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Trebåtverksted på
Furuholmen og
båtopplag på Tåtøy

Skjærgårdsliv

Sett fra
Sildebukta
Nå må noen snart se å få gjort noe med bygningsloven! Den dreper jo ethvert positivt initiativ. Arbeiderpartiet gikk for kort tid siden ut og uttalte at de var bekymret for at kommunene bygger for lite! Det er noe av det frekkeste jeg noen gang har
hørt politisk! For hvem er det som har sørget for at det snart ikke kan bygges en
utedass lenger i noen av kommunene? Det er da jo vitterlig Arbeiderpartiet! Det er
jo nettopp de reguleringskåte sosialistene; som med sin finmaskede bygningslov,
sin strandplanlov, sine lokale forskrifter, sine reguleringsplaner, sine friområder,
sitt landskapsvern, sine rikspolitiske retningslinjer, sine miljøforskrifter og jeg vet
ikke hva, som har sørget for at det snart ikke bygges noe som helst noen steder!
Og er det en kommune som prøver seg, så kan du være sikker på at det er en
fylkesbyråkrat som setter foten ned.
I Kragerø utgjøres halvparten av budsjettunderskuddet på rundt ca. 6 millioner
kroner manglende innbetalt tilkoblingsavgift. Hvorfor det? Fordi de private ikke
ønsker å koble seg til det kommunale nettet? Nei! Fordi folk ikke får lov til å bygge
bad! Fordi bygningsmyndighetene og politikerne har bestemt at hytta skal være
maks 100 kvadratmeter! Hvorfor det? Ville jeg føle misunnelse hvis naboen bygget
ut 15 kvadratmeter bad? Nei! Ville du? Antakelig ikke. Men sosialistene ville vri seg
i sine bygningsplaner og påberope seg allmennhetens frie ferdsel over de femten
kvadratmeterne som de gjerne ville gå på tettest mulig inntil din husvegg!! Så da
har det offentlige på den ene siden bygget ut kloakknettet for 100 millioner i Kragerø og på den andre siden sørget for at folk ikke kan få tatt det i bruk! Heia Norge!
Gamle låver og uthus står og forfaller i skjærgården. Det er lenge siden folk drev
med dyrehold. Hvorfor skal vi nekte at disse kan innredes til hytter, gjestehus og
soverom og kjøkken eller bad? Hvorfor kan ikke folk få lov til å bygge et soverom i
båtnaustet? Eller bygge båtnaust? Åja, fordi jeg ikke har noe båtnaust eller uthus
eller låve eller strandeiendom. Så da skal ikke naboen heller få lov?
I forrige utgave av Skjærgårdsliv så viste erfarne håndverkere at en hytte som
fikk bygge 30 kvadratmeter tillegg, ville bety et ekstra årsverk sysselsatt! Nei, men
hytta skal være 100 skjønner du, så da kan du få arbeidsledighetstrygd i stedet!
Et sted i vår skjærgård så har en fått lov til å innrede to uthus. En annen har søkt
på naboeiendommens uthus, og fått avslag. Det er en grenseløs forskjellsbehandling! Nå må noe gjøres! Jeg er overbevist om at Høyresiden hadde kapret mengder
av stemmer hvis de hadde gått inn for og virkelig gjøre noe med dette! Nei, det
skal ikke være lovløst. Nei, alt skal ikke bygges ned. Nei, du får ikke lov å hindre
allmenhetens frie ferdsel. Nei, du skal ikke bygge igjen utsikten til naboen. Ja,
det skal fortsatt være friarealer og uberørt natur. Men det er da en mengde andre
saker som ville vært gjenstand for JA og ikke NEI, hvis bygningsloven hadde blitt
mer moderat. Langt de fleste!
Et annet sted i vår skjærgård ligger det en brygge på en liten holme. Det tok
flere år med søknader, før de som bruker brygga fikk lov å anlegge en bro! «Hoppesteiner» ble først foreskrevet av byråkratene i Kragerø. Har de prøvd å legge
hoppesteiner fra den doble garasjen sin og bort til byggefeltsboligen sin, for å se
hvor lett det er å hoppe i land med matvarer og annen bagasje? I stedet for en vakker bro, som bare ville ha pyntet opp i omgivelsene? Til slutt ble det godkjent en
fryktelig stygg firkantet kasse! Det er til å gråte av! Ingen estetikk. Kun byråkrati!
En miljøbyråkrat fra Kragerø kom ut til Skåtøy for å delta sammen med bygningssjefen på en befaring for et båtnaust. Fyren hadde en gammel tillatelse, så
de måtte jo nesten si ja, men hun ville ha naustet plassert langt opp på land! Det
er mulig at hun kan noe om miljø, men åpenbart ingenting om båter. Ingenting
om skjærgårdskultur heller. Og slike skal vi drasse rundt med på befaringer!? Og
attpåtil lønne med skattebetalernes penger! Resten av skattepengene må brukes i
ledighetstrygd for uvirksomme snekkere og håndverkere. Og båten må ligge langt
opp på land. Kanskje du kan få lov til å lege ut et par hoppesteiner om du søker
lenge nok! Hvis ikke fylkesmannen overprøver vedtaket da! Og går ankesaken til
departementet så er det nok alltid et ålegras eller to som må vernes til allmennhetens beste! Der sitter det nok en minister fra SV som kan
det meste om både miljøvern og arbeidsledighetstrygd! Som
rundhåndet delte ut brygger på Skåtøy i valgkampen, men
som glemte det så snart valget var over. En gang var det sosialistene som bygget landet. Deres barn har blitt museumsvoktere! Død over spindelvevet!

