenting om naturen! Det er for ille!
Jeg tok det opp med barna da de kom litt senere ut på dagen. Joda, forsikret de meg, du
har gitt oss masse naturopplevelser! Jeg ble
litt roligere. Først hadde jeg tenkt å ta dem i
land over Holmen, men akkurat som min far
hadde sagt. Landgangene er lumske. Plopp,
sa det og isvekka forsvant. Det ble til at vi
stolpet fra Pråmbukta. I snøen fant vi mange
spennende spor. Det kan du lese om i ”Naturen rundt oss” denne gang.
Det ble en koselig helg med herlig fiskemiddag og mye latter og hyggelig lag. Søndag
morgen var jeg tidlig oppe. Jeg hadde hengt
ut en meisbolle utenfor i den gamle syrinen.
Det var helt dødt og stille i går. Jeg tenkte at
nå er vel alle fuglene dratt til byen fordi de
ikke finner mat her ute, men så plutselig; der
var en kjøttmeis og en til og en flott rødstrupe og to blåmeis og en hel flokk med jeg vet
ikke hva flakset forbi. Haba!Haba! tenkte jeg.
Skjønner du det nå? l
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Opel-forhandleren på Dalane:

Kan ta hånd om alle
bilmerker på verkstedet
Det er ingen tvil om hvem som selger Opel
i vårt distrikt: Kragerø Auto, så klart! Sigvart Pedersen og hans stab har holdt seg til
det samme bilmerket i 26 år, og har ingen
planer om store endringer.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Men ikke alle er klar over at verkstedet, som ligger vegg-i-vegg
med utstillingshallen for nye biler,
har moderne utstyr og kompetanse til å ta hånd om alle bilmerker.
- Feil på eksosanlegg og bremser
er noe alle fleste verksteder kan
ta hånd om, men for å drive feilsøking, må man ha riktig utstyr og
fagfolk som kan betjene utstyret,
sier Pedersen.
- Det skjer noe hele tiden når
det gjelder ny teknologi og utstyr
for feilsøking, sier Pedersen og
bruker nye klimaanlegg som eksempel. En ny type gass er bra for
miljøet, men stiller spesielle krav
til servicen.
Verkstedet har også spesialut-

styr for hjulstilling, og kan ta imot
alle bilmerker for slik justering.
Halvparten av Kragerø bilpark består av biler som ikke har
forhandler lokalt. - Derfor har
vi satset på et verksted som kan
håndtere det aller meste av feil
og mangler, uansett bilmerke,
sier Pedersen. Verkstedet har også
utviklet god kompetanse når det
gjelder biloppretting, og da Skjærgårdsliv var innom lokalene på
Dalane, fikk vi se hvordan skader
på frontruter kan repareres med
helt nytt utstyr.
Stadig flere kunder velger å
oppbevare dekkene til bilen på
dekkhotell. - Det har blitt veldig
populært. Folk slipper å utsette
ryggen for ekstra belastning, og
dessuten får de bedre kontroll når

Hele staben samlet. Kragerø Auto har satset mye på utstyr og kompetanse på verkstedet, slik at man kan ta imot alle bilmerker.

det gjelder dekkenes tilstand og
kvalitet.
De nye modellene fra Opel vil
snart fylle utstillingshallen. Det
er store forventninger til flere av
modellene, blant annet den nye
Opel Ampera, som er en elektrisk
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bil utstyrt med en liten bensinmotor som sørger for strøm på
dynamoen hvis man ikke får ladet
batteriet. - Rekkevidden utvides
stadig for elektriske biler. Komfort
og kraft er som på ordinære biler.
Vi har bare sett begynnelsen på

denne teknologien, sier Pedersen.
Kragerø Auto har en helt spesiell posisjon som lokal bilforhandler. - Vi har mange lojale kunder,
og det setter vi stor pris på, sier
Pedersen.
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Jeg blir så trett
hver julekveld
En gammel tegning dukket plutselig opp her en dag
jeg ryddet i boden. Den satte meg i julestemning.
Kan den også inspirere deg?

"OKEN FOR ALLE SOM ER
GLADE I +RAGER

450,ården vil
i Kragerøskjærg
Alle som er glad
e boken.
or pris på denn
st
e
tt
se
t
om
stmar
ils
utv
Kragerø Blad Ve

tekst: SIGBJØRN LARSEN

Det var sånn like innunder jul. Nattefrosten hadde lagt igjen rim på gressbakken.
Dammene iset, og små lette snøfnugg
begynte å dale ned mot marken. Da tok
gjerne min far fram tegneblokk og blyant
og satte seg til med tegnesakene. Dette var
en svært koselig stund for oss begge. Som
regel grep jeg også til papiret og satte meg
sammen med ham og tegnet. Han gav meg
verdifull inspirasjon ettersom han rådgav
meg, og jeg så hvordan han med blyanten
nærmest tryllet frem ulike fargenyanser
på papiret. Min far var sterkt inspirert av
Th. Kittelsen og den måten han med ulike
valører fra samme redskap, likevel kunne
få fram mange ulike nyanse på papiret.
Kittelsen tegnet så en nærmest kunne
se fargene, selv i sort og hvitt, og den
samme teknikk behersket også min far.
Med blyanten selv eller et viskelær eller
pekefingeren, så kunne skygger forsterkes eller svekkes. Til slutt tusjet han opp
tegningen, så den skulle holde seg lenge.
I likhet med Kittelsen, så hadde min far
også en sterk glede av, og fant ofte inspirasjon fra naturen. Her ser vi at nissen har

rtalt
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Telemarksavis

funnet seg vel til rette mellom to fugler
oppå en bjerkekvist. Jeg synes det vitner
om god fantasi! Nissen er så trett etter alle
strabasene at han har sovnet! Fuglene kan
vel både varme og passe på nissen der
han sitter på kvisten med en fugl på hver
sin side. Langt der nede ligger gården. Det
ryker ut av pipa og månen henger blekgul
over berget bakom. I 1987 har Birger
Larsen tegnet denne tegningen. Den satte
i alle fall meg i en fin julestemning i 2011,
24 år etterpå! Takk for det! Kanskje kan den
også kan glede og inspirere flere? Ha en
riktig god jul alle sammen! Nå står nissen
på kommoden i gangen. Der lyses den opp
av levende lys og ønsker våre besøkende
varmt velkommen nå i juletiden. Kjære
pappa! Julehilsenen kom fram!

Den er unik.

NRK

&ORTELLER ALT OM 3KJRGÍRDSPARKEN

Bestill boken her! Fyll ut navn og adresse og send bestillingen til
4ELEMARKSAVISA
Østre Øydistrikts Vel avd. Langøy
v/Jan Samuelsen, Langøy Gruver,
3770 Kragerø. Evt. e-post jan@samuelsen.as Eller til Christian Wiik,
Langøy, 3770 Kragerø.
Evt. OG
e-post
chr.wiik@online.no
 %N mOTT
INFORMATIV
BRUKSBOK

+RAGER"LAD6ESTMAR
Ja takk! Jeg bestiller ___stk
av boken Kragerøskjærgården

Navn:....................................................................................................
$E mESTE SOM BLAR I BOKA

VIL lNNE HELT UKJENTE PERLER
Adr.:......................................................................................................
+RAGER!VISA
E-post:.......................................... Tlf.:..............................................

Ha en riktig God Jul du også!

3TORGATA  )  +RAGER ) 4LF    
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Ny avis på Skåtøy:

”Flaskeposten”
Skåtøy har i år fått en ny avis. Den heter ”Flaskeposten.”
Avisen utkommer elektronisk en gang i måneden og
har Linda Høyvarde som redaktør.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Skåtøy har i år fått en helt ny avis. Avisen utkommer i form av elektroniske websider og inneholder
smått og stort fra øya i form av stoff og bilder. Det er
Linda Høyvarde som er redaktør, men egentlig er det
Tor Dønvig som hadde ideen til avisen, sier Linda.
Hun er nettopp ferdig med en medieutdannelse ved
Gimlekollen medielinje i Kristianssand. – Jeg trodde
i utgangspunktet at journalistikken var noe for meg,
men nå er jeg ikke så sikker lenger, sier Linda. Nå tar
hun nordisk ved universitetet i Kristiansand. – Jeg
tror det er verdifullt å reise ut å få nye impulser, men
jeg skal hjem til Skåtøy med tiden, sier Linda. Hun
er vokst opp på Skåtøy og kunne ikke tenke seg noe
annet sted å bo på sikt. Linda bor like ved Vennevika
på Skåtøy. Navnet kan komme av vika der du vender,
for vika ender blindt, så kommer du med båt må du
vende. Jeg vet ikke egentlig hva navnet kommer av
sier Linda, men det kan jo godt være slik. I Flaskeposten på Skåtøy finnes små og store saker, lokale
arrangementer og historisk stoff. – Når jeg bor borte

og ikke kan være med på dugnader
så er det hyggelig å kunne gi noe tilbake til lokalsamfunnet på denne
måten, sier Linda, som sørger for at
stoffet blir tilgjengeliggjort og publisert elektronisk. Og avisen har blitt
svært godt mottatt. Mange som ikke
kjenner meg kommer bort til meg og
synes det er flott at vi gjør dette, så
det setter jeg stor pris på sier Linda.
Vi trykker en side av Flaskeposten
i dette nummeret av Skjærgårdsliv
og kan anbefale avisen for alle som
vil følge med i hva som skjer lokalt
på Skåtøy. På annet sted i dagens
avis kan du lese hva det førte til
at vi gjennom Flaskeposten kom
i kontakt med ”Ryggsekkane” og
”Per med bikkja” og ”æillt det andre som skjedde da!” som Vazelina
Bilopphøggers ville ha sagt det!
God lesning!

Linda Høyvarde med flaskeposten.
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Kragerø Glass og Ramme:

- Skjærgården er vårt
største marked
Knut Andre Arnesen har vært daglig leder
i Kragerø Glass og Ramme siden 2004.
Han har tatt opp arven etter sin far,
bestefar og oldefar, som har utviklet en solid bedrift med erfaring og kvalitet
som viktige byggesteiner.
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Skjærgården er veldig viktig for
oss, sier Arnesen og viser til at 70
prosent av virksomheten er knyttet til renovering.
Det velkjente Kragerø-vinduet
blir fortsatt produsert av fagfolk i
lokalene ved Sluppan, og pryder
både hytter og hus i et stort distrikt. Dette er et kvalitetsvindu
i tre, som kan lages på mål med
mange ulike løsninger for innramming og hengsler.
Bedriften har syv ansatte og ca.
to årsverk er knyttet til arbeid med
glass. Det som ikke er kurante mål,
blir laget slik kunden vil ha det.

Dette gjelder blant annet glass til
dusjløsninger, der ingen oppdrag
er like. Skifting og reparasjon av
frontruter til biler utgjør også en
betydelig del av virksomheten.
Medlemsskap i fagkjeden
Snekker`n gjør at bedriften har
gode avtaler med leverandører av
dører og vinduer. - Det er både
byggmestere og private blant våre
kunder, og vi legger stor vekt på å
finne frem til gode løsninger, enten det dreier seg om egen produksjon eller dører og vinduer fra
våre leverandører.

Lavt skap

8995.-

Knut Andre Arnesen kan trygt anbefale Kragerø-vinduet, som blir produsert av fagfolk i lokalene på Sluppan.

Vitrineskap

8995.Sjenk

6995.Det er Fagmøbler
som leverer møbler
til programmet
“Oppgrader”
på TV2.

Solbekk
12.965.LUNA bord + 6 stoler

MØBLER A /S
Solbekk
MØBLER A /S
Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17
l Fax. 35vår
98 33 18
Se28også
www.fagmobler.no l solbekk@fagmobler.no

TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!
Stor sengeavdeling
i tredje etasje.
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l
Nosta i hvitt!
el kkert

Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
www.fagmobler.no l solbekk@fagmobler.no
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Neste år runder Kalinka-tours 25 år

- Vi skreddersyr reisemål
etter kundenes ønsker
Alle vet at skreddersøm er bedre enn masseproduksjon. Slik er det også i reiselivsbransjen.
Kalinka-tours skreddersyr opplevelser etter kundens ønsker, og ”tråden” består blant annet av
av kultur, historie og minnerike måltider.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Neste år kan Bjørn Christiansen og
hans stab feire 25 års jubileum. Helt
siden starten er det reisemål i ”østerled” som har preget virksomheten,
som nå teller seks ansatte.
Norges ledende operatør til en rekke reisemål i Øst og Sentral-Europa var
tidlig ute med å bygge opp opplevelser
utenom det vanlige for sine kunder.
Gode avtaler med flyselskaper og hoteller gjør at Kalinka-tours kan levere
enkeltreiser og gruppereiser til svært
fordelaktige priser. Om det dreier seg
om Praha, St. Petersburg, Budapest,
Istanbul eller ett av de andre reisemålene har Kalinka-tours inngående
kjennskap til lokalt særpreg.
Innehaveren selv er stadig på rei-

sefot for å videreutvikle tilbudene, og
finne mye opplevelser til kundene. - Vi
har lang og god erfaring når det gjelder opplegg av alle typer gruppereiser,
fra de enkle ”lavprisgrupper» og opp
til konferanse- og incentive-turer av
høyeste standard, - fra skoleklasser,
studentgruppen og idrettslag, faggrupper og foreninger, til alle slags
interessegrupper, med kunst, opera,
folkedans, musikk, historie som felles
opplevelser.
Neste år blir et helt nytt tilbud lansert. Det dreier seg om såkalte garanterte rundreiser. - Det er ikke alle
som liker å reise alene, og her legges
det opp til syv ulike rundreiser med
engelsktalende guide til reisemål som
omfatter blant annet Russland og
Polen.

