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«på

Noen av oss er det gitt,

at vi skulle få leve

å se den kommende vår

å være forunt å streve

i dampende jord, i våryr gror

når vårregn svaler det såre sinn,

og stryker så svalt over svette kinn

alt smelter en tælv, og gir en tro

tro på en mening

i dette, å fortsette...
 

Håkon Orre

Hvorfor skal ikke folk kunne få bo der de har lyst til å bo? Eller til å ha hytte 
der de har lyst til å ha hytte? Hvorfor skal staten bestemme hvem som får 
lov til å selge til markedspris og hvem som må selge med boplikt, og dermed 
til underpris? 

Vinglepartiet Venstre som snart befinner seg i den borgerlige og snart i 
den sosialistiske leir, ble tungen på vektskålen som bidro til at flertallet i 
kommunestyret i Kragerø (mot Høyre og FRPs stemmer), fortsatt gikk inn 
for boplikt, eller såkalt konsesjonsgrense 0 i Kragerø og skjærgården. 

Det betyr at du som har en eiendom som har vært benyttet som helårsbo-
lig en gang i fortiden i Kragerø, ikke kan selge den som hytte. Du må selge 
den til noen som vil bo der året rundt. Dette bestemmer selvsagt også hvil-
ken pris du kan oppnå for eiendommen og hvilke mennesker som vil kjøpe. 

Imidlertid er det flere måter å omgå boplikten på. Du kan for eksempel 
leie ut til helårsleietakere. Det kan ikke boplikten hindre deg i å gjøre. Det 
bor dermed noen i boligen året rundt, selv om de bare leier. Når du har leid 
ut i fem år kan du som eier få lov til å bruke stedet mer som et feriested. 
Systemet oppfordrer således til kreative løsninger og angiveri.

Med boplikten håper tilhengerne å opprettholde fast bosetting året 
rundt, samt at mindre bemidlede mennesker kan få sjanse til å kjøpe seg et 
sted i Kragerø og skjærgården. Motstanderne av boplikten hevder derimot 
at dette er med på å sementere klasseforskjeller i samfunnet ved at de som 
ikke har en hytte fra før, heller ikke kan selge som hytte, og dermed heller 
ikke få realisert eiendommens egentlige verdipotensial. Siden sistnevnte 
som regel som oftest er småkårsfolk så vil de således alltid forbli småkårs-
folk, mens rikingene forvalter hytteeiendommen rett bortenfor til en langt 
høyere pris.

Men kan vi egentlig tvinge folk til å bosette seg der de ikke kan få hverken 
arbeid, eller der de egentlig ikke har lyst til å bo? Jeg tror dette er en fal-
litterklæring for et sted. Hvis vi må tvinge folk til å bosette seg i Kragerø, 
så har i alle fall ikke jeg lyst til å bo der! Kragerø og skjærgården må heller 
gjøres attraktive som helårsbosteder for folk. Da trenges det arbeidsplasser 
og infrastruktur og skoler og barnehager og helsetilbud og rekreasjonsmu-
ligheter. Et samfunn som baserer seg på tvang blir ikke noe godt samfunn. 
Et samfunn som baserer seg på frivillighet og valgfrihet og egen lyst til å 
bosette seg der, blir selvsagt også et mye bedre samfunn.

Hva ville skjedd da hvis vi opphevet boplikten? Folk kunne selge og kjøpe 
som de ville. Folk kunne bosette seg der de ville, eller å ha hytte der de ville. 
Det hadde blitt likhet for alle, og ikke slik det er i dag at det må politisk og 
byråkratisk skjønn inn i bildet, for å avgjøre om en eiendom skal få opphe-
vet boplikten eller ikke, rett og slett fordi ingen kan kreve at nokon skal bu 
der som ingen skulle tru. Det hadde blitt slutt på angiveriet, og småkårsfolk 
hadde kanskje hatt store muligheter til både å selge eiendom og kjøpe seg 
både nye hytter og hus, fordi de hadde fått en markedspris for den eien-
dommen de ville selge. Men noen sosiale kasus ville ikke hatt mulighet for å 
kjøpe seg hus i de mest attraktive områdene. Imidlertid må boligløsningen 
for disse gruppene løses av det offentlige på annen måte ved for eksempel 
offentlige omsorgsboliger, trygdeboliger og lignende ordninger, og ikke 
veltes over på de private, i form av en statlig tvangsordning gjennom  
boplikten.

For ordens skyld; jeg har ingen gammel boligeiendom 
som jeg skal selge. Jeg har en hytte som jeg kan selge når 
jeg vil til høystbydende, uten at noen bryr seg. Det synes 
jeg skulle gjelde for alle andre også, som vil selge eller 
kjøpe i Kragerø.

Engelen har landet...

Først og fremst så er dette 
en positiv hilsen og re-

aksjon på en flott avis 
med info om hva som 
skjer av positive og 

samlende ting i Kra-
gerøskjærgården knyttet 

opp mot skjærgårdskultur.
Det nedlegges mye positivt samfunsnyttig 

kulturarbeide i velforeningene og av enkeltper-
soner på øyene, men blir dette fanget opp slik 
det burde politisk og hva det betyr at Kragerø 
fortsatt har en entusiastisk befolkning, får de 
den oppmerksomheten  de fortjener - husk alt 
dette skjer på frivillig grunnlag.

 Når det er sagt så leste jeg Nina,s (Hauglands) 
synspåunkter på dette og bo i skjærgården finne 
seg tilrette knytte bånd mellom naboer fastbo-
ende og hytteeiere og reelle tilflyttende fastbo-
ende, ikke postkasse beboere.

 Når du skal igang med neste utgivelse ser vi 
gjerne at du også kan vende din jornalistiske 
nese  mot oss hvor i skolekretsen gjerne står til 
din fulle disposisjon-

Igjen må vi stå på barikadene for bevaring av 
skolene våre - og jeg spør; mener deler av det 
politiske livet i Kragerø noe med og ville styrke 
bosettingen i skjærgården, når de samtidig igjen 
og igjen vil nedlegge - rådmannen foreslår også 
og innstille sene kveldsruter.

 Hvordan skal vi  kunne forsvare stadige nega-
tive forslag samtidig som ”VI” øybeboere ønsker 
og vil ha flere til skjærgården.

Her kommer en hilsen fra 
”GUBBEN”den røde på Tåtøy

Henry Isnes
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E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S T A T E M E G L E R

Tlf. 32 21 96 00, E-post: eiendomsmegler@dahlas.no, www.dahlas.no
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LangØY - KragErØ

Bjerkehuetoppen 41, 3783 KragErØ sKJÆrgÅrdsrutE
Høyt beliggende hytte med fantastisk utsikt til kjøpmannsfjorden på Langøy, ca. 60 meter fra
Langårsund. Trapper og sti rett ned til sjøen og felles bryggeanlegg. Fra brygga har man tilgang til
Kragerøskjærgården og kort vei til Kragerø sentrum og Valle. Det er bilfergeforbindelse fra Kragerø til
Langøy, bilvei helt frem til hytta og parkering på egen tomt.

prisant.: 3 200 000,- + omk.

Megler:Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

Eierform: Selveier
Byggeår: 1983

primærrom: 69 m2

Bruksareal: 78 m2

tomteareal: Ca. 1 mål
soverom: 3

parkering: På egen tomt
Finnkode: 28945748

LanghoLmEn - KragErØ

skudvikveien 31, 3788 staBBEstad
Stor og solrikt beliggende hytte i attraktivt og familievennlig hytteområde. Hytte med uthus, 2
båtplasser i felles bryggeanlegg, 3 minutter gange til sandstrand og bilvei nesten helt frem. Kommunalt
vann og avløp lagt fram til hytta. Hytta inneholder 2 soverom, stor stue/spisestue med peis og kjøkken.
Bebyggelsen bærer preg av godt vedlikehold.

prisant.: 2 700 000,- + omk.

Megler:Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

Eierform: Selveier
Byggeår: 1982

primærrom: 60 m2

Bruksareal: 63 m2

tomteareal: 4400 m2

soverom: 2
parkering: Ved tomten
Finnkode: 30759078

hasLumKiLEn haVn - KragErØ

mersseilsvingen 2, 3788 staBBEstad
Haslumkilen Havn er et meget populært hyttefelt i Kragerø og et eldorado for barn. Eiendommen ligger
i øvre ytterkant av feltet og har lite innsyn fra naboer og utsikt til sjøen. Hytta inneholder 3 soverom,
stor stue med peisovn og åpen kjøkkenløsning samt stor terrasse. Med eiendommen følger en båtplass i
felles bryggeanlegg samt parkering på Haslumkilen Havns felles parkeringsplass.

prisant.: 2 750 000,- + omk.

Megler:Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

Eierform: Selveier
Byggeår: 1996

primærrom: 93 m2

Bruttoareal: 100 m2

tomteareal: 315 m2

soverom: 3
parkering: Felles parkering
Finnkode: 31777057

portØr - KragErØ

Kaalstangveien 18, 3788 staBBEstad
Fritidseiendom beliggende på Portørhalvøya. Stor og meget solrik hytte med panoramautsikt mot sjøen.
Hytta inneholder stort oppholdsrom og kjøkken, flislagt bad og 2 soverom. Mulighet i reguleringsplanen
for å bygge kjeller. Egen båtplass i felles bryggeanlegg. Bilvei nesten helt frem til hytta og parkering på
felles parkeringsplass. Meget fint turområde rett på utsiden av døren.

prisant.: 3 400 000,- + omk.

Megler:Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

Eierform: Selveier
Byggeår: 2007

primærrom: 89 m2

Bruksareal: 91 m2

tomteareal: 1900 m2

soverom: 2
parkering: Felles parkering
Finnkode: 30958219
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det var Inghart og Anton Olsen 
som bodde på Geitholmen, da vi 
kom hit. De var brødre og de siste 

En gang Geitholmen,
-alltid Geitholmen!

Brødrene Trygve og Reidar Kierulf kom til Geitholmen som 16 og 
9 år gamle i 1959. Siden har de vært der hvert eneste år! Spesielt 
liker de seg her om våren og høsten. I denne artikkelen forteller 
de om livet på Geiholmen før og nå.

gjenlevende av en søskenflokk på 
fem, alle ugift. De bodde sammen 
i hovedhuset om vinteren og da 
byttet de. på å fyre opp i ovnen, 
men hadde hver sin fyrstikkeske. 

Hvis en brukte to fyrstikker i ste-
det for en så fikk han vær så god 
å stå for det selv med å kjøpe ny 
når det trengtes! Om sommeren 
flyttet Inghart til huset på Odden.

Inghart gikk for å være svært 
gjerrig. Han krevde penger av 
sommergjestene for å vise dem 
hvor de skulle fiske. Det ble for-
talt om han at han ikke kunne 
svømme. Men da noen ville gi han 
ti kroner for å krysse et sund, gikk 
han over på bunnen! 

Anton var hans rake motset-
ning. –Det er ikke så mye en tren-
ger for å greie seg, sa han bestan-
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dig. Mor Kierulf var fru banksjef 
fra Trondheim. I selskapslivet ble 
det en munter historie av at hun 
fortalte fra ferielivets gleder på 
Geitholmen: - Om morgenen drar 
Anton og jeg ut for å kikke i tru-
sene!

Oscar og Søren bodde også på 
Geitholmen. Søren gikk i Kra-
gerø og solgte lodd blant annet 
til inntekt for Røde Kors. Han var 
halt og kom nærmest krabbende 
over svaberget med egendyrkede 
grønnsaker som han solgte til 
sommergjestfruene. De syntes så 
synd på ham at de nesten alltid 
kjøpte noe. Han hadde persille, 

gressløk, kål og salat som han 
hadde dyrket på Geitholmen. Vi 
dyrket også i mange år poteter her 
ute så mye at vi hadde til vinter-
forsyningen, forteller Reidar og 
Trygve.

Oscar var sjelden edru. Han 
gikk best på rødsprit. Fikk han fi-
nere saker ble han dårlig! Han var 
en fillefrans. Den ene filla slang 
mer enn den andre omkring ham. 
Men han hadde et hjerte av gull 
og hjalp alltid andre når det treng-
tes. Han hadde en båt. Det var et 
under at den fløt! Med den slepte 
han andre som fikk motorstopp. 
De fine sommergjestpikene syn-
tes det var gruelig flaut da de møt-
te ham på byen og han slo ut med 
armene og ropte: Neimen, der er 
jo jentene mine!

Olaves Hansen bodde også på 
Geitholmen.  Denne familien har 
tilknytning her ute den dag i dag. 
Så er det på en måte tre opprin-
nelige plasser og et hovedbøle på 
den vesle holmen. Her ute hadde 
de ku, høner og kanin. Hare var 
det også på øya før og et og an-
net rådyr svømmer som en fisk i 
vannet over til holmen.  Kattugla 
er fastboende. Hubro var det også 
i et år.

Anton var en lærd mann. Han 
hadde styrmannsskolen og had-
de vært til sjøs under den første 
verdenskrigen. Det var han som 
hadde hovedbølet og drev et lite 
gårdsbruk. 

Ellers levde han av å fiske. Han 
hadde sankekum ved brygga. Når 
de rodde til byen fra Geitholmen 
rodde de gjerne inn til byen forbi 
Nessund. Her lå Pyntebukta. Der 
var damene i land og pyntet seg 
før de rundet odden ved Bærøy, 
for da kunne de bli sett fra byen. 
Fortsatt står de gamle steingjer-
dene på holmen der de gjerdet inn 
de små gressflekkene til kua, slik 

at den skulle holde seg på ett sted. 
Når en gressflekk var spist tom så 
flyttet de kua til neste flekk.

Det er selvsagt stor forskjell 
på Geitholmen før og nå. Den 
gang var det nesten ikke skog. De 
brukte alt til ved og brensel. Nå er 
det både furu og eikelier på øya. 
Brødrene hogger det de makter 
til husbruk. Likevel gror det igjen. 
Det har blitt stor forskjell på ferie-
livet til sommergjestene også. Ja 
det er til og med stor forskjell på 
nye og gamle sommergjester, sier 
de to.

Før var det slik at folk hadde be-
dre tid. Nå har folk mer penger og 
dårligere tid. Før kunne vi slå av 
en prat på butikken. Nå står vi og 
stresser i kø for å komme fortest 
mulig hjem i en fortest mulig båt. 
Størrelsen på både båter og hytter 
er jo også helt forandret.

Inghart og far og mor Kierulf på båttur.

Trygve og Reidar Kierulf forteller om 
livet på Geitholmen før og nå.

1.St.Hans-kveld på Geitholmen.

Jens Hafredal drev forretning på 
Valle. Den stod på påler ute i van-
net! I taket hang rosa damekorset-
ter og andre varer om hverandre.  
De mange barna falt ofte i vannet 
eller fikk en fiskekrok i leppa. Noe 
skjedde det der bestandig.

Det er koselig i Kragerø. Enda 
kan vi komme nedover til påsketi-
der og så ruller folk ned bilvinduet 
og ønsker oss velkommen tilbake! 
På Stavnes hentet vi posten. Nå 
skal visst postruta legge ned. Det 
blir leit. Vi kommer gjerne ut på 
hytta allerede i påsken. Og er her 
til slutten på november. En annen 
ting som har forandret seg er at 
fisken på det nærmeste har blitt 
helt borte. Før kunne vi alltid være 
sikre på å få fisk i Geitholmsunda. 
Nå er det sjelden fisk å få. Men så 
er det jo blitt desto mere sel…

Bygningslov og strandlov en-

gasjerer hytteeiere i skjærgården. 
Det virker litt for stivt at folk som 
bor på en øy og må ha båt ikke 
skal få lov til å ta vare på den ved 
å bygge et båtnaust på egen ei-
endom. Utbedring av gamle hus 
med flere soverom og enklere og 
få bygge kårbolig ville ha medvir-
ket til at familier ville ha sluppet 
å selge stedene, men at familiene 
ville ha blitt. Det hadde også skapt 
flere arbeidsplasser, tror de. 

Men i det store og det hele er de 
såre fornøyd med livet på Geithol-
men. Våren og høsten er spesielt 
en fin tid. Da er det nesten sånn 
som det engang var her ute. Men 
en ting er de skjønt enige om; En 
gang Geitholmen- alltid Geithol-
men.
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Tlf. 35 98 59 59   www.gromstad.no
Åpningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.00  Lørdag: 10.00-14.00

SESONGSTART
MED KAMPANJEPRISER

Nå kr 
274.500

Nå kr 
483.700

Nå kr 
573.800

Nå kr 
449.000

NYHET!

380.000KAMPANJEPRIS

KAMPANJEPRIS

INKL. KAMPANJEPAKKE

VERDI

50.000

Nå kr 
399.100

Nå kr 
439.900

KJøP NÅ foR LEVERINg tIL BÅtSESoNgEN2012 MoDELLER tIL KNALLPRISER

Xo-boats 24 Cabin 
med 225 HK

Askeladden P66 Weekend
med 115 HK

Bella 580C 
med 90 HK

w
w

w
.m

gt
.n

o

Zodiac Pro open 650 
med 175 HK

Askeladden C62 Crossbow  
med 115 HK

Ibiza 22 BR  
med 115 HK
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Bedriften er kjent for god ser-
vice, og satser enda mer på et vidt 
spekter av tjenester. Det dreier seg 
ikke bare om brygga, hytta og ute-
området, men også om å ta vare 
på båten.

- Mange vil ha hjelp til plen-
klipping, hagestell, generelt 
vedlikehold, vasking, maling og 
ikke minst åpning og stengning 
av landstedene.  Vi kan påta oss 
mange forskjellige oppdrag i til-
legg til byggeoppdrag, også når 
det arbeidet rundt tilkobling av 
kloakk- og vannsystemer.

Johan Brekka Entreprenør-
firma AS har 15 ansatte, og har 
hovedbase i Kammerfoss. Der er 
det kontorer, lager og blant annet 
oppvarmet hall for vinterlagring 
av båter. Det er også et autorisert 

Brekka med service fra A til Å

Kjell Tormod Brekka (foran), Morten Ausland (ved saga) og Thomas Reime er snart ferdige med enda et oppdrag ved sjøen.

- Vi er helt avhen-
gige av aktiviteten i 
skjærgården. Jeg vil 
anta at ca 90 prosent 
av vår virksomhet 
foregår på øyene 
eller ved sjøen på 
fastlandet,sier Kjell 
Tormod Brekka.

bilverksted (GB Auto AS) som leier 
i deres lokaler på Kammerfoss og 
som de har god kontakt med.

- Det er en fordel for kundene at 
de har ett sted å ringe og en fast 
kontaktperson når noe skal gjøres 
på hytta eller med båten.

Kjell Tormod Brekka er ikke i tvil 

om at skjærgården vil gi grunnlag 
for mange oppdrag også i frem-
tiden, men han mener at myn-
dighetene bør legge forholdene 
bedre til rette både for utbygger 
og håndverkere. - Det er vanske-
lig å forstå bakgrunnen for at det 
er blitt vankeligere å sprenge ut 

kjellere, som kan gi ekstra areal og 
lavere bebyggelse. Det er også en 
helt annen standard i skjærgården 
nå enn for en del år tilbake. Hyt-
teeierne er mye mer opptatt av at 
bygget skal være pent og passe i 
terrenget i tillegg til å ha plass nok 
for familie og venner.

Brekka sier at de har stort sett 
hatt bygging av nye erstatnings-
hytter men det er også blitt i se-
nere tid mye reparasjoner, vedli-
kehold og tilbygg. – Større Nybygg 
er det blitt mindre av, og derfor er 
det viktig for oss å ha flere bein å 
stå på. 

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Vi har kuttet “momsen” på alle nøkkelhullmerkede produkter fram 
til 1. juli, og oppfordrer politikerne til å komme på banen og sørge for 
at sunn mat kan bli billigere for alltid.

•  Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning  for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere  
    alternativer innen ulike produktgrupper.

•  Nøkkelhullet setter krav til minimumsinnhold av fiber og maksimumsinnhold av fett, sukker og salt.

•  Velger du matvarer merket med nøkkelhullet, blir det enklere å sette sammen et sunt og variert kosthold.

Fakta om nøkkelhullprodukter

9-21 (20)  KIWI Rortunet7-23 (8-20)  KIWI Kragerø

KIWI Kragerø
Åpningstider i påsken

18. 19. og 20. april . . . . . . 7-23
Påskeaften. . . . . . . . . . . .8-16

Nå også

– alle nøkkelhullprodukter
‘momskutt’
Ja, til billigere
  sunn mat!

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!” 
Send sms, MOMSKUTT <NAVN> til 2404. 
Scan med mobilen her eller se momskutt.no

Vi har kuttet “momsen” på alle nøkkelhullmerkede produkter,
og oppfordrer politikerne til å komme på banen og sørge for  
at sunn mat kan bli billigere for alltid.

4. 5. og 6. april  ...............7-23
Påskeaften  .....................8-16
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Alt av
muring

Snekkere
og

malere
Flis og
skifer-
leggere

Aldri mer skrape  
og male vinduer!
Vi bytter til vedlikeholdsfritt.

Vedlikeholdsfrie vinduer og  
dører til markedets hyggeligste priser.

Våre fagfolk gjør alt, 
kun været er vår begrensning.

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

Vinduer
og dører
Lav pris!

Oppussing?
Bad • Kjøkken • stue • soverom
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tekst og foto: WILLY NILSEN                       

Da Neil Armstrong tok sitt berømte «lille steg» 21. juli 1969, 
var det kvarts fra Kragerø som berørte månens overflate aller 
først!  Nederste del av astronautenes skosåler besto nemlig  
av  et stoff der kvarts fra Litangen var en vesentlig ingrediens.  
Det var ferrosilisium, en legering av jern og kvarts, som ble 
brukt til å forsterke måneskoa.

Kvarts fra Litangen ble sendt til Fiskaa Bruk ved Kristian-
sand og derfra til det tyske firmaet Deutche Goldung, som så 
sørget for å sende stoffet på siste etappe over Atlanterhavet 
til Amerika.  Og deretter var det klart for en noe spesiell  sko-
makerjobb, for astronautene på Apollo 11. Så med en viss rett 
kan vi si at  KRAGERØ VAR FØRST PÅ MÅNEN!

Sønnen Georg ble bitt av basillen, og 
fulgte i sin fars fotspor. Georg  startet for 
seg selv i 1921, og 15 år senere var han i 

gang på Litangen i Kjølebrønd.  Det skul-
le bli starten på et 76 år langt industri-
eventyr, som vi ennå ikke har sett slut-
ten på. Men det lakker og lir. I dag er det 
femte generasjon Tveit som  har over-

tatt stafettpinnen.  Bjørn 
Thomas Tveit driver  Lit-
angen sammen med sin 
mor Hege. De regner med 
at det er slutt for stein-
bruddet om åtte år.

Hege overtok driftsan-
svaret av Georg Tveit AS i 
1986 etter sin far Walther.  
- Jeg har ikke tenkt å gi 
meg helt ennå, sier hun, 
og ser på sin sønn Bjørn 
Thomas. Han skal lære 
faget skikkelig, og sørge 
for videre drift.

Franske Eramet kjøpte to tredeler av 
Georg Tveit  AS for noen år tilbake. Hege 
Tveit eier den siste tredjedelen. Det 
innebærer at andre familiemedlemmer 
er kjøpt ut av Eramet.

Når det gjelder Litangen Eiendom AS, 
er hele familien involvert. Det knytter 
seg stor spenning til hva som vil skje når 
driften tar slutt. Det er søkt om å legge 
området ut til ferieboliger, men forelø-
pig peker tommelen ned for dette pro-
sjektet.

Bjørn Thomas sier at bruddet har 
nådd ned til kote minus to, og skal et-
ter planen ende 15 meter under havets 
overflate. 

Metoden som brukes for å bryte stei-
nen er like enkel som imponerende: - Vi 
knuser fjell til grus, og tilpasser leveran-
sene til kundenes spesifikasjoner. Vi har 
kvarts i alle fraksjoner og størrelser, sier 
Bjørn Thomas.

Litangen og Snekkevika er i dag den 
eneste kvartsprodusenten i Sør Norge, 
og steinen er ettertraktet til mange ulike 

formål.  Kvarts fra Litangen er blant an-
net brukt på operaen i  Oslo, hotellfasa-
der og Golfparken på Stabbestad.

Private entreprenører benytter seg 
av kvarts fra Litangen og Snekkevika på 
byggeplasser og som veidekke.

I tillegg til Litangen, har selskapet 
overtatt driften av nabobruddet Snek-
kevika. Her er Sannidal Bulldoserdrift AS 
engasjert i driften av et brudd der det er 
mange års arbeid igjen før det er slutt.

Det tas ut til sammen 200 000 kvarts 
fra de to bruddene hvert år. Det aller 
meste går med skip til kunder i inn- og 
utland.  De største kundene er hoved-
eieren Eramet i Frankrike og Eramet i 
Kvinesdal. Norcem Brevik er også en be-
tydelig kunde.