«på

Hva er så spesielt med
øyer? At de er avgrenset og gir en illusjon
av oversikt? At den
avgrensede formen gjør
det lettere og se seg selv
utenfra? At det virker komisk å
ta med seg nevrosene sine ut på en øy? At det
svømmer fisk på alle kanter? At sjøstjerner aldri
er langt unna? At du alltid hører eller ser etter
båter? At lyset dras som draperier over havet?
At været skifter så fort? At det kan virke lettere å
samle tankene på en øy? Eller tvert i mot at det
er lettere å la tankene drive? At en øy minner
deg på alt som hjemmelivets plikter lurer deg
vekk fra? At en øy gir deg lyst til å klatre i trær,
bade og lete etter skatter? At en øy nekter å gi
slipp på de gamle historiene sine? Slik går det
an å ramse opp spørsmål etter spørsmål men
det viktigste er øymenneskene, alt de kan. Øymennesker kan svinge et øsekar med elegante
bevegelser som de ikke selv tenker på som ele-

gante. Øymennesker
kan legge et par årer
så lydløst på plass
at den skvetneste
svale holder seg i ro
på eggene i reiret
oppunder bjelkene i
båthustaket. Øymennesker kan få purreløk og gulrøtter til
å gro i skjellsand. Øymennesker kan sette
poteter i jordsprekker mellom svaberg. Øymennesker kan stirre utover havet og fremstå som
filosofer mens de står og tenker på ingenting.
Øymennesker kan kunsten å vente. Øymennesker bevarer fatningen og går til sitt når du drar
din vei for denne gang og kjenner med et stikk i
hjertet at du allerede lengter tilbake.
Tove Nilsen

Himmel og hav, ropar vinden
Steingard og strå, seier lyset
Sandkorn og skyer sukkar bølgjene
og brettar blonder over stranda.
Helge Torvund
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midgaard & opthun as

www.estate.no

risØr FEriEtun V/ ØYsang
- høystandardhytte med nærhet til sjø og sol hele dagen
Øysang, 4990 søndeled
Hytte beliggende på et sjarmerende, solrikt og barnevennlig hyttetun med sjøen, brygge- og badeplass og
det idylliske ferskvannet Skarvann kun en kort gåtur unna. Velutstyrt og med tre soverom. Stor stue med
åpen kjøkkenløsning. Loftsstue.
Flislagt bad med boblebad.
Utebod. Godt opparbeidet uteplass med plen, terrasse og heller.

Eierform:
Byggeår:

Selveier
1998

Bruttoareal: 88 m2
Bruksareal: 83 m2

prisant.: kr. 1.550.000,-

tomteareal: 251 m2
soverom: 3

Finnkode:

23991582

+ omk.

Kontakt: Lars-Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
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 TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

BErgLand - KragErØ
- praktisk og sjønær hytte med mulighet for utleie
gamle Kragerøvei 73, 3770 KragErØ
Lys og trivelig leilighet med god beliggenhet. Utsikt til sjøen og gangavstand til Kragerø sentrum. Flotte
turområder rett utenfor døren. Inneholder entre, soverom med plass til dobbeltseng, bad med
varmekabler, stue med ny sovesofa og åpen kjøkkenløsning og stor sovehems. I tillegg er det balkong med
utsikt til sjøen.

Fellesgjeld: 634 590,total:
884 590,Fellesutg.: 5 529.,-

Finnkode:
parkering:

prisant.: Kr. 250.000,-

31980286
Felles

primærrom: 32 m2
Bruksareal: 35 m2
Balkong:
JA

soverom:
Etasje:
Byggeår:

1 + hems
2
1991

+ omk.

Megler: Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler. ta kontakt for visning i påsken.
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 TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

hasLumKiLEn haVn - KragErØ
- høytliggende hytte med sjøutsikt i populært hyttefelt
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.

Eierform:
Byggeår:

Selveier
1996

Bruttoareal: 106 m2
Bruksareal: 96 m2

prisant.: kr. 2.850.000,-

tomteareal: 315 m2
soverom: 3

Finnkode:

31777057

+ omk.