Neste år kan Bjørn Christiansen og Kalinka-tours feire 25 års jubileum.

TOPP KVALITET og SERVICE
Containerutleie i flere størrelser og typer
Godkjent sorteringsanlegg
Profesjonell, lokal og forskriftsmessig håndtering

Åpningstider
Hverdager: 07.30 - 15:00
Torsdager: 07:30 - 18:00
Lørdager: STENGT

Norsk
Gjenvinning

Kragerø Næringspark, krokenveien l Tlf. 35 98 22 50 / 09700 l www.norskgjenvinning.no
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Aldri mer skrape
og male vinduer!
Vi bytter til vedlikeholdsfritt.

Vinduer
og dører
Lav pris!

Vedlikeholdsfrie vinduer og
dører til markedets hyggeligste priser.

Snekkere
og
malere

Flis og
skiferleggere

Alt av
muring

Våre fagfolk gjør alt,

kun været er vår begrensning.

Burmesere
på Langøy

post@notras.no - Tlf. 905 59 109
Bryggasenteret - Kragerø

De hopper og spretter og ruller og lekeslåss
akkurat som andre kattunger, men på gulvet på
Nygård på Langøy spretter det rundt nærmere
40.000 kroner. Kattungene er ekte rasekatter,
såkalte Burmesere.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det er Torild Sættem som har satt i gang
rasekattoppdrettet. Hun forteller at de
mest populære kattungene er de helt
mørkebrune, for de er de mest sjeldne.
Etter en annonse på finn.no gikk allerede de to mørkebrune for salg i løpet av
et par timer. Den ene skal nå så langt
som til Kristiansund. Hver burmeserkatt honoreres med 6500 kroner, men
så er det da også en usikker business
med svært mange utgifter. Kattene må
vaksineres og stamtavler og chip settes
i hver katt. Bare dette koster over 8000
kroner. Så skal kattene ha mat. Det
koster også penger. Og man kan jo aldri helt gardere seg mot at kattene blir
borte eller dør. En hankatt forsvant
på Langøy. Antakelig traff den noen i
skogen som den ikke skjønte var farlig, sier Torild. Den nåværende stamfaren lå langstrakt under ovnen da
vi var på besøk og seks kattunger
lekte i vilden sky med en morsom
leke hengende ned fra klessnora.
Den gamle

Alt av

og proﬁl!

● Utfreste fasadebokstaver i diverse materiale.
bunadstøybiten var tydelig mektig populær for de hoppet og danset og landet
Aluminium, plast, messing mm.
i vedkassa så det sang i kampen for den
● Her kan vi også legge på farger så man får det, i forhold til logo.
lille klesbiten som hoppet opp og ned
● Akryl skilt til diverse bruk.
i et snøre. – Det er masse kos med kat● Kun fantasien som setter grenser…?
tene forteller Torild. Det var egentlig
en tilfeldighet at vi begynte med dette.
● Proﬁlering av biler i alle størrelser.
Vi skaffet oss en katt, og synes Burmeserne har et fint utseende og så er
Vi har utstilling hos
de svært menneskekjære og sosiale. Så
fikk vi spørsmål fra en dyrebutikk om vi
Interiør nr. 16
hadde lyst til å prøve oppdrett. Vi fikk
hentet en hannkatt fra Danmark og nå
skal seks glade kattepuser ut på markedet. To var i skrivende stund allerede
solgt. Så her er det bare å være raskt ute,


dersom man vil sikre seg en vaskekte

● VERNEUTS
SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR
Burmeser fra Langøy!
TAPET 
● ARBEIDSKLÆR
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR 
BILDEKOR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ●
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR
VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● VERNEUTSTYR ● ARBE
SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● VERN
BILDEKORVERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ●
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR
BILDEKOR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ●
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR
● SKO ● VERNEUTSTYR
● ARBE
VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR
Dalane næringspark,
3770 Kragerø
SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● Tlf.
BILDEKOR
35 98 83●00VERN
BILDEKOR● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● www.jobbproﬁ
SKILT ● BILDEKOR ●lering.no
ARBEIDSKLÆR
BILDEKOR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ●
ARBEIDSKLÆR ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR
VERNEUTSTYR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● VERNEUTSTYR ● ARBE
SKILT ● BILDEKOR ● VERNEUTSTYR ● ARBEIDSKLÆR ● SKO ● SKILT ● BILDEKOR ● V
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Den første delen av kyststien i Kragerø fra
Fossing til Vestre Borteid ble ferdig i juli 2011,
opparbeidelsen startet våren samme år.

STSTIEN
Y
K

KR

Gammel fortøyningsbolt på Bjelkevik.

AG E R Ø

Flott steinstrand i Soppekilen.

Timeplanen
til skolen.

Tidligere Fossing skole.

Ett av husene på Solheim.
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tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT

Det var Else Bjørg Finstad og
Sam Lunøe som valgte ut stien
sammen med grunneierne.
Det var en gruppe fra Delecto
som ryddet stien, felte trær, laget trapper, broer og merket
løypa med blått. Stien følger
stort sett de gamle ferdselsveiene. Opplegget er et samarbeid med NAV og ett nasjonalt
sammenhengende prosjekt fra
Oslo til Stavanger. Stien starter
egentlig fra Fossing ved
kommunegrensa til
Bamble, men å gå
hovedveien er ikke

Skjærgårdsliv
spennende. I oktober 2011
hadde Kragerø Turistforening
sin første tur på kyststien, det
var 15 personer med på denne
flotte turen. Vi startet turen ved
Mørkvikveien og avsluttet ved
Vestre Borteid, det er en lengde
på ca 9,5 km og ca 3-4 timer
inkl. en liten pause.
Navnet Fossing stammer fra
foss og fjord. Innerst inne i Fossingfjorden har det vært mye
virksomhet, bl.a. handel, tresliperi og skuteverver. De siste
som drev butikk på Lindetangen i Fossing var Jens og Dagny
Knutsen. Om vinteren hadde
Dagny jobben med å hente
varer fra gården Grummestad,
hun dro varene på kjelke over
isen på Grummestadvannet og
ned til butikken i Fossing. Fra
gammelt av het det Gromstad,

hvorfor det ble til Grummestad er usikkert. Tidligere var
det også butikk ved Mørkvik og
Bråten, men i kortere perioder.
Fra innerst i Fossing og langs
hele kyststien går vi tilbake i
tid, inn i Kragerøs kysthistorie.
Det var ett livlig samfunn, det
var handel, jakt, fiske, jordbruk, istransport, gruvevirksomhet, skipsbygging og trevirke, det er spor helt tilbake til
steinalderen.
Det er flere som blir skuffet
at de ikke får sett mer av sjøen.
Når du går kyststien må du ta
deg god tid og ta noen avstikkere fra stien, da får du med
deg flere av severdighetene.
Der Mørkvikveien tar av fra
hovedveien bor Karin og Arne
Bråten. Karin baker steinovnsbrød på en gammel steinovn

hver fredag, for salg. Det blir
også bakt noen kaker, det er
for det meste hyttefolk som er
kundene. Ellers er huset som
ett museum, de har en stor
samling med kolonialartikler,
gamle kolonialvarer, reklameskilt osv.
Vi parkerte på Mørkvikveien
ved den store trekantede steinen, som av lokalbefolkningen blir kalt ”Sukkertoppen”.
Her ser man også den gamle
steinsatte Mørkvikveien som
sansynligvis ble laget i forbindelse med iseksporten. Den
ligger noe høyere i terrenget og
er muligens den eldste veien i
distriktet. Mørkviktjenna var
en istjenn og var mye større
enn den er i dag, det var også en
istjenn til, lenger utover Mørkvikveien. Under iseksporttiden

(1850 til 1914) var tjenna ca 2
meter høyere. Det sies at man
kan se i fjellet hvor høyt vannet
sto den gang det var en istjenn.
Isen ble fraktet ned til Bjelkevika hvor isen ble lagret i det
store ishuset. Det var mer penger å hente i iseksport, derfor
ble det som tidligere var dyrka
mark, demmet opp til isdam.
Etter iseksporten ble tjenna uttappet og oppdyrket igjen. Det
var de som hadde Mørkvik som
drev isdammene her. Hvordan
isen ble fraktet her, om det var
isrenner eller med hest og kjerre er usikkert.
Bjelkevik

Vi går ett stykke Mørkvikveien
før vi tar av ned til Bjelkevik.
Plassen har gått ut fra Mørkevik, her ble det bygget første

gang omkring 1835, straks etter ble huset flyttet til Bråten.
Det ble bygget nye hus på Bjelkevik. Her lå det store ishuset
hvor de lagret isen, som ble
fraktet fra Mørkviktjenna. Hvis
du tar en avstikker fra kyststien, ut mot odden ved Bjelkevik, ser du den store steinmuren hvor ishuset sto på, og
de gamle fortøyningsboltene.
I mange år etter at denne virksomheten ble avsluttet ca 1914
var det enorme mengder med
sagmugg igjen.
Hele sommeren igjennom
var det livlig ved ishusene dersom forholdene og isprisene
var gunstige. De store skutene
fylte nesten hele fjorden, det
var ofte barkskip som ble brukt
i isfarten. Rundt århundreskiftet 1900 begynte det også å

Vandring langs Kragerøs

kysthistorie
Spydspiss funnet på Bråten.

Gammel fortøyningsbolt i Barmskilen.
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Det er flere isdammer langs kyststien. Her går stien over en av de.

Husene på Dyvika.

Bråten ligger flott til ved sjøen.

Hovedhuset på Skippervik.

komme dampskip inn i isfarten.
Odden ut for Bjelkevik blir
kalt ”Kaffehuset”, her sto det et
lite rødt hus hvor isarbeideren
varmet seg med en kopp kaffe.
Etter iseksporttiden var det lille huset bebodd blant annet av
Bjarne Mørkvik i mange år, før
det ble fjernet ca 1960. Det var
eierne av grunnen som fikk det
fjernet. Ytterst på odden er det
hugget inn et hakekors i fjellet,
ett minne fra en tysk soldat?
Det er ikke oppdaget mange
signaturer fra den tyske soldat
i Kragerø, vet kun om en signatur i fjellet ved Frøvikveien.
Jeg vet at det var tyske soldater i området, de hadde planer
å lage en bilvei fra Askeklova
langs Skjærsjøen og Skjærsjøliane og ned til Fossing. Dette
var også et område det var
mange motstandsfolk. Ved
”Kaffehuset” var det også store
garnvinner hvor man trakk
opp garna for tørk, de på Bjelkevik drev stort innen fisking.
Vi går videre mot Bråten,
dette bostedet ble omkring
1870 kjøpt av Lars Mørkvik.
Bebyggelsen ble påbegynt i
1869. I jordene på Bråten ble
det funnet en godt bevart
spydspiss fra steinalderen av
flint i 1960-årene. Det er gjort
flere funn i Fossing, ved Salteidet ble det også funnet noe.
Interessante funn ble gjort på
Fosstveit ved Grummestadvannet eller Gromstadvannet,
det var en økselignende gjenstand av bronse. Tidligere har
det også blitt funnet 5-6 gjenstander på samme sted som
kunne stamme fra vikingtiden.
Det synes å være spor fra steinalderen, bronseladeren og vikingtiden.
Her ligger også Fossing skole,
skolen ligger ved en liten bru.
De fleste ungene måtte bruke
stier for å komme til skolen. De
som bodde på Barmsøya måtte ro over, da det ikke var bro
den gang. Det var ofte en lang
og tung skolevei gjennom skogen, spesielt vinterstid. Vinterene med mye snø som det var
mange av før, var denne lille
brua en populær plass. Det ble
hoppet fra brua og ned i dype
snøfonner som la seg under.
Den siste læreren på skolen
var Gustav Ludwig Lorentzen,
før den ble avviklet. Han må
ha likt huset veldig godt, han
kjøpte skolen av kommunen
og bodde der i mange år.
Neste plass vi kommer til er
Solheim. På Solheim var det ett
postkontor, som ble lagt ned
før 1960-årene. Fra 1913 var
det Knut J. Bråten som hadde
jobben med å bringe posten
14