Det startet for over 100 år siden…

Industrieventyr gjennom  
fem generasjoner
Det startet med at Knut Tveit utviklet en nærmest 
umettelig interesse for stein og gruvedrift. Han  
jobbet i de fleste gruvene i Kragerø tidlig på 
1900-tallet, og hadde nese for sjeldne mineraler.

Kvarts fra Kragerø først på månen!

Mor og sønn, Hege og Bjørn Thomas Tveit, kan fortelle at drif-
ten går mot slutten på Litangen. Men ennå er det åtte år igjen, 
og på nabobruddet Snekkevika er det drift i mange år ennå.

Steinbruddet kan minne om et månelandskap.  Da er det kanskje 
ikke så rart at kvarts fra Litangen var først på månen? Bjørn Thomas 
Tveit er femte generasjon som leder av driften.
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN       

Vi fortsetter vår tur på Krikkenveien på Skåtøy sammen med Marit Hesttangen.  
Vi har også fra foreningen Ytre Krikkenvei fått tilgang til en fortelling om gamle 
navn i området som er skrevet av nå avdøde Jack Halvorsen som var fisker og  
forfatter og som selv hadde sitt vakre sted ute på Skåtøy ved Postmyr. Sammen  
med Marit Hesttangen tok vi turen for å oppspore noen av navnene som  
Halvorsen forteller om.

blir derfor en kombinasjon av den 
hyggelige turen sammen med Ma-
rit Hesttangen og det Jack Halvor-
sen forteller om navnene her ute.

Oksen, kalven og kua er de tre 
holmene som ligger utenfor Post-
myr på Skåtøy. Oksen har i den 
senere tiden fått på seg horn, i 
form av et sjømerke med blin-
kende lys. Noen av de mindre 
skjærene rundt i området kalte 
Harald Postmyr for sauene. Den 
største kalte han storsauen. Den 
kan i formen minne litt om en 
skilpadde, og dette navnet bruker 
vi. Så har vi hummerskjæret el-
ler skjærene og Flisfatet utenfor 
Hopstock.Thors odde ligger på 
Klems eiendom (Støre). Det var 
en Thor som hadde båten sin der, 
når det var vinter og is. Vi mente 
å ha hørt at han hadde tilknytning 

til Strandmyr, men det var ingen 
Thor i Skåtøyboka her. Imidlertid 
var det en Thor på Øygården. På 
Pumpeviktangen var det en Thor 
Knutsen som var fisker og hans 
søster Maren ble gift med en los 
Jens Olsen på Strandmyr, også kalt 
Jens Strandmyr.  De fikk sønnen 
Magnus. Thor Knutsen er dermed 
høyst sannsynlig mannen som er 
opphavet til Thors odde. Jens Ol-
sen var i likhet med Per Korset en 
dyktig seiler. Ved en kappseilas i 
Arendal i 1881 vant han førstepris 
med makrellskjøyta «Krabben». 
Det var et sølvberger sjenket av 
Arendal Sjømannsforening og 
100 kroner i gullpenger. Ikke all 
greide å uttale Flisfatet som 4-5 
åring. Når det manglet en L så ble 
det naturligvis Fisfatet. Her ble 
det foretatt en redningsbragd av 

Helena Postmyr, datter av Thora 
og Jens Postmyr. Denne rednings-
bragden fikk Helena Carnegis Hel-
temedalje for.

Vi ankom Hesttangen en dag 
i mars. Det var tepper av snø-
klokker foran det gamle huset. 
På veien utover til Krikken kom 
vi forbi den gamle tollstasjonen 
før vi fortsatte opp til de gamle 
festningsverkene. Her oppe ser vi 
merker etter kanonfestene og for-
svarsanlegget. Her har jeg brukt 
mange timer på å leke gjemsel, 
sier Marit. Hun forsvinner ivrig 
innover i gangene så vi har nesten 
vanskelig for å holde følge. Det 
er vakker utsikt til Krikkholmen, 
Sjursholmen og Rauane her oppe 
fra. Så runder vi nedover igjen. 
Her ute på Krikken får alle pos-
ten sin i den samme postkassa på 

Langs Krikkenveien
Marit Hesttangens oldefar var fra 
Hesttangen på Skåtøy, derav nav-
net. Men hva selve navnet Hest-
tangen kommer fra strides det. 
Noen sier det var fordi det var hes-
ter her ute. Andre sier at navnet 
kommer fra gressarten Hess. Hun 
har i alle fall selv vokst opp på 
Skjelsvik på Skåtøy. Vi hadde av-
talt at vi skulle ta en tur langs Krik-
kenveien for å spore opp noen av 
navnene som er stilt til rådighet 
for Skjærgårdsliv av foreningen 
Ytre Krikkenvei. Det er nå avdøde 
Jack Halvorsen, fiskeren og forfat-
teren som har skrevet beretningen 
om de mange navn som finnes 
her ute, og vi forsøkte på vår tur 
og finne noen av dem. Reporta-
sjen i Navn forteller denne gang 

Marit Hesttangen har vokst opp  
på Skjelsvik.
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Langs Krikkenveien
sommeren, smiler Marit. Krikken-
veien er en av de mest idylliske 
stiene i skjærgården. Fra veien har 
du praktfull utsikt over Langhol-
men (nærmest) og Rognholmen 
deretter. I det fjerne ser vi spiret 
på Skåtøy Kirke.

Jack Halvorsen forteller videre: 
Til Øygården hørte Snipen og 
utenfor der var det Snipodden 
som ble bebygget av Shell og da 
var dette utenfor Kongerike, et 
navn vi også i dag bruker om Ly-
ches. I Postmyrbukta har vi det 
store barkekaret som er støpt, og 
denne odden blir derfor kalt Bar-
kodden. Barking av fikseredska-
per som ruser og garn ble gjort for 
å herde eller imprignere redskap 

som skulle stå i sjøen. Badehol-
men til Postmyr er vel navnløs 
men utenfor der ligger Hannes 
båe, som hun til stadighet var i 
kontakt med slik vi husker det. Så 
har vi Hvetemyrstranda. Så hadde 
Postmyr en såkalt tangbrygge i 
Hustuftebukta. På innsiden av 
Sandhola hadde Postmyr en pram 
og herfra kom han opp i Bekke-
dalen. Denne fortøyningsplassen 
ble brukt når det var dårlig vær på 
utsiden. Herfra var det også lettere 
når de skulle over til Åsvika for å 
handle, eller de kunne ro over Eid-
kilen til byen. Fortsetter i neste nr.

Bergnebbåsen eller Øygårdskollen ligger i Øygårdskilen også kalt Strandmyrkilen.

Utsikt til Langholmen (nærmest) og Rognholmen.

Her på Krikken har jeg lekt 
mye gjemsel. 

Tors odde.

Oksen kua 
og kalven.

Her ute har alle felles 
postkasse! Langholmen 

og  
Rognholmen.
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Mer enn 30 års erfaring!
900 92 064Ring meg på mobilen

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

Skjærgårdens arkitekt tjenester

www.kystfrakt.no - tb.thors@online.no

 Frakt - Betongpumping - Septiktømming

MOBIL: 906 38 262
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN       

Jeg fant kjærligheten i Kragerø, 
derfor kom jeg hit. Sammen med 
Hilde Røegh har Eyvind funnet seg 
til rette på Nordgården på Jomfu-
land. Her føler jeg at jeg er hjem-
me, sier Eyvind, som i vår holdt 
konsertkåseriet og utstillingen 
«Min reise til Jomfruland» på Haga 
Cafe, en utstilling som for øvrig 
skal henge oppe også i påsken og 
tiden fremover.  

Jeg føler meg som på reise i livet. 
På evig søken. Jeg har alltid hatt en 
undring til forholdet mellom liv 
og lære. Det er mange flotte idea-
ler, men få som klarer å leve opp 
til dem. Spesielt langt er det kan-
skje for dem som hevder idealene 
sterkest, sier Eyvind. Selv er han 
utdannet sosionom og tenkte han 
ville engasjere seg spesielt for van-
skeligstilt ungdom. Gi noe spesielt 
til dem. Han startet et av de første 
ungdomskollektivene i landet og 
ble en ettertraktet fagmann som i 

flere år amanuensis ved høgsko-
len i Alta og høgskolelektor ved 
høgskolene i Stavanger og i Pors-
grunn innenfor sitt fagfelt .  

Med all min formelle kompe-
tanse og praksis skulle jeg jo vært 
professor, sier han, men under-
streker straks at det nok ikke er 
slikt han er laget for.  

Som kunstner har han holdt ut-
stillinger siden 1970-tallet. Skulle 
jeg gjøre noe med drømmen min 
så måtte jeg jo gjøre det nå. Jeg er 
jo utvokst spøker han. Jeg har vært 
opptatt av mekanismer om syste-
mets styringer av enkeltmennes-
ker og av klientifiseringen. Fagfolk 
som ikke er opptatt av annet enn 
å holde ryggen fri kan du ha for 
meg.  Utøvelsen av yrkene står 
ofte i sterk kontrast til idealene.

Etter en tid som ansatt på høg-
skolene i Stavanger og Telemark 
brøt jeg av tvert. Ville skrive, syn-
ge, elske, seile. Nå jubler jeg over 
livet hver dag. På Jomfruland føler 
jeg at jeg har kommet hjem. Jeg 

er gammel anarkist og eksisten-
sialist. Derfor mener jeg at livet 
består av øyeblikk som må gripes 
og omfavnes for at livet skal bli 
fullverdig. 

I vår tid er det dessverre en 
økende konflikt mellom natur og 
kultur. Vår kultur er i ferd med å ta 
knekken på naturen. Vi skal kulti-
vere plener med rette kanter frem-
for å ta naturen som den er. Vi har 
nærmest endt opp som blinde i 
forhold til hva naturen kan gi oss. 
Her ute skriver jeg musikk. Satte 
melodi til et dikt som het Hesten 
står i regnet. Selv har Hilde og 
Eyvind to Islandshester, hunden 
Glahn og åttringen Balder. Med 
den reiste Eyvind fra Florø til Jom-
fruland. En åttring har jo en helt 
håpløs svingradius. Det er ikke 
alltid lett å komme riktig inn i hav-
nene. Rundt Jærens rev og rundt 
Lista var det vanskelig. Langgrunt 
og mye strøm, men det gikk bra. 

Jeg kommer opprinnelig fra 
Haugesund. Er vel egentlig araber. 

Min reise til Jomfruland
Eyvind Hedel er utdannet sosionom, 
har et hovedfag i sosialt arbeid, en 
doktorgrad i samfunnsfag, kultur 
og pedagogikk, -og er en utålmodig 
sjel. Her forteller han om sin reise  
gjennom livet. Til Jomfruland reiste 
han i en åttring fra Florø til Jomfru-
land! Nå bor han i sin egen drøm om  
å male, skrive og komponere på en øy.

Alle fra Haugesund 
er det. Livet har lært 
meg at kreativiteten 
og kjærligheten er tvil-
linger. Størst av dem er 
kjærligheten. Jeg tror 
på det som grekerne 
kalte for agape. Den 
universelle kjærlighe-
ten.  På Jomfruland 
hilser vi på hverandre. 
Vi går ut og treffer andre som er 
ute. Tiden ligger i øyeblikkene. På 
Jomfruland er det åpent og fint. 

Hilde og Eyvind skaper nytt liv 
i Nordgården på Jomfruland. Her 
bodde Olga Tørrisen. Hun var en 
institusjon her ute. Hun likte ikke 
at folk plukket blomster. De var jo 
mye finere i naturen. Det er jeg i 
grunnen enig med henne i. Olga 
hadde kuer.  Hun solgte hytte-

Min drøm har vært å male på en øy! sier Eyvind.

Hilde og Eyvind velger skjærgårdslivet.

Med denne åttringen reiste Eyvind Hedel fra  
Florø til Jomfruland.

tomter til individuell 
pris. Likte hun de hun 
solgte til kunne tom-
ten bli rimeligere. Hun 
var ekstremt religiøs 
og veldig glad i katter. 
Sammen med familien 
Røegh som hjalp hen-
ne på hennes gamle 
dager så fikk hun reise 
til Israel. Det var et 

land som betydde svært mye for 
henne. 

Eyvind og Hilde har lyst til å ha 
dyr på Nordgården.  Foreløpig er 
det islandshester og hund. Høner 
er de ikke helt enig om enda. Men 
bildene males på staffeliet. Tekst 
og musikk skrives. Snart blom-
strer hvitveisen i eikeskogen. Og 
reisen til Jomfruland har bare så 
vidt begynt!

Olga Tørrisen på  
Jomfruland var en 
institusjon.
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tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT

En dag i februar ble det en tur til 
Jomfruland med ferga i et fantas-
tisk vårvær, men det fikk jeg ikke 
gleden av. Jeg hadde nemlig avtalt 
et møte med maskinist Kjell Tvei-
tereid, som hadde skift denne uka 
og som jobbet under dekk. 

Her har man ingen følelse av 
hvordan været er ute, det er heller 
ingen ventil (koøyne) i M/S Kra-
gerø. Men det er en ny opplevelse 
og ta en fergetur til Jomfruland 
under dekk. 

Som maskinist jobber han i ski-
pets hjerte, her er det mye som må 

Til Jomfruland  under dekk
Jeg tok meg en tur med M/S Kragerø for  
se hvordan arbeidslivet var under dekk.

fungere til enhver tid, som strøm, 
pumper, motorer og kjeler. 

Under dekk er Kjell sin egen 
herre og livet her går sin vante 
gang uansett vær og temperatur, 
eller om det er lite eller mye folk. 
Om sommeren må også maski-
nisten trå til over dekk, når det er 
mye og gjøre.

Kjell Tveitereid har vært fast 
ansatt som maskinist i Kragerø 
Fjordbåtselskap siden 1990. Det 
er en veldig behaglig jobb med lite 
stress, men med et stort ansvar. 
For å bli maskinist, har han selv 
gått 4-årig maskinistskole og et 
sikkerhetskurs, som ikke lenger er 
påkrevd for innenriks passasjer-
trafikk. 

Derimot er krisehåndterings-
kurs påkrevd. Det kan gjennom-
føres i løpet av en dag. Kurset er 
beregnet på personell som har 
ansvar for håndtering av pas-
sasjerer, i en kritisk situasjon.  
Skiftordningen passer Kjell vel-
dig godt, da han har et lite bruk 
på Kolstangen på Levangsheia 
sammen med sin kone, som er 
derfra. Han flyttet til Levangs-
heia for noen år siden, og ble en 
av ”Heitottene” der ute. De som 

bor på Levangsheia blir kalt det. 
Maskinistens oppgaver er stort 
sett vedlikehold. Han utfører pe-
riodisk vedlikehold på maskine-
riet kontinuerlig som blant annet 
består av å etterfylle olje. Det er 
hele 10 forskjellige typer olje som 
skal smøres og etterfylles forskjel-
lig steder. Kjell har et eget oljekart 
som sier hvor de forskjellige olje-
ne skal være. Ferja er ennå ganske 
ny, så det er ikke mye reparasjoner 
på selve maskineriet.

Kjell fungerer som altmulig 
mann, han reparerer det meste. 
Generelt vedlikehold som bl.a. å 
skifte pærer i salongen, reparere 
toast-jern etc. Det har også vært 
passasjerer som har fått fikset ting 

og tang. Hvis du plutselig merker 
at sykkelen din er ødelagt foran en 
sykkeltur på Jomfruland, ikke for-
tvil, det finnes hjelp under dekk. 
Maskinisten reparer det meste.

Det blir også noe kontorarbeid, 
på pcn kommer det automatisk 
opp sjekklister hver uke som sier 
hva som skal sjekkes og vedlike-
holdes. 

Når man sitter på øverste dekk 
på vei til Jomfruland en fin som-
merdag og nærmest flyter på van-
net uten og høre noen motordur, 
kan man drømme seg bort. Jeg 
var litt spent hvordan lyden var 
under bildekket, det var jo litt 
mer lyd her, men veldig greit. Men 
hver gang ferja legger til kai og Her sitter skipper Halvor Schibsted godt.

Matros Karl Inge Vederhus fra  
Arendal.

Kjell Tveitereid i salongen under bildekk, men her har vi ikke tid til å sitte.

Kjell Tveitereid ved motoren. Det er en Man B&W Alpha diesel med en maks ytelse 1280 k.w. eller ca 1800 HK.

Tekniske data:
M/F Kragerø ble bygget i 2005

Lengde: 44 meter

Bredde: 12, 5 meter

Motor: Man B&W Alpha diesel med en  

maks ytelse 1280 k.w. eller ca 1800 HK

Ferga kan ta 250 passasjerer og 24 personbiler
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Til Jomfruland  under dekk
Her ser vi lugaren til maskinisten.Kjell Tveitereid ved kontrollrommet.

Tid til litt kontorarbeid. Stort og lyst motorrom.

Aud Risøy byr meg en vaffel.

skipperen slår på bau-thrøsterne 
(propellene) blir det god klang i 
skroget. Vinteren med mye is hø-
rer man det også godt i skroget. 
Det sies at båten er designet får å 
bryte opptil 1 meter tykk is, men 
isen bør ikke være mer en 50-60 
cm tykk hvis ferja skal kjøre uten å 
stange. Dieselforbruket på en dag 
er ca 1000 liter, men om vinteren 
med mye is kan forbruket være 
det dobbelte, hvis man skal opp-
retteholde farta. Dieseltanken er 
på 35.000 liter, men den fylles al-
dri helt full i tilfelle uhellet er ute. 
Brødrene Wiig har bestandig fylt 
opp tanken på ferja, men nå som 
Wiig har avsluttet virksomheten 
sin, er det nå et firma i Arendal 
som har fått oppdraget.

Etter en stund med en koselig 
prat og en kaffekopp på kontoret 
til Kjell, gikk turen inn til selve 
motorrommet. Nå måtte øreklok-
kene på, der inne var det en intens 
høy lyd. Motorrommet er godt 
lydisolert med en solid jerndør.

Maskinisten er førstemann på 
ferga hver morgen for å starte 
opp, men det er ikke bare og vri 
om tenningsnøkkelen. Det er 
en ca 15 minutters prosedyre og 
starte opp. Først peiler man olje 
og sjekker kjølevannet, så lar han 
maskinen gå på tomgang i 500 

omdreininger i 10 minutter, før 
han vrir opp til 700 omdreinin-
ger. Motoren går konstant på 700 
omdreininger hele dagen, det er 
bare utvekslinga til propellen og 
vridninga på propellbladene som 
bestemmer farten. Man hører ikke 
forskjell på motoren om den lig-
ger til brygga eller kjører. Motoren 
går tre ganger så fort som propel-
len, det er en utveksling fra motor 
til propell.

Etter endt dag og båten legges 
til kai, senker maskinisten moto-
ren ned til 500 omdreininger og 
lar motoren gå i ti minuter før han 
slår av for dagen. Etter dette kan 
skiftet gå hjem. Det er en mann 
på dette skiftet som ikke trenger 
og gå så langt for å komme hjem. 
Han bor i lugaren under dekk 
denne uka. Det er matros Karl 
Inge Vederhus fra Arendal.

Under dekk har de alt de tren-
ger for å bo, det er bad, 3 lugarer, 
salong med TV og en kjøkkenkrok. 
Det er også et kontor og et lager. 
Tvn virker ikke, men siden Karl 
Inge ikke ser på TV, har det heller 
ikke blitt byttet ut. 

M/S Kragerø har to skift med 71 
timers uke , en uke på og en uke 
av. Det er tre mann som jobber 
fast på M/S Kragerø. Det er mas-
kinisten Kjell Tveitereid under 

dekk, matrosen Karl Inge Vederhus 
fra Arendal på dekk og skipperen 
Halvor Schibsted over dekk. Matros 
Kenneth Apeland jobber vanlig 35 
timers uke. I vinterhalvåret er det 
bare på Jomfrulandsturene at kafen 
er åpen. Det er salg av pølser, toast 
og vafler. Om sommeren er det 4,5 
mann på skiftet og 1 person i kafen 
som da er åpen på alle ruter.

Etter en times tid under dekk, 
kom jeg på at det er flott vårvær 
ute. Jeg gikk for å få noe frisk luft, 
og ble møtt av vaffellukt, på vei opp 
trappa. Denne dagen var det Aud 
Risøy som sto for vaffelstekinga. 
Jeg fikk med meg en vaffel før jeg 
gikk videre opp til broa som har 
skjærgårdens flotteste utsikt. Her 
satt skipper Halvor Schibsted. Ferja 
kan også kjøres fra maskinrommet, 
men da er man avhengig av en som 
kan se for deg. Alle som jobber på 
ferja har kontakt med hverandre. 
De bruker radiosamband UHF. På 
denne gir de hverandre beskjed, når 
ferja setter seg fast i ferjeleiet, høres 
det et knepp på UHF. Denne telefo-
nen er veldig viktig for sikkerheten.

Jeg må si at det er litt trivligere 
med en tur med ferga til Jomfruland 
over dekk, men det var artig med en 
tur under dekk også. Dette er skjær-
gårdsliv.
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tekst og foto: WILLY NILSEN                    

I 1960 skiftet bedriften navn til 
Helle Jernindustri, men det betyr 
ikke at det gamle smedfaget var 
helt ute av bildet. - Vi har beholdt 
smia, men arbeidet der utgjør ikke 
akkurat hoveddelen av oppdrage-
ne, sier Isaksen.

Det er seks ansatte i Helle 
Jernindsutri Bedriften holder til 
innerst i Hellefjorden like ved 
innfartsveien til Kragerø.  Helle 
Jernindustri  er blant annet kjent 
for sine rekkverk og porter, som 
bygger på gammel stil, velprøvde 

Kragerørekkverket er 
blitt et kvalitetsbegrep
I 1953 startet Jens  
A. Isaksen Helle Smie 
og  Sveiseverksted. 
59 år etter er det 
barnebarnet Kåre 
Isaksen som leder 
bedriften. Neste  
år er det klart for  
60 års jubileum.

Bak Kragerørekkverket, fra venstre Bård Henning Kvihaugen, Jens Blankenberg Jensen, Kåre Isaksen , Kjell Arne Isnes , Stig Arild Lund og Jan Petter Isaksen.

modeller og solid håndverk. Kra-
gerørekkverket kan leveres i ni 
forskjellige utførelser, og passer 
like godt til hus som til hytter.

Badetrapper, brygger og benker 
inngår også i vareutvalget.  - Vi 
kan også ta imot spesielle opp-
drag som inkluderer smedarbeid, 

sier Isaksen. Helle Jernindustri 
samarbeider med en rekke en-
treprenører, og har de siste årene 
hatt flere oppdrag i forbindelse 

med veisikring. Aluminium, stål, 
syrefast eller jern? Helle Jernun-
dustri har kompetansen.

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
- et trygt valg

Teknikk og orden i særklasse

3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk

Massasjebad 
for utebruk.  15 modeller. 

“High End” 

•	Aqua	Fitness	klar	til	bruk	hele	året
•	Kraftig	regulerbar	motstrøm	i	6	store	dyser!
•	3	typer:	5	m,	6	m(dyp)	,	6	m(	dual	temp)
•	Fullisolert	basseng	og	termolokk	betyr	lave	strømutgifter
• Velg temp. fra 20 - 35o

• Vanntrening gir høy forbrenning uten belastningsskader

REPARASJON  
AV HVITEVARER

•	Spatec	-	15	år	i	Norge
•	Garanti	og	service	i	toppklasse
•	Se	også	utedusj.no	og	parasoll.no

www.wiikselservice.no
Bestill	service	her:

Spatec	Massasjebad,	Langøyveien	2,	3770	Kragerø
Christian	Wiik,	tlf.	466	36	150	–	www.spatec.no

MASSASJEBAD
- et trygt valg
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Tlf. 35 98 19 88 – Mob. 908 92 588
Kalstadveien 7, 3770 KRAGERØ

blikkenslager@taraldjorgensen.no

Trenger du blikkenslager?
Med 19 års erfaring og fire dyktige håndverkere utfører vi alt innenfor blikkenslagerfaget.

Takrenner 
Bånntekking 
Snøsikring
Pipebeslag
Takstiger
Israfter med mer
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Eget stort verksted  i Kalstadveien 7.  Spør oss –det  lønner seg!

En egnet båt er anskaffet, og 
mandag 25. juni drar han ut på 
sin første runde til abonnenter i 
skjærgården. - Dette er verdens 
beste jobb, sier Knut, og minnes 
sommeren i fjor da han ble kjent 
med mange hyggelige mennesker 
og fikk en drøss med positive til-
bakemeldinger som grunnlag for 
en ny start.

Han har overtatt de gamle reo-
lene fra Posten, og skal sortere 
posten før han legger ut på sin 
daglige runde mellom holmer og 
skjær.  Til nå har 150 abonnenter 
meldt sin interesse, og Knut håper 
mange flere vil komme med etter 

Posten skal frem!