Kontakt: Lars Helge E. Nedrebø – eiendomsmeglerfullmektig MNEF – Mobil: 48 17 66 56 – lars@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
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 TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

BÆrØ - KragErØ
- strandeiendommer med 2 bryggeanlegg og sandstrand
Bærøytangen 18, 3770 KragErØ
Eiendommene "Solstua" og "Solkroken" på Bærøtangen vurderes solgt. Særdeles lunt og solrikt - sen
kveldssol. Nydelig sandstrand og flotte bryggeanlegg med god dybde. Strøm og off. vann - vannklosett.
Kort vei til Kragerø sentrum.
Solstua:
Selveiet tomt på 1,7 mål, delvis opparbeidet med bl.a. gressplener og blomsterbed. Delikat hytte oppført
Eierform:
Byggeår:

Selveier
1967

primærrom: 148 m2
Bruksareal: 148 m2

prisant.: kr. 11.500.000,-

tomteareal: 3139 m2
soverom: 6

Finnkode:

+ omk.

Ansv.megler: Jan I. Opthun – advokat/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
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 TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as
35 21
98 96
99 00,
30, E-post: eiendomsmegler@dahlas.no,
post@m-o.no
Tlf. 32
www.dahlas.no
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Livet på Bjerkholmen
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Eføyen klatrer opp over vinduskarmene på det koselige hvitmalte trehuset på Bjerkholmen.
Huset ser mer eller mindre ut som
det gjorde da foreldrene bygget
det i 1929. – Det er pussig hvordan
det har forandret seg. Den gang sa
folk: -Åh. har dere spisestue også
dere? Nå sier de: -Ånei, for et søtt
lite hus. Da jeg vokste opp her, så
var det ikke vanlig med spisestue
på hytta. Nå har jo folk finere sommerhus enn de har villa i byen. Jeg
husker en gang som noen fastboende hadde blitt med sine leietakere til Oslo. De ble så skuffet. De
kom inn i en knøttliten leilighet.
De trodde jo at sommergjestene
gikk rundt i stripete morgenkåpe
og drakk drinker hele dagen til
hverdags. Den gang fantes det noe
som vi kalte for do-hytter. Det var
ørsmå hytter som stod for seg selv
på et lite skjær. Det var jo for at de
som hadde dem ikke hadde lyst til
å ha noen andre innpå seg.
Under krigen gikk jeg på Oterøy
skole! Vi måtte flykte ut av Oslo,
så vi bodde på Bjerkholmen. Det
var ikke bare bare å vær ”byjenta”
i en klasse med innfødte. Etter
endt utdannelse fikk jeg tilbud
om å jobbe på et hotell på den
italienske rivieraen. Der traff jeg
min smukke mann. Husker han
kom hit til Bjerkholmen. Thovrvald Johnsen kom seilende forbi
i sin tolvmeter. Det gjorde voldsomt inntrykk. Bergesen seilte
også med tradisjonelle røde eller
garvede/barkede seil. De var gode
til å seile, så de seilte også ofte
gjennom sundet her. Men utedoen ble Italieneren aldri fortrolig
med. Min mor ønsket seg stalldør
i utedoen slik at man kunne åpne
øverste del og ha utsikt til havet
mens man satt der. Folk tror ikke
det er sant når jeg forteller at bygningsrådet fra Kragerø kom på befaring og nektet det.
Om sommeren kom Øverland
og Sigurd Hoel og min tante og
onkel Helge og Eli Krogh på besøk.
Det var mer kulturpersonligheter
som var kjendiser den gangen. Nå

- Det er ikke så mange som sier De lenger. Vi kan vel være dus?
Eli Ferrari De Carli kommer gående i et hav av konvaller på
Bjerkholmen. Her har familien hatt hytte siden 1929.
til dags er det mest syngemennesker og unge skuespillere. Det er
jo Se og Hør som skal fortelle oss
hvem som er kjendiser, er det ikke
det da? Og der er det i alle fall ikke
så mange kulturpersonligheter å
se. Min mann bodde i Savona, så
vi flyttet dit. Jeg leste i et magasin
at dette var en av verdens mest
berømte turistbyer! Pøh! Det var
meg som var den mest eksotiske,
som var fra Norge. Det var ikke en
turist å se. Det å seile i Middelhavet er ikke mye spennende. Bare
kyst, ingen holmer og skjær og
sund og båer. Det skjer mye mer
på en seiltur her.
Jeg har bare en datter og hun
er født i Kragerø! Vi måtte reise
inn en mørk septembernatt i koggen. Jeg måtte fram på bakken og
lyse med en lommelykt gjennom
Kirkesund! På brygga møtte vi
heldigvis en snill politimann som