Hakekors hugget inn i fjellet
ved ”Kaffehuset”.

fra Kragerø til Fossing. Fra
1919 ble posten som skulle til
Fossing hentet fra Helle. Han
hadde denne jobben frem til
begynnelsen av 1950-årene.
Det ble mange mil med vandring langs Fossingveien. Marie Tangen hentet posten ved
Fossingveien for og bringe den
ned til Solheim.
Barmskilen

Vi går videre på kyststien som
nå går litt ovenfor Tangen og
Barmsøya. Barmen betyr brem
eller kant, brukes om brede viker og øyer. Inne i Barmskilen
kan man se gamle fortøyningsbolter etter istrafikken. Omkring 1868 ble Barmsøya ryddet og bygget av Alf Nilsen fra
Gjerstad. I 1950-årene vokste
det opp 4 gutter på Øya. Disse
Tangene brødrene og andre i
distriktet fkk laget en fotballøkke på øya, som ble kalt ØyaStadion. Det var en guttegjeng
som startet klubben ”Varg”,
de hadde også egen klubbavis ”Grashoppa”. Broen som
går over til øya ble satt opp i
70-årene og ble bygget av Tangen, de som bodde på øya. Det
er den lengste gangbrua i Kragerø.
Herfra går stien ned til
strandkanten ved Barmskilen, stien følger strandkanten
for så å gå inn i skogen langs
Barmselva og komme ut på
Stavnesveien. Ved Barmskilen
hos Ole Tangen ble det funnet
en del flintavslag og en steinøks
rundt 1990. Dette ble funnet ca

20 meter over havet og mulig
stammer det fra jordbruks revolusjonen i steinalderen. Funnet ligger på museum i Oslo
under navnet Tangenfunnet.
Vi går ett stykke på Stavnesveien mot Stavnes for så å ta
av til høyre på Valsundveien
som er en ny vei. Det er ett lokalt sagn om en Hval som satt
seg fast i sundet, men på kartene er navnet skrevet uten ”H”.
Navnet Stavnes kommer av
langt fremstikkende halvøer og
nes. Nesten nede ved Valsund
tar stien av til høyre inn i skogen og kommer ut ved Skippervik. Plassen var en del av
Dyvika og navnet kommer av
at det bodde en gammel skipper der. Etter et langt stykke på
skogssti igjen, kommer vi ut på
veien som går ned til Dyvika.
Her går stien forbi en gammel
grunnmur som det fortsatt står
rester etter gammelt gårdsutstyr igjen. Vi går på vei noen
meter mot Dyvika og stien tar
av imot høyre inn på en gammel gruvearbeidervei. Her har
det vært litt prøvedrift på pegmatitt, i fjellet til venstre er det
en liten tunnel og et hull fyllt
med vann etter dette. Fossing
og Soppekilen hadde gode
havnemuligheter og det har
vært flere knauser hvor det har
vært ubetydlig prøvedrift av
pegmatitt. I dette området ligger pegmatitten i en glimmerrik gneis. Nok om gruvedriften.
Soppekilen

Vi går videre på kyststien til vi
kommer til Øvre Soppekilen,
der gården har rast sammen og
inn på Soppekilveien. Det var
arbeidere ved Langøy gruver
som ryddet plassen og bosatte
seg her omkring 1800-tallet.
Dette har også vært en plass
under Dyvika.
Nedre Soppekilen er neste
sted vi kommer til, denne plassen ble ryddet og bebygget på
1880-tallet. Nå er det folk fra
Oslo som benytter denne plassen som sitt sommersted, de
har satt opp en hytte ovenfor
det gamle huset og holder plassen i stand. I hagen ved huset
står det ett stort valnøtt-tre.
Det var mange hager i gamle
Kragerø som hadde valnøtttrær, det var sikkert mange sjøfolk som tok med seg ett hjem
for å plante det i hagen sin.
Sigbjørn Larsen ga ett valnøtttre til kommunen i forbindelse
med utgivelsen av boka ”Malernes Kragerø” i 1996, det ble
plantet inntil fjellet ved bussholdeplassen?
Det går fine stier rundt hele
Flott vannpost på Sølvodden.
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Her står det igjen gammelt jordbruksredsak tilhørende Dyvika.

Soppekilen og som har fredede
våtmarksområdene med mange fuglearter. Fastboende mener at det var flåter av tømmer
"sopper" som ga kilen navnet,
men her er det ingen elv eller
bekk som renner ut. Der det
var en fløtningselv som hadde
utløp i sjøen ble det ofte laget
"sopper" men en slik elv renner ikke ut i Soppekilen. Hva
da med navnet! Ved Soppekilen er det veldig mye sopp, det
kan være så enkelt?
Her kan man velge å ta en
avstikker ut mot Båten og Eidet som har en flott sti som
går i strandkanten hele veien

ut. Plassen Båten ble ryddet og
bebygget omkring 1880 årene,
her finner vi også en gammel
gruve fra samme tid hvor de
tok ut feltspatt og kvarts. Like
ved gruveinngangen er det
risset inn to ansikter, det skal
ha vært en svenske som jobbet i gruva som har risset det
inn. Fra gruva gikk det taubane ned til stranda. Gruva ble
skutt i stykker, nå er det bare
et åpent brudd. Når du er ved
Båten kan du ta en tur opp til
Båtheia. På toppen er det et
stort fjell som ligner på en båt
som ligger med kjølen i været.
Derfor navnet “Båten”. Båt-

heia ligger på ca 60 moh. Her
har du flott utsikt utover Soppekilen og Kjøpmannsfjorden,
ved Båtheia står ett av de best
bevarte steingjerde i Telemark
fra denne perioden. Skogene
langs hele kyststien har mange store og små steingjerder.
Steingjerdene er trolig et grensegjerde og ble bygd rundt
1770-årene. I denne perioden
ble folk i Norge stimulert til å
drive landbruk og det ble reist
mange slike gjerder. Bøndene
ble belønnet for å sette opp
steingjerder. Det har stor bevaringsverdi og er et unikt kulturminne for Kragerø.

Hegrefjell.

Nei, nå har vi kommet et
stykke vekk fra kyststien, vi
starter igjen ved Nedre Soppekilen og begynner på det fineste strekningen på kyststien.
Her passerer vi en vannolle.
De som bodde på Borteid gård
hadde alt de trengte, men vann
var det lite av i regnfattige
sommre. De hentet vann fra
denne vannkilden. Stien følger
strandkanten et langt stykke og
vi kommer til Slåtta eller Bakke
som det het før. Det ble ryddet,
bebygget og dyrket omkring
1850-årene. Det er Trygve Børresen som eier plassen i dag.
Plassen benyttes som sommerbolig. Ved Slåtta er det risset inn initialer i fjellet – “Ole
Olsen 1859”. Han risset
inn dette som et minne
før han dro over til
Amerika. Han kom
aldri tilbake igjen.
Vi går videre til ett
stiskille. Her kan
man velge å ta en
avstikker opp til
Hegrefjell 100
moh. som har
den beste utsikten i hele
området, med
storslått utsikt
over
skjærgården. Det er
merket med
blått helt opp.
Det er som
å komme til
snaufjellet, veldig fint terreng
å gå i. Istenfor
å gå samme vei
helt ned, kan du
fortsette der du
tok av opp til selve
platået Hegrefjell. Da
går du rett fra snaufjellet og du går ned i en
tett urskog. Det er som å
komme ned i en stor grønn
sal. Det er mulig noe tynne solstriper som slipper igjennom
grantaket. Her går det en fin

Kartet blir lagt ut
på www.turer.no

Gammel låve på Skottmyr.

Brua over til Barmsøya.

Her går vi forbi Nedre Soppekil.
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sti helt til du kommer ut igjen
på kyststien ved Skottmyr.
Navnet Hegrefjell kommer av
at det tidligere hekket mye hegre i området. Stien over Hegrefjell går forbi et flott steingjerde, det har også vært dyrket
mark her oppe. Et av husene
som sto på Hegrefjell ble flyttet
til Malmhella på Valberghalvøya i 1865.
Vi velger å gå samme vei ned
og fortsetter langs kyststien,
vi går forbi ett sted som heter
Sølvodden, navnet kommer av
at det var de ansatte på sølvvarefabrikken som hadde hytte
her. Eiendommen er nå solgt.
Det står en flott vannpost på
stedet. Stien går nå inn i en
del av Skjærgårdsparken, stien
følger stort sett strandkanten
frem til allmannebrygga som
er ett sjeldent syn i skjærgården. Formålet med Skjærgårdsparken var å ivareta allmennhetens friluftsinteresser,
den ble offiselt åpnet i 1994.
Det er bare den ene halvparten
av brygga som er allmannebrygge og tilhører Skjærgårdsparken. Den andre delen er
privat, men hvilken del er for
allmennheten og hvem del er
privat er det ingen som vet. Det
er sikkert det samme? Soppekilen har ihvartfall en allmannebrygge, men flere av de største
øyene i skjærgården har ingen.
Her er det greit å ta to minutter å nyte utsikten utover Soppekilen før man går videre opp
”Klova” og inn i landet igjen,
fordi dette var siste gang vi ser
sjøen på denne turen langs
kyststien. Stien fortsetter helt
frem til Skottmyr og ut på Borteidveien. Her følger stien Borteidveien et stykke til. Stien tar
av til venstre inn på en skogssti
ved Moltemyra og ut på veien
til Vestre Borteid. Mot Vestre
Borteid passerer vi et par store
isdammer. Vi venter på fortsettelsen av kyststien gjennom
Kragerø kommune.
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Jonn Eliassen i Notras Contracting:

Satser på restaurering
og oppussing
Med 12 års erfaring og mange gode kontakter,
kan Jonn Eliassen i Notras Contracting AS ta
hånd om oppussing, vedlikehold og restaurering
av bygg og leiligheter.
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Vi kan også påta oss mindre nybygg, og uansett hva det dreier
seg om, har vi snekkere, malere,
murere samt flis- og skiferleggere
som har lang erfaring fra byggfagene. - Flere av våre håndverkere
har god kompetanse innen flere
fagområder. Dette er håndplukket
personell, som gir effektiv drift og
gunstig pris for kunden.
De fleste av håndverkerne kommer fra Sverige og Litauen, og hele
virksomheten er bygget opp med
utgangspunkt i norske lover og regler. - Vi er svært fleksible, og kan i
de fleste tilfellene være på plass på
en byggeplass en uke etter at det er
inngått en avtale. Vi gjør alt for at
kunden skal slippe å vente.
I tillegg til oppdrag innen bygg

og anlegg, driver Notras Contracting med
utleie av fagfolk til store konserner som
Aker Solution og Grenland Group. Dette
gjelder i første rekke plate-og sveisearbeidere, industrirørleggere, industrimekanikere, formenn og ingeniører. På årsbasis
har bedriften ca 10 årsverk, og hele virksomheten drives av Jonn Eliassen fra kontoret i Bryggasenteret.
Et helt nytt satsingsområde er import
av vedlikeholdsfrie vinduer og dører. - De
kan leveres i alle mål, farger og fasonger.
Teknologien i fremstillingen av disse vinduene gjør at de kan produseres med
langt bedre varmetap enn nye norske krav
i norsk standard.
Vi har levert ca 30 vinduer og dører i
Kragerø det siste året, og regner med en
økning når produktet blir bedre kjent. Jungeltelegrafen går, og nylig fikk vi bestilling
til et leilighetsbygg i Oslo, sier Eliassen,
som har stor tro på det nye produktet.

Jonn Eliassen har stor tro på salg av vedlikeholdsfrie dører og vinduer i topp kvalitet.

OPEL i KrAgErø
Ny Opel får du hos oss. Husk Opel har 5 års garanti.
Vi har selvfølgelig også gode bruktbiler til salgs.

Vi kan service!
Og utfører service og reparasjon av alle
bilmerker opp til 7500 kg.
l Taksering av bilskader
l Rep. av bilskader
l Lakkering
l EU (PKK) kontroll av biler opp til 7500 kg
l Kontroll - rep- og fylling av klimaanlegg
l Vi skifter frontruter
l Vi reparerer frontruter
l Dekksalg
l DEKKHOTELL
l Barnesikring

Som du
ser ordner
det meste vi
nå
det gjelde r
r
bil

n
Velkomme
en
til oss for
bilprat

Kragerø Auto as
AUTORISERT OPEL VIRKSOMHET

Dalaneveien 13, 3770 Kragerø
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Tlf. 35 98 12 28

www.kragero-auto.no
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Termografi avslører varmetap og fuktighet

Byggmesterfirmaet Ole Gundersen AS
utvider spekteret av tjenester
Ole Gundersen kjenner skjærgården bedre
enn de fleste, og han har god oversikt når
det gjelder byggeaktiviteten i fremtiden.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Ole Gundersen har god oversikt når det gjelder byggeaktiviteten i fremtiden.