Knut viderefører skjærgårdsruta
I 60 år var skjærgårdsruta i Kragerø en  
viktig kontakt med omverdenen for  
hyttefolk på øyene. Men i fjor var det slutt. 
Posten la ned den tradisjonsrike og spesielle 
ruta. Men det er ingen grunn til å fortvile! 
Knut Jost Arntzen, som hadde ansvaret for 
skjærgårdsruta i tre år, har brukt vinteren 
godt. Nå er han klar med sin egen postrute, 
som blir supplert med en rekke tjenester 
som folk i skjærgården har bruk for. 

tekst og foto: WILLY NILSEN            

Knut Jost Arntzen sluttet i Posten i fjor, men viderefører skjærgårdsruta i egen regi!

hvert. Prisen er slett ikke avskrek-
kende, og i tillegg til daglig post vil 
folk kunne kjøpe is, badeleker og 
bestille varer fra byen. - Foreløpig 
dreier det seg om maling og blom-
ster, men dette kan utvides etter 
hvert.

- Hvordan blir man med på ord-
ningen?

- Nettsiden www.skjærgårds-
ruta.no forteller om tjenestene. 
Folk må omadressere posten sin 
til skjærgårdsruta. Det er alt som 
skal til.

I tillegg til postombringelse, vil 
Arntzen satse på å male og ved-
likeholde hyttene. Han vil også 
sørge for tilsyn og ta  foto av hytte-
ne for å dokumentere tilstanden. 

Mange frykter innbrudd utenom 
sesongen. Det er en trygghet at 
noen ser etter hytta når den ikke 
er i bruk.

For å få besøk av postmannen 

på skjærgårdsruta må folk sette 
opp en postkasse (gjerne en sam-
lekasse for flere hytter) på bryg-
gekanten. – Og, sier Knut, vi kan 
tilby postombringelse i et mye 

større område enn Posten rute. 
Øyene utenfor Valle i Bamble er 
også med på ordningen.



Skjærgårdsliv

19

Vil satse enda mer på design
Vi hjelper gjerne kundene til riktige valg, sier Karin Haugland Pedersen

Hvorfor ikke friske 
opp den mørke gar-
deroben med farge-
rike plagg? Eller  
bygge opp et an-
trekk fra vårens 
mange muligheter 
til kombinasjoner?

Med enda mer fokus på egne mer-
kevarer og design møter Karin 
Haugland Pedersen våren med et 
utvalg helt utenom det vanlige. 
Bravo Design har fulgt Skinnbua 
helt fra starten for 34 år siden, og 
setter fortsatt et kvalitetsstempel 
på skinnklær, tøfler og bruksgjen-
stander.  Hele det romslige loka-
let ved innfartsveien bærer preg 
av kvalitetsbevisste valg, og selv 
en mannlig journalist skjønner at 
dette må være det reneste Mekka 
for damer som ønsker akkurat 
DET plagget. Men det er slett ikke 
bare dameklær å finne i de smak-
fulle lokalene. Både bukser og 
skjorter til menn har fått sin plass i 
hyller og på stativer. - Og mer skal 
det bli, lover Karin.

Karin er kjent for å gå sine egne 
veier for å få god kontakt med 
kundene. Mannekengoppvisnin-

ger og bli ny-kvelder samler fullt 
hus, og det gjør at stadig flere blir 
kjent med mulighetene.

I mange kjedebutikker må man 
plukke plaggene selv, uten fag-
lig hjelp fra personell med kom-

petanse. - Vi legger stor vekt på 
hjelpe kundene til riktige valg, sier 
Karin.

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

En fargerik Karin Haugland Pedersen foran et utvalg av vårens muligheter.

Morten Vibeto, 3766 Sannidal - Mob. 922 12 885

MORTENS
TRAKTORSERVICE

Alt innen graving  
sprenging og transport

ligger midt på torget i Kragerø sentrum.  
Hos oss kan du få en stemningsfull kveld med  

gode smaks opplevelser.

Lunchretter
Salater - Pasta - Pizza

Sjømat
Middagsretter etc.

Takeaway

Man - tors 11:00 - 21:00
Fre - lør 11:00 - 22:00
Søn 13:00 - 21:00
1. påskedag  stengt

Velkommen til Isabellás
tlf. 46 87 41 24

Åpningstider:

Vi kan tilby:
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Skåtøy pensjonat
 
Hadde dette staselige ”kråkeslottet” blitt  
restaurert, hadde vi kanskje hatt pensjo-
nat på Skåtøy fremdeles. I stedet ble eien-

dommen kjøpt av Oslo Lysverk (nå Viken 
Energi) på 70 tallet, og huset revet og 
erstattet med feriehytter. Reidar Bangor 
(byingeniør i Brevik) kjøpte eiendommen 
i 1919. Her drev etter hvert fru Bangor 

Skåtøyroa Sommerpensjonat om som-
meren og det var også mulig å leie stedet 
som selskapslokale ellers i året. Familien. 
Bangor bodde her hele året under krigen. 
Pensjonærene menget seg ikke med de lo-

kale. Skåtøyfolk stakk ikke innom for kaffe 
eller en matbit, men de leide av stedet 
til fester, det være seg Småbrukerlagets 
årsfest og et og annet bryllup.

Pensjonærene er fornøyelig og godt 

tekst: TOR DØNVIK                                        

Kragerø Skadedyr Bekjempelse
Tlf. 906 62 840

BOLIGKONTROLL - ÅRSKONTROLL

Ta kontakt for nærmere informasjon

OFFENTLIG GODKJENT

StokkmaurHusbukk

Borebiller

Fuktskader

Biller

Veps

Maur

Mus og rotter
Sopp og råteskader

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

Dalane Næringspark, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 24 55

SOMMERDEKK OG FELGER

Dekksenteret as

ÅPENT
8-17

lørdag 10-14

25-.. 3035
40%

TIME- 

BESTILLING 

OG “DROP 

IN”

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

Min barndomsbutikk var Rogns landhan-
del på Skåtøy. Det har vært en 78 handels-
menn som gjennom snaue 100 år fra ca 
1890 har drevet butikk på Skåtøy. 

Rogns butikk ble etablert i 1927 og han 
overdro den til  svigersønnen Torleif Nilsen 
på 1948 tallet, men gamle Rogn var å se i 
butikken helt til sin død i 1963. Rogns EFTF 

la ned butikken ni år senere. Rogn var en 
god, gammeldags handelsmann som 

drev handel med litt av hvert i tillegg 
til butikken, blant annet med trelast. 
På det meste var det 14 ansatte i 
virksomheten. 

Mine første minner fra butikken var 
å gå ærend for å handle, eller kanskje 

snike seg unna skolen for å kjøpe 2 øres 
karameller for penger en hadde vunnet 
ved ”å fuse”. Oppmøte på Skåtøybrygga 
når rutebåten kom med varer var også et 
høydepunkt. En fremmelig guttunge som 
”kleiset” når han snakka kom til gamle 
tunghørte Rogn og sa . –”ei sta ha e partte 
tarttao”, ”hæ” sier Rogn, dette gjentar seg 
noen ganger og Rogn fatter ikke hva poden 
skal ha. 

Til slutt blir poden irritert og roper høyt” 
ei sta ha e partte tarttao, da vel!” At Rogn 
ikke skjønte at han skulle ha en pakke ka-
kao synes guttungen var utrolig dumt. En 

gammel dame, Anna Larsen, kom i butik-
ken å skulle ha –”et brød og to brød”. 

Dette hørtes rart ut, men alle visste at 
Anna handlet ikke bare til seg selv, men 
også til postmannen Albert. Brød og andre 
varer ble handlet på krita og sirlig notert 
ned. De fleste handlet på bok og betalte 
hvis de fikk tak i penger. En fin gammel 
badegjestfrøken med stråhatt og skjelving 
i høyre arm og ben snakket langsomt med 
slepende, pipende. stemme og uten uten 
reine rer. Jeg skal ha et brød for i dag og i 
morgen, mens hun trampet sakte i gulvet 
med høyere fot. 

Det hørtes rart ut, men alle forsto at hun 
inkluderte bestilling av et brød dagen etter 
også.

tekst: TOR DØNVIK                                       skildret i Tove Nilsens siste bok ”Øyer 
i hjertet” (den bør Skåtøyfolk lese da 
andre lokale forhold også er skildret). 
Andre små historier verserer fremdeles 
blant folk på Huskestua  ”Fru Bangor var 
knipen med penger så hun fikk kattefisk 
fra trålerne i Kragerø som hun serverte 
pensjonærene, slikt ble selvfølgelig lagt 
merke til i lokalmiljøet” ”Jens Martin 
Jensen var i militæret i 1950/51 og han 
ble invitert til Småbrukerns årsfest, men 
da måtte han stille i uniform”  

”På den tida var dette eneste stedet 
en kunne servere øl og vin til maten, og 
til og med ta seg en dans til syndefullt 

trekkspillmusikk på øya. Finn Sørensen  
forteller at han og noen kompiser der 
smakte sin første halve pils da de ble på-
spandert øl av Thomas Vennevik”  ”Odd 
Vennevik tok i 1962, etter Skåtøydagene, 
følge med artistene til Darefjell. 

Der hørte de spell og dans fra pensjo-
natet, og det gikk ikke bedre enn at  
Norgeseliten av klassis-
ke musikere ramla 
inn på  pensjo-
natet seint på 
kvelden og 
spilte med til 
dans”

Odel Eng Kontinental
150 x 200 cm mEd POcKET FJÆRER,  
OvERmadRass Og sOKKEl

5.995.-

Se også vår hjemmeside: www.fagmobler.no

TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!
Stor sengeavdeling  
i tredje etasje. 

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

MØBLER A /S
Solbekk

Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

MØBLER A /S
Solbekk

Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

MØBLER A /S
Solbekk

Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

MØBLER A /S
Solbekk

Torvgata 3, Kragerø  l  Tlf. 35 98 17 28  l  Fax. 35 98 33 18

www.fagmobler.no  l  solbekk@fagmobler.no

molina sofa + 2 stoler
PUTER INKlUdERT

9.995.-

Velg mellom 
spisebord (høyt)

2.995.-
1.995.-

molina hjørnesofa
PUTER INKlUdERT

9.995.-
sofabord (lavt)
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Anna Hagen (92) på Skåtøy er i full gang med våronna. Egne  
avleggere og sådde frø titter allerede opp som grønne blad. Asalia 
og Flittig Lise har kommet langt i blomsterpottene i vinduskar-
men. På stuebordet står tomatplanter ferdig priklet i potter som 
skal ut i kjøkkenhagen så snart det blir varmere i været. –Skal du 
ikke snart slutte med dette da? spurte noen. – Å ska jæ gjøre av  
pottitene mine da? repliserte hun tilbake. I kjøkkenhagen står 
bringebærbuskene fint på rad.

Anna varter opp med nylaget hjemmebakst.

På PCen følger hun med på familien og får bilder tilsendt.

Anna varter opp med nylaget 
hjemmebakst når Skjærgårdsliv 
kommer på besøk. Fersk kringle, 
varm. Du salige. Vi satte oss til ved 
kjøkkenbordet. Vi setter oss her, 
sa hun, for her er det koseligst. Så 
fant hun koppen sin. Nykokt kaffe 
ble servert fra kanna og så begyn-
te vi å prate om tiden på Skåtøy. 

Hun kom til Skåtøy for å hjelpe 
til med en fødsel, så fant hun like 
godt kjærligheten her ute. Det 
var Sverre. Han var fisker. Det var 
dårlige tider. Vi kokte prim av gei-
temelk. Den var forresten veldig 
god. Det var nesten uråd å få lån 
i banken i de tider. Da vi skulle ta 
over huset ved kirken så manglet 
vi 2000 kroner. Sverres bror kunne 
skrive under, men han var ikke 
god nok for banken på 2000 kro-

ner! Enda han hadde hus på Kor-
set. Vi hadde gitt opp å overta da 
en bekjent  av oss spurte oss  om 
hvordan det gikk. Han var god nok 
for banken og skrev under. Hver 
gang vi skulle betale avdrag måtte 
vi ha underskrifter av alle. Han 
som hadde skrevet under for oss 
var sjømann. Det var jo umulig å 
få tak i ham av og til. Det endte 
med at han måtte sende en full-
makt hjem til sin mor for at hun 
kunne skrive under så banken ble 
fornøyd. Det er jo så en nesten 
ikke trur det i dag, men slik var 
det. Det var slett ikke enkelt man-
ge ganger. 

Sverre tjente jo godt på hum-
merfiske og makrellfiske, men vi 
kjøpte oss jo aldri noe, for vi måtte 
jo spare til trange tider som kunne 
komme. Det vakre hjørneskapet i 
stua var det Harry Williams som 

fikk tak i. Det vil si. Han skulle 
emigrere til Australia og svogeren 
kjøpte det for 50 kroner, med den 
klausulen at dersom  han kom 
tilbake så skulle han få kjøpt det 
tilbake for 50 kroner. Han kom al-
dri tilbake og nå står det i stua til 
Anna. Folk som har sett det og har 
greie på slikt sier at det er veldig 
spesielt at skapet har kystmotiver 
i kombinasjon med rosemalin-
gen, forteller Anna.

Anna og Sverre fikk tre barn. 
En gang den vesle familien hadde 
vært på tur i Åsvika så gikk de på 
grunn i tåketykka. Båten ble stå-
ende hundre meter fra land og 
vannet var på vei ut, så båten var 
ikke til å rikke av flekken. Vi had-
de ikke varmt tøy med og Sverre 
hadde nettopp tatt i land alle 
klærne som til vanlig lå i båten for 
å tørke dem. Fysj så kaldt det var. 
Jeg fant en nisselue som var full av 
olje, for den ble brukt som en fille 
til motoren, men jeg tredde den 
nedover ørene på ungen som da 
bare var et par år. Det var i februar 
og isnende kaldt. Hele natta lå vi 
og båten hvelvet fram og tilbake. 
Sverre funderte på å skru ut fis-
kerommet og ro til land i det for å 
hente hjelp. Heldigvis kom Harry 
tilfeldigvis ut neste dag og fikk se 
oss og dratt oss av grunnen og til 
land. Jeg hadde mareritt om dette 
i lange tider etterpå. 

Under krigen var jeg i Oslo. Der 
har jeg venninner ennå. Det hen-
der at jeg drar til Oslo for å gå på 
cafe med venninnene mine. Fa-
milien er nå spredt over hele klo-
den. Barnebarna mine er i Eng-
land og Karibien. Jeg har bildene 
her på PCen sier hun og setter i 
gang bildene fra datamaskinen. 
Vi er jo ikke så rent lite imponert. 
92 åringen går inn på PCen 
som om hun ikke skulle ha 
gjort annet. –Ånei, jeg 
kjemper mye mot 
den, sier hun. Det 
første mediumet hun 
fikk i huset var en så-

kalt Folkemottaker. En radio med 
noen slags lyspærer inni. Den ble 
jo beslaglagt under krigen, men 
jeg fikk den tilbake etterpå. En 
gang falt den ned og en av «lam-
pene» løsnet. Jeg fikk surret rundt 
noe tjæreband og jammen virket 
den etterpå. Vi har den ennå og 
tjærebandet sitter fortsatt på.

Jeg reiste av og til på besøk til 
England for å besøke familien, 
men det gjør jeg ikke lenger. Før 
var Stanstead en overkomme-
lig flyplass, men nå er den kraftig 
utbygget. Sist jeg var der så hadde 
jeg med julekake fra Norge og vin-
terkåpe og greier, en kunne jo dra 
med seg allting på flyet før, men 
jeg måtte gå lange veier. Jeg var 
helt utkjørt da jeg møtte datteren 
min. Aldri mer! sa jeg. På toppen 
av det hele så kjørte vi feil og 
var ikke hjemme før klokka 
tre om natta. 

Skåtøy før og nå er som 
natt og dag. Før var det mange 
fiskere, folk bodde og jobbet i 
nærheten. Først forsvant bu-
tikken, så ble posten lagt ned. 
Skåtøy før og 
etter cafeen 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

92 år og i gang med våronna

er som en ny tidsregning. Heidi er 
så flink. Det har kommet nytt liv 
til øya.

Husker at vi av og til stod og 
ventet på fergen ute på isen. En-
delig kunne den komme skran-
glende. I dag er det jo så fine ferger 
som går flere ganger om dagen. 
Det har blitt mye bedre. Husker at 
datteren min kom hjem for å skif-
te. – Vi datt i et fiskehol, sa hun. 
Åssen gikk det med venninnen 
din da, ville jeg vite. Det gikk bra 
for hun ble hengende fast i ran-
selen! sa hun. Det er jo utrolig at 
det gikk godt mange ganger, men 
andre uhell hørte jeg ikke om. De 
ble jo rodd i en pråm over råka ved 
Galleiodden. Det var ikke en vest 
til ungene i de tider, men det gikk 
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Spesielt skap med rosemaling og kystmotiver.

92 år og i gang med våronna
alltid bra så vidt jeg vet. Ungene 
rodde jo til skolen fra Rauane og 
guttene sloss i båten, men de kom 
fram de og.

I ledige stunder strikkes lad-
der til olderbarna. Hekling og sy-
ing har hun måttet slutte med. Til 
det er fingrene for giktiske. Men 
baking og matlaging og hagestell 
går fortsatt bra for den spreke 92 
åringen på Skåtøy. I 12 år bodde 
Anna i byen på eldrehjemmet 
Minde. Heldigvis ble det nedlagt 
så jeg kunne flytte hjem igjen, 
smiler Anna Hagen! Skal du være 
med på cafeen og feire bursdag i 
dag blir det spurt? –Ja, kanskje det! 
sier Anna. Hun holder muligheten 
åpen, og skal bare ordne litt med 
plantene sine først. 
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tekst: SIGBJØRN LARSEN                    

Mange i skjærgården har nok kan-
skje bedre råd enn tidligere, så 
mange prosjekterer nå med ved-
likeholdsfrihet allerede fra byg-
gestart. Det er færre som ønsker 
å bruke tid og penger på vedlike-
hold som maling og skraping. De 
vil ha mest mulig fritid når de er 
på hytta. Folk vil derfor heller leg-
ge litt mer i det i starten og slippe 
vedlikeholdet, sier Arve Olsen ved 
Byggmakker i Kragerø.

Treslag av Termotre er gjerne 

Vi ser at trenden i byggebransjen i skjærgår-
den når det gjelder valg av materialer,  
så ønskes det stadig mer vedlikeholdsfritt,  
sier Arve Olsen ved Byggmakker Kragerø. 
Vi ser at produkter av Termotre som har en 
antatt levetid på ca 30 til 50 år samt Kebony 
og Lerk oftere blir foretrukket. Fordelen med 
disse materialene er at de krever mindre 
vedlikehold og de glir fint inn i skjærgården 
med deres brungråe fargetoner, sier Olsen.

Gran, Ask og Syp, (en teaklignen-
de kvalitet), er gjerne de foretruk-
ne materialvalgene for mange. 
Men smaken er som kjent delt, 
sier Olsen. Noen ønsker at alt skal 
bygges i ett med terrenget og helst 
være minst mulig synlig. Andre 
liker å stikke seg mer fram. Folk 
legger også mer skifer og mer be-
standige materialer enn tidligere. 
Dette er også en del av den sam-
me trenden, sier Olsen. Panelbord 
innvendig erstattes mer og mer 
ferdigmalte og profilerte plater 

som ser ut som bord og listverk ,blir 
også oftere foretrukket ferdig  grun-
net/malt.

 Opp-pussing, maling, terrasser, 
brygger og nybygg. Hos Byggmak-
ker på Dalane i Kragerø kan du få alt 
fra A-Å. - Jeg husker en kunde som 
en gang etterspurte syrefaste arme-

ringsjern for en støp i veggene til 
hytta i Kragerø. Det er jo ikke spe-
sielt vanlig, men vi skaffet selvsagt 
det også, sier Olsen. Byggmakker 
kan levere direkte til brygga eller på 
lektere ved havn i Kragerø eller fly 
alt ut til byggeplassen med helikop-
ter. Jeg synes generelt vi har meget 

god kundedialog. Våre kunder er 
bare hyggelige. Vi ser også en hyg-
gelig vekst hos oss ved inngangen 
til dette året. Det tyder på at folk får 
til å utføre det de skal. 

Arve Olsen ved Byggmakker Kragerø. Foto: Willy Nilsen

VI HAR 

ALT PÅ ETT 

STED

Trenden i byggebransjen i skjærgården: 
Mer vedlikeholdsfritt!
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TERRASSEBORD

Verksmester Jens Olav Sørdalen 
og daglig leder Terje Kiil viser oss 
rundt i en av de store hallene, der 
noen av de største lystbåtene ven-
ter på sol og sommer. - Vi skal sat-
se mer på større båter, sier Kiil, og 
er klar for den årlige båtmessen på 
Lillestrøm. Der skal han både vise 
frem utvalget av nye båter og mo-
torer - og ikke minst markedsføre 
Kiil-Sandtangen og Kragerø som 
det riktige stedet for vinteropplag. 
- Når båten koster flere millioner 
kroner, er det særdeles viktig å ta 
godt vare på den gjennom vinte-

400 båter har overvintret…

Sandtangen vil satse enda mer på 
opplag av store lystbåter
Det som startet med 120 båter i utendørs 
vinterdvale for 27 år siden har utviklet seg 
til et av landets mest moderne anlegg for 
oppbevaring, vedlikehold og reparasjon av 
fritidsbåter.  Med varme i hallene og kapasi-
tet til å ta imot båter på opptil 35 tonn og 
60 fot, er Kiil-Sandtangen blitt førstevalget 
for mange båteiere.

Daglig leder  Terje Kiil og verksmester Jens Olav Sørdalen vil satse enda mer på vinteropplag av store lystbåter.

tekst og foto: WILLY NILSEN                    ren. Vi har gjennom årene fått et 
godt ord på oss for service og kva-
litet, og har utviklet helt spesielle 
kundeforhold.

Kiil-Sandtangen har mange av-
taler om å levere båten fiks ferdig 
ved brygga på hytta ute i skjær-
gården, og Terje Kiil vil satse enda 
mer på  personlig service. 

- De fleste av de store lystbå-
tene hører hjemme i osloområdet.  
Etter nærmere avtale henter vi 
båtene, kjører til Kragerø og sør-
ger for vinteropplaget. Når våren 
kommer, kan vi levere båten etter 
ønske fra eieren.

Denne vinteren har 400 båter 

fått plass i hallene på Kiil-Sand-
tangen. Alle skal klargjøres for en 
ny sesong, og gjett om det er noen 
hektiske uker når vinteren slipper 
taket og været bærer bud om en 

ny sommer! Båtopplag, repara-
sjoner og salg av båter og motorer 
er bærebjelker for en drift som 
alltid setter kunden i sentrum. - 
Alle må føle at vi har tid til en prat 

når båten skal leveres om høsten 
og hentes igjen om våren. Det går 
ikke noe fortere om vi stresser og 
maser, sier Terje.
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DITT LOKALE HAGESENTER!
Stort utvalg i blomster og planter

for ute og innebruk

Alt av busker,
trær, blomster,
krukker, jord,

gjødsel, redskap
og gaveartikler.
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Utbyggingen som har kostet over 
100 millioner kroner er selvfinan-
siert av brukerne, og vil gi kom-
munen betydelige miljøgevinster 
ved at man vil få renset utslippe-
ne. Det forteller avdelingsingeniør 
for vann og avløp ved teknisk etat; 
Knut Jarle Sørdalen.

Det nye renseanlegget som er 

Vann og avløp i skjærgården
for 100 millioner kroner
Det største miljøprosjektet noen sinne i  
Kragerøskjærgården er snart gjennomført 
av Kragerø Kommune. Nesten alle de  
største øyene i Kragerøskjærgården kan  
nå tilknytte seg til vann og avløpsnettet.

bygget ved Kirkesund på Skåtøy 
vil ta mye av skjærgårdstrafikken, 
men også de etablerte renseanleg-
gene som har vært i drift i mange 
år  i Kragerø og på Stabbestad har 
fortsatt  ledig kapasitet og som blir 
tatt i bruk, ettersom folk kobler 
seg til avløpsnettet. 

Nok vann
Vi har også sørget for å sjekke 

Avdelingsingeniør for vann og avløp ved teknisk etat; Knut Jarle Sørdalen. Foto Willy Nilsen.

kapasiteten i Grøtvann, og har 
søkt om å få bygge dammen noe 
høyere for å øke kapasiteten på 
vannforsyningen ytterligere, sier 
Sørdalen. I utgangspunktet har 
Grøtvann stor nok kapasitet til 
å forsyne hele skjærgården med 
vann. Vi har også nå lagd ringled-
ninger som gjør at vi stør mye 
bedre rustet med hensyn til lek-
kasjer. Problemene vi hadde med 
manglende vannforsyning for et 
par år siden skyldtes en lekkasje 
i en ledning ved Portør. Her var 
det rett og slett gnagd hull, men 
nå har vi søkt å unngå slike pro-
blemer i fremtiden, nettopp ved 
å bygge slike ringledninger, så vi 

kan styre vanntilgangen bedre, 
og stenge og åpne ulike strekk 
for å undersøke for mulige lekka-
sjer, sier Sørdalen. Vannmengden 
som brukes i skjærgården øker 
selvsagt betydelig i de periodene 
som hyttene bruker mest. Bare til 
Jomfruland går det da 4 liter vann 
i sekundet!