Gundersen sier at termografi
krever god kunnskap om byggfysikk. - Termografi kan også benyttes til å finne ut nøyaktig hvor
varmekabler befinner seg i gulvet.
Innen industrien benyttes teknologien blant annet til å finne sli-

tasje på produksjonsanlegg slik at
man kan gjøre noe før det stopper
helt. Piperehabilitering er også et
nytt satsingsområde for bedriften.
Pålegg fra feieren kan som regel
følges opp på en grei måte når
man har utstyr og fagfolk. Skade-

begrensning ved vannlekkasjer er
et annet felt der Ole Gundersen AS
har folk og ferdighet til å gjøre en
god jobb.
- Men fortsatt er tømrervirksomheten klart størst hos oss, og slik vil
det nok være i mange år fremover.

ALT I INTERIØRGLASS OG HELGLASS LØSNINGER

DØRER

VINDUER

GLASS

- Arealbegrensninger i kommuneplanen vil ramme byggebransjen hardt. Samlet omsetning fra
oppdrag med hyttene vil gå ned,
og derfor må vi være innstilt på
hardere konkurranse. Vi skal fortsatt satse både i skjærgården og på
fastlandet, og kvalitet i alle ledd er
nøkkelen til nye jobber, sier Gundersen.
Med to byggmestere, forskalingssnekkere, murere og tømrere
kan bedriften påta seg både små
og store byggeoppdrag. - Det er en
stor fordel for kunden å forholde
seg til en bedrift og ett telefonnummer. God kundekontakt er
helt avgjørende for et godt resultat.
Vi har avtaler med elektrikere, rørleggere og andre håndverkere som
gjør at vi kan organisere hele oppdraget. For å utvide spekteret av

tjenester og få flere bein å stå på,
har Gundersen blant annet satset
på termografi og trykktesting av
bygg. Et infrarødt kamera avslører
blant annet luftlekkasjer rundt dører og vinduer. Man avdekker også
områder med dårlig isolasjon i
vegger og tak. Dette danner grunnlag for en rapport som forteller om
konstruksjonsfeil som forteller om
mulig fuktighet og varmetap. - De
som skal kjøpe hus eller hytte, bør
absolutt vurdere termografi. Da
vet de hva de eventuelt kjøper. For
selgeren er det et viktig dokument
hvis det blir tvil om byggets beskaffenhet senere. Mange huseiere tror
de må etterisolere hele eller store
deler av huset når de kjenner at
det er kaldt i deler av huset, ofte er
det lokale feil som termografering
avdekker som kan utbedres langt
rimeligere enn å rehabilitere hele
huset - her er det penger å spare!

VANSKELIG Å FINNE NOE SOM PASSER?
ELLER BARE LYST PÅ NOE IKKE NABOEN HAR?
VI FINNER LØSNINGEN FOR DEG
Kammerfossveien 2, 3770 Kragerø

Tlf. 35 98 65 30
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Fax. 35 98 65 31

E-post: firmapost@kgr.no
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Hytteliv i Hull
”Kragerøs indre skjærgård”

Rundt og på øyene i Hull er det flere
fraflyttede småbruk. Mange av disse er det
bare rester igjen av, mens andre nå blir
benyttet som fritidshytter.
tekst: MORTEN RUGTVEIT

Det var en gammel boplass på Bukkøya
som brant ned til grunnen. Senere søkte
tømmermannen Øyvind Granholm om å
få sette opp en hytte på plassen, det var
bare grunnmuren som ble ferdig, denne
kan man fortsatt se på Bukkøya.
Da det ikke ble noe av hytta der, fikk
han i stedet kjøpt Kjeøya i 1934 for 600
kroner. Der bygde han hytta som han og
familien hadde i mange år.

Sankthanskvelden 1989 druknet 4 personer, det var Øyvind Granholm og bl.a.
hans to barn. Det skulle være en hyggelig
aften med grilling. De tok prammen over
til en liten holme ca 5-6 meter fra Kjeøya,
da ulykken skjedde.
Ca 1 år etter solgte enke Sigrid Granholm, Kjeøya til Kjell Storaker fra Bamble
for en høyere sum.
Enda lengre tilbake i tid, ca 1920, før
Granholm kjøpte øya, sies det at det var
her den første hytta i Hull ble satt opp.

Her har de satt fyr i ovnen, i bakgrunnen ser vi Hulløyknuten.
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Det var en ganske primitiv hytte laget
av jord.
Jeg hadde en tur nå i år til Kjeøya for
å se plassen der hvor jordhytta sto. Hytta
hadde blitt til jord og omgivelsene hadde
forandret seg mye. Den lave steinmuren
foran hytta som var laget som en slags
brygge hadde gjemt seg godt bak alt sivet, den lille idylliske vika var grodd igjen.
Hele plassen ellers var også i gjenngrodd
med tett skog. På de gamle bildene er det
ikke mye skog igjen, det kan se ut som de
akkurat har hogd en del tømmer og van-

standen den gang var høyere enn den er
i dag. Før var det tømmerfløting på Hullvassdraget, den ble som regel gjennomført i sammenheng med vårflommen,
siden fløtingen var avhengig av store
vannmengder.
Hytta som Granholm en gang satte
opp og som er oppgradet, står lenger
inne på øya. På ett av de gamle bildene
kan vi se den markerte og bare toppen,
Husefjell ved Auråen langt der bak. Den
har også nå en tett skog.
På bildet kan vi se at de har med seg

Skjærgårdsliv
Til venstre i bakgrunnen ser vi litt av Hestøya.

syklene. De pleide å ta med syklene i
prammen når de skulle på hyttene i Hull.
Dette var pga at det var mange loffere
som gikk langs hovedveien til Kragerø.
De livnærte seg stort sett gjennom sommerene ved å vandre fra sted til sted hvor
de fikk litt mat, tobakk og kanskje overnatting. Gofjell var ett naturlig stoppested når Løvstad åpnet sin første kolonial
i 1924. Det var ikke alle som var like ærlige når de så en sykkel langs strekningen
ved Gofjell.
Det er umulig å vite hvor den første
hytta ble satt opp i Hull.
Var jordhytta på Kjeøya den første?
Kanskje den ble satt opp som en jakt og
fiske hytte eller for tømmerfløtere.
Uansett så ser det ut som de koser seg
her på Kjeøya.
Hytte eller koie er en bygning som er
oppført for å kunne overnatte i over et
kortere tidsrom, en «arbeiderbolig» i et
område det ellers ville ta for lang tid å
komme til og fra for å jobbe. Mindre hyt-

ter ble også oppført for å varme seg i. I
dag er det kun fritidshytter i Hull.
Kanskje hytta på Løvtangen er den eldste? Det er en gammel hytte som ble satt
opp i 1885. Den har en fantastisk steinsatt mur, den er nesten som en skipsbaug
ut mot Hull. Hytta hadde også en flott
steinbrygge som ble ødelagt av isen pga
store variasjoner i vannstanden.
En annen liten artig ting. For lenge
siden sto det ett fantastisk badehus her
med nedsenkbar kum for damene. Badehuset ble brukt som betaling av egg fra
en gård ved Hull. Badehuset ble fraktet
over isen. Hvem som fikk badehuset har
jeg ikke funnet ut av.

Her ser vi de markerte toppen

Les mer om Hull på www.turer.no

Ved bordet ser vi Lars, Matinius og Tellef
Næs. Det fjerde navnet har jeg ikke tydet.

Slik ser det ut i dag, tett skog og mye siv i vannet.
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nnen til venstre i bildet.

Husefjell ved Auråen i bakgru
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Julerunden
Spatrrømpreegnninggeenr!

Cafè åpen kl. 11.00 -15.00

på s

ne
9 V hjelper deg med å fin
Praktisk varmedetektor
t
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en
rer
fise
nti
ide
n
De
dårlige isoleringsområder! hjemmet ditt ved at
kk i
både varme- og kalde tre
områder.
r
ove
er
nn
sca
du peker og
å bruke, hjemmet ditt
Varmedetektoren er enkel
energisparende.
blir mer komfortabelt og

Bestilling
på julebord

399,-

Stor og
spennende
meny
Take à way
på alle
retter

gerø
Jernbanetorget, 3770 Kra
nia-kragero.no
jer
st@
po
Tlf. 35 98 16 68 -

Is
ab
ellas
Cafe & Restaurant
Storgata 1, Torget

Tlf. 468 74 124

Kaffe og vaffel
med tilbehør

kr.

Restaurant åpen fra kl.15.00

Stor
juletalerken

isabella-dimitrova@hotmail.com

Åpningstider:

240,-

kr.

Man-tors: 11-21
Fre-lør: 11-22 Søn: 13-21

VÆR DEN FØRSTE TIL Å TESTE
EN VERDENSNYHET!

Dagens middag
med kaffe

99,-

kr.

Ukedager man - tors

Vegg LED-leselampe

Gulv LED-leselampe

498.KUN KR

llinse
Endagslinsen DAILIES TOTAL1® er verdens første silikonhydroge
å
for
80%
enn
mer
på
er
t
nholde
Vannin
hold.
vanninn
med gradert
etterligne øyets naturlige vanninnhold. Dette er helt unikt!

349.FRA KR

Ring oss for å bestille en time. Pris for synsundersøkelse kr. 350,-

Torvgaten 10, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 36 39

Bakeri og konditori, Kr
agerø
Tlf. 35 98 11 15

39,-

Konditori, Volum i Sann
idal
Tlf. 35 99 22 21
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Bestill julebloms
å få dem levertetne nå
den
dagen du ønske
r

i byen

BLOMSTER
Torvgata 22, 3770 Krage
rø
Tlf. 35 98 18 14

er t Snitter
Catering t Koldtbord t Canape

N
O
B
N
BO
RESTAURANT

Husk røkelse!

JEANETTE
Tlf. 976 64 118
www.bonbonjeanette.no

NYE

Kongerøkelse 20 g 41,Apotekets røkelseslampe 149,-

Kaker til alle anledninger.
40 stk.)
1,2 kg marsipanfigurer til kr. 465,- (ca
Tar imot bestilling på småkaker til

jul

, Tlf.xx35xx98xx68xx88
otek
Vitusap
Navn Tlf.:
tekKragerø
Vitusapo
0, xx –xx
8:30-16:3
ag:
man-fred
der:
xx–xx, lør
fre
Åpningsti
man–
tider:
Åpnings

Spisestedet for enhver anledning
ER
VI BAKGNE
E
VÅRE R FOR
KAKE OG TIL
HUSETERING
LEV

SØNDAGSJULEBUFFET

198.-

torsdag 8:30-17:00, Lørdag 9:00-14:00

JULE
TALLE LUTEF RKEN
ISK
HVER D M.M
AG

RESTAURANT
NYE
YTRE STRANDVEI 24, 3770 KRAGER l
Ø TLF. 35 98 31 11
MAN-ONS: 10.30-21.00 l TORS-LØ
R: 10.30-22.00 l SØN: 12.00-20.00
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Her står hele turgjengen klar på brygga.

Har du lyst til å være med ”Ryggsekkane”
på tur? het det i en notis i den elektroniske
avisa ”Flaskeposten” på Skåtøy. For
påmelding ring ”Per med Bikkja” stod det.
Slik gikk det til at vi fikk oppleve Store
Saltskjærholmen og Sauøya sammen med
tur-entusiastene fra Skåtøy.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Per med bikkja.