Hvordan gå fram og  
hvem å kontakte?
I annonsen fra Kragerø kommu-
ne i denne avisen finner du alle 
opplysninger du trenger for å vite 
hvem du skal kontakte og hvor-
dan du skal gå frem for å tilknytte 
deg kommunens vann og avløps-

nett. Du finner også et kart som 
viser vann og avløpsledningene i 
skjærgården slik at du kan sjekke 
om du har mulighet til å koble på 
nettopp din hytte. De aller fleste 
stedene på de største øyene kan 
du nå få mulighet til å tilkoble deg 
til nettet. Det er likevel noen få 
områder som fortsatt mangler slik 
kapasitet som for eksempel ved 
Aasvika på utsiden av Skåtøy. Det 
vil imidlertid også bli utbygd her 
så snart som mulig. Du kan også 
gå inn på kommunens nettside 
www.kragerokommune.no for å få 
nærmere informasjon.
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Vann og avløp i  
 Kragerøskjærgården

Kragerø kommune
Enhet for teknisk drift

2012

Info
Det er enhet for teknisk drift som har ansvaret for utbygging og 
drift av ledninger lagt i sjøen. Utbyggingen har pågått over noen år 
og det er nå snart 30 mil med vann- og avløpsledninger som ligger 
som et nettverk i Kragerøskjærgården

Økonomiske betingelser
Anleggsbidrag for vann og avløp beregnes spesielt for nye abon-
nenter i skjærgården som tilkobles det kommunale lednings-
nettverket i sjø.

Anleggsbidraget skal medføre at alle abonnenter innenfor for-
syningsområdet kan opprettholde samme prisnivå som før utbyg-
gingen. 

Disse satsene er pr. 2012 kr. 63.381,- for vann og kr. 47.838,- 
for avløp.

Regler for etablering av abonnement
Alle enkelttilkoblinger til kommunalt vann og avløp kan skje til 
kommunale ledninger der disse ligger på land, eller til sekun-
dærledninger, og altså ikke direkte til hovedledning under vann. 
Sekundærledningene legges med mindre dimensjoner ut fra knu-
tepunkter til fordeling ut til abonnentene, der det settes av avstikk 
og tilkoblingsmulighet på minimum 2 m dybde.

Før tilkobling til kommunale ledninger, skal tilkoblingen god-
kjennes av kommunen ved skriftlig søknad fra autorisert rørlegger.

Ledninger skal legges skjult i terreng. Ved eventuelle terreng-
inngrep, avklares dette med Enhet for Bygg og Areal.

Regler for bruk
Boliger i skjærgården må innordnes de samme retningslinjer som 
abonnenter på land med hensyn til vanning. For fritidsboliger er 
det forbud mot vanning, kun vanning med kanner er tillatt.

Vann og avløp planlegges for helårsbruk, men det kan også til-
lates sommervann. Det forutsettes da opprettet en skriftlig avtale 
med autorisert rørlegger eller annen kvalifisert person. Avtalen 
skal inneholde beskrivelse for avstengning og avtapping av anleg-
get før vinter og påsetting av vann på våren.

Straffereaksjon for ulovlig tilknytning, ulovlig utslipp, ulovlig 
vanning og andre ulovligheter vil bli forankret i ny forskrift.

Områder som ennå ikke er bygd ut
For å påvirke kommunens videre utbygging av vann og avløp i 
skjærgården, er det viktig at de som ønsker dette tilbudet, melder 
fra til enheten. Dette for å planlegge og prioritere videre utbyg-
ging. Praksisen har vært slik at enkelte områder går sammen om 
å sende en felles liste på hvor mange som er interessert. Man er 
avhengig av et visst antall interesserte før kommunen legger nye 
ledninger.

Enhetens planer fremover
Planene fremover er avhengig av politiske vedtak. Når de forelig-
ger vil enheten sette i gang prosessen med nye anbud for neste 
byggetrinn. Det kan ikke forventes byggestart før tidligst 2013.

Kontaktinformasjon
Generell henvendelse kan rettes til servicesenteret ved:
Tlf. 35 98 62 00   post@kragero.kommune.no

Kragerø kommunes hjemmeside har en link til kart som viser vann 
og avløpsledninger. Her kan en se hvor nærmeste påkoblingsstikk 
befinner seg. Det er også informasjon om hva private bør tenke på i 
forhold til sine private anlegg.

Det er et ønske at flest mulig bruker e-post der det er mulig
Uønskede hendelser utenom arbeidstid som f.eks manglende 

vann, avløp som ikke fungerer, ledninger i vannoverflaten o.l rettes 
til brannvakta i Kragerø tlf 992 05 786 eller 35 98 62 60
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- Vi setter av ressurser for
 å kunne si ja til jobber!

Ole Gundersen har satset på sykler som fremkomstmidler på Jomfruland. Det er miljøvennlig, og dessuten er det sunt!

Ole Gundersen er klar med bygg-
tjeneste i hele skjærgården hele 
året. - Vi har fortløpende 3-4 pro-
sjekter i gang, men må passe på å 
ha ekstra ressurser klare i forkant 
av vår og sommer.

Selskapet Ole Gundersen AS ble 
startet i 1995. Siden da er kompe-

- Vi har satt av mange timer frem mot  
sommeren, slik at vi kan si ja til henven-
delser. I løpet av vinteren kan det skje mye 
både med brygger og bygninger, og for de 
fleste haster det med å få jobben gjort.

tansen omhyggelig blitt bygget 
opp, slik at bedriften i dag har to 
byggmestre, murere og tømrere 
samt spesialkompetanse innen 
termografering og piperehabilite-
ring.  Rehabilitering av piper er et 
spesialfelt innen murerfaget. En 
gammel og dårlig pipe kan bli som 
ny, uten de helt store inngrepene.

Termografering er et annet felt 

innen byggfaget, som blir stadig 
mer aktuelt.  Et infrarødt kamera 
avslører blant annet luftlekkasjer 
rundt dører og vinduer. Man av-
dekker også områder med dårlig  
isolasjon i vegger og tak. Dette 
danner grunnlag for en rapport 
som forteller om konstruksjons-
feil som forteller om mulig fuktig-
het 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 de-

ler av huset når de kjenner at det 
er kaldt i deler av huset.  Men ofte 
vil termografering avdekke feil på 
et begrenset område. Dette kan 
dermed utbedres langt rimeligere 
enn å rehabilitere hele huset.

De ansatte i Ole Gundersen 
AS har hele skjærgården som 
arbeidsplass.  Da Skjærgårdsliv 
besøkte bedriften, var det flest 
oppdrag på Jomfruland.  Det går 
taxibåt hver morgen fra byen, og 
på brygga på Jomfruland står sy-
klene klare. Hver mann sin syk-
kel!  Og så er det klart for en liten 
trimtur det siste stykket frem til 
arbeidsplassen.
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Arbeid med hyttene gir jobb til 500 håndverkere.

Skjærgården er Kragerøs 
største private arbeidsplass

Det sier Ole Gundersen, byggmester 
fra Jomfruland som kjenner kragerø-
skjærgården bedre enn de fleste. Han 
har klare meninger om praktiseringen 
av regelverket og hvilke muligheter en 
noe mer rundhåndet behandling vil gi.  
- I noen tilfeller er det på sin plass med 
en restriktiv holdning til utbygging, men 
mange byggesaker kunne gitt mye mer 
arbeid uten at det hadde gått ut over 
verken naturen eller allmenheten. 

30 kvm ekstra gir en arbeidsplass!
Gundersen fortsetter:  - Fylkesman-

nen mener at 100 kvadratmeter skal 
være maksimalt areal for hovedhytte 
og anneks. Ofte kommer et uisolert ut-
hus i tillegg. Nå som mange hytter har 
fått muligheten til vann og avløp, øker 
jo behovet for mer plass innomhus. Vi 
kan ta et regnestykke: Med en kvadrat-
meterpris på drøye 30 000 kroner, vil 30 
kvadratmeter ekstra areal gi en økt om-
setning på nær en million kroner, altså 
en arbeidsplass! 

- Ca 1000 hytter i skjærgården har fått 
muligheten til å legge inn vann og avløp. 
Og flere vil det bli. Da er det lett å tenke 
seg hvilke positive ringvirkninger det vil 
få  å øke arealet noen få kvadratmeter!

Gundersen sier videre at dette dreier 
seg om gjentetting, som ikke gir økt pri-
vatisering.

Nedgang de siste årene
Byggmesteren fra Jomfruland viser til 
at det har vært nedgang i byggeaktivi-
teten i skjærgården de siste fem årene, 
og at det er takket være ombygginger, 
reparasjoner og noen få utvidelser at 
nedgangen ikke er større enn ca 25 pro-
sent. -  Men det merkes at det bygges 
mindre.  Nybygg finnes så å si ikke. Vi 
har fått mindre arbeid, hardere konkur-
ranse, lavere lønnsomhet, færre ansatte. 
Konkurranse er sunt, men det er synd 
at myndighetene ikke ser mulighetene.  
Her dreier det seg ikke om å bygge nytt 
og ødelegge naturen, men rett og slett 

om å gi noen ekstra kvadratmeter der 
det er bygget fra før.

Også når det gjelder brygger, er utvik-
lingen negativ. – Det er veldige begrens-
ninger for bryggeanlegg, og ofte en lang 
og vanskelig søkeprosess.  Som oftest 
er det snakk om maksimalt 12 kvadrat-
meter. Hvis man må bygge utover langs 
grunt vann for å få dybde til en båt, er 
det kanskje bare plass til en fender helt 
ytterst!

Det er store ringvirkninger ved å satse 
på økt areal og bedre standard. – Vi ser 
at hyttene blir brukt mye mer enn tidli-
gere, også i vinterhalvåret. Kommunen 
har til nå investert 100 millioner kroner 
på vann og kloakk til skjærgården. Det 
er veldig bra. Det generer en omsetning 
på en milliard kroner når hyttene skal 
utvides, og det forteller mye om mulig-
hetene hvis det ble brukt fornuft ved be-
handlingen av byggesakene.

Bærekraftig marked
Men selv om fylkesmannen  legger en 
demper på byggeaktiviteten, er Gunder-
sen optimist når det gjelder fremtiden 
for håndverkere i skjærgården.  Repa-
rasjoner, vedlikehold, erstatningshytter, 
brygger og annet arbeid på 4000 hytter 
gir et bærekraftig marked for håndverks-
bedriftene. Men det kunne gitt mulig-
heten til så mange flere arbeidsplasser, 
uten at det går ut over natur, miljø og 
allmenheten. 

Når det gjelder fast bosetting og bruk 
av hyttene gjennom hele året, under-
streker Ole Gundersen betydningen av 
fjordbåtselskapets ruter.  – På Skåtøy, 
Jomfruland og de andre øyene der det 
bor folk hele året, ser vi at også hyttene 
blir mer brukt. Derfor er det ille at de 
sene kveldsrutene står i fare ved hver 
eneste budsjettdebatt. Hvis kveldsrute-
ne forsvinner, vil avfolkningen av skjær-
gården skyte fart – og det vil være svært 
vanskelig for barnefamilier å bo på øy-
ene. Jeg tror denne usikkerheten gjør at 
mange kvier seg for å bygge hus i skjær-
gården, sier Gundersen.

Ole Gundersen viser til at små  
endringer i praktiseringen av 

regelverket kan gi store og positive 
ringvirkninger.

Fjordbåtselskapets 
ferger har en avgjø-
rende betydning for 

bosettingen i skjærgår-
den . Her ser vi Tommy 

Edvartsen i styrhuset 
på Jesper.

Sebastian Bleka er en av 500 håndverkere i skjærgården.

Det startet med små og enkle hyt-
ter som folk satte opp sjøl, uten 
store krav til plan og søknad. I dag 
er skjærgården Kragerøs største  
«private arbeidsplass».  - Is og snø 
kan  legge en demper på virksom-
heten om vinteren,  men vi kan nok 
regne med at ca. 500 håndverkere 
har hoveddelen av sitt årsverk fra 
arbeid i skjærgården.
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Kragerøs bygningssjef Per Arstein 
sier at det ikke er mange konflik-
ter når man ser på antall saker.  - 
Vi får inn en del klager på vedtak, 
og disse kan være svært ressurs-
krevende. Men det aller meste går 
greit.

Det er fire saksbehandlere som 
jobber med regulering og bygge-
saker.  

– Vi kunne gjerne vært flere,  

tekst og foto: WILLY NILSEN                        

Bygningsjef Per Arstein kan vise til over 400 byggesaker i 2011.

Over 400 byggesaker 
i  Kragerø i 2011

- Få konflikter i skjærgården,  
sier bygningssjefen

I 2011 ble det registrert over 400 bygge-
saker i Kragerø. Alle har krav på individuell 
behandling. De aller fleste av sakene har 
adresse i skjærgården, og har direkte  
sammenheng med oppdrag for håndverkere. 
De nesten 4000 hyttene fører til  mange  
oppdrag og mye arbeid, men også til  
ressurskrevende saksbehandling for  
Kragerø kommune.

men må forholde oss til de ressur-
sene vi har, sier bygningssjefen.

Forskjellig plangrunnlag
Fra tid til annen dukker det opp 
saker der det påstås forskjellsbe-
handling ved at en hytteeier har 
fått anledning til å bygge ut mens 
en annen får nei, selv om sakene 
tilsynelatende er temmelig like.

- Jeg forstår at folk reagerer, men 
ofte er det slik at plangrunnlaget 
er forskjellig. Vi har områder med 
detaljerte reguleringsbestemmel-

ser der alle vet hva de har å for-
holde seg til. Dette er i stor grad 
hytteområder med tett bebyggel-
se,  som på Bærø.  Det er vanske-
ligere med enkelthytter utenfor de 
regulerte områdene.  Her er det i 
utgangspunktet forbud mot alt 
annet enn fasadeendringer i 100 
meters beltet.

Dispensasjoner
Men det finnes håp, og stikkordet 
er dispensasjoner.  Egne statlige 
bestemmelser som administreres 
av fylkesmannen er grunnlaget for 
behandling av søknader. 

Kragerø hadde tidligere såkalte 
utfyllende bestemmelser, som 
gjorde det enklere å behandle 
byggesaker utenfor regulerte om-
råder. Kommunen ville videreføre 
dette, men fylkesmannen sa nei 
og fikk støtte i departementet.

I realiteten er det ingen juridisk 
grense for bebygget areal, men det 

betyr på ingen måte at man kan 
bygge som man vil. Det er lover, 
regler, bestemmelser og retnings-
linjer som stiller krav til utbygger, 
valg av løsninger og saksbehand-
lingen i kommunen.  -  Vi får man-
ge søknader om utvidelser av hyt-
ter i forbindelse med muligheten 
til å få innlagt vann og avløp.  Også 
disse sakene skal ha en individuell 
behandling, og i en god del tilfelle 
må man finne plass til nytt bade-
rom innenfor eksisterende areal, 
sier Arstad.

Kan flytte hytter…
Så har vi de grønne områdene, der 
hyttene skal tjene formålet. Det 
betyr at nye krav til standard kom-
mer inn som et element for å god-
kjenne utvidelser. Det kan også 
være aktuelt å inngå en avtale om 
å flytte eksisterende hytte, for å få 
en mindre eksponering i forhold 
til allmenheten. Da kan det være 

aktuelt å gi tillatelse til en større 
hytte.

- Hva med brygger?
- For nye brygger gjelder en øvre 

grense på 12 kvadratmeter, men 
også her kan det søkes om dispen-
sasjon, og lokale forhold er med 
på å bestemme utfallet av sakene.

Arstein ser frem til at kommu-
nedelplanen for skjærgården blir 
klar, og likeledes at kommunepla-
nen blir rullert. Disse planene vil 
gjøre det lettere å behandle saker 
i skjærgården.

- Hvordan skal en hytteeier gå 
frem når det er planer om endrin-
ger?

- Det er uansett lurt å sette seg 
inne i reglene. Og for mange vil 
det være formålstjenlig å skaffe en 
ansvarlig søker, for eksempel en 
arkitekt, byggmester eller entre-
prenør. Det kan gjøre prosessen 
enklere.
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Rønningveien 7, 3770 Kragerø
Tlf. 92 66 53 16 - Morten
Tlf. 97 16 33 16 - Preben

Ring for avtale!

alt innen malerarbeider,  
legging av alle typer 

gulvbelegg, tepper og 
byggtapetserng.

PALMESØNDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring. Dåp. Harald Monsen og 
 Gunvor Fjellheim. Ofr.menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring Kjell Wed
 og Robert Carding. Ofr. Menighetsarbeidet.
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg og 
 Robert Czyz. Dåp. Offer til Gautefall fjellkirke

SKJÆRTORSDAG
Kl. 18.00 Skåtøy kirke. Påskemåltid med nattverd. Inger  Øybekk og Gunvor Fjellheim
 Taxibåt fra Jomfruland kl.17 om Gumøy, Kragerø, Tåtøy og holmene.
Kl. 19.00 Kragerø kirke. Påskemåltid med nattverd.
 Harald Monsen, Berit Lian og  Robert Carding.
Kl. 19.00 Sannidal kirke. Nattverdgudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz.   
 Laudate. Offer til Kirkens SOS i Telemark.

LANGFREDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Pasjonsgudstjeneste. Inger Øybekk og 
 Gunvor Fjellheim. Ofr.menighetsarbeidet
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Pasjonsgudstjeneste.
 Harald Monsen og Robert Carding. Ofr.menighetsarbeidet.
Kl. 11.00 Hellekirken. Pasjonsgudstjeneste. Harald Gulstad og Robert Czyz
Kl. 21.00 Kragerø kirke. Korsets vei. Musikk.Lesninger. 
 Harald Gulstad og Robert Carding.

PÅSKENATT
Kl. 23.15 Steinmann. Påskenattsmesse. Harald Monsen. Kantorigruppe. Robert Carding.

1.PÅSKEDAG
Kl. 06.20 Rapen. Påskevake ved soloppgang.Ta med frokost. Menighetsrådet.
Kl. 11.00 Hellekirken. Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad og Halvard Gautefall Hiis.   
 Dåp. Offer til Det norske Misjonsselskap.
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz.
 Offer til misjonsprosjekt Sosial innsats i Bangkok
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen og Robert Carding
 Ofr.misjonsprosjektet IOP. 
Kl. 11.30 Skåtøy kirke. Høytidsgudstjeneste. Kjell Wedø og Gunvor Fjellheim. 
 Ofr. Litauenhjelpen. Taxibåt fra byen kl.10.30 om holmene. Egenandel kr. 50,-. 

2.PÅSKEDAG
Kl. 11.00 Støle kirke. Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad og Gunvor Fjellheim. 
 Støle kirkes korgruppe. Ofr. menighetsarbeidet. Nattverd. Kirkekaffe.
Kl. 11.00 Kjølebrønd bedehus. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz. 
 Offer til misjonsprosjekt Sosial innsats i Bangkok

Kirkens påskeprogram 2012

F L I S & M U R

K R A G E R Ø

F L I S & M U R

K R A G E R Ø

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.

Terje Pedersen
90136115

Knut Erik Bergum
90952058

www.krageromur.no
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

“Aldri i verdenshistorien har det 
skjedd en slik teknisk og økono-
misk utvikling i Norge, som i den-
ne tiden jeg har vokst opp. Da jeg 
var barn var det dårlige tider, med 
arbeidsløshet, 2. verdenskrig og 
stor fattigdom.” Slik begynner Lars 
Johan Tveten sin beretning om sitt 
liv i boken “Minner og opplevel-
ser,” og fortsetter: Jeg er født 19- 
april 1934, på Roligheten, eller Ro-
ligheta som det heter i daglig tale. 
Tror det var torsdag. Etter  det jeg 
har hørt var det mye snø og van-
skelig for jordmora å komme fram 
da. Det var vanlig at jordmora kom 
til hjemmene på den tida. Rolighe-
ta ligger på Gumøy, ved innløpet 
til Kreppa. På Roligheta var det før 
i tiden gjestgiveri og skysstatsjon 
for båtskyss østover til Langesund 
og vestover til Kragerø. Det lå såle-
des strategisk til. På Roligheta var 
det da brennevinsutsalg, og bren-
nevinsrett der før i tida, men det er 
lenge siden.

 
Minner fra Roligheta
Jeg husker så vidt bestefar Lars 
Bærulfsen. Husker en gang jeg 
hadde brent meg på fingrene på 
ovnsringene på kakkelovnen. Det 
svei mye og var vondt. De satte 
meg ved vinduet med et vaske-
vannsfat med kaldt vann i, som jeg 
holdt handa nede i. Bestefar laget 
en snømann utenfor vinduet, og 
mamma sendte ut noen kullbiter 
til øye og munn. Det hjalp meg til 
å bli opptatt med dette. Det gamle 
huset på Roligheta, sto noen meter 
retning Kreppa, fra det nåværende 
huset, som jeg tror ble bygd først 
på 1940-tallet. Det gamle huset 
var bygget på 1860-tallet. En an-
nen gang husker jeg at jeg var med 
pappa i Kragerø for å møte beste-
far på jernbanestasjonen i Kra-
gerø, for å møte bestefar som kom 
med toget. Ved brygga lå  det noen 
store båter som jeg synes var høye 
som fjell. En gang var jeg med pap-
pa til Garpevika på Langøy. Jeg var 
sulten og ville ha mat. Jeg spurte 
gamlemor i huset om brød. Jeg 
sa “Detta bø bø.”Kan jeg få mere 
brød? Jeg var så liten og kunne ikke 
snakke stort. Bestemor Anne, som 
var gift med Lars var født Bohlin. 
Hun var et meget godt menneske. 
Hun var tynn og skrukket i ansik-
tet. Et arbeidsjern, etter det jeg 
husker. Hun hadde noen visdoms-
ord som det var veldig mye sant 
i: “Det blir aldri rektig ille, før en 
hjelper til sjøl.” Og “Det er mange 

måter å spise seg mett på.” Beste-
mor Annes far og mor kom fra Sve-
rige. De het August Bohlin og Hed-
da Wiik. De bodde på Bråtøymyra 
på Skåtøy. Noe annet som jeg hus-
ker fra min barndom der ute, var 
at jeg så et fly for første gang. Alf 
Scott Hansen, het han som hadde 
flyet. Han ble gift med skuespiller 
Wenche Foss før krigen. Tror han 
hadde sommersted i skjærgården 
et sted. Det var en opplevelse.

 
Pappa arbeidet i steinbrudd
Pappa (Luther) arbeidet i stein-
bruddet i Fluer-grua, som vi så fra 
Roligheta. Her var det et grenseløst 
slit. Og det var dårlig betaling. Alt 
arbeid ble gjort med håndmakt. 
Det ble boret med feisel og hånd-
bor. Steinen ble trillet med trille-
bår eller med vagger ut i båtene. 
Det var kvarts, eller tint som var 
en dårligere kvalitet, etter det jeg 
husker, som de drev ut der. Det var 
Lunøe i Kragerø de arbeidet for. 
Jeg var så redd hver gang de skreik 
“varsko her, og fyr her” i grua. Da 
sprang jeg og gjemte meg. Synes 
det tok så lang tid før det smalt, det 
var jo lunte-tennning. Var veldig 
redd for skudd, noe jeg var senere 
også. Jeg synes det var morsomt 
på 17.mai, men den skytinga gruet 
jeg meg for. Pappa drev også med 
fiske bl.a. med sildegarn, ruser og 
åleteiner. Han skjøt også mange 
alker, og var mange ganger etter 
oteren i oterhulene, men tror ikke 
han fikk oter noen gang.

 
Tok ut skjerp
Pappa og hans bror Sigurd tok ut 
skjerp på Knut Gumøys eiendom. 
Avtalen med Knut Gumøy er da-
tert 26.01.1934, om å ta ut stein 
fra hans eiendom. Dette var trolig 
kvarts eller feltspat.Tror ikke det 
ble til stort annet enn et prøve-
parti.

Barna ble reivet 
Når vi var barn ble vi reivet. Vi ble 
reivet (rullet) inn i noen tøystrim-
ler, trolig 2-4 meter, og de var ca 
10-12cm brede, etter det jeg hus-
ker. I disse fillene ble vi rullet inn i, 
opp til under armene, men arme-
ne var frie. Vi så ut som noen mu-
mier, kunne nesten ikke lee oss. 
Hvorfor dette ble gjort, var visst for 
å få rette bein. 
Tidligere ble visst armene også 
reivet inn. I dag ser vi nok på dette 
som tortur, men da vi var barn var 
det helt naturlig. Jeg husker mam-
ma reivet min søster Anne Lise.
Hun hadde Anne Lise liggende 

tvers over fanget, mens hun reivet 
henne.

Samler 
Jeg har alltid hatt lyst til å samle 
på ting. Når jeg var ganske liten 
husker jeg at jeg gjemte et lite 
blad. Tror det var ”For fattig og 
rik” under pidestallen, og sa at 
dette måtte ingen lese opp, for jeg 
trodde det ble lest opp når det ble 
lest. Dette skulle jeg lese når jeg 
ble stor. Jeg har samlet på juletrær 
i ca. 70 år. Disse har jeg liggende i 
fjøset. Tanken med dette var at jeg 
en gang skulle brenne disse i ov-
nen på julaften. Så har det blitt til 
at jeg har fortsatt å samle på disse. 
Er nok den eneste i verden som 
har samlet på juletrær. Folk mener 
sikkert det er sprøtt. Kan være enig 
i dette. De er kvistet. Mynter og fri-
merker har jeg også samlet på. Det 
er interessant.

Begravelser i min barndom
Begravelser var høytidelige før i 
tiden, og hadde forskjellige ritua-
ler. Det var forskjellige bedelag i 
kretsene. Når en var død i be-
delaget, skulle bedelaget hjelpe til 
med begravelsen. Det ble gjerne 
satt opp en æresport på gården, 
som ble pyntet med grankande-
laber rundt stolpene. Det var også 
strødd granbar et stykke på  veien. 
Bedemannen gikk før begravelsen 
rundt på gårdene i bedelaget og 
innbød til begravelsen.Jeg husker 
Isak Berntsen kom til oss og inn-
bød til begravelsen. Han hadde et 
spesielt ritual som han sa når han 
kom. Han var stivpyntet, og med 
stiv snipp, svart slips og med en 
fin hatt. Han banket høytidelig på 
døren, og kom inn med hatten i 
handa. Før han sa goddag, sa han 
etter mitt minne; “Det har beha-
get Herren og ta Sofie og Andreas 

Kjærra hjem til seg. Og jeg innbyr Lin-
da og Luther Tveten til begravelsen.” 
Etter dette hilste han på oss og pratet 
med oss. Begravelsen gikk vanligvis 
fra hjemmet. Min bror Einar og jeg 
var borte på Kastet ved Valleveien og 
så på gravfølget når det gikk forbi. Det 
var vinter og under krigen. Mamma 
og pappa sa at vi måtte stå ute ved 
veien når gravfølget kom og ta av oss 
lua og bukke dypt når gravfølget gikk 
forbi. Det var ufyselig vintervær og 
veien var ikke brøytet. Kistene lå på 
sleder og det var hester som dro. I to 
mil måtte dette gravfølget gå til Bam-
ble kirke i snøvær, vinter og kulde.  
Alle gikk i sorte sørgeklær.

Bestemor strevde
Bestemor Lovise strevde med å få en-
dene til å møtes. Det var ikke enkelt 
å skaffe penger til mat og andre ting 
som trengs til barna, og familien el-
lers. De levde nok nærmest fra hånd 

Kulturhistorisk perle fra oppvekst på Gumøy

Lars Johan Tveten (77) har begått en bok. Det var ikke for tidlig. 

“Minner og opplevelser” er en kulturhistorisk perle av en bok. 

Den beste boken jeg har lest på meget lenge, om blant annet 

livet i Kragerøskjærgården. Lars Johan Tveten ble født på   

“Roligheta” på Gumøy 19.4.1934. Etter hvert flyttet familien  

til gården Tveten i Bamble. Her drev de et klassisk gårdsbruk  

etter datidens målestokk med kyr, hest, sauer og gris, skogsbruk, 

frukthave og korndyrking. Etter blant annet 40 år som søndags-

skolelærer ved bedehuset på Valle, ble Tveten hedret med  

Kongens fortjenestemedalje. Han burde også hatt medalje  

for denne  boken. Kjøp den og les den!
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til munn. Heldigvis hadde de kuer og 
høns så de fikk mat. Jeg hørte aldri at 
de direkte hadde sultet, men det var 
skralt med penger. Bestemor reise til 
Kragerø med fløte, egg og frukt. Det 
var dårlige priser på produktene. I 
1911 fikk hun 1,90 for kiloet av smør 
og for osten fikk hun 0,60 for kiloet, 
men for fløten var det bare 0,75 kr 
for literen. Det var en stor frukthave 
på gården Tveten på den tiden med 
store høye trær. Det gikk båt fra “Bin-
ningen” (Prestvika) til Kragerø. En 
gang holdt hun på og drukne, da 
brygga falt sammen. Heldigvis hørte 
Bernt Langøy, som bodde like ved at 
hun ropte, og hun ble reddet i siste 
liten. Lars Brekka som den gang var 
ganske ung, og som var her og hjalp 
bestemor på gården, var også med 
den gang. Han fikk panikk og rømte 
fra det hele. Bestemor hadde faste 
kunder i Kragerø. Her gikk det mye på  
bytting av jordbruksvarer, med andre 

ting de trengte til familien. “Bøt-
ting” kalte bestemor det. Husker 
hun nevnte kjøpmann Juul, Reiser 
og Stina. Stina solgte fra en liten 
kjeller midt i byen.

Tante møtte Huldra
Vår alles kjære tante, Ingeborg 
Lindheim bodde sammen med 
oss og bestemor. En dag var jeg 
med tante til Kragerø. Jeg husker 
vi satt utenfor jernbanestasjonen 
og spiste brød med hestepølse på. 
Tante fortalte mange ganger at 
hun møtte Huldra her på Tveten. 
Etter det jeg har forstått gjette hun 
i Nordjordene. Her er det et bratt 
fjell. Når hun kommer dit, møter 
hun Huldra som kommer og strik-
ker. Hun går bort til tante og spør 
om hun gjeter. Hun spør om hun  
er huldreunge og om hun vil bli 
huldreunge. Hva tante svarte vet 
jeg ikke. Huldra forsvant inn i fjel-

let igjen. Dette fortalte hun mange 
ganger. Dette var noe hun var helt 
overbevist om at hun hadde sett i 
hele sitt liv. Dette var noe som in-
gen kunne få henne bort fra. 

Besøk på Roligheta 
Vi var ofte på besøk på Roligheta. 
Den første tiden var det nok onkel 
Ansgar eller onkel Lars eller onkel 
Hans som kjørte oss ut dit. Onkel 
Ansgar bodde på Holmen eller 
Holmarøy tvers over sundet ved 
Roligheta. Senere gikk en skøyte 
fra Hafsund til Kragerø som het In-
gerid. Det var Martin og Johan Ni-
kolaysen som eide og kjørte den. 
Vi ble hentet i en pråm utenfor Ro-
ligheta. Tante Hjørdis som bodde 
på Roligheta hadde mye vondt i 
hodet. Hun hadde migrene. De 
hadde en nydelig te der. Den var 
laget av Salvie. Den smakte og luk-
tet godt. 

Kulturhistorisk perle fra oppvekst på Gumøy
Lars Johan Tveten har skrevet bok 
blant annet om sin oppvekst på  
Roligheta på Gumøy.

Tidlig interessert i fiske 
Fiske har interessert bestandig. 
Når vi var på Roligheta så ville jeg 
fiske med stang på odden. Det var 
spennende , for der kunne jeg se 
fisken i vannet. Og det hendte jeg 
så noen store torsker der. Når jeg 
var liten ville jeg gjerne de skulle 
ha dorg ute når vi var på sjøen, 
men det hadde de som regel ikke 
tid til. Da hendte det at jeg hang 
fanglina utenfor båten i håp om 
at en fisk beit på. Når jeg ble større 
var jeg ofte oppe i Bjørndalsvannet 
og fisket tryte, ål og sut. Vi kunne 
få noen digre suter. Tror den stør-
ste jeg tok var omkring kiloen. Jeg 
hadde en grenseløs tålmodighet. 
En gang mamma og jeg skulle til 
byen dro jeg først opp for å trekke 
teina men falt for fristelsen til å 
prøve stanga. Tiden løp helt fra 
meg. Jeg måtte skynde meg hjem. 
På veien møtte jeg mamma som 

var livredd at det hadde hendt meg 
noe. I elva nedenfor huset hadde 
vi ålekar. Vi fikk noen åler her. 
Lystring i sjøen var det morsom-
ste jeg visste. Det var spennende 
å se de store fiskene stå for lyset. 
Det ble mye ørret og torsk og an-
nen fisk på disse turene. Desverre 
ble dette forbudt. Lysfiskerne som 
håver opp tonnevis av fisk og tøm-
mer fjordene for fisk er lovlig. Det 
er vanskelig å forstå. 

Blomsterplukking
Som barn plukket jeg blomster, 
særlig konvaller og hyasinter. Dis-
se solgte jeg i Langesund eller Kra-
gerø. Jeg oppdaget at de var lette 
å få omsatt ved kystbåten som jeg 
tror gikk fra Bergen til Oslo. Det var 
flere passasjerer som ville kjøpe 
blomster ombord der. Etter det jeg 
husker fikk jeg 25 øre for konvall-
bukettene og 1 kr for hyasinter. De 
kunne spørre om de var fine.”Ja, 
de luktær grusomt” sa jeg på ekte 
Bamblespråk. 

3 rådyr i et skudd 
Jeg skjøt tre rådyr i et skudd på Ro-
ligheta en gang. Var sammen med 
Bjarne og Rolf Brekka. Vi skulle 
forsøke oss på rådyrjakt i Revå-
sen og opp mot Kreppa. Jeg skulle 
poste der. Jeg får da se at to rådyr 
kommer mot hverandre, når de 
står snute til snute mot hverandre, 
brenner jeg løs med hagla. De fal-
ler i bakken. Men så får jeg se at et 
rådyr som hadde stått bak, hopper 
av gårde. Når driveren kommer 
fram til meg forteller jeg han dette. 
Vi ble enige om at en skulle drive 
på dette dyret og at jeg skulle poste 
lenger opp mot Kreppa. Det varte 
ikke lenge før det smalt tre slong-
skudd ( eikenøtt skudd) fra drive-
ren, for straks han begynte å drive 
kom han på rådyret som lå stein 
dødt. Jeg hadde altså fått tre rådyr 
på ett skudd! Jeg har flere ganger 
i ettertid tenkt på om dette kunne 
være riktig. Jeg har spurt Rolf Brek-
ka om det i ettertid og han bekref-
ter at det er riktig. Tror ikke det er 
mange som har felt tre rådyr i ett 
skudd! 
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Farsjøveien 5, 3766 Sannidal, Kragerø
Tlf. 35 99 10 90 - www.farsjoe.no

ALT AV GRUNNARBEIDER
OVER SJØ OG LAND!

Maskinentreprenørenes Forbund

Tlf. 93 20 52 76 • takstholm@tamail.no

Over 30 års 
takserings-      

praksis med  
bred og god 

kunnskap 
i lokalmarkedet!

Sjådamvn. 24 • 3770 Kragerø

•   Verdi
•   Tilstand
•   Skade/skjønn

JAN HOLM a/s

–

Wright

TM

Din trafikkskole
Vi ønsker deg hjertelig velkommen  

innom vår avdeling for en prat.

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

Wright

TM

Tlf. 907 98 394 
odd.halsen@hotmail.no

www.halsenhytteservice.com

Her vises oversikt på noen tjenester som tilbys:

 Vakt- og tilsynsordning  l  Formidling av mindre dykkertjenester. 
Vedlikehold - beising/maling, ute og inne. 

Rengjøring - utvendig, innvendig  l  Rydding/gressklipping. 
Reperasjoner/utbedringer  l  Ved - leveres i sekk etter avtale.

 Varm hytte - ved ankomst vinter  l  Vei til hytta vinterstid.
 Snørydding tak  l  Håndverkerformidling med oppfølging.

 Bringer og henter båten til og fra vinteropplag.  
Salg/utleie? - bistand med foto og video.

mindRe maS - meR FRitid - FoRleng SeSongen

ta kontakt FoR næRmeRe inFoRmaSjon elleR aVtale
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tekst og foto: ANGELIQUE KRAFFT    

Andølingen - en av Kragerøs mes-
te pittoreske bydeler. Her van-
drer man omkring i smale gater 
og smau med hvitmalte, velstelte 
små skipperhus på alle kanter. Et-
tersom stadig flere kunstnere har 
flyttet inn med sine atelierer og 
verksteder er området i ferd med 
å utvikle seg til et kunstnerkvartal. 

- Folk synes det er en opplevelse 
å få komme inn i bakgården for å 
titte og slå av en prat, sier Sveberg 
som nylig åpnet galleri vegg i vegg 
med boligen sin i Andølingen 1 B. 

Litt lenger ned i gatesnutten, 
i Andølingen 2, holder glassblå-
ser Vigdis Helmersen til. Som så 
mange andre i Kragerø har hun et 
kafebord utenfor arbeidsplassen. 
Her samles venner, kunder og kol-
legaer. Sveberg er en hyppig gjest, 
og et yndet samtaletema er hva 
som er bra ved Kragerø. 

- Når jeg er utenlands drar jeg 
ofte til små steder på jakt etter 
det genuine. I høst var jeg på den 
greske øya Lesvos, og hva var vel 
mer naturlig enn å ta med minner 
som forlenger opplevelsen hjem. 
Et kunstverk, broderte håndverk, 
olivenolje og duftende hjemmela-
get såpe. Slik tror jeg det er i Kra-
gerø også. Når folk kommer hit 
setter de pris på det genuine og å 
oppleve Kragerøs særpreg.  Å pra-
te med kunstnerne man handler 
av tror jeg gir folk en opplevelse 
av nærhet og tilhørighet, sier Hel-
mersen.

Kunstnerliv i  
de små forhold
Opplevelser, fortellinger og møter mellom mennesker bygger opp 
under merkevaren Kragerø. Det er en del av det genuine særpreget 
ved Kragerø som turistene vil ha med seg hjem, sier kunstnerne på 
Andølingen, Vigdis Helmersen og Thore Sveberg

Fjorårets sommerlanseringen 
av bykonjakken Kragerø Cocg-
nac XO er et godt eksempel på at 
merkevaren Kragerø selger.  Gut-
teklubben Congaclosjen som står 

Åpen dør. Vigdis Helmersen etablerte 
seg med glassblåserverksted på Andø-
lingen for to år siden. Her arrangerer 
hun kurs og foredrag og man er alltid 
velkommen innom for en prat. 

Kunstnerslabberas. Glassblåser Vigdis Helmersen og maleren Thore Sveberg setter farge på tilværelsen i kunstnerkvartalet 
på Andølingen. På jobb er det alltids rom for en prat om kunsten og om livet i de små forhold. 

Det gode liv på glass. Kragerø Cognac 
XO falt i smak.  1400 av 1600 flasker 
ble solgt fra Kragerø Vinmonopol i 
sommer, forteller Harald Ehnebom i 
Cogncaclosjen. 

bak hadde et mål om å selge 1000 
flasker i året. Etter tre måneder var 
1600 flasker solgt over disk i Kra-
gerø. Hadde det ikke vært for for-
sinkelser i leveringen kunnet sal-

get i fjor sommer havnet på godt 
over 2000 flasker, sier Cognaclo-
sjens president, Harald Ehnebom. 

Av et 20-talls bykonjakker som 
eksisterer i Norge ligger Kragerø 

Cognac XO på topp. Om det kun 
skyldes nyhetens interesse er fort-
satt uvisst.  

Gjør hverandre gode
- Vårt mål har aldri vært å tjene 
penger. Vi får 10 kroner per solgte 
flaske og gjør dette av kjærlighet 
til byen vår. Men klart det er gøy 
å oppleve den gode responsen og 
at Kragerø Cognac blir godt tatt i 
mot av begge kjønn. Dessuten er 
det er artig at andre har kunnet 
nyttiggjøre seg av Kragerø Cognac 
kommersielt, sier han. 

Helmersen designet en egen 
cognacglass-serie som ble lan-
sert samtidig. Hun har hatt stor 
suksess med salg av gaveesker 
bestående av Kragerø Cognac XO, 
lokalprodusert sjokolade fra Bon-
bon Jeanette og sine egne hånd-
blåste cognacglass.

Helmersens tulipanformede 
cognacglass har en form som gjør 
at cognacsmaken kommer til sin 
rett. Med inspirasjon fra Kragerø 
har hun skapt glass med flytende 
fargemønstre i stetten som gir as-
sosiasjoner til hav og det som skjer 
i havet, derav navnet ”Ocean”. 

- Samarbeidet med Cognaclo-
sjen og Jeanette Hihn i Bonbon 
Jeanette har vært et eventyr som 
har gitt meg stor tro på videre 
drift. Som følge av felleslanse-
ringen har jeg solgt meget bra og 
opplevd økt besøk i glassblåser-
verkstedet.  Mine kunder bekref-
ter det jeg sier om at man ønsker 
kvalitetsprodukter og kunst fra 
Kragerø til hytta eller å ta med 
hjem, sier hun.  

Ved kafebordet er de to kunst-
nerne ikke i tvil om hva som skal 
til for å friste turistene og trekke 
flere folk til Kragerø hele året. 

- Vi må bruke det vi har, Kragerø 
med smauene og bakgatene er 
en opplevelse i seg selv. Vi tren-
ger flere ekte kragerøprodukter. 
Dessuten må vi sørge for å gi tu-
ristene gode opplevelser. Det skjer 
blant annet ved at vi bruker tid på 
å snakke med dem og ved å by på 
oss selv, smiler Helmersen og Sve-
berg.
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Det var en fin sommerdag 
i 1936 at landgangstrop-
pen gjorde strandhugg 

ved den store røde steinen på 
Kustranda, eller Flyndrestranda 
som den nå oftest blir kalt, innerst 
på Arøybukta. Det var Bernhard 
Grevenor (omtalt i en tidligere ut-
gave av Skjærgårdsliv) som styrte 
påhengeren på prammen sin, og 
medsoldatene var hans to tyske 
fettere,  Justus og Bernt. Justus og 
Bernt var kledd i noe som nær-
mest lignet uniformer. Det var vel 
kanskje tyrolerantrekk. De hadde 
skinnbukser med seler og belter, 
og fine lekevåpen. Det var sågar 
bajonetter på geværene, men de 
var heldigvis laget av mykt ma-
teriale. Landstyrken besto av Jo-
hannes og hans fetter Øyvind. 
Bror Paul ville ikke krige, så han 
holt seg i bakgrunn. Landstyrken 
var barbent og hadde bukser som 
var arvet av eldre brødre og som 
knaket i hasane.  Johannes hadde 
en gammel defekt munnladning 
og ellers hadde landstyrken godt 
med piler og bue. Slike angrep 
kom flere dager, men kampene 
ble aldri langvarige. Bernhard de-
serterte som regel raskt og da roet 
det hele seg ned og annen lek for-
satte. En dag etter at kampene var 
stilnet, laget Johannes en parodi 
på Hitler. Han fant en mosedott 
som ble bart og gjorde Hitler hil-
sen og ablegøyer. Bernhard fikk 
latteranfall, men de to fetterne ble 
mektig sure. Alle barn i Tyskland 
på den tide som hadde fylt seks 
år, måtte jo melde seg inn i Hit-
lerjugend, så disse to fetterne til 
Bernhard var nok skikkelig hjer-
nevasket. En av disse fetterne ble 
sent til Nord-Norge mot slutten av 
krigen. Johannes var glad han ikke 
kom innom, for det ville være van-
skelig å forholde seg til en lekeka-
merat som nå representerte okku-
pasjonsmakten. Johannes forstår 
godt og har tenkt mye på de van-
skelige forholdene som mennes-
ker i okkupert områder har.

På hytta til foreldrene til Johan-
nes var det ofte politiske diskusjo-
ner, så de utenrikspolitiske sakene 
var ungene godt orientert om. Ma-
leren Ernst Naufelt, som var jøde, 
hadde reist til Norge da forhol-
dene ble vanskelige for han i Tysk-
land. Han var venn med søster Ba 
og var ofte nede på Arøy. Han lå 
i dekning i Oslo under krigen, og 
hele sommeren etter krigen var 
han i hytta på Arøy før han dro vi-

Tysk invasjon
på Arøybukta i 1936

Invasjonen er på gang (tegnet av Johannes)

Soldatene på retur til Breisand. 
Bror Odd er rormann.  
(tegnet av Johannes)

dere til USA. Johannes fikk overta 
alle malersakene og fikk også god 
opplæring av Ernst. Verre gikk det 
med psykologen Paul Bernstein 
som også ofte var på besøk. Han 
leide på Kalvetangen og når han 
var på besøk ble ofte forholdene 
i Tyskland og Spania disku-
tert. Han var også jøde 
og ble sammen med sin 
far Herman Bernstein 
sent til Auschwitz med 
skipet Monte Rosa den 19. 
november 1942. De kom ikke 
tilbake. 

Det var ikke bare politikk som 
ble diskutert på hytta.  De fire 
søstrene til Johannes var glade 
i å danse, og det var flere gutter 
i skjærgården på den tiden som 
kom for å danse eller få opplæ-
ring i vals. Bernhard hadde kjøpt 
en sveivegrammofon som var 
flittig i bruk her. Ungdom fra det 
venstreradikale miljøet på Sch-
weigaardsholmen (Hasseldalshol-
men) var også av og til innom. En 
gang kom de med seilbåt.  Den ble 
stående fast på stranden slik at de 
måtte bli over, til høyvannet kom 
dagen etter. En av disse guttene 
het Sigurd Meyer. Han er fetter av 
Eli Ferrari De Carli (f. Meyer) som 
tilbringer hver sommer på Bjerk-
holmen.  Han dro til Spania for å 
slutte seg til de internasjonale bri-
gadene i borgerkrigen for å kjem-
pe mot Franco. Han kom ikke 
tilbake og er en av mange norske 
soldater som ligger gravlagt i en 
ukjent grav i Spania.  

Neste besøk av tyskere på Ar-
øybukta var under krigen. To 
soldater fra festningsanleggene i 
Trolldalen i Bamble skulle ut på 

rotur i en liten pram. Været var på 
sterk nordvestlig kuling. Dette var 
jo ikke så lett å merke for to sol-
dater som nok ikke var båtvante, 
siden Trolldalen lå i le. De fikk 
problemer etter hvert og drev inn 
til Kvakksund. Der dro de pram-
men opp på stranda og kom gå-
ende inn mot bukta. Ved hytta var 

minner fra

Tegnet og fortalt av Johannes Nilsen,
       ført i pennen av Svein Nilsen

det skjult geværer og ammunisjon 
under noen store heller. Dette til-
hørte hjemmefronten og var nok 
plassert der av bror Holger, og det 
ble en nervøs stemning på bukta 
da disse to soldatene ble obser-

vert gående mot dette stedet. 
Johan Ellegård hadde ligget 
i dekning på hytta i et par 
måneder noe tidligere, før 

han kom seg over til Sve-
rige, så det var ikke noe 
rart folk ble engstelige og 

lurte om det var angivere 
som hadde vært på ferde. Solda-

tene var heldigvis ikke ute på noe 
oppdrag, men skulle bare ut på en 
tur. Dette kom frem noe senere da 
det viste seg at det var godt med 
brennevin i ryggesekkene de bar. 
Mannfolkene som satt bak huset 
til onkel Johannes forsvant inn, da 
de ikke ville ha noe med tyskere 
å gjøre. Soldatene fikk imidlertid 

formidlet at de trengte hjelp for 
å komme tilbake, så det ble til at 
seilkoggen til onkel Johannes ble 
rigget, og med prammen på slep 
ble de fraktet tilbake. Det blåste 
kraftig og denne seilkoggen hadde 
ikke skvettganger, så sjøspruten 
sto inn i seilkoggen. Soldatene 
var tydelig nervøse, og seilerne 
seilte nok hardere enn vanlig, da 
de moret seg over å se hvor redde 
tyskerne var. Da de var kommet 
over halvveis, så de at dette gikk 
greit tross uværet. Da kom flaske-
ne opp av ryggesekken og det ble 
mye schnapps det siste stykket. 
De fremførte et stort repertoar av 
tyske drikkeviser og stemningen 
var høy da de utenfor Breisand 
gikk over i prammen og kom seg 
inn ved egen hjelp, men før de 
forlot seilkoggen ble mannskapet 
her rikelig belønnet med flasker 
fra ryggesekkene. 

Fortalt til Svein Erik Nilsen av hans onkel, Johannes Nielsen. Johannes 
er nest yngst i en søskenflokk på ni. Hans far, Paul Andreas, bygde 
hytte på Arøybukta i 1924. Mor til Johannes, Anna Johannesen, er av 
Arøy slekt og født på Arøy i 1888. Lars Pettersen som kjøpte Arøy  
og omkringliggende holmer i 1776 er hennes tippoldefar.
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Rita Kristiansen og Anne Hilde Myrland har brukt foto og  veggord til å skape et helt spesielt interiør.