”Ryggsekkane” på Skåtøy møter hverandre hver annen helg hver måned.
Da arrangerer de en felles tur med
matpakke og noe leskende i sekken
til ulike reisemål i Kragerø. Denne
gang var det Store Saltskjærholmen
og Sauøya som stod på programmet.
Ingen av disse øyene har offentlige
fellesbrygger. Det er forresten et generelt problem i hele skjærgården.
På den annen side er det jo på denne
tiden av året svært mange private
bryggemetere ledig, men det er jo
med en viss følelse av ”tresspassing”
at man da går i land.
Vi tok likevel sjansen på å anektere
Eva Kramers brygge på Store Saltskjærholmen. Tidligere gav faktisk
slåtten på jordene her fòr til en ku.
Det var folkene fra Sauøya, Elida og Hans Kristoffersen som slo holmen. Øya rett utenfor
Saltskjærholmen kalles
for ”New Zeeland”. Det
var brødrene til Hans
som kom hjem fra sjøen
som gav denne holmen
navn, forteller Grethe
Olsen. Hun var mye på
Sauøya som liten.
Skogbunnen på Saltskjærholmen var overdrysset med sopp. Per
med bikkja tok ledelsen.
Han hadde vært her før.
Hovedstien på øya går i en fin runde.
Her finner du små tjern. Flott blandingsskog og god utsikt fra toppen.
Her ble det første rast for Ryggsekkane, og kaffetermosen kom fram.
Vi gikk turen slik at vi etter rasten
kom ut til vannet mot Bærøy her går

stien i en fin vei helt nede ved
stranden før den kommer til den
morsomme ”korketrekkeren” som
er en av de mindre kjente severdighetene i skjærgården vår. Veien
går under og over en bro i en spiral, og steinarbeidene langs veikantene er imponerende og solid
utført.
Fra Saltskjærholmen gikk så
turen videre til Sauøya. Dette er
Arild Gundersens rike. Vi fikk lov
til å legge til hos ham og han ledet an turen inn over øya. Igjen er
det en flott rundløype som tar oss
med Sauøya rundt. Her ute var det
småbruk med kyr og sauer fortalte
Arild. Stiene har grodd igjen fordi
hyttefolka nå til dags ikke kommer
hit for å låne telefonen mer. Alle
har jo fått mobiltelefon. Stiene var
imidlertid ikke vanskeligere å finne enn at etter at vi hadde passert
et tornekratt så var det fint å følge
stien rundt i skogen på øya. Også
her fikk vi fin utsikt fra toppen av
øya. På Sauøya ble det også drevet
isbruk og det finnes rester etter
flere av dammene ut mot Skåtøysunda, selv om hoved-demningen
ble sprengt for noen år siden.
Selv har Arild Gundersen livnært seg som fisker, og er en av de
svært få Kragerøfiskere som fortsatt har en plass i fiskermantallet.
–Det er tull å frede ålen. Den er
det jo mengder av i Kragerøskjærgården. Den kunne vi godt ha fisket her, mener Gundersen. Ellers
er hummerfisket omtrent som
elgjakten. I skjærgården regnes
tidsregningen før eller etter hummerfisket. Arild har 50 teiner. Det
blir nok noen svartinger i år også!

På tur

”Rygg
Holmen like ved Store Saltskjærholmen heter New Zeeland, forteller Grethe Olsen.
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Arild Gundersen ledet omvisningen på Sauøya.

med

sekkane”
Dagens første rast
på toppen av Store
Saltskjærholmen

Stien ut mot Bærøy løper vakkert langs stranden.

Korketrekkeren på Store Saltskjærholmen er en av skjærgårdens mindre kjente severdigheter.
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Ventilasjon, inneklima,
varme og enøk
VIVE står for ventilasjon, inneklima, varme og enøk,
og når man legger til AS blir det til en bedrift
med fire heltidsansatte og tilhørighet i Kragerø
Næringspark på Fikkjebakke.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Dessuten benytter Vive seg av en person som bor i Oslo som betjener service og teknisk drift av næringsbygg
i området. Vive har også gode forbindelser til bedrifter innen relevante fagområder i osloområdet. Fordelingen
budsjettmessig på serviceavtaler er for
tiden ca. 50 prosent lokalt, og 50 prosent i Oslo.
Innehaver Lars Dobbe og Jarle Tonstøl er ingeniørene med lokal tilknytning, en tilhørighet som er hovedårsaken til at bedriften har tilhold i Kragerø.
Det er helt nødvendig å hente oppdrag utenfor Kragerø for å kunne drive
et såpass stort firma innen vårt fagområde. - Vi har en god del oppdrag hos
andre bedrifter her i næringsparken,
og dessuten har vi et godt samarbeid
med blant annet Kruse Smith, som er
flinke til å velge lokale underleveran-

dører, sier Dobbe. Når det gjelder oppdrag
fra Kragerø kommune, har det ikke skjedd
noe som helst i løpet av 12 år, selv om Dobbe har forsøkt flere ganger. - Selv om vi har
vært rimeligere på pris, og fullt kvalifisert på
lik linje med konkurrentene, har vi ikke fått
en eneste jobb direkte fra kommunen. Jeg
skjønner det ikke, men vi kan ikke la sånt gå
for hardt innpå oss.
Via Kruse Smith har Vive fått oppdraget
med å levere ventilasjonsanlegget til et prosjekt i regi av Statsbygg i Skien. Det var også
via Kruse Smith Vive fikk jobben med Helle
skole. - Når det gjelder Statsbygg, jobber
vi med bygningsinformasjonsmodellering
(BIM). Vi har nylig investert i slik programvare. Denne form for prosjektering gir bl.a.
muligheter for såkalt ”krasjtesting”, slik at
man kan få luket ut kollisjonspunkter mellom de forskjellige tekniske fag så tidlig som
mulig i prosessen. Dette er svært nyttig i
næringsbygg, og vi skal bygge opp enda mer
kompetanse på dette spesielle området.

.Lars Dobbe og Vive AS holder til i Kragerø Næringspark på Fikkjebakke.

OLE GUNDERSEN AS
BYGGMESTERFIRMA

l
l
l
l
l
l
l

Nybygg/tilbygg
Byggrehabilitering
Muring
Piperehabilitering
Brygger
Termografering
Fuktmåling
Tlf. 901 40 713

ole@ole-gundersen.no - www.ole-gundersen.no
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- Det skal være hyggelig å handle!
- Julehandelen skal
være noe mer enn
å velge varer fra
hyllene.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Selv om det er en hektisk tid, er
det mange kunder som liker å slå
av en prat. Vi legger ekstra vekt på
å gjøre det koselig frem mot høytiden. I helgene serverer vi kaffe
og småkaker og hvis alt går som
planlagt ,skal vi også i år rigge til
langbord for barnehagebarn med
nissebesøk, servering av grøt og
godteposer som høydepunkt.
Det sier daglig leder Erik W.
Kristensen i Kiwi Kragerø. Vinteren er generelt en stille tid for
butikken, men åpningstidene står
fast - uansett. Kiwi er åpen fra 7
til 23 fra mandag til fredag og fra
8 til 20 på lørdager. - Frem mot jul
skal vi også ha søndagsåpent, sier
Kristensen. Han ser av statistikken at søndagshandel blir stadig
viktigere.
Arbeidet med bybrua har vært
en strek i regningen for næringsdrivende i Bryggasenteret, og nå
ser de frem til at ”veien over Blindtarmen” skal åpnes. - Jeg håper at

Erik W. Kristensen legger vekt på at det skal være hyggelig å handle, og en hektisk førjulstid er ikke noe unntak.

brua er klar før julehandelen tar til
for alvor, sier Kristensen.
De fleste kundene opplever

TiL menn:
Skjorter
Gensere
Bukser/jeans
Skinnjakker
Belter
Luer
Hansker
Skjerf
m.m.

innom
Stikk tikk på
u
vår b 2 som
300 m v GOde
er a
bugn eidÉeR
GaV

bare butikklokalene, varene i hyllene og kassene. Men det skal veldig mye mer til for at driften skal

TiL dame:
Kjoler
Bluser
Skjørt
Bukser
Topper
Gensere
Jakker
Kåper
Frakker
Pelser
m.m.

klær & design
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være optimal. - Varehåndtering,
ryddighet, renhold, kompetanse
og positiv betjening er viktige

stikkord, sier Kristensen - som
uansett legger mest vekt på at det
skal være hyggelig å handle.

Smykker
Skjerf
Luer
Vesker
Hansker
m.m.

Kragerøveien 111 - tlf. 35 98 23 95
www.skinnbua.no
man-fre 10-17 - lør 10-15 - åpent også etter avtale
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Kragerø som vinterby?
Det er ikke lenge
siden Kragerøs gater
var trange som reketrålere av turister
fra hele landet. Det
er heller ikke lenge
siden det
fantes gatemusikanter på torget, uteservering på restaurantene og ingen båtplasser i havna. Nå
er det derimot stikk
motsatt.

havn, vi
”Der du finner en
; Kragerø
synger ditt navn
s by.”
du er sommeren

tekst og foto: ALEKSANDER LARSEN

Kragerø sommerbyen er et kjent
varemerke for mange, men vinteren er en ukjent finurlighet.
Det hender at Kragerøfolk møter
fremmede mennesker og når man
dertil svarer på hvor man er fra,
forekommer det ofte at den fremmede lurer på hvorfor beboerne
velger å oppholde seg der om vinteren.
Det er et kjent faktum at byen
stilner i takt med denne årstiden.
Befolkningen halveres to ganger
og som følge av dette halveres nær
sagt også byens servicetilbud. Butikkene stenger, båttransporten
blir sjeldnere, kinoen viser mindre
filmer, lokalavisen blir tynnere og
hyttene blir tomme. Til og med de
offentlige toalettene ved Blindtarmen stenger.
Emilie Fekene fra Horten besøker hvert år hytta til sin onkel
og tante på Bærøy for å glede seg
over sommeridyllen mellom Kragerøs holmer og skjær. Hun har
opparbeida seg faste tradisjoner
for å gjenopplive nostalgien.
- ”Det første jeg gjør er å løpe
fra ferjekøen for å kjøpe meg en
softis med smelta sjokolade på
den gode iskrembaren i smauet.
Det er et absolutt must!”

Hun er ingen avviker fra resten
av ungdommen når det gjelder
aktiviteter; bading, soling, vannski, pilsing, shopping og vennehenging, men dette skjer av naturlige årsaker ikke om vinteren.
- ”Jeg er ikke i Kragerø om vinteren av samme grunn som at
Hemsedal ikke appellerer til meg
om sommeren. Det er lite folk der
og butikkene er stengt. Dessuten
stenger de av vannet på hytteområdet for at det ikke skal fryse på
den tiden av året.”
Emilie kjenner ikke noe særlig
til lokalborgerskapet fordi hun
rett og slett ikke har kommet i
kontakt med noen. Det er ikke
ukjent at Kragerøfolk kan være
litt inneslutta og vage mot turister, generelt også nye mennesker,
som kommer og okkuperer byen i
fellesferien.
- ”Jeg har inntrykk av at Kra-

gerøfolk gjemmer seg litt for oss,
og føler at turistene tar litt over,
og derfor holder de seg litt på avstand.”
- Hvordan ter lokalfolket seg?
- ”Joviale folk! Liker å snakke om
bygda si. Tar kanskje en skjærgårdsvise i ny og ne.”
Turister er en enorm ressurs for
lokalsamfunnet, og kommunen
legger i stor grad opp til et bredt
turisttilbud.
Det er derfor beleilig at denne
ressursen ikke lar seg utnytte store
deler av året.
På Visit Kragerø sine nettsider
er det hovedsakelig sommeraktivitetene som er i fokus. Det kan
nesten virke som om Kragerø holder stengt etter høysesongen er
over, men slik er det ikke. De 40
000 turistene som folkevandrer

hjemover igjen så fort den første
linerla trekker, har bare ikke opplevd det enda.
Skitur på Jomfruland, skøyting på flatskjær, snøskutertur til
Stråholmen, aking i Studsdalen,
isfiske Langårdsund og julehandel i smaua er alle aktiviteter som
er mulig å gjøre. Det er også noe
eget å sitte ute på en forblåst øy
i skumringen godt og varmt med
ild fra peisen.
Hvorfor kommer det da ikke flere
til Kragerø om vinteren?
En overvekt av sommerpromoteringen fører vinteren litt i skyggen. Når man er god på en ting
gjør man det gjerne enda bedre,
og man glemmer de andre mindre
gode sidene. Det ligger i Kragerøs
kultur å være sommerby, som
kystby blir man ofte tilknytta båt,

og med det trekker folk paraleller.
Fjellet har på en måte blitt forbeholdt retten til vinter, men kystbyen har likevel noe unikt ved seg
om vinteren som ikke fjellet har.
På spørsmål om hva som skulle
til for at Emilie skal dra til Kragerø
om vinteren svarte hun følgende:
- ”Mer liv; åpne butikker, flere
turister og åpent vannkran på
hytta”
Det er håp for vinterkystbyen.
I fjor lanserte kommunestyret
Julebyen Kragerø hvor det ble
investert store summer for julepynt og dekorasjoner til å pryde
smaua. Om vinterbyen etableres
og promoteres kan dette kanskje
snu den dystre tomheten i Kong
vinters halvår. Denne artikkelen
er ett bidrag.
-”Denne byen burde males (om
vinteren)”

Frakt
Frakt -- Betongpumping
Betongpumping -- Septiktømming
Septiktømming

TØMREROPPDRAG - SNEKKERVERKSTED
TOTAL LØSNING - VAKTMESTERTJENESTER - ETTERSYN

MOBIL:
MOBIL: 906
906 38
38 262
262

www.kystfrakt.no
www.kystfrakt.no -- tb.thors@online.no
tb.thors@online.no
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Lokal kunst fremhever Solbekks utstillinger

- Mange unner seg et
møbel som julegave
- Mange har bestilt nye møbler til jul, så nå
er det en hektisk tid med levering. Av aktuelle julegaver kan nevnes saccosekker, barnestoler, hvilestoler og tepper. Noen velger
å gi et gavekort, noe som alltid er populært
å få. Det er også blitt mer og mer vanlig at
man unner seg selv et møbel som julegave.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Alt er på stell i hele byens møbelforretning ved Jernbantorvet. Men
alt er likevel ikke akkurat som før.
Man legger merke til det med en
gang man kommer inn i butikken.
Lokal kunst preger utstillingene,
og bidrar til å fremheve produktene. - Dette er vi veldig fornøyd
med, sier Sindre og Audun, og tar
Skjærgårdsliv med på en omvisning.
Når vi spør om trender innen
møbelbransjen, er det en ting som
blir fremhevet: Det dreier seg om
litt røffere produkter enn tidligere,
spesielt når det gjelder bord og

stoler. Ellers er det ikke en spesiell
trend som råder, tvert imot er det
større variasjoner enn noen gang.
Solbekk Møbler AS er med i kjeden Fagmøbler. Dette er en kjede
som passer forretningens størrelse, og som gjennom samarbeid
gjør det enklere å drive effektivt.
Dessuten profilerer Fagmøbler
seg nasjonalt, spesielt nå gjennom programmet ”Oppgrader”
på TV2, hvor kjeden får vist et utvalg av sine mange lekre møbler.
Dette kommer også den lokale
møbelforretningen til gode. Det
er ingen motsetning mellom lokalt særpreg og medlemskap i en
fagkjede. Solbekk Møbler frem-

Audun og Sindre Solbekk i salongavdelingen. Utstillingen fremheves av lokal kunst på bordene.

står uansett som noe helt spesielt,
med et servicenivå man neppe
finner maken til i bransjen.