Firmaet Jobbprofilering går stadig 
nye veier for å finne spennende 
muligheter til å friske opp inte-
riøret. - Det kan være et bilde av 
hytta man gjerne vil ha på en vegg 
hjemme, en flott utsikt eller et an-
net minne man vil ta vare på. Vi 
leverer bildet slik at det kan benyt-
tes som en veggdekorasjon, even-
tuelt i kombinasjon med tapet.  
Veggordene bestemmer kundene 
selv. Det kan være et dikt eller en 
hyggelig hilsen. Fantasien setter 
grensene.

Det sier Anne Hilde Myrland og 
Rita Kristiansen, som har utviklet 
et nytt produkt ; dekorasjon på 

Har du et flott bilde av utsikten fra hytta, 
egner det seg godt til en veggdekorasjon. 
Kombinert med et veggord, som rett og 
slett er en tekst rett på veggen,  blir det til 
en  liten oase med gode minner.

puter, noe som kan sette en spiss på 
inne miljø.

Anne Hilde er vikar mens Bente 
Johnsen har svangerskapspermisjon. 
Hun er grafisk designer, og har man-
ge ideer til nye produkter.

Det er syv år siden  Skiltkroken på 
Brygga ble til Jobbprofilering på Da-
lane. Bedriften holder til i samme 
bygning som Dekksenteret.  - Sam-
lokaliseringen med Dekksenteret 
passer oss godt, fordi vi kan benytte 
deres lokaler til vask og dekorering av 
større kjøretøy.

I tillegg til profilering via skilt og 
dekor satser firmaet på arbeidsklær 
til håndverkere. Kvalitet er stikkordet 
når det gjelder arbeidsklær. Det løn-
ner seg i det lange løp…

Veggord og fotografier
skaper trivsel
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Solid kompetanse og erfaring  
preger Leif Øygarden AS

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Kjetil Solvang er daglig leder for Leif Øygarden AS.  Bedriften har to skytebaser, og oppdrag i skjærgården har stor  
betydning for virksomheten.

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

Entreprenørfirma A/S
NYBYGG
REPARASJONER
RESTAURERING

Johan Brekka

Tømrertjenester: Nybygg eller tilbygg, renovering, brygge
Hytteservice: Åpning/stenging, konservering av vann/avløp, plenklipp, vedlikehold, helårs oppsyn

Båtopplag: Henting og levering, konservering, vask og polering. Innendørs lagring

VI HJELPER DEG MED 
HYTTA OG BÅTEN HELE ÅRET!

NYBYGG l TILBYGG l HYTTESERVICE l BÅTOPPLAG

TA KONTAKTFOR TILBUD ELLER DRIFTSAVTALE!

Boring og sprengning i skjærgår-
den kan være en stor utfordring. 
Da hjelper det godt med dyktige 
medarbeidere.

Med syv ansatte og en impone-
rende maskinpark, er bedriften 
klar for de fleste prosjekter.  - Vi 
driver stort sett i Kragerø kom-
mune, og en betydelig del av om-
setningen kommer fra oppdrag i 
skjærgården. Bedriften ble startet 
av Leif Øygarden på 1950-tallet.  
Nå er det Solvang og Halgeir Øy-
garden som eier selskapet.  Nylig 
ble det ansatt en kontormedarbei-
der, og blant de ansatte er det også 
en lærling. - Det er veldig viktig for 
oss å ha lærlinger, slik at vi kan si-
kre rekruttering til bedriften, sier 
Solvang. Med to skytebaser, mas-

- Vi har bygget opp kompetansen vår  
gjennom mange år, og har hatt mange 
krevende oppdrag både på fastlandet og i 
skjærgården. Det sier Kjetil Solvang, daglig 
leder for Leif Øygarden AS.

kinkjørere og solid kompetanse og 
erfaring innen grunnarbeid, kan 
bedriften ha flere oppdrag i gang 
samtidig. 

- I skjærgården må vi ofte drive 
med sømboring, sier Solvang. Det 
innebærer at det bores så tett at 
sprengningen ikke etterlater spor 
utenfor der det bygges.  

- Vi samarbeider med andre be-
drifter både når det gjelder frakt 
av masse og når det dreier seg 
om gjennomboring av fjell for å 
gi plass til rør. Det er også fortlø-
pende kontakt med håndverkere 
på de forskjellige byggeplassene.

Det var i 1983 at Leif Øygarden 
AS  flyttet til Kragerø Næringspark 
på Fikkjebakke, som en av de før-
ste bedriftene på området. I dag er 
det stor aktivitet på industriområ-
det, og totalt ca 200 ansatte.
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Mat – miljø
Åpent hele året

Catering fra snitter til tapas og selskapsmenyer
Alle typer arrangement og anledninger

Servering ute og inne.

Lunsj onsdag – lørdag fra kl 1200
Grillretter – Pizza
Texmex – Salater

Take away

Servering inne og ute.

Tlf. 35 98 15 32 - www.elpaso.no

www.haven-restaurant.no 
P.A. Heuchs gate 31, 3770 Kragerø

Ragnar 91662200, Monica 98879191, Hege 91662201

- Kragerø er hovedmarked, og 
skjærgården svært viktig for å 
holde hjula i gang, sier Knut Erik 
Bergum. Han driver firmaet med 
syv ansatte sammen med Terje 
Pedersen. 

- Vi utfører alt av mur- og flis-
arbeid, og kommer gjerne på en 
befaring for å finne de beste løs-
ningene, enten det er i skjærgår-
den eller på fastlandet, sier Knut 
Erik Bergum.  Firmaet har egen 
båt, nettopp for å være så fleksible 
som mulig når det gjelder jobber i 
skjærgården.

På nettsiden www.krageromur.
no leser vi: ”Ingen oppdrag er for 
store eller for små. Vårt hovedfo-

Kragerø Flis og Mur:

- Skjærgården et 
svært viktig marked
Skiferlegging, støping, piper, grunnmurer 
og alt som har med bad og andre våtrom å 
gjøre står for brorparten av oppdragene for 
Kragerø Flis og Mur. 

kus er at kunden skal være for-
nøyd med den totale opplevelsen 
vedrørende vårt engasjement.”  - 
Vi samarbeider med andre hånd-
verkere som elektrikere, rørleg-
gere 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 po-
sitiv siden starten for tre år siden, 
og det er verd å merke seg at Kra-
gerø Flis og Mur alltid har minst 
en lærling med på laget. Nå er det 
Jørgen Paus som er i gang med læ-
retida for å bli fagarbeider. - Det 
er viktig med rekruttering både til 
faget og til egen virksomhet, sier 
Bergum. Knut Erik Bergum og lærlingen Jørgen Paus tar en liten pust i bakken for et foto i Skjærgårdsliv.
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Med sertifikater og kompetanse 
til å utføre de mest krevende job-
bene som dreier seg om strøm 
(høyspent, lavspent, svakstrøm og 
automasjon),  har Kragerø Energi 
Installasjon opparbeidet et omfat-
tende kundenett i Kragerø-distrik-
tet.  - Vi har mange kunder både 
i skjærgården og på fastlandet, 
entreprenører, industri og næ-
ringsdrivende  sier avdelingsleder 
Dag Heberg Johnsen, og viser til 
en kombinasjon av  nye anlegg og 
oppgraderinger av eksisterende 
anlegg.  - Det er mulig å få strøm 
frem til alle hytter i skjærgården, 
men enkelte steder dreier det seg 

Kragerø Energi Installasjon blir eget AS

- Vi er opptatt av å finne gode
løsninger for kundene våre

I løpet av året blir Kragerø Energi Installasjon et eget aksjeselskap. Pål Nordskov og Dag Heberg Johnsen kan vise til flere 
ansettelser og høy aktivitet.

Med sertifikater og kompetanse til å utføre 
de mest krevende jobbene som dreier seg 
om strøm,  har Kragerø Energi Installasjon 
opparbeidet et omfattende kundenett i 
Kragerø-distriktet.

tekst og foto: WILLY NILSEN                    om lange strekk. Stadig flere vil ha 
strøm på hytta, og vi finner alltid 
løsninger.

Fra starten i 1994 har avde-
lingen vært underlagt Kragerø 
Energi, men i løpet av året blir det 
et eget aksjeselskap.  Den nye be-
driften får 15 ansatte (to nyanset-
telser er på gang), og i fjor hadde 
de en omsetning på drøye 16 mil-
lioner kroner.

Termografering blir et nytt sat-
singsområde for avdelingen. Kort 
fortalt dreier det seg om avansert 
fotografering av elektriske anlegg, 
som raskt avslører dårlige koblin-
ger eller andre feil. - Det er flere 
eksempler på at termografering 
har avverget branner, sier saksbe-
handler Pål Nordskov.

Kragerø Energi Installasjon er 
også kjent for å levere varmepum-
per av høy kvalitet. - Vi leverer var-

mepumper fra Toshiba og Daikin, 
som er laget for norske forhold. 
Det er mange produkter på mar-

kedet som ikke er tilpasset vårt 
klima, sier Heberg Johnsen.

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

Kragerøveien 111  -  tlf. 35 98 23 95 - www.sKinnbua.no
man-fre 10-17  -  lør 10-15  -  åpent også etter avtale

BravoDesign
Til dame:

Kjoler
Bluser
Skjørt

Bukser
Topper

Gensere
Jakker
Kåper

Frakker
Pelser
m.m.

stikk innom vår butikk på 300 m2 som bugner av
vårens nYHeTeR!

velkommen til  

mannekeng  

oppvisning

onsDag 

11.april 

Kl. 19.00
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Det er få som kommer inn til 
Gromstad og forespør om å få 
kjøpt en pram lenger. Det går i ri-
ber og landstedbåter med kraftige 
motorer i hekken. Folk vil gjerne 
ha muligheten til å komme seg 
fort fram dersom de ønsker det.

Gromstad har eksistert i Kra-
gerø siden 1936. Det har vært en 
voldsom utvikling både i tekno-
logi og comfort, sier Bjerka. Had-
de motorene  av i dag vært like 
ustabile som den gang, så ville 
vi hatt et problem til sommeren. 

Lukkede båter  
     til helårsbruk
Folk vil ha innelukkede kabiner hvor de kan 
sitte og stå tørt og varmt, når de kjører 
båt. Båtene må også ha gode egenskaper i 
sjøen. Dermed kan de bruke båtene også på 
skuldersesongene og hele året rundt. - Vi 
forhandler Askeladden og Bella og et nytt 
høykvalitetsmerke fra Finland som heter 
XO-boats med alluminiumsskrog og glass-
fiber, som har nettopp disse egenskapene, 
sier leder av Gromstad i Kragerø, Morten 
Bjerka.

Da hadde vi ikke klart å holde 
unna. Båtene og motorene i dag 
er imidlertid langt mer stabile og 
driftssikre. Teknologien har også 
gjort motorene mye mer miljø-
vennlige, og de krever langt min-
dre drivstoff enn tidligere. De nye 
firetakterne og totakterne er også 
mye mer stillegående enn før og 
yteevnen er sterkt forbedret.

Norgesrekord i  
Evinrude-salg!
Vi er norges eldste utsalgssted 
for Evinrude. Vi har solgt mange 
hundre kansje flere tusen Evin-

rudemotorer opp mellom tidene. 
– Vi begynte å forhandle Evinrude 
allerede i 1958. Vi har ikke tall på 
hvor mange vi har solgt gjennom 
årenes løp, men det er flere tusen 
motorer!

280 båter i vinteropplag
Vi har nå 280 båter i vinteropplag, 
nye haller, en hall har til og med 
varme i lageret. Det hele er satt i 
et helt annet system enn tidligere. 
Før pakket vi båtene ned i plast 
og de kom ikke på vannet igjen 
før neste sommer. Nå skal båtene 
være tilgjengelig hele året. Vi har 
også et mye mer totalansvar for 
hele båten og båtstellet nå enn 
tidligere. Få ønsker lenger å pusse 
båt selv. Den skal helst ligge klar 
på vannet ferdig stoffet og vedlike-
holdt når kundene kommer for å 
hente den. Gjennom vårt verksted 
og delelager og servicemedarbei-
dere yter vi selvsagt også spesiell 
service til de kundene som har 
kjøpt båten hos oss og har den i 
vinteropplag her. Vi føler et ansvar 
for å prioritere disse kundene og 

forsøker å hjelpe til så langt vi kan 
dersom de får problemer. Det har 
hendt at vi har rykket ut og hentet 
folk til havs som har kommet fra 
Risør eller Lyngør og hatt proble-
mer. Det er vanskeligere å komme 
videre til sjøs enn på land. Derfor 
strekker vi oss så langt vi kan.

Rib og landstedbåter  
preger markedet
De flotte Zodiac-ribene fra 16-22 
fot er fortsatt bestselgere i Kra-
gerø, og det går mye rib. Grom-

stad forhandler også Askeladden, 
Bella, Ibiza og XO boats. Jeg tror vi 
vil se et år omtrent som fjoråret på 
båtmarkedet. Vi har hatt et par år 
med nedgang, men jeg tror vi nå 
har kommet til det nivået vi skal 
ha, sier Bjerka. Det er Ewinrude og 
Suzuki som er motorkraften som 
tilbys hos Gromstad. Det går i mo-
torer fra 2,5 til 300 hk, men det er 
50-175 hk som utgjør hovedtyng-
den av vårt salg til våre båtmodel-
ler.

Morten Bjerka ved Gromstad i Kragerø. Foto: Willy Nilsen Trenden i  
båtmarkedet:
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Med 900 kunder og en omsetning 
på 250 000 kroner var det ikke så 
rart at ledelse og ansatte i Euro-
pris Kragerø var fornøyde. Tal-
lene for åpningsdagen 15. mars 
oversteg de mest optimistiske 
forventninger, og bærer bud om 
solid drift fremover.  Faktum er at 
Europris Kragerø akkurat denne 
dagen hadde høyest omsetning av 
samtlige 200 butikker i kjeden!

- Utrolig gøy, sa innehaver Pet-

ter Carlsen som har satset nær-
mere tre millioner kroner på en 
utvidelse av butikken på Kalstad. 
-  De er kjempeflink, legger han 
til, med klar adresse til butikksjef 
Snezana Zrahic  og de øvrige an-
satte. -  Kundene har sett frem til 
at butikken skulle gjenåpne etter 
ombyggingen, og vi har fått utro-
lig mange positive tilbakemeldin-
ger.

I 2011 handlet 120 000 kunder 
for ca 20 millioner kroner. Det er 
ingen hemmelighet at man legger 

opp til et enda bedre år i 2012. - Vi 
har mange lojale kunder, som er 
godt fornøyd med vareutvalget, 
sier Carlsen og viser til at sta-
dig flere kjente merkevarer blir å 
finne i hyllene.  To eksempler er 
Wasa og Zalo. - Flere valgmulig-
heter gjør det trivelig å handle, 
sier butikksjefen, og viser til at 
Europris i tillegg til større butikk, 
har fått mange ekstra hyllemeter. 
- Det betyr mer orden i butikken, 
sier hun.

Petter Carlsen minnes den før-

ste tiden i Europris. - Den gangen 
var det kunder som hadde med 
egen bærepose for at ikke folk 
skulle se at de hadde vært på Eu-
ropris.  I dag er det helt annerle-
des. Kvalitet til riktig pris og valg-
muligheter er viktige stikkord. Nå 
er det de smarte som handler hos 
oss.

Utvidelsen på Kalstad kom etter 
en lang prosess med søknad om 
å flytte butikken til en tomt ved 
Sluppan rett ved  innfartsveien.  
-  Myndighetene sa nei, og nå er 

dette historie. Vi må satse der vi 
er i dag. 

Om handel generelt i Kragerø 
sier Petter Carlsen at han skulle 
ønske seg en annen holdning fra 
kommunen angående innkjøp. 
- Jeg tror ikke grenlandssamar-
beidet har tilført Kragerø mye 
positivt, og når det gjelder kom-
munale innkjøp er det ikke noe i 
veien for å ha regler som kan gi lo-
kale leverandører et fortrinn. Det 
bør politikerne se nærmere på.

Europris Kragerø:

Størst i Norge
på åpningsdagen

Petter Carlsen og butikksjef Snezana Zrahic ved ett av Europris` trekkplastre; godteridisken!
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-Det var så vellykket med smykke-
ne til Torill, da vi forsøkte dette, så 
derfor har vi bedt henne komme 
igjen, sier Heidi Felle på Skåtøy 

Torill Isachsen til Skåtøy
Den populære smykkedesigneren Torill 
Isachsen vil bli å finne på Skåtøy Cafe og 
galleri fra pinse. Ringer, øredobber, kjeder 
og diamant- og perlesmykker er blant  
utvalget.

Cafe og Galleri. Felle har ellers 
reist rundt på musikkfestivaler i 
vinter som Bylarm i Oslo for å fin-
ne musikere til sommerens pro-
gram på sangpoetenes øy. Torill 
Isachsen vil stille ut smykker på 
Skåtøy Cafe og galleri fra 10. juni. 
Den anerkjente smykkedesigne-
ren vil stille ut smykker mens ma-
leren Isnes Johannessen vil stille 
ut sine særpregede steinmotiver 
i maleriets formspråk. Dermed er 
det duket for et godt program al-
lerede fra pinse på Skåtøy.

- Jeg liker meg så godt på Skåtøy, 
og gleder meg til en ny sesong på 
øya, sier Torill. Da vi besøkte hen-
ne i atelieret på Frogner sammen 
med Heidi Felle var det full fart 
med kunder som skulle ha alt fra 
gifteringer til konfirmasjonsgaver. 
Torill Isachsen har skapt sin helt 
egne stil innenfor smykkekun-
sten. Smykkene er gjerne litt gro-
vere, store steiner og perler i soli-

de innfatninger, samtidig med en 
elegant stil og utførelse som går 
rett hjem hos et moderne publi-

kum. Sølv, gull, platina, rubiner, 
smaragder, diamanter og perler. 
Alt dette og mer til får du altså i 

sommer kjøpt på Skåtøy Cafe og 
galleri.

Heidi Felle på Skåtøy Cafe og smykkedesigneren Torill Isachsen.

Torill Isachsen med et utvalg.

Runderidning for barn. Etter rideturen kan du komme 
i lavvo, med bålpanne og mulighet for grilling.
På gården kan du hilse på mange forskjellige dyr!

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

Opplev Jomfruland fra

hesteryggen

Jomfruland
ridested :)

B Y G G M E S T E R

NYBYGG
TILBYGG
BRYGGER

REHABILITERING

SKÅTØY - TLF. 922 25 985
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Vi kommer gratis hjem  
til deg med gode råd  
og løsningsforslag.  
Ring Morgan Thorsen  
Tlf: 976 72 550

Best på pris og kvalitet

www.fasadeprodukter.no  
tlf: 800 80 488

       

Vi kommer gratis hjem  
til deg med gode råd  
og løsningsforslag.  
Ring Morgan Thorsen  
Tlf: 976 72 550

Best på pris og kvalitet

www.fasadeprodukter.no  
tlf: 800 80 488

       
Alt innen

solskjerming

www.fasadeprodukter.no
tlf. 800 80 488

Best på pris og kvalitet
Vi kommer gratis hjem til deg  
med gode råd og løsningsforslag. 
Ring Morgan Thorsen Tlf. 976 72 550

Maskinentreprenørfirma

Sannidal
Bulldozerdrift AS

Alt innen grunnarbeid
Tlf. 915 67 018 e-post: ieike@start.no

Maskinentreprenørfirma

Sannidal
Bulldozerdrift AS

Alt innen grunnarbeid
Tlf. 915 67 018 e-post: ieike@start.no

Maskinentreprenørfirma

Sannidal
Bulldozerdrift AS

Alt innen grunnarbeid
Tlf. 915 67 018 e-post: ieike@start.no

ALT INNEN
GRUNNARBEID

- Vi har solgt Henri Lloyd siden 1989, og 
det er artig å se at tidlige modeller dukker 
opp igjen i ny versjon. Disse klærne går 
aldri av mote, sier Erik Arnesen, som har 
ansvaret for denne satsingen.

Henri Lloyd er et engelsk varemerke 
med fokus på klær til seiling og fritids-
bruk. Jakkene er laget slik at de skal be-
skytte mest mulig mot sjøsprøyt.

- Vi selger generelt mye seiljakker, og 
de tekniske egenskapene er viktige for at 
kunden skal bli fornøyd. Derfor satser vi 

på merker vi vet holder mål, sier Arnesen.
Nytt hos Paulsen i år er også en me-

get spesiell skovegg med utvalg av kvali-
tetssko fra Napapijri, Merrell og norske 
Swims.

Da Skjærgårdsliv var innom butikken i 
P.A. Heuchsgate, var Erik og broren Grun-
de i gang med å rigge butikken med vå-
rens utvalg.  Vi finner tradisjonelle herre-
klær i skjønn forening med årets trender 
og nye merker.

Paulsen Klær og Sko satser på kvalitet

Første butikk i Norge 
med ”shop-in-shop” 
fra Henri Lloyd

tekst og foto: WILLY NILSEN            

 Erik Arnesen har forventninger til en ”shop-in-shop” med klær fra Henri Lloyd.

Som første butikk i Norge, får Paulsen Klær og Sko 
en egen ”shop-in-shop” med klær fra Henri Lloyd. Et 
eget designet interiør vil skape særpreg i butikken, 
og ikke minst bidra til at varene vil synes.
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Nye åpningstider man - fre 09 - 17   Lør 09 - 15

Dalaneveien 11, 3770 Kragerø  
Tlf. 35 98 10 80   post@euronicskragero.no

KLAR TIL PÅSKE?
VI FORHANDLER TV - RADIO - PARABOL - DATA - MOBIL - SMÅELEKTRISK - HVITEVARER

VÅR SAMARBEIDSPARTNER KRAGERØ HVITEVARETRANSPORT FRAKTER TIL AVTALT PRIS

GRUNDIG 40”LED TV + VIASAT PARABOLPAKKE

PRISEN FORUTSETTER AVT. 
PÅ VIASAT PARABOLPAKKE

GRUNDIG 40VLE6143T2 
FULL HD - USB OPPTAKSMULIGHET - 4XHDMI
SRS TruSurround HD-lyd 40 W MUSIKKEFFEKT

WILFA VARMEPUMPER
VI LEVERER WILFA VARMEPUMPER 
FERDIG MONTERT (STD MONTERING)

Prøveperioden forutsetter 12 mnd 
abonnement på minst  
Folkepakken.

WHIRLPOOL  
VASKEMASKIN
AWO/D4681. 30 MIN HURTIG-
VASK. 6 KG KAPASITET
1400 O/MIN. ENERGIKLASSE A+

3699.-

TILBUD PÅ VASK OG TØRK
WHIRLPOOL  
KONDENSTØRKETROMMEL
AZB8570WH. 8 KG KAPASITET
6TH SENSE SENSORSTYRING
ALARM FOR FULLT FILTER

3998.-

DANTAX MIKROBØLGEOVN
WAVE M17. 17 LITER. GLASSFAT
700 W. 5 NIVÅER

399.-

INK. MONTERINGFRA 13990.-

TILBUD! 

GRATIS BEFARING! 

1498.-

PRØV VIASAT GULL OG TV 2 PREMIER LEAGUE

Prøveperioden forutsetter 12 mnd abonnement på minst Folkepakken. Minste totalpris (2+12 mnd) kr. 3.028,- med avtalegiro. Abonnementsperioden regnes fra utløpet av 
prøveperioden på 2 mnd. Abonnementet videreføres på Viasat Gull om ikke annen beskjed meldes inn til Viasat i prøveperioden (549,-/mnd). Viaplay TV+Film+Sport pak-
ken er inkludert i Viasat Gull. Tilgang må registreres på viasat.no/gull. Dersom abonnementet nedgraderes fra Gull etter prøve-perioden er Viaplay TV-pakken inkludert.  
Fri installasjon gjelder alle tilbud, men kun i områder som dekkes av autorisert installatør og kun installasjon av materiell som inngår i satelittpakken.

I 2 MÅNEDER UTEN MÅNEDSAVGIFT

,-
1,-

Prøv vårt komplette TV-tilbud 
Inneholder alle våre kanalpakker. 

Viaplay inkludert uansett abonnement
Se TV, Sport og film på TV, PC/Mac, nettbrett og mobil.

Prøv TV 2 Barclays Premier League
Se Premier League i 3 HD-kanaler. 

Fri

Fri installasjon inntil 4 rom 
Som ny Viasat-kunde er alltid fri installasjon inkludert.

Viasat Gull med alle TV-kanaler  verdi  1098,- TV2 Barclays Premier League  verdi      498,- Viaplay inkludert  
verdi      398,-Viaplay kit (trådløs router) verdi   289,- Fri installasjon inntil 4 rom  verdi fra 1000,-

VERDI 3.283,-  

995,-

Viasat HD-PVR 
Testet av Din Side august 2011

RYDDESALG PÅ SOMMERVARER FRA FORRIGE SESONG !!
GRILLER-GRILLUTSTYR-VARMELAMPER-
AIRCONDITION-DIV SOMMERVARER-ETC...

1/2 PRIS
PÅ EN MENGDE VARER

SESONGSTART MED 

KNALLPRISER!!!

HUSK LOMELYKT!  LED LYKTERFRA 25.-

Paulsen Klær og Sko satser på kvalitet
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tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Svein Ørvik er sammen med sine 
10 ansatte klare for en ny vårse-
song. Han viser rundt i de lekre 
lokalene på Kalstad, der Ørvik 
Plantemarked har holdt til siden 
1998. Som medlem av Bo Grønt-
kjeden er hagesenteret sikret det 
beste grunnlaget for å gi kundene 
akkurat det de er ute etter.

Et produksjonsareal på til 
sammen 2000 kvadratmeter er 
tatt i bruk for å gi plantene de bes-
te muligheter til å vokse og pryde 
sine omgivelser. 

Når Skjærgårdsliv kommer på et 
vårlig besøk, er Ørvik i gang med 
å rigge til såkalte hengende hager. 
Blomster (det kan også være jord-
bærplanter) stikker frem fra hull 
i en liten sekk, med et eget van-
ningssystem. De blir svært deko-
rative, og bæra blir førsteklasses!

Med 5000 vareslag er det ikke 

Ingen går tomhendt fra Ørvik Plantemarked…

Møter våren med 5000 vareslag

Svein Ørvik gir gjerne gode råd med på kjøpet til kundene.

- Mange planter som selges som dagligvarer 
er ikke egnet til å stå ute. De har stått for 
tett, og vokser dårlig når de plantes ut. Det 
er viktig å gi god plass til plantene under 
veksten. Det gir gode planter.

store sjansen for å gå tomhendt 
hjem etter et besøk hos Ørvik, 
særlig når man etter en lang vinter 
ser frem til at det skal vokse og gro 
i hager og verandakasser.

Et imponerende utvalg planter, 
busker, trær, stauder og roser pre-
ger arealene ute og inne. I tillegg 
er det egne avdelinger for interiør, 
redskap, gjødsel og jordprodukter 
og hagemøbler. Skulpturer, kruk-
ker og bassenger er med på å gjøre 
det hele til et komplett hagesen-
ter.

Ønsker du posten din
på brygga ?

TIL ALLE HYTTEEIERE MELLOM KRAGERØ OG VALLE

l Skjærgårdsruta  ( hyttefolkets postrute om sommeren, din post - dine aviser - din brygge )

l Budtjenester
l Maler & Vaktmestertjenester
l Tilsynsoppdrag med foto
l Bryggekasser til post

Skjærgårdsruta
www.skjærgårdsruta.no

Knut Arntzen

Tlf. 476 45 529
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OLE  & TORES
RØRSERVICE AS

ALT INNEN RØRLEGGERARBEIDER 
I HYTTER OG HUS

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

Tore Landmark
Mob. 920 84 539

tlandma@online.no

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

Byggmester

Olaf Haugland
Vi hjelper deg med:
s Nybygg
s Tilbygg
s Ombygging
s Mindre betongarbeid
s Skadereparsjoner 
 ved forsikringskader 
s Salg av Konsmohus
 www.konsmohus.no

www.nettoline.no

VÅRTILBUD

Tilbudet gjelder ved kjøp av komplett kjøkken på min. 
10 elementer inkludert sokkel, benkeplate og vask.  
Tilbudet gjelder fra 26. mars til 22. april 2012. Levering 
innen 22. juni. 2012.

st
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ri
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en
.n
o

KUN KR 1,-
30 ÅRsgaRaNTIpÅ sKUffeR

KJØp KJØKKeN, fÅ 
BeNKepLaTe fOR: 

Tlf. 35 98 37 47  Tlf. 930 35 585
kk@kragerokjokkensenter.no

Roy har jobbet med film og video så å si 
hele sitt voksne liv, og han la ikke igjen 
sine kunnskaper da han flyttet fra byen.  
Han har jobbet med flere prosjekter de 
siste årene, og selvfølgelig måtte det 
også bli en film om Gumøy.  - Filmen er 
så å si  ferdig. Det blir ca  en time og 20 
minutter om Gumøy, både gamle histo-
rier og fra sosialt samvær i dag,  sier Roy. 

I 2008 mottok han Kragerø kommu-
nes kulturpris  for sine mange års arbeid 
med filming i lokalmiljøet. Ikke mindre 
enn 151 titler har det blitt!

Roy har utstyr til å overføre smalfilm 

i 8 og 16 mm  til DVD, og blir tydeligvis 
aldri lei film - enten det er i egen regi el-
ler andres produksjoner.

Kona Eva ligger heller ikke på latsiden 
når noe skal gjøres på Gumøy. Hun har 
engasjert seg sterkt i arbeidet med et 
nytt kart, der gamle stedsnavn og stier 
står sentralt.  Hun har samarbeidet med 
flere ”gumøyianere”, i første rekke Elsa 
Kristiansen. - Det er meningen at kartet 
skal bli ferdig før sommeren, sier Eva.

Gumøyfilmen er ferdig
- og snart kommer nytt kart!
For 11 år siden flyttet Eva og Roy Isnes til det 
gamle småbruket Rispebråten på Gumøy. Hovedhu-
set var i en så dårlig forfatning at en omfattende 
restaurering var nødvendig. Etter hektisk bygge-
aktivitet, fremsto huset som en perle med den lille 
stranda nedenfor og de små jordflekkene omkring.  
Det er ikke så mange som flytter til skjærgården 
for å bo der hele året, men Eva og Roy har ikke an-
gret en dag. De har funnet sitt paradis.

Kulturarbeidere på Gumøy; Eva og Roy Isnes. 
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På hytta vår ved Hull har det i flere år vært 
flaggermus, vi har sett dem i skumringen 
på sommernettene mens de flagret frem og 
tilbake i lav flukt over terrassen.  Lite har vi 
tenkt at dette er ufarlige og faktisk fredede 
dyr som står på “rødlisten” over utrydnings-
truede arter. Det er 12 ulike arter som til nå 
er funnet her i Norge, de som vi nå på høsten 
fant på hytta tilhører “dvergflaggermus” ar-
ten.  Det var da jeg åpnet vindusskoddene at 
en falt ned på bakken, den andre kloret seg 
fast på skodden på innsiden. Dyret lå i gres-
set og så ut til å være død, men da jeg skulle 
ta den opp og kikke på den laget den en hes-
lig lyd og viste frem tennene sine. Siden jeg 
har hørt at flaggermus er bærere av rabbis 
tok jeg på meg hansker og flyttet dyret over 

på et rekkverk. Der lå den noen minut-
ter før deg fløy av sted og forsvant i 

skogen. Den som hang på vin-
dusskodden fløy også av 

sted etter noen minutter 
i solen, men jeg had-

de da fått tatt noen 

Flaggermus, myter og fakta !   
Mange av oss har en oppfatning av at 
flaggermus er skumle, smittebærere og 
farlige for mennesker. De er biter og er 
blodsugere, de forbindes ofte med 
historier om varulver og djeveldyrkelse 
i skjulte samfunn. Alt dette er myter 
som ikke har rot i vår virkelige verden. 
Flaggermusa er et lite pattedyr som 
tross myter og dårlig rykte er til stor 
nytte for oss. Det er hytte-eier i Hull,  
Olaf Martinsen,som har sendt oss tekst 
og bilde fra sin fine naturopplevelse av 
dvergflaggermus på hytta.

fine bilder av dyrene som jeg kunne se på 
senere. Det jeg hadde sett rapporterte jeg til 
Norsk  Zoologisk Forening , jeg var nysgjerrig 
på art og antall, så bildene jeg hadde tatt ble 
vedlagt.

Svar kom pr omgående og det viste seg at 
dette ganske riktig var en “dvergflaggermus” 
jeg hadde funnet. Den veier ca 5 / 6 gram og 
er lys brun farget i pelsen. Den har tenner i 
munnen, de fleste bak i munnhulen. Lep-
per som den bretter opp for å fange insekter 
osv. Øynene var brune og fulgte hver beve-
gelse jeg gjorde, den var nok redd for å bli 
spist ! Det er forklaringen på lyden den laget, 
det var et forsvar som skulle skremme meg,  
eller andre som for eksempel katter eller sto-
re fugler fra å spise den !

Flaggermusa er stort sett stedbunden, den 
finner seg sprekker eller hulrom å overvintre 
og bosette seg i. Den kan bo i steinrøyser el-
ler trær, i låver eller hus bare det er 16 / 20 
mm åpning og godt skjul fra fiender. Den 
liker best steder der det er varme fra solen, 
dess varmere dess bedre. Arten er ganske 
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Flaggermus, myter og fakta !   

Olaf Mathiassen. Hytteeier i Hull.

vanlig i områdene våre, særlig der det er 
mye insekter og småkryp, i myrdrag og langs 
vann. Den spiser opptil 1000 mygg på en natt 
så derfor bør vi hegne om denne lille kraba-
ten som tross sitt rykte er oss til stor hjelp!

De fleste av dyrene er kjønnsmodne i sitt 
første leveår, de lever i snitt 4 år , men noen 
kan leve hele 15/16 år.  De har sine territorier 
og kan utføre en sangflukt for å samle seg et 
harem av hunner som de forsvarer. Hunnene 
får som regel et kull i året , men ofte to unger 
i hvert kull. Mange av ungene dør  siden de 
er svært avhengige av at det er nok insekter 
i området de bosetter seg i. I dvale tiden bør 
moren ha minst to gram fett å overvintre på. 
Det har inntil nylig ikke vært kjent at “dverg-
flaggermusa” overvintrer i dvale. Men det ble 
i 2007 funnet bevis for at de gjør det.  Andre 
arter som beveger seg over store distanser er 
kjent for å ta med seg smitte, fra Danmark 
for eksempel som har rabbis. Dette vet man 
lite om og det er ikke kjent at smitte 
som rabbis er ført hit av flag-
germus. “Dvergflagger-

musa” er liten , faktisk så liten at den neppe 
kan bite over en finger ei heller bite hull i 
skinnet vårt. Det er med andre ord ikke farlig 
å håndtere den.

I områdene rundt Hull er det en del flag-
germus og de gjør ikke annet enn å spise 
mygg og andre små insekter som de fanger på 
sine nattlige jaktturer. De bruker ekkolokali-
serings signaler for å orientere seg og å fange 
insektene. Dette er lyd som ikke oppfattes av 
våre ører siden den ligger på en mye høyere 
frekvens enn den vi kan høre. Det kunne for-
telles mye mer om flaggermusa, også andre 
arter enn “dvergflaggermusa”, men det ville 
føre for langt i dette korte innlegget.

Som konklusjon vil jeg si at flaggermus i 
utgangspunktet ikke er farlige på noen måte 
for mennesker, iblant er de uheldige og setter 
seg på hvite gensere eller 

klær. De kan feilaktig navigere seg inn i hus 
og hytte og kanskje skremme oss , men det er 
bare å slippe dem ut eller hjelpe dem så godt 
vi kan! Husk at de er fredet, utrydningstruet 
og egentlig ganske søte dyr, de hører hjemme 
i vår fauna der de spiser mengder av mygg ! 
Jeg for min del har planer om å bygge to flag-
germus hus i løpet av vinteren, da får dyrene 
et sted å bo trygt og jeg blir kanskje litt min-
dre plaget av mygg !

Hull på sitt beste. Foto: Morten Rugtveit

Vi oppfordrer alle til å sende inn tekst og bilder fra sine  
naturopplevelser til oss. Vi vil gjerne skrive om dem i Skjærgårdsliv.  
Send inn til post@skjaergardsliv.no eller morten@turer.no



Skjærgårdsliv

50

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN        

Rett innenfor døren kan du treffe 
den hyggelige innehaveren, Tore 
Brubakken. Bak vaser, glass, skips-
taljer, figurer, stentøy, gallionsfigu-
rer, elghoder, kort sagt alt du kan 
tenke deg av gamle gjenstander fra 
tidenes morgen og litt utpå dagen. 
I 20 år har denne mannen drevet 
sin antikvitetsforretning fra det 
koselige, skjeve, rare, gamle tre-
huset ut mot Blindtarmen. Husets 
historie i seg selv er facinerende, 
både knyttet til sjøfart, kunst og 
bakeri for å nevne noe. Butikken 

Kragerøs  
koseligste butikk
Kragerøs koseligste butikk står det på  
skiltet til Lilletorvet antikk, og butikken 
holder hva den lover og mere til!!

har blitt en turistattraksjon i Kra-
gerø. – Jeg får veldig mange hyg-
gelige tilbakemeldinger, sier Tore. 
Det kan nesten bli litt mye av det 
gode av og til, men det virker som 
om vi har klart å skape noe med 
sjel og atmosfære. Det kommer 
mange mennesker innom bare for 
å gå rundt og se, og det er de hjer-
telig velkomne til, både barn og 
voksne. Når de har vært en runde 
går de rundt og hvisker, som om 
de går på museum, forteller Tore. 

Har samlet 100 skuter!
Denne antikvitetshandleren er 

nemlig ikke helt som andre an-
tikvitetshandlere, det er nemlig 
noen ting i butikken hans som 
han samler på selv, og som derfor 
ikke er til salgs. – Jeg har samlet 
rundt regnet 100 båter og sku-
temodeller, nå, forteller Tore, og 
mange andre maritime gjenstan-
der. Jeg har en tanke om å lage et 
maritimt galleri for å ta vare på 
noe av vår maritime historie knyt-
tet til sjøen og sjøfart og fiske og 
kystkultur. Dette er jo dessverre 
en kultur som holder på å bli his-
torie. Det er jo snart ingenting 
igjen. Derfor synes jeg det er viktig 
at noen tar vare på den og kan for-
telle om den.

Med så mange barn innom, 
hender det at noe blir ødelagt el-
ler forsvinner? –Nei, da har jeg 
klart å ødelegge det selv i tilfelle, 
sier Tore. Barna er de ivrigste, men 
de er svært forsiktige og spør pent 
om dette og hint. Det har alltid 
gått bra, sier Tore.

50 og 60-tallet  
kommer igjen!
 – Her holder sønnen min på med 
å lage et rom fra 50/60 tallet sier 

Tore. Det er jo mange nå som 
vokste opp i den tiden og som 
kommer å etterspør antikviteter 
nettopp fra disse årtiene. Møbler 
og ting de husker hjemmefra som 
man dengang kanskje  bare kastet. 
Ellers kommer folk og spør etter 
de merkeligste ting. 

En kar kom innom og spurte 
om jeg hadde Qupido, det var jo 
for datiden et vågalt blad, men i 
dag vel helt harmløst. Bladet had-

de han hatt liggende under hode-
puten, for han måtte gjemme det 
for mor.

Vår maritime fortid
Fortsetter du gjennom stuene 
med alt mulig rart samlet fra veg-
ger og til tak, så kommer du snart 
fram til taljer, skipsratt, gamle 
teiner, ruser og vad. Fortsetter du 
opp trappen opp på loftet så kom-
mer du inn i det reneste maritime 
skattkammer. Her er det gamle 
skipskister, kanoner, skuter og 
montere som viser både sjøfart, 
seilskuter og andre godbiter fra 
vår maritime fortid. 

Tore Brubakken har drevet  
antikvitetsbutikk i Kragerø i 20 år.

Du finner glass til enhver anledning.

Tore Brubakken har samlet hundre skipsmodeller og båter, og har planer om et  
maritimt galleri.

Denne skipskista er månedens  
utvalgte, se annonse.

Glasskuler med skikkelig hamptau må 
det være. De ulike glassblåseriene hadde 
ulik farge på de håndblåste garnkulene, 
forteller Tore.
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

-  Vi har gode erfaringer med å ut-
vide våre arbeidsoppdrag i skjær-
gården, og kommer til å satse 
enda mer på totalpakker med ser-
vice i fokus.

Det sier Kjell Tormod og Ole Jo-
han Brekka, og viser til et økende 
behov når det gjelder tjenester 
som ikke har direkte tilknytning 
til det byggtekniske. - Mange vil 
ha hjelp til plenklipping, noe ha-
gestell, generelt vedlikehold, vas-
king, maling og ikke minst åpning 
og stengning av landstedene.  Vi 
kan påta oss mange forskjellige 
oppdrag, også når det gjelder klo-
akk- og vannsystemer.

Det er mange år siden Johan 
Brekka Entreprenørfoirma AS fikk 
solid fotfeste i skjærgården, og de 
siste årene har det blitt stadig mer 
arbeid på landstedene. - Det er en 
fordel for kundene at de har ett 
sted å ringe når noe skal gjøres på 
hytta eller med båten. 

- Vi tar oss av alt som dreier seg 
om vedlikehold og oppbevaring 
av båt, slik at kundene kan være 

”En fordel for kundene at de har ett sted å ringe…”

Tilbyr servicepakker til hyttene

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

sikre på at alt er i orden til enhver 
tid.

Bedriftens anlegg i Kammerfoss 
har oppvarmet lokale for vinter-
lagring av båter, og vi sørger for 
konservering og reparasjon av båt 
og motor.

Bedriften har bra med oppdrag 
i tiden som kommer, men noe le-
dig kapasitet til høsten. - Vi er godt 
fornøyd med utviklingen, og ser 
helt klart verdien ved å være flek-
sible når det gjelder oppdrag. Det 
kommer stadig nye restriksjoner 
når det gjelder muligheten til å 
bygge nye eller utvide hytter. Men 
fortsatt er det i skjærgården vi har 
flest oppdrag. Vi har mange faste 
kunder, og nå kan vi tilby enda 
flere tjenester enn tidligere.

Bedriften har ca. 20 ansatte, og 
har gjennom mange år opparbei-
det solid kompetanse innenfor en 
rekke fagområder. l

SJØMAT, DITT 
NATURLIGE VALG 
OM SOMMEREN

TELEFON: 35  98  04  1 1
BRYGGASENTERET

DIN LEVERANDØR AV FERSK SJØMAT

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG 9-17

FREDAG 9-18
LØRDAG 9-15

TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET
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Victoria Hotel

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

OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER

Vi tilbyr spennende aktivitetspakker for alle aldersgrupper. 
Du kan velge enten Livsnytelse, Kreative Kragerø, Ung familie 

eller en pakkeløsning tilpasset ditt ønske og behov, 
personalet blir gjerne med på tur.

SkreDDerSyDD oppholD i kragerø

Vi knuser fjell, og tilpasser leveransene til kundes spesifikasjoner.  
Hos oss får du kvalitetskvarts i alle fraksjoner og størrelser

LITANGEN KVARTSBRUDD l SNEKKEVIK KVARTSBRUDD
www.kvartsbrudd.no  -  KRAGERØ  -  tlf. 35 98 95 00  -  mobil: 976 41 716



Skjærgårdsliv

52

VI HAR: 
> Gravemaskiner 
> Minidumper 
> Minigraver 
> Boretårn 
> Lastebil 
> Hjullaster 

SPØR OSS OM: 
> Graving 
> Sprengning 
> Transport 

- Ingen jobb er for 
liten! Ingen jobb 
er for stor! 
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Tlf.: 35 98 12 50 
Mob: 920 44 870/906 87 225

OLAF PAULSEN 
& SØNN

VI HAR: Gravemaskiner l Minidumper l Minigraver
Boretårn l Lastebil l Hjullaster

SPØR OSS OM: Graving l Sprengning l Transport

- Ingen jobb er for liten! Ingen jobb er for stor!

VI HAR: 
> Gravemaskiner 
> Minidumper 
> Minigraver 
> Boretårn 
> Lastebil 
> Hjullaster 

SPØR OSS OM: 
> Graving 
> Sprengning 
> Transport 

- Ingen jobb er for 
liten! Ingen jobb 
er for stor! 

61

T
ra

n
sp

or
t,

 g
ra

vi
n

g,
 s

p
re

n
gn

in
g

Tlf.: 35 98 12 50 
Mob: 920 44 870/906 87 225

OLAF PAULSEN 
& SØNN

VI HAR: 
> Gravemaskiner 
> Minidumper 
> Minigraver 
> Boretårn 
> Lastebil 
> Hjullaster 

SPØR OSS OM: 
> Graving 
> Sprengning 
> Transport 

- Ingen jobb er for 
liten! Ingen jobb 
er for stor! 

61

T
ra

n
sp

or
t,

 g
ra

vi
n

g,
 s

p
re

n
gn

in
g

Tlf.: 35 98 12 50 
Mob: 920 44 870/906 87 225

OLAF PAULSEN 
& SØNN

Tlf. 35 98 12 50  -  olaf@spreng.no
Mob. 920 44 870 / 906 87 225
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Dalane næringspark, 3770 Kragerø  l  Tlf. 35 98 83 00

www.jobbprofilering.no

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

Vi festet oss ved en skipskiste fra 
Kragerø fra 1879. Den har tilhørt en 
Halvorsen. Kisten er et meget flott 
håndverk. Bare håndtakene på hver 
side er som to kunstverk å regne i 
beste håndverkstradisjon. Kistens ut-
førelse er også svært gjennomført og 
vakker. Leddiken har et rutemønster 
på lokket. Under kistelokket finner 
vi det amerikanske og det norske 
flagget med sildesalaten. Vi er tid-
smessig tilbake til unionstiden med 
Sverige da Halvorsen fra Kragerø var 
sjømann, sannsynligvis på en skute fra Kragerø, som  
trafikkerte kysten av Amerika. Mange skuter fra Kragerø  
og Porsgrund og Arendal gikk blant annet i fiskefart på  
NewFoundlandkysten fra Canada til NewYork, Boston,  
Chigago, Baltimore etc. Hvis det er noen av våre lesere som 
vet mer om den flotte antikviteten så er det fint om dere 
kontakter oss på post@skjaergårdsliv.no

Vårens utvalgte…

Butikken: 35 98 33 23   Privat: 35 98 16 61
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Vi lager:

Rekkverk
Brygger
Tunnelstiger
Trapper
Badetrapp

Kragerøveien 488, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 19 80
www.helle-jernindustri.no

Hos oss kan du få hjelp med nær all slags  sveising og lodding.

Dalaneveien 6A, 3770 Kragerø
Mobil: 901 26 034
e-post: fred@johnnyjensen.no
www.johnnyjensen.no

Adresse xx, xxxx sted
Tlf: xx xx xx xx. Faks: xx xx xx xx. E-post: post@xxxxxxx.no

NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMILJØ
Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev. 
Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg, 
ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og 
solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste 
rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

mesterhus.no
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Byggmester

Johnny Jensen AS

NORGES STØRSTE HUSBYGGER  
ER I DITT NÆRMILJØ
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Vi tilbyr følgende tjenester:

AUTORISERT REGNSKAPSFØRERSELSKAP (ARS)
www.merkantilteam.no

R E G N S K A P S F Ø R I N G 
L Ø N N / FA K T U R E R I N G 
S K AT T / Å R S O P P G J Ø R 
Ø K O N O M I S K  R Å D G I V N I N G
Vi driver følgende autoriserte regnskapsførerselskaper:

Merkantil-Team AS

Garanti Dataregnskap AS
Stanseveien 6 B, 0975 Oslo
Sentralbord tlf. 23 33 80 70
Mobilnr. 905 57 202
E post: firmapost@gdr.no

Merkantil-Team AS
Holmejordetveien 11, 3367 Larvik
Sentralbord tlf. 33 18 13 01
Mobilnr. 905 57 202
E post: post@merkantilteam.no

MerkantilTeam Kragerø AS
Ytre Strandvei 6, 3770 Kragerø
Sentralbord tlf. 35 69 39 00
Mobilnr. 400 39 438
E post: post@merkantilteam.no

Heisholt MerkantilTeam AS
Storgata 133, 3915 Porsgrunn
Sentralbord tlf. 35 51 60 10
Mobilnr. 916 32 716
E post: post@merkantilteam.no
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                           

Først kom jeg over noen vakre hvitveiser. De 
er solen og varmen og uskylden. Så fortsatte 
jeg over jordene der snøen var smeltet ned. To 
sommerfugler flagret omkring. Jeg la merke 
til at disse tidlige vårsommerfuglene hadde 
en god jakke på i form av mer ”pels” enn jeg 
hadde sett på sommerfuglene utover på som-
meren. Så viselig kan naturen være innrettet 
tenkte jeg. Selv pelsjakke på sommerfuglene! 
Det var jo ikke mer enn fire grader. Sommer-

fuglen med jakken satt og varmet seg på noen 
tidlige hvite vårblomster som det myldret av 
langs de gamle uthusveggene. Plutselig så jeg 
den komme vippende og trippende over gres-
set. Kan det bli mer vår enn når linerla kom-
mer tilbake. Raskt trippende og vippende over 
gress som akkurat har rukket og strekke seg 
mot solen etter vinteren? Denne fuglen som 
tripper omkring med det svarte brystet og de 
karakteristiske vippende bevegelsene både 
med hode og stjert. De av oss som har obser-
vert linerla nærmere vet også at den kan være 
en skikkelig hissigpropp og jage andre fugler 
fra brødsmulene. Jeg forsøkte flere ganger og 
få bilde av den, men hver gang fløy den unna. 
Jeg gav opp og gikk inn. Hvem andre enn liner-
la kom trippende etter meg på terrassen? Helt 
til døra kom den! Jeg tok et bilde og fikk fanget 
den inn på sitt mest karakteristiske vis. Jeg har 
hørt at linerla kan ha kommet helt fra Afrika. I 
alle fall har jeg sett den på neshornfilmer fra 
Ngorrogorro! Nå trippet den rundt på min te-
rasse. Her er ingen neshorn, bare en gammel 
flodhest med kamera, men linerla så ikke ut 
til og bry seg verken med det ene eller andre. 
For meg er i alle fall linerla et tegn på at våren 
er kommet for alvor. Litt senere tok jeg en tur 
opp i blåveislia. Visste at det hadde kommet. 
Hadde sett dem der. Vårblomstene. De første. 