Solbekk har satset spesielt på
tepper de siste årene, og har et
imponerende utvalg. Det gjelder

også for senger og madrasser, som
har sin egen avdeling i tredje etasje.

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

Trepleie
Trefelling

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

Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

Ring for avtale!

PEDER
AARØ
Tlf. 90 76 15 76

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

www.skagerak-trepleie.no
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Fotballgutter på tur til Kragerø i 1947
tekst og foto: FINN-eRIK LEVIN

Det var den gangen da det var sommervær
og varme gjennom hele skoleferien. Lederne for småguttelaget og guttelaget i Ski
Idrettslag organiserte en ukes ferietur for oss
guttene til Kragerø og omegn august 1947.
- Vi var nærmere 40 ungdommer og ledere i alt som tok toget fra Ski til Oslo der vi
gikk ombord i den legendariske s/s Galtesund med kurs for Kragerø. Der ble vi innlosjert på en gjenglemt tyskerbrakke hvor

vi på et halmdekket gulv rullet ut våre soveposer. Soveposer var mangelvare så nær etter krigen og mange av oss hadde fått laget
noe som liknet, og det gjorde samme nytten.
Tyskerbrakka var klubbhuset til den lokale
fotballklubben og lå like ved fotballbanen.
Foruten at vi hadde en herlig sommermiddag på Victoria Hotell med kokt kald
makrell med salat og sursøt rømmesus, og
naturligvis rabarbrasuppe, var det ledernes
fruer som sørget for matstellet for oss. Vi led
ingen nød, nei.

Din trafikkskole

Etter to vennskapskamper mot henholdsvis Kragerø og Langesund, var det lagt opp
til telttur på Jomfruland med bading, leker
og konkurranser. Også et besøk på øyas to
fyrtårn fikk vi tid til, guidet av fyrvokter Laureng. Etter et par dager på øya, reiste vi videre med tog til Skien og Brevik. Der spilte vi
vår tredje kamp, mot fotballklubben fra Brevik. Samme dag gikk turen hjem til Ski med
tog via Oslo Vestbanestasjon. Det sportslige
resultatet av turneen var overveldende med
seire på alle kanter, tror jeg. Hvem husker vel

de tapte slag? - Men jeg minnes turen som
en fantastisk opplevelse i tenårene, og seksti
år etter, er jeg fortsatt meget takknemlig for
den innsatsen lederne gjorde for oss.
Bildet som avslører at det egentlig var to
fotografer som knipset samtidig, ble tatt
med et 6,5x11 cm Kodak belgkamera fra
1925. Bildet er tatt utenfor ”tyskerbrakka” i
Kragerø før avreise til Jomfruland og viser fra
venstre, bakre rekke:

Ta førjulsvasken på bilen
i vår nye vaskemaskin

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

Åpningstider:
Man-fre: 07:00-22:00 Lør-søn: 08:00-22:00

TM

TM

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

Tlf. 35 98 20 14

Wright

Sunnhet til folket!
Frukt og grønt gir vitaminer og mineraler
til håret.

Wright

NEI TIL FRUKT- OG GRØNT MOMS

VI FORTSETTER Å HOLDE PRISENE NEDE!
i
såpent
Søndag

er

desemb

14-20

7-23 (8-20) KIWI KKragerø

(Sentrums lengste åpningstider!)
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Leder Hjalmar Aalvik, Knut Grefsli,
Erling Johnsen, (personen som dekkes
av Erling er ikke identifisert), Kjell
Halvorsen delvis skjult bak Jan Nistad,
Otto Høyer Andersen, Elling Rustad,
Kjell Andersen, Tor Leverbøn Eriksen, Kjell Nielsen,
Enok Mørk, Pål Levin, Anton Berger og leder Asbjørn Lier.
Midtrekken: Bjørn Holger Andersen, Guttorm Ruud,
Alf Dahlgren, Kjell Østlie, Westy Magnerud og
Tor Nielsen. Fremre rekke: Ulf Caspersen, Arne Ustvedt,
Gunnar Johnsen, Gunnar Andresen Enga, Odd Andersen,
Trygve Ødegård, Kjell Martinsen og Erling Andresen Enga.

Tlf. 93 20 52 76
–

JAN HOLM
Sjådamvn. 24

•
•
•

a/s

• 3770 Kragerø

Verdi
Tilstand
Skade/skjønn

Skjærgårdens arkitekt tjenester

• takstholm@tamail.no
Over 30 års
takseringspraksis med
bred og god
kunnskap
i lokalmarkedet!

Mer enn 30 års erfaring!
Ring meg på mobilen

900 92 064

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

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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TØMRERARBEID - NYBYGG - RESTAURERING

Opplev Jomfruland fra

hesteryggen
l

l
l
l

Ridekurs for både nybegynnere og lett øvede ryttere
fra mandag - fredag
Også mulighet for turridning i ukedager og helger!
Tar også oppdragskjøring med hest og vogn
Vi har oppvarmet lavvo med mulighet for grilling.
For mer informasjon ring:
Tlf. 452 64 976 eller 928 49 248
Epost: annaajg@hotmail.com

åpent
r
a
h
i
V
g hele
a
d
r
e
v
h
n!
vintere

Jomfruland
ridested

:)

INGEN OPPDRAG FOR STORE, INGEN FOR SMÅ
SENTRAL GODKJENNING
10 ÅRS ERFARING MED BYGGEOPPDRAG
I SKJÆRGÅRDEN

SJÅDAMMVEIEN 97, 3770 KRAGERØ

TLF. 93 45 13 95

EPOST: arviriso@online.no

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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”En sko er ikke en sko…”

Fiske-konkurranse på Arøy

- Sport 1 skal alltid
være en faghandel!

Det har pågått en intens (familie)konkurranse på Arøy i år. Lars og svoger
Morten er stadig ute etter ørreten.
På vårparten fikk Lars en flott ørret
på 2,7 kg - og trudde han var uslåelig.
Men Morten tok likevel innersvingen
på Lars i løpet av sommeren med en

Magnus Asbergsson assisterende butikksjef hjelper deg gjerne med å finne riktig sko.

- En sko er ikke en sko, sier butikksjef Stian Størseth,
og forklarer nærmere:
tekst og foto: WILLY NILSEN

-Det gjelder i første rekke løpesko og innesko. Anatomi og beinstilling er ulik fra person til person, og man ikke kan plukke sko
rett fra hylla uten å risikere problemer.
Tor Sport AS er medlem av Sport 1-kjeden, som består av nærmere 200 frittstående butikker, med felles lager og gode
interne løsninger som kommer medlemsbutikkene til gode. - Vi er en faghandel. Det
innebærer blant annet at våre ansatte skal
ha god kjennskap til bransjen og vareutvalget.
Størseth mener det nå går et klart skille
i bransjen mellom dagligvaresport og faghandelsport. - Vi ønsker å gi kundene gode

ørret på hele 4,6 kg. Og som om ikke
det var nok, fikk han en på 3,2 kg på
samme turen ...
Fiskene ble behørig veid i vitners
nærvær - og fotografert - sånn at
Morten har den dokumentasjonen han
trenger!

Byggmester

råd og selge riktige produkter. Det betyr
blant annet at vi må ha solid kompetanse
og dessuten bruke tid på hver kunde.
Hos Tor Sport kan du måle fotbuen på
en varmeplate og tilpasse demping til beinstilling og anatomi. Det er en god start
på et godt skokjøp.
Tor Sport har over 2500 ulike varer i hyllene, og opplæring av ansatte blir høyt
prioritert. - Vi har vår egen nettportal der
de ansatte får inngående kjennskap til nye
produkter. Det betyr fornøyde kunder og
gjenbesøk.
Sport 1 går stadig nye veier for å sikre
handel med god kvalitet. Vårt mål er at
kunden skal få riktig sko tilpasser sin fot.
Feil sko kan gjøre stor skade.

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

ved forsikringskader
Salg av Konsmohus
www.konsmohus.no

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

design av logo,
trykksaker og websider
www.mgt.no

UL
GOD J DT
GO
OG ET ÅR!
NYTT

en natur og historieguide i Kragerø

www.turer.no
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ALT AV GRUNNARBEIDER
OVER SJØ OG LAND!

Norges
ledende
på
K R A G E R Ø
øst- og sentral-Europa

Maskinentreprenørenes Forbund

www.kalinkatours.no
www.kalinkatours.no
epost: post@kalinkatours.no
e-post
kalinka@kalinkatours.no
tlf.
35
F L I 98S99&60 Mfax.U35 R98 10 23
tlf
35 98 99 7,603.etasje.
fax 35 98
10 23
Torvgaten
Kragerø
Kragerø - Tlf. 35 99 10 90 - www.farsjoe.no

K R A G E R Ø
F L I S & M U R
Terje Pedersen
90136115
Knut Erik Bergum
90952058

www.krageromur.no
Kragerø flis og mur leverer alt innen
murarbeider ute og inne.
Høy fagkunnskap på våtrom.
Leverer alle typer membraner til våtrom.
Sentral godkjenning tiltaksklasse 2. for murarbeider.
Kostnadsfri befaring.
Tett samarbeid med tekniske fag.
Høy lokalkunnskap om Kragerøskjærgården.
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Kartgjengen, fra venstre Elsa og Rolf Kristiansen og Eva Isnes.