Så vakre. Så vårlige. Så deilige de dufter. Men 
så vanskelig og ta bilde av! Jeg har til dags dato 
ikke klart det! Fargene blir annerledes i kame-
raet. Det klarer ikke og fange inn den fiolett-
blå fargen. De blir for lyse. Jeg har prøvd med 
og uten blitz, med og uten sol. Men nei. Blå-
veisens hemmelighet klarer selv ikke Canon 
og fravriste de vakre vårblomstene. I alle fall 
kunne jeg konstatere at våren hadde gitt meg 
mange fine opplevelser på kort tid. Og jeg gle-
det meg stort til å se hva min gode venn, Odd 
Bruce Hansen kunne fortelle meg om det jeg 
hadde funnet. 

Vårtegn
Jeg gikk ut for å se om jeg kunne finne noen tegn på våren,  
og var så heldig at våren viste seg for meg i sin fulle prakt.
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Det er ikke alle forunt å oppleve så for-
skjellige årstider som Norge byr på. Jo 
kaldere vinter, jo mer ser vi frem til neste 
årstid. Samene, som  sliter seg gjennom 
noe mer snø og minus enn Kragerøskjær-
gårdens befolkning, har likeså godt delt 
året i åtte årstider. Dermed kan de glede 
seg til både vår-vinter, vår og vår-som-
mer!

Når begynner egentlig våren? Meteo-
rologisk er den visst ”perioden med gjen-
nomsnittstemperatur på 0 – 10 grader”. 
Eller vi bruker vårjevndøgn - som offisielt 
faller på 21. mars og er utgangspunkt for 
beregning av påsken. Men for folk flest 
betyr vårtegnene mer enn dato og alma-
nakk.

Et sikkert vårtegn er de første blom-
stene som dukker opp på snøfrie flekker, 
der sollys ikke hindres av trær eller blok-
ker. Hestehov og hvitveis er først ute, med 
blåveis hakk i hel.

Blåveisen har faktisk ”jukset litt” og la-
get blomsten ferdig om høsten. Det enes-
te den trenger å gjøre er å strekke seg ut 
ved hjelp av marssolvarmen! 

De ”friske” grønne bladene du ser 
sammen med blomstene er også etterlev-
ninger fra i fjor… Bladene er interessante 
fordi formen minner om leveren (størst 
av våre indre organer og det eneste som 
til en viss grad kan helbrede seg selv). 
Derfor anbefalte urteleger, i beste sig-
naturlæreånd, blåveis mot alt som feilte 
lever og galle. Fortsatt kaller vi blåveisen 
Hepatica nobilis, ”den edle leverurten”.

Skjøre og fargerike sommerfugler er et 
annet tegn på at vinterens makt er på hell. 
Neslesommerfuglens mønster i spraken-
de gult, oransje og blått gjør den til et av 
våre lettest identifiserbare insekter. Når 
den hviler, som dagsommerfugler flest 
med lukkede vinger, er neslesommerfu-
glen imidlertid vanskelig å få øye på – da 

vingeundersiden er mørk! Arten gleder 
oss med to til tre påfølgende generasjo-
ner hvert år og de voksne fra siste genera-
sjon overvintrer gjerne på loft og i uthus. 
Så snart varmen tillater, ofte mens mye 
av bakken er snødekt, dukker de frem fra 
gjemmestedene på lett forvirret leting et-
ter noe å drikke…

Ikke alle sommerfugler holder ut bitter 
vinterkulde. Tistelsommerfugl og admiral 
(den svarte med de røde båndene) kom-
mer trekkende sørfra i april-mai! Hvilket 
bringer oss over til trekkfuglene.

Skillet mellom standfugl og trekkfugl er 
ikke så skarpt som mange tror. Særlig sør 
i Norge er det en del vipe, lerke, stær og 
bokfink som velger å overvintre – i veks-
lende antall avhengig av vinterens mild-
het. Disse får en ”flying start” når det gjel-
der å etablere territorium. 

Linerlen, fylkesfugl i Telemark, er 
derimot for varmekjær til å trosse mi-
nusgrader og snøfonner. Derfor tar den 
vinterferie i Sør-Europa, Nord-Afrika og 
Midtøsten. I overgangen mars-april er de 
mest utålmodige tilbake, et høyt verdsatt 
vårtegn på plenen mellom rekkehus og 
drabantbyblokker. Faktisk er denne arten 
spesielt glad i bebyggelse – og forekom-
mer sjelden i helt ubebodde miljøer. Det 
er umulig å si nøyaktig hvor mange liner-
ler vi har i Norge, men noe mellom fem 
hundre tusen og en million vippestjerter 
er et vanlig anslag. Nettopp fordi linerlen 
er så vanlig, lett identifiserbar og popu-
lær er den en av ni arter miljolare.no har 
valgt ut i sitt prosjekt for å få skolebarn 
over hele landet til å registrere årets vår-

tegn. Et av de andre er neslesommerfugl!
Hva slags blomst er det sommerfu-

glen vår sitter på, forresten? Det ser ut til 
å være en av våre tidlige korsblomster, 
nemlig vårpengeurt. De små hvit-rosa 
blomstene sitter i en klase på toppen. I 
april-mai er dette en av de vanligste vill-
blomstene på plener og kirkegårder! Pen-
gebetegnelsen sier ingenting om utse-
ende eller anvendelse men skyldes at den 
beslektede pengeurten har runde skulper 
som minner om mynter.

I språket vårt er det utvilsomt blomste-
ne som dominerer vårtegnstatistikken. 
Det finnes faktisk mer enn femten norske 
planter med vår- først i navnet! De fleste 
er uvanlige, men vårkål – blåveisens gule 
fetter og nesten like tidlig ute – er velkjent 
for alle som botaniserer litt på fuktige ste-
der. Se etter den neste gang du beundrer 
skogbunnens bugnende hvitveisteppe!

Odd Bruce Hansen
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3766 Sannidal, Kragerø. Tlf.: 35 98 47 60. www.sandtangen.no

Båtopplag i varmt- eller kaldtlager 
innendørs. Båter opptil 60 fot/35 tonn. 
God plass for utelagring. Selvtekking.

Verksted med dyktige fagfolk.
Service, vedlikehold og reparasjoner 
av motorer, drev, innredning og plast.

– I over 25 år har vi betjent båtkunder 
her i Kragerøskjærgården, og hele tiden 
har vi vokst på grunn av at vi tilbyr våre 
kunder førsteklasses service. Noe som 
vi vet er viktig for alle som vil unngå 
båtproblemer i ferien. 
Velkommen til Sandtangen!
 Hilsen
 Terje Kiil: Tlf.: 908 42 529

Vi kan hente båten din f.eks. i 
Oslo. Levering til avtalt tid på våren, 
ferdig “shinet” og prøvekjørt.

Noe av det vi forhandler:

Bruker du båten i Kragerø, 
kan du stole på Sandtangen-servicen!

Her på Sandtangen har vi plass til over 400 båter i innendørs lagring i kaldt- eller varmtlager

Verksmester Jens Olav Sørdalen Henteservice på vei eller sjø Skjermet havn og parkeringsplass Førsteklasses båthåndteringsutstyr

Innendørs lagring også i sesongen Vi håndterer båter opptil 35 tonn Også store seilbåter med riggen oppe Beliggenhet innerst i Kilsfjorden

Hus, Hytte og industritomter 
renseanlegg 

natur steinsmur stablet med maskin 
levering av sand, grus, jord og stein 

boring og sprengning

www.øygarden-as.no

entreprenØrFirma

Leif Øygarden a
sMaskinentreprenørenes Forbund

graving - sprengning - transport
3766 Sannidal  -  Tlf. 35 99 02 18  -  Fax. 35 99 08 09

Mob. 918 77 023  -  958 98 248

Maskinentreprenørenes Forbund

spør  oss om  tilbud!
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I dag ligger skipet fortsatt på kaia, 
men er landfast og heter KIWI. 
KIWI i Kragerø har appelsiner fra 
Spania, Ananas fra Costa Rica og 
Hvitløk fra Kina. Ja, butikkski-
pet KIWI har så mange frukter 
og grønnsaker og holde styr på 
at de har ansatt sin egen frukt-
og-grøntansvarlig. – Frukten er 
hjertet i butikken, sier butikksjef 
Erik Kristensen og fruktansvarlig 
Mette Jacobsen.

KIWI har høy profil på frukt og 
grønt og er blant annet kjent som 
butikk-kjeden som ønsker å kutte 
ned på matvaremomsen. Derfor 
har de lansert en egen reduksjon 
på frukt og grønt som tilsvarer 
statens moms på frukt og grønt 
på 15 prosent. Samtidig satser vi 

Eksotisk vareutvalg  
på brygga i Kragerø
“Det kommer en båt med bananer,” heter 
det i sangen. Før gjorde det jo nettopp ofte 
det. Et skip som la til kai i Kragerø og som 
lastet eksotiske frukter i land på kaia.

på høykvalitetsvarer. Kun første-
sortering på våre frukt og grønn-
saker. Vi har fruktgaranti. All frukt 
og grønt hos oss skal være første-
klasses, sier Kristensen.

Det er et eksotisk vareutvalg 
på brygga i Kragerø. Hør bare 
her: Lime fra Brasil, Avocado fra 
Chile, Dadler fra Palestina, epler 
og druer fra Italia, Asparges og 
Mango fra Peru, Ananas fra Costa 
Rica, Appelsiner fra Spania, Hvit-
løk fra Kina og kålrot, kål og po-
teter fra Norge. Dermed er det et 
flott internasjonalt og eksotisk 
vareutvalg i butikkskipet som lig-
ger på kaia i Kragerø, og som vi 
hver dag kan gå og forsyne oss av. 
Bananene? De er fra Dole! smiler 
Kristensen. Som igjen får dem fra 
Mellom-Amerika! Så vet vi det!

Frukten er hjertet i butikken, sier butikksjef Erik Kristensen. Foto: Willy Nilsen

l Nybygg/tilbygg
l Byggrehabilitering
l Muring
l Piperehabilitering
l Brygger
l Termografering
l Fuktmåling

 Tlf. 901 40 713

OLE GUNDERSEN AS
BYGGMESTERF IRMA

ole@ole-gundersen.no  -  www.ole-gundersen.no
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Design din egen dør eller ta et bilde av en  
gammel dør og vi produserer en maken

Vestheiveien 20, 3770 Kragerø
Lager: Veksthusveien hall D
Epost: post@ahlgrens.no
Tlf. 35 98 39 09/35 98 33 33
Mobil: 922 33 999 - www.ahlgrens.no

Gode
vinduer er en 

investering i et 
komfortabelt 

inneklima

Balkong- 
dører i mange 
utførelser og 
prisklasser

Skap din  
egen stil og 

atmosfæren i 
boligen -med 
flotte inner- 

dører

Ytter- 
dører for  
enhver  
smak

Norges ledende på 
øst- og sentral-Europa

www.kalinkatours.no
e-post kalinka@kalinkatours.no
tlf 35 98 99 60  fax 35 98 10 23

www.kalinkatours.no
epost: post@kalinkatours.no
tlf. 35 98 99 60   fax. 35 98 10 23
Torvgaten 7, 3.etasje. Kragerø
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I mine glansdager var det disco 
på Cæsar, lokalet under Victoria 
Hotel, men både mine og andres 
glansdager virker til å være over. I 
alle fall er det slutt på discoen! Jap-
petid var det også noen som kalte 
det. I Kragerø la man seg til med 
et av de råeste diskotekene sør for 
Sinsenkrysset. Den råflotte baren 
er der ennå, men nå har stedet 
også blitt en av de kuleste restau-
rantene i Kragerø! Ulike sittegrup-
per, sofaer, stoler og bord, noen 
runde, noen avlange, noen sofaer 

Haven Heaven
La det være sagt med en gang – Jeg fikk  
hakeslepp! Jeg trodde ikke at det fantes  
et slikt sted i Kragerø.

slike, noen stoler så. Kort sagt her 
kan alle få det som de lyster. Me-
nyen er også for enhver smak. Det 
er bare en ting som absolutt ikke 
kan tas ut og det er fiskesuppa, 
forteller kokk og innehaver Rag-
nar Brevik. Sammen med Hege 
Aabøe Sandvik og Monica Køhler 
har han satset på dette nye gamle 
spisestedet i Kragerø. I påsken er 
det utvidet åpningstid. Fra pinse 
er det full rulle alle dager i uken. 
I vinterhalvåret er de åpne i helge-
ne og på bestilling. Vi gjør også alt 
av selskaper og catering, forteller 
de. Og hvem vil ikke kunne trives 

her på den solrike 
haverestauran-
tens veranda. – 
Her kan du bare 
komme for å lese 
avisa eller ta med 
deg pc en og bare 
være til og bestille 
en kaffe latte, eller 
du kan kjøpe en 
full treretters mid-

dag, sier Ragnar. Poenget er at selv 
midt i den travleste ferietrafikken 
så skal du bare kunne komme inn-
om og nyte livet og et glass kaldt 
sprudlende vin eller øl i glasset. På 
forsommermenyen står fristende 
salater, hjemmelagde isparfaiter, 

lokal fisk og småretter og kjøttret-
ter og selvsagt fiskesuppa. Alt er 
hjemmelaget her på restauranten, 
understreker de. Det er rart, sier 
Ragnar. Den fiskesuppa går unna 
selv i varmeste sommerheten! 
Midt på dagen i værste solsteken 

kan folk få det for seg at de skal 
spise fiskesuppe! –Vi har selvsagt 
også hamburger og pizza til bar-
nefamiliene og her er både barn 
og voksne hjertelig velkomne, sier 
de to.
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Hva brukes så en blikkenslager til? 
Takrenner, pipehatter, alt av be-
slag, snøsikringer, metallarbeider 
og taktekking. Noen ønsker kob-
ber, sink, eller stål i tekket og da 
kan blikkenslageren ordne dette. 
Når Skjærgårdsliv kommer på 
besøk er det nettopp et tak som 
holder på å bli tekket, eller såkalt 
bandtekking, som det kalles på 
blikkenslagersk. Blikkenslager 
er et gammelt og tradisjonsrikt 
håndverk. Tarald Jørgensen har 
svennebrev som blikkenslager. 
Yrket krever solid håndverksfag-
lig utførelse. Her skal ting gjøres 
fagmessig så beslag og tekking og 
konstruksjoner skal stå for en støyt 

Blikkenslager – et  
tradisjonsrikt håndverk
I store byer har de offentlige bygg.  
I Kragerø har vi hyttene. Takket være de,  
så kan vi opprettholde et gammel tradi-
sjonsrikt yrke som blikkenslagere i Kragerø, 
sier blikkenslager Tarald Jørgensen. Han har 
drevet som blikkenslager i byen i 19 år.

både mot vind og vær. Spesielt er 
det jo en av hensiktene å forhindre 
at det blir vannlekkasjer og vann-
skader. Vi får gjerne inn råvarene 
til taktekket i store ruller på rundt 
50 kvadratmeter, så skreddersyr vi 
det til taket. Av stål og blikk og pla-
ter tar vi gjerne inn en 4-5 tonn i 
slengen før vi utporsjonerer det til 
de jobbene vi skal gjøre. Vi former 
og tilpasser alt helt nøyaktig etter 
ulike mål på de ulike prosjektene. 
Dermed blir også passform per-
fekt og beslagene kan gjøre en god 
jobb for å tjene til både beskyt-
telse estetiske formål.

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Besøk byens 
stormagasin!

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

l Parfymeri
l Lærvarer
l Reiseeffekter
l Leketøy
l Babyutstyr

Alt samlet på 500 m2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Læretiden som maler hadde han 
hos Malermester Arvid Jensen, 
som fortsatt blir tilkalt som ek-
spert når det dreier seg om kom-
pliserte oppgaver innen faget.

 - Jeg lærte veldig mye av Arvid, 
og er glad for at jeg kan bringe er-
faringene videre, sier Rune, som 
har startet et eget firma med fo-
kus på malerarbeid og vedlike-
hold. - Ideen er å tilby kvalitet til 
riktig pris, og sørge for kontakt 
med andre håndverkere når det 
er nødvendig.  Det man kan kalle 
forefallende arbeid kan vi ta hånd 
om selv, sier han.

Fleksibilitet i forhold til gode 
løsninger står sentralt, og det er et 
hovedpoeng å redusere kostnade-
ne til administrasjon mest mulig.

- Hva er spesielt med skjærgår-

Rune Brekka bygger på erfaring og kvalitet

Lokalkunnskap viktig for 
malerarbeid i skjærgården

- Vi har en liten og effektiv organisasjon, sier Rune Brekka.

Rune Brekka er tredje generasjon håndver-
ker  med solide røtter i skjærgården. 

den når det gjelder malerarbeid?
- Det er mye slitasje på utsatte 

fasader. UV-stråling og reflekser 
fra sjøen gir slitasje, og selv inno-
ver på øyene kommer det salt-
damp som setter sitt preg på kled-
ning, dører og vinduer.

- Det er viktig med kontinuerlig 
vedlikehold, sier Rune, og viser til 
at mange glemmer hytta i august 
og ikke tenker på vedlikehold før 
neste vår. - Det er lurt å tenke 
langsiktig. Vi kan tilpasse arbei-
dene etter hvert enkelt prosjekt og 
sørge for riktig vedlikehold både 
inne og ute.

- Vi skal ha en liten og effektiv 
organisasjon, og legger til rette for 
oppdrag gjennom hele året.

Norsk
Gjenvinning

Kragerø Næringspark, Krokenveien 227  l  Tlf. 35 98 22 50 / 09700  l  www.norskgjenvinning.no

TOPP KVALITET og SERVICE

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

Åpningstider
Hverdager: 07.30 - 15:00
Torsdager: 07:30 - 18:00
Lørdager: STENGT
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KOM INNOM, LÅN OG PRØV –SE HVA SOM PASSER HOS DEG!

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

VI LEVERER  
MOBILT  
BREDBÅND  
I ALLE NETT

Tlf. 97 17 82 69
steinar.sorhaug@kebas.no 

Hjelperne as

Trenger du hjelp?

Hjelperne as

Trenger du hjelp?
Vi ønsker å hjelpe der du ikke kan eller ønsker å utføre daglig- 
dagse oppgaver selv. I huset, med huset eller utenfor huset.
Vi yter deg tjenester med det meste. Vi ønsker å bidra  
       til en bedre hverdag for deg.

Ytre strandvei 16, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 56 30
Man-fre 7-16.30, lørd 9-14 xl-bygg.no

KRAGERØ´S ELDSTE TRELASTHANDLER

DU FINNER 
OSS PÅ BRYGGA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kragerø Hagemiljø AS  I  Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal

tlf. 92 26 47 89  I  post@kragerogartner.no

1. APRIL ÅPNER VI DISTRIKTETS

STØRSTE  
HAGESENTER
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Kragerø-sel spiser  
219 tonn fisk i året!

Forskerne og fiskerne er uenige 
om hvor mange seler som finnes 
i Kragerø. Mens forskerne sier at 
antall sel er omtrent 50 i hele Tele-
mark, så sier yrkesfiskere og taxi-
båtsjåfører at de har talt flokker på 
over 200 sel bare i Kragerøskjær-

For noen er den et eksotisk møte med norsk 
natur. For andre er den en pest og en plage. 
Sikkert er det at selbestanden i Kragerø-
skjærgården er sterkt økende. Fiskere og 
yrkesbåtsjåfører rapporterer om flokker på 
over 200 sel! Like sikkert er det at fisken er 
på retur. Dersom det er 200 seler i Kragerø-
skjærgården så kan de sette til livs 219 tonn 
fisk i løpet av et år. Det tilsvarer fangsten til 
15 aktive kystfiskere!! Så mange fiskere  
finnes det ikke igjen i Kragerø. Til det er  
det alt for lite fisk!

gården. Man regner med at en 
voksen sel setter til livs fem pro-
sent av sin egen vekt, eller mel-
lom 4-5 kilo fisk i løpet av en dag. 
Regner vi med at det er 200 sel i 
Kragerø, så spiser selene i Kragerø 
svimlende 219 000 kilo fisk i året, 
eller 219 tonn fisk!! Det tilsvarer en 
kystfiskerflåte på minst 15 båter, 

som i snitt leverer mellom 10-14 
tonn fisk i året! 

Da daværende fiskeri- og kyst-
minister Svein Ludvigsen (H) 
foreslo turistjakt på sel langs 
norskekysten ble det ramaskrik. 
Karikaturtegningene satt like løst 
som ukvemsordene. Filmdivaen 
Birgitte Bardot har alltid enga-
sjert seg mot drap på sel, og kvi-
tunger på isen i en rød blodpøl 
har flimret over TV-skjermene  i 
de tusen hjem. Selunger med 
store sorte øyne har blinket jom-
fruelige på nyhetene, og skapt et 
bilde av fangstfolk og seljegere 
som blodtørstige jegere på jakt 
etter uskyldsrene ofre, som der-
til driver en hensynsløs og totalt 
unyttig jakt. Sannheten er at sel-
bestanden i Norge er i ferd med å 
komme totalt ut av kontroll, fordi 
ingen lenger beskatter bestanden! 
Sel kan benyttes til mat, omega3-

medisiner og skinnprodukter, og 
er slett ikke så unyttig som noen 
vil ha den til. I denne artikkelen 
finner du informasjon om seljakt 
og hva som kreves for å starte jakt 
på sel.

Taxibåtsjåfør Bjørn Arne Halv-
orsen er ikke i tvil. Han har flere 
ganger talt selflokker på skjærene 
utenfor Arøy på over 200 seler. 
Yrkesfiskere som Skjærgårdsliv 
har snakket med bekrefter dette 
antallet. Selv tok jeg dette bildet 
av selene på en tilfeldig dag forbi 
Selskjæra mellom Arøy og Paris-
holmen. Etter over 40 år i denne 
skjærgården er jeg ikke i tvil: An-
tall seler har økt. Antall fisk er re-
dusert. Flere mener nå at selbes-
tanden i Kragerø går ut over fisket. 
Selene er et rovdyr i sjøen som set-
ter til livs store mengder av fisk, og 
bestanden øker år for år. Blir det 
ikke foretatt noe i form av jakt 

eller annen bestandsreduksjon, 
så forsvinner fiskemulighetene i 
skjærgården, frykter noen. Andre 
synes selene tilfører naturen en 
fin opplevelse og hilser aktivite-
ter som selsafari velkommen. Det 
gjør selvsagt også næringslivsin-
teresser som Fjordbåtsselskapet, 
som markedsfører seg med å selge 
selsafari. Kunne man tenke seg 
en Ole-Brum politikk her med 
ja-takk til begge deler? Hadde det 
ikke gått an å ta bestanden noe 
ned og samtidig beholde både sel 
og fisk i Kragerø-skjærgården?
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Europris Kragerø
Tlf 35 98 25 35
Åpent 10-20 (16)

4999 999

999,-

899,-

399,-

kun nå

nå

PÅSKEEGG
Med godteri

PLOMMEN I EGGET
100 g
Ord.pris 19,99

HAGESETT
To stoler + bord
Hvit aluminium

MINIDRIVHUS
Med hyller
Impregnert

400 g Halv pris!

699
PÅSKEEGG
15 cm 12,99
20 cm 24,99

SMÅGODT
Opptil 100 varianter

5999
50 liter!

Passer perfekt til urter 

og mindre blomster!

nå PLASTKASSE
59 x 40 x 38 cm flere farger 
Ord.pris 99,99

HAGEGRUPPE
Textilen
4 stoler + bord
Stål Ibiza
Ord.pris 999,-

STOLPUTE
5-pos 
Blå/beige
99,99

kun

Vi lavpriser påsken!

4 stoler + bordPåskepris hele uka!