Lager kart med navn
og stier på Gumøy
”Oles hatt” ligger midtveis ute i den vesle
vika ved Risbråten på Gumøy, forteller Eva
Isnes. Bremmen kommer til syne når det er
lavvann! Eva er primus motor for en gruppe
som har arbeidet med å samle inn navn på
Gumøy til et nytt kart over øya.
tekst: SIGBJØRN LARSEN

Eva Isnes, Elsa Kristiansen og Rolf
Kristiansen er med i gruppen som
har arbeidet med det nye kartet.
Kartet viser en rekke navn og stier
på Gumøy. – Mange finner ikke
de gamle stiene igjen. Det ville vi
gjøre noe med, sier de. Det er også
fint å ta vare på gamle navn før de
går i glemmeboken. Ofte betyr jo
slike gamle navn også noe spesielt, og ofte har de sitt opphav i stedets kulturhistorie, fremhever de.
-Jeg har gått på besøk og drukket hvitvin, ler Eva, når jeg spør
hvordan de har arbeidet med inn-

samlingen av alle navnene. Egil
Ellefsen og Erik Ballestad og Ellef
Ellegaard er blant Gumøy-folkene
som har bidratt til det nye kartet.
Gruppen har samlet inn over 50
navn som nå skal med på det nye
kartet over Gumøy. Her finner vi
for eksempel navn som Vervodden og Skibsekra ved det gamle
fergeleiet under vestre Gumøyknuten. Her ble det bygget skip,
forteller de. Spennende navn fra
seilskutetiden er også Skibleisundet og St.Crux. Skibleisundet
eller Skipsledsundet som vi ville
ha kalt det i dag, var sundet mellom Gumøy og Fluer og betegner

”Oles hatt” ligger midtveis ute i den vesle vika ved Risbråten på Gumøy, forteller
Eva Isnes.

sundet der skipsleden gikk, der
skutene seilte. Hva det merkelige
navnet St.Crux stammer fra er det
ingen i dag som vet. Med mindre
noen kan ta kontakt med oss etter
denne reportasjen, dersom de har
flere opplysninger. Isaks stykke,
Simens bakke og Ragnvalds åker,
33

forteller jo noe om hvem som har
bodd her og dyrket jorda.
Gruvedalen, gruvejordet og isdammene forteller om tidligere
tiders industrielle virksomhet
med isbruk og bergverksdrift på
Gumøy. Kalvetangen og Revåsen
er navn knyttet til både fedrift og

dyr i naturen. Kartet forsynes også
med merking av de gamle stiene
og veiene på øya. Her kommer
det til å bli flere løyper og følge og
flere turmuligheter for de som vil
ta seg en tur i skjærgården. Kartprosjektet er et samarbeid med
Kragerø kulturkontor.
– Vi vil fremheve kultursjef Harald Bothners positive innstilling
og samarbeid om prosjektene våre
her på Gumøy, sier ”kartgruppen”.
Flere av dem har også deltatt i
dugnadsarbeidet med å restaurere den gamle vakthytta på toppen
av Vestre Gumøyknuten. Også det
et av prosjektene som det har vært
samarbeidet med kulturkontoret i
Kragerø kommune om. Det nye
kartet vil gjøres tilgjengelig både
som oppslag på Gumøy og bli og
finne på turistkontoret.
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Solid håndverk er bærebjelken
for Kragerø Flis og Mur
For to år siden ble Rune Brekka, Terje Pedersen og Knut Erik Bergum enige om å samle
kompetanse, ideer og erfaring i ett firma.
Det var starten for Kragerø Flis og Mur AS.
Solid håndverk er selve bærebjelken for
virksomheten, som i dag teller syv ansatte.
tekst: WILLY NILSEN

Skiferlegging, støping, piper,
grunnmurer og alt som har med
bad og andre våtrom å gjøre står
for brorparten av oppdragene.
Kragerø er hovedmarked, og i likhet med mange andre håndverksbedrifter er skjærgården svært
viktig for å holde hjula i gang. Etter hvert som stadig flere fritidsboliger blir koblet til kommunal
vannledning, øker også behovet
for å legge inn bad.
- Vi utfører alt av mur- og flisarbeid, og kommer gjerne på en befaring enten det er i skjærgården
eller på fastlandet, sier Knut Erik
Bergum.
På nettsiden www.krageromur.
no leser vi: ”Ingen oppdrag er for

store eller for små. Vårt hovedfokus er at kunden skal være fornøyd med den totale opplevelsen
vedrørende våre engasjement.”
- Vi har gode kontakter med elektrikere, rørleggere og snekkere
og kan gjerne stå for et helt byggeoppdrag. For kunden er det en
stor fordel å ha ett firma og en
kontaktperson å forholde seg til,
sier Bergum.
Utviklingen har vært svært positiv siden starten for to år siden,
og det er verd å merke seg at Kragerø Flis og Mur alltid har minst
en lærling med på laget. På den
måten sørges det for rekruttering
til faget og til egen virksomhet.
Kragerø flis og mur er et murfirma som har sitt hovedvirke i
Kragerø regionen. Vi utfører alt

Knut Erik Bergum og Joakim Pedersen viser et nydelig baderom. Pedersen er lærling, og snart klar for fagprøve.

av mur og flisarbeider håndverksmessig og til riktig pris. Vi utfører alle typer muroppdrag både i

Kragerø og skjærgården. Vi bidrar
gjerne med konsulenttjenester
vedr. valg av løsninger. Befaringer

av oss er kostnadsfrie. Ta kontakt,
vi er til for deg.

Forskaling/-støping l roV-tjenester l SjøleDninger l ViDeoinSpekSjon l UnDerVAnnSboring l UnDerVAnnSSkjæring l UnDerVAnnSSVeiSing l sVeising aV pe-rør

“Vi tar oss gjerne
vann over hodet”
Alfa Dykk utfører en rekke forskjellige tjenester,

ta kontakt med oss.

Svelvikveien 81 • 3039 Drammen
Telefon/Vakttelefon: 99 37 89 19
www.alfadykk.no l post@alfadykk.no
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Rovfugl.

Rådyr.

Mår.

Sportegn

er en morsom øvelse om vinteren
For mange kan vinteren være en
hard tid for naturinteressen. Det
meste ligger gjemt under snø og is,
men selv om vinteren kan det være
mye å få øye på i naturen for den
som vet og se. Alle sportegnene er
en morsom øvelse for oss som er
ute i skog og mark.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Mår
Disse pussige sporene fant jeg i et ulendt skogsterreng
ute på Arøy. Ved første øyekast kunne sporene minne om
en elg som hadde kommet gjennom skogen, men ved
nærmere ettersyn så jeg to poter i hvert av sporene og så
var det også noen striper som gikk nedover i bakgrunnen
av hvert spor. Sporene fortsatte nedover den vesle fjellklemstra og ble borte i en steinrøys. Jeg antok dermed at
det måtte ha vært et dyr som hadde hoppet seg nedover
her som hadde laget disse sporene. Om sommeren har

jeg ofte sett måren ved hytta. Den hopper nettopp slik
bortover. Minken gjør også det, men etter størrelsen på
disse sporene tror jeg mer på mår enn mink. Derfor blir
den første gjetningen i sporleken på mår. Hva tror du?
Kanskje du har tatt noen morsomme sporbilder selv i
vinter? Send inn til morten@turer.no. Vi vil gjerne skrive
om det i avisen.
Rådyr
Mange sporløyper, ganske rette og på kryss og tvers over
jordene. Bortom frukttrærstammer, forsvant oppover i
skogbrynet. Jeg tittet ned i sporet. Ganske riktig der nede
fant jeg fine avtrykk etter klauver. Her har rådyret vært.
Det var sikkert.
Rev
Et slakt svinget spor. Langt, men en linje. Buktet seg ut
over isen i Sildebukta. Jeg tittet opp i sporet. Det var potavtrykk. Det kunne ha vært en hund dersom det hadde
vært hunder her ute, men jeg var ganske sikker på at det
bare var meg som var på øya nå midtvinters. Jeg hadde
verken hørt eller sett hunder her på lenge og de hytteei-

ere som jeg visste hadde hunder har ikke slike langbente
fuglehunder som dette eventuelt ville ha vært. Dessuten
ville et hundespor ha vært mye mer frem og tilbake. Her
var det en lang buet linje. Det måtte være en rev, som
hadde rasket over isen!.
Rovfugl
Under en stor furu fant jeg dette vakre nedslagssporet av
en rovfugl. Noen fjær i snøen litt lenger bort bar bud om
dramatikken. Her er det en rovfugl som har stupt ned og
slått kloa i sitt bytte. Hva slags rovfugl det er kan vi bare
spekulere over. Det er ingen ørn, til det er sporet for lite.
Det er muligvis en falk eller hauk. Den vanligste heromkring er spurvehauken,, så jeg gjettet først på spurvehauk, men så så jeg på sporet en gang til. Vingefjærene
er ganske brede og slutter ikke av før nesten nede ved
stjerten. Dermed minner vingene mer om en ugle! Haukens vinger ville nok ha sett slankere ut og så ville vi ha
sett noen få av vingefjærene ytterst på spissene. Jeg vet
bare om to fugler med slike ”tufser” på hodet. Det ene
er Hubro og det andre er Hornugle. Men jeg er usikker
på hva dette er, så derfor den litt forsiktige betegnelsen
”rovfugl”. Kanskje en av leserne kan hjelpe oss? Skriv inn
på post@skjaergardsliv.no

Revespor.

35

Skjærgårdsliv

Alfa Dykk sørger for vann
og avløp i skjærgården
- Jeg vet ikke nøyaktig hvor mange som har
koblet seg på det nye ledningsnettet, men antall
rørleggerskjemaer tyder på veldig stor interesse.
tekst: WILLY NILSEN

Det sier ingeniør Knut Jarle Sørdalen i Kragerø kommune. Det koster
110100 kroner å koble seg på kommunalt vann- og kloakknett. For
mange hytteeiere betyr denne muligheten overgangen til ”en helt ny verden” på hytta.
Prosjektet, som har en ramme på
ca 100 millioner kroner, gir i første
rekke jobb til lokale rørleggere, men
det drypper også en del på tømrere
og andre håndverkere når det skal lages nye bad og kjøkkenløsninger.
Tilkoblingsavgiften skal finansiere
kostnadene, og alt tyder på at prosjektet blir vellykket også når det gjelder totaløkonomien.
Det er bedriften Alfa Dykk AS
som står for arbeidet med det nye
vann- og avløpsnettet i skjærgården.
Prosjektleder Lasse Andresen sier til

Skjærgårdsliv at arbeidet nærmer seg
slutten, og at oppdraget kan være avsluttet en gang på nyåret - litt avhengig av været selvfølgelig.
Både Sørdalen og Andresen presiserer at det ikke er noe problem å
koble seg på senere. - Vi vurderer en
utvidelse av prosjektet til å omfatte
deler av Kjølebrønd, strekningen fra
Portør mot Risør, deler av Risøy og en
strekning på innsiden av Skåtøy, sier
Sørdalen.
I hele skjærgården ligger det nå ca
20 mil med slanger.
Alfa Dykk AS er en rendyrket spesialist på undervannsarbeid. - Vi har
utført en rekke oppdrag langs hele
norskekysten for oppdragsgivere
som større entreprenørselskaper, offentlige instanser, sameier og private
utbyggere, sier Lasse Andresen som
viser til et særdeles godt samarbeid
med Kragerø kommune.

Arbeidet med vann- og kloakkanlegget i skjærgården har pågått siden 2009. Nå går prosjektet mot slutten, men
det vurderes en videreføring til nye områder.

VENTILASJON

INNEKLIMA

VARME

ENØK

Ventilasjon er en
forutsetning for
et optimalt inneklima, og her er
det en del å ta
hensyn til i valg
av rett utstyr.

Flere ser i dag
hvilke nytte vi kan
ha av et godt inneklima med tanke
på effektivitet
og trivsel.

Den største
energiutgiften til et
bygg går vanligvis
til oppvarming.
Det er da viktig å
velge rett varmekilde, og tenke
fleksibilitet.

Enøk er etter vært
blitt et kjent ord
som står for
energiøkonomisering. Et viktig
begrep i disse
miljøfokusrte tider,
og en tid hvor
energiprisene
er variable.

VI KAN TILBY DEG OG DIN BEDRIFT RÅDGIVNING,
PROSJEKTERING, MONTASJE OG SERVICE.
Vi opererer både lokalt rundt Kragerø og i Oslo.

Tlf. 35 98 22 44 - Mob. 906 58 905 - www.vive.no
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Alt innen graving
sprenging og transport
I tradisjonens tro inviterer vi til

Søn 11.12: Frelsarmeen med blåsere og allsang
Søn 18.12: Kjølebrønd Blåsegruppe
Avreise Kragerø kl. 11.45, til Åsvik brygge på Jomfruland.
Retur Kragerø med ankomst ca. kl. 13.20.

www.mgt.no

MORTENS
TRAKTORSERVICE

Morten Vibeto, 3766 Sannidal - Mob. 922 12 885

Velkommen
til en julepyntet ferje!

Tlf. 40 00 58 58 - www.fjordbat.no - facebook.com/fjordbat

Kvalitets-skipakker får du
hos din lokale sportsbutikk!
TUR

899;

SKIPAKKE BARN

M
Plas F KRAG
s
E
Utle til 350 RØ
ie
p
jub
ileu , even ers.
t
m,
firm s,
atu
r

lSKI

SKIPAKKE fJEl

2699;
FJeLLpakke

Åsnes Marka: Robust tur- og fjellski med 3/4 stålkant, smørelomme og fellelås. Alpina BC 5 lærstøvel, Rottefella BC Auto binding

TWIN TIP BARN

2499;

Skipakke Barn

Madshus Superkid Wax/MG: Robust og holdbar barneski
for tur og lek. Mål: 50-50-50mm. Alfa Hot Kid NNN støvel,
Rottefella Dino binding.

TWin Tip Barn

IPAKKE
BRUKERvENNlIg SK
R løyPENE
TIl BRUK I og UTENfo

elan pinball/ petite pro QT eL 4.5 WB ski: Twin tip for
de yngste. Tecnica RJ støvel.

1199;

cARvINgPAKKE
dAmE/hERRE

3699;

Skipakke JUniOr

Fischer Sprint ski: Brukervennlige barneski for bruk både
i og utenfor løypene. Alpina T5 PLUS JR støvel, Rottefella
Dino binding

CarVinGpakke

Völkl aM2 Motion (Herre): Lettkjørt og leken allround carvingski med eksklusivt design for Sport 1. Völkl attiva Floresta
(Dame): Meget god allround carvingski for damer. Tecnica Viva
Mega+ 4/Mega+ 4 ComfortFit støvel (dame/herre)

2999;

god mARKAPAKKE

Markapakke

Fischer Superlight Wax niS: Bestselgeren som “har alt”.
Samme lette og sterke AirCorekjerne som i racingskiene,
allround racingbelegg med Race Finish universal steinslip,
sidekantforsterkninger, profilert midtrand og profilert
overflate. Fischer Cruiser støvel, Rottefella Exercise Classic
binding.

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
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Skinnbua er et opplevelsessenter!
Det som startet med produksjon av votter,
luer, vester og tøfler for over 33 år siden,
har utviklet seg til en oase av de sjeldne
med særdeles høy trivselsfaktor. Innbydende lokaler med klær man ikke finner i
kjedebutikker og stadige innslag av mannekengoppvisninger og bli-ny-kvelder gjør
Skinnbua til noe mye mer enn det man
forbinder med en klesbutikk. Stedet er et
opplevelsessenter!
- Hvis et plagg må gjøres om, tar
vi det med en gang hvis det ikke er
alt for omfattende arbeid. Kunden
må jo bli fornøyd!
Tidligere reiste Karin mye på
messer med egne varer. Nå drar
hun på messer for å handle inn
klær, som passer Skinnbuas utvalg. - Hos oss skal kundene finne
det helt spesielle, som ikke alle
andre har på seg, sier hun.
Den spesielle butikken er solid
markert på internett, og hjemmesiden www.skinnbua.no er svært
godt besøkt. Men Karin liker seg
aller best når kundene dukker opp
i lokalene ved innfartsveien for å
se nærmere på utvalget og kanskje
finne akkurat DET plagget!

tekst: WILLY NILSEN

Karin Pedersen har sans for design og kvalitet som ikke skal ta
fullstendig knekken på kundenes lommebok. Skinn og tekstil i
skjønn forening preger Skinnbua,
som også kan tilby målsøm av
herrebunader fra Solhjell. - Vi har
så smått begynt å ta inn skjorter
og bukser for menn, sier Karin,
som trives aller best når hun kan
hjelpe kunder til å gjøre riktige
valg. - Fargeanalyse er en del av
opplevelsen. Det er alltid hyggelig
når alt klaffer til minste detalj, sier
hun.
Skinnbua Klær og Design har
også eget verksted for målsøm,
reparasjoner og eget design.

SNEKKER BUA
Det går mot jul i Skinnbua! Det ser man av utstillingen og modellene. Karin Pedersen viser noen av de staselige plaggene.

SNEKKER BUA
Tlf. 35 98 21 61 - 35 98 29 43 Mob. 913 05 009
Epost: trondgau@hotmail.com

Hus, hytte
og industritomter

Besøksadresse: Underetg. KS-senteret
Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø

Renseanlegg

Levering av
sand, grus,
jord og stein

JENT F
DK

ANS
OR

GO

Boring
og sprengning

TT

s

Garderober og
ellers alt etter mål
Kjøkkeninnredning
Trapper

Natursteinsmur
stablet med
maskin

RSRE
VA

a

SNEKKER BUA

ENT REPRENØRFIRMA

Spør
oss om
tilbud
!

Leif Øygarden a/s

Maskinentreprenørenes Forbund

GRAVING - SPRENGNING - TRANSPORT
3766 Sannidal • Tlf. 35 99 02 18 • Fax. 35 99 08 09 • Mobil. 918 77 023 • 958 98 248

www.øygarden-as.no
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J

eg tror vi tar husene fortløpende til Legaten og går opp
Vetebakken Møllerstubakken
til slutt.
Da er det Kommune lokalet
neste, vi kaldte det slik når vi var
unger, og navnet holdt seg så vidt
jeg husker til det ble revet? ikke
bare av unger. Dette huset var
det Skåtøy kommune som eide,
hvor de hadde sine kontorer. Her
var det lang brygge og folk kom
jo mye vannveien som bodde i
Skjærgården.
Dette hadde vært Gierløff s,
hvor også en av arvingene bodde,
likedan hadde Louis Bjørntvedt
leilighet der. Delen som gikk over
veien var også til tider leiet bort,
før det ble revet. Tekka ble denne delen kaldt av oss unger, her
kunne vi stå unner når det regnet,
men kunne være trekk fult.
Det neste huset har klort seg
fast i heia, med mange trapper,
dette var vel og merke med den
gamle Vetebakken, nå er det annerledes. Her bodde Oskar Hansen med sine tre døtre. Det var
vel Mimmi som var utdannet
sydame, i samarbeid med den
yngste Ester, og hvor den eldste Jenny stelte huset. De hadde
også en liten eigendom i Skåtøyroa (Hamre)? Hvor de dyrket noe
grønsaker.
De hadde en pram, sleit og rodde i alle år, men fikk seg omsider
en påhengs motor, som vi trykt
kan si de hadde lite til overs for.
De hadde sine brygge rettigheter
i Skåtøyroa, men det var det ikke
alle som respekterte, så de kjøpte
en 2-3? plastprammer og fortøyde
der ute, ( dette er vårt !! ) slik har vi
hørt det. De var musikalske og vi
så dem med sine instrumenter på
vei til møter i Elim?
Om Hansens lå klort fast i heia,
så var det neste helt i gata, her
bodde Løve Nilsen, om henne har
jeg ikke kjennskap. Var dette en
skipper frue? hun var vel heller
ikke for altfor mye bråk i gata?
På utsiden av veien var det Fiskerenes Samvirkelag holdt til, etter at de var flyttet fra Bysundet
hvor ”Arken” en overbygget lørje
hadde ligget, brygga som senere ”
Tripp ” lå, etter dette skyssbåtene,
men så ble den flyttet til Øya. ”
Arken ” hadde isbunkers om bord
likedan iskvern, den var litt forut
for sin tid husker jeg E.J.Krafft sa
når vi pratet om denne. Fisken ble
mottatt på land i en stor bu forteller Harald Bekkevik, og var tidlig
på 30 tallet. Dette fåretagnet gikk
konkurs, og alle fiskerene som var
medlemmer tapte sine 1000 kr.
hver, dette var det ikke godt og
glemme.
I disse buene ble senere Felleskjøpet etablert. Bestyrer var den
jeg husker Hovet, før buene ble
revet bodde det folk der.

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.
Ved siden av Løves bodde Torvald og Karoline Myre, han var
sjømann og kom hjem etter krigen, hadde han hatt en periode i
land i Amerika? Her vet andre mye mer.
Ved siden her bodde
Bernhardt Nilsen, huset
som nå er Uno Johanssons.
Det var i kjelleren her
Jakob Nilsen drev sukkertøy fabrikken sin, og
hvor nok de fleste ungene
måtte nøye seg med lukten, som nok var den beste
som noen gang har vært på
Øye, kjent med en unges
nese får vi vel legge til. Det
hendte jo at Jakob syntes
det ble vel varmt hos seg,
at han åpnet døra, og da
var det fritt innsyn, kanskje
fikk vi en smak?
Bernhardt Nilsen hadde
to tørner på Krikken Tollstasjon fra 1904 til 1911 og
fra 1916 til 1921., dette tatt
fra Skåtøyboka, om hele
familien bodde der ute, eller om han hadde vakter
sies det ingenting om, men
kanskje andre vet noe om
dette?
Går vi et hakk opp så har
vi huset til Nils Vinsvold som vel
også henger i heia, og har trapper.
Vinsvold var en flink steinmann
borret og skjøyt på gamlemåten,
uten borr maskin, bare feisel og
bor. Han hadde en del arbeid i
Urene, for Far og Harald Postmyr.
Huset på utsiden der var smed
Alfsen s og som han leide ut til tre
familier. Her bodde Jens og Marie
Larsen i første etasje, mens Hans
Johansen, broren Walter og søsteren Marie, var det som delte andre
etasje med Hans og Ingrid Fjeld.
Om Alfsen hadde bodd på Øya vet

jeg ikke, men fra først i 30 årene
og til krigen gikk jeg sammen med
sønnen på skolen, da bodde de i
alle fall på Sandåsen.

Jens Larsen var en flink mekanikker som hadde sitt verksted
på Gunnars holmen, om broren
Halvor også var der vet jeg ikke,
men motorfolk var de begge to.
Jens likte vel helst grovere motorer? mens Halvor helst ville ha
mindre bensin motorer? slik jeg
husker det.
En ting hadde de felles de likte
begge og sitte på huk, slik husker
jeg de kunne sitte i lange tider og
huske, når de var i Urene og besøkte Far en Søndags formiddag.
Halvor hadde kanskje vært og be39

søkt svigerfar Nils først? det kunne
være noe og sitte på men nei da de
skulle sitte på huk og huske.
Tenk om en hadde husket noe
av samtale emnene, ørene
våre var nok fult åpne vil
jeg tro.
I neste huset i denne
høyden bodde Øyvind
Jensen (Øyvind Fergemann) som han ble kaldt,
hva faren og moren hette
husker jeg ikke. Øyvind
hadde også en bror og en
søster. En onkel av Øyvind
bodde også der (Bernhardt) eller var dette broren? Det var bestefar til
Øyvind som ferget folk til
og fra Øya før det ble bro.
Far til Øyvind hadde bare
så vit vært med husker jeg
han fortalte.
Det var de som mente
Øyvind burde tatt Fergemann som etternavn, for
folk flest kjente han som
det.
Jeg har noe mer om
Øyvind annet sted vi tar
dette som et tillegg på
slutten, pris på ferging, og
litt til.
Så må vi ned igjen og er
vel det største, det er Westegård s,
hvor Jakobine Gundersen handlet
i noe av første etasjen, men henne
og handel skrev vi om fra der hun
bodde, ved Hoel og Sjøbadet.
Westegård var bankmann, var
han revisor? De hadde en stor hage
med mange frukttrær. Fru Westegård kunne engasjere unger til og
skrape Hestemøkk på Øybrua, vi
kunne også se henne selv gjøre det.
Hvorfor hestene akkurat hadde
brua til og legge fra seg gjødslet på
vet jeg ikke, det virket som det var
mest der, for naturligvis gjør hes-

ten sitt fornøden e når den måtte,
eller var det slik at noen steder var
bedre enn andre? Jeg husker det
kunne vanke et par epler, eller mer
sjelden en drueklase for jobben.
Westegård var vel kjent for sigaretten han stadig hadde i munnen,
og hvor han ikke sjelden tente den
ene med den andre, her skulle ikke
gloa gå ut.
På utsiden her hadde vi Eikeland Møbelfabrikk, her var det en
del mann i arbeid, men her var en
sjelden inne, her var det reimtrekk
i flere retninger, og sagblader som
fløy rundt.
Under krigen brant det i fabrikken, det var vel slik at noen Tyskere
dyrket sin hobby her, og som hadde vært uforsiktige med varmen,
muligens en sigarett glo? Det var
jo eller en liten ovn i andre etasje,
hvor de vel varmet lim? og var vel
her de satte sammen møbler som
var laget.
Sigarett røyking på slike steder
er vel bannlyst, og i dette tilfelle
gikk det galt
Så kommer vi til Martha Køhlers
hus, mannen Andor drev gårdsbruk på Jomfruland, mens Martha drev kolonial handel i byen
ved Lilletorvet. Her hadde hun
en konkurent vegg i vegg, det var
Asbjørnsen, men det var den gang
det mer var faste kunder, og hvor
forretningene kunne handle med
den grosisten de ville, ikke som i
dag som folk går etter tilbudene,
der de tror det er billigst.
Det var den gangen folk hadde
tid til en prat, og hvor ekspeditør /
ekspeditrise kunne spørres og fant
fram det kunden ønsket. Ikke som
i dag en mår tråve rundt på leit,
her var i alle fall de gode gamle dager bedre slik eldre ser det. Vi får la
det være min mening !
Da var det bare et hus igjen der
nede, og det var Ørlunds som lå på
en knause, men med kjeller etasje
/ bryggerhus inn mot Westegårds
gjerde. Det var trapper på begge
sider. Huset ble revet i slutten av
80 tallet, eller først på 90? for og gi
plass til de nye rekkehusene som
det ble 10 leiligheter av.
Vi skrev om Kommunelokalet
men glemte den store hagen som
fulgte eigendommen. I huset bodde Louis Bjørntvedt og han hadde
overopsyn med den store hagen.
Her var et stort valnøtt tre og en
del annet, her var det fristende og
finne seg en smak. Det var vel slik
mente vi at han luktet lunten, når
noen besøkte hagen, han kunne
vel neppe se det fra huset?
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