fikk kjørt oss opp på fødestuen på
Bakken! Det er rart med det vi som
bor ute på øyene får liksom automatisk et sommergjest-stempel
selv om vi er Kragerøfolk så gode
som noen. Til og med født her.
Ute på Schweigaardsholmen
skrev Sigurd Hoel ”syndere i sommersol” den handler om ham og
Nic Waal, tante Eli og onkel Helge
krog og mine foreldre. Vi rodde
stadig over til hverandre og lånte
brød eller vin eller var sammen.
Men man blir ikke kjendis bare
fordi man omgås kjendiser sa min
mor. Hun kjente både James Joyce
og Hemingway. Selv har jeg satt
på fanget til Trotski. Han bodde
hos oss sammen med fru Trotski
da de flyktet
Tenk å kalle adressen hit for
Sunda 5. Er ikke det et pålegg for
barn?
Hva synes du om utviklingen
4

da? spør vi den 81 år gamle spreke
hyttebeboeren på Bjerkholmen.
Sist år falt hun ned fra et tre. Så nå
kan hun ikke hoppe lenger, men
spretter rundt på svaberget og
viser oss badestrender, eplehager
og blomsterbed. Vi tenkte mest
på hyttelivets utvikling, men De
Carli tenkte mest på det personlige plan: -Hva tror du? spurte
hun. Alle de kavalerer som kunne
ha kommet til meg er jo døde! Jeg
har blitt mye mer forfengelig med
årene. Nå må jeg ha lebestift og
negllakk og krølle meg på håret
før en så kjekk mann som deg skal
komme på besøk. Før tenkte jeg
ikke på det. Det var mye mer fest
og moro før. Det var færre mennesker, men flere fester. De vakreste soloppganger har jeg opplevd på vei hjem fra fest.
Tidligere var også holmen kjent
som Lille Schweigaardsholmen.

Da Eli skulle omadressere posten
så trodde hun at det var vanskelig
og stave for damen på postkontoret, men da hun begynte å lese
bokstav for bokstav sa damen at
hun bodde selv i Schwigaardsgate
så den saken var grei. Nå har imidlertid posten endret adressen selv
til Sundene. Det skjønner jeg ikke.
Det kunne jo være hvor som helst.
Husker du kjøpmann Wroldsen
på torvet? Han var så overhøflig. Han visste ikke hvordan han
skulle titulere min mann så en dag
så sa han: Har Fruens Herr Mann
kommet da?
Før anla man jo ofte hyttene
lunt i en fjord eller i ly for vinden.
For sant å si så blåser det jo alt
for meget her ute. I dag skal man
helst se Jomfruland. Det er vel Hagen som har gjort det slik at det
som er i ytre del av skjærgården
bli oppfattet som indrefileten. Nå
skal det helst være store glassflater mot havet og mange lys. Jeg
synes de nye hyttene ser ut som
bensinstasjoner!
På Bjerkholmen er det slik det
var. Her er det ikke engang innlagt strøm, og fortsatt utedo. En
flaskeskute står i vinduskarmen.
Holmen bader i konvaller, strandnellik, gressløk, liljer og stikkelsbær. Ja, til og med et epletre har
vokst opp i den vesle hagen i ly
for vinden. Sanden i badevika er
naturlig, og stemorsblomstene
lyser opp fra det grå berget. Syrinene bugner over hagebordet der
kaffen nytes under en bredbremmet stråhatt. Med utsikt til naboens saluttkanon på motsatt side
av sundet. Tenk han ønsket seg
en saluttkanon og så fikk han det!
ler Eli. Den gang syntes vi jo det
var noe herk. I dag legger jeg ikke
engang merke til den. Men øyenskyggen legges nennsomt på, når
hun får gjester, og rød negllakk og
lebestift må være på plass, under
stråhatten. Det kunne jo komme
en kjekk mann forbi i en tolvmeter
som kunne seile!

Skjærgårdsliv

COCKTAILS�• BOBLER�• LUNSJ • MIDDAG
SHARING PLATTERS�• DJ'S & ARTISTER

RES TA U R A N T | B A R | L O UNGE
KRAGERØ

Bord bestilling / forespørsler mail: tobias@lanternen-kragero.no / tlf: +47 98 82 88 06

Full fart på Solåsen!
tekst og foto: WILLY NILSEN

Nå blir det fart i byggingen på Solåsen! 14 leiligheter i sju tomannsboliger med livsløpstandard er
planlagt, og arbeidet med det
første bygget er godt i gang. Leilighetene blir på 131 kvadratmeter,
pluss carport og bod. Og prisen:
1.860.000.- kroner for nøkkelferdig leilighet, sentralt og landlig
beliggende på Kragerøhalvøya
med sol fra morgen til kveld. Vi har inngått et samarbeid med
Multicompany AS, som holder
til på Helle. De overtar tomtene
og bygger etter hvert som Terra
Eiendom har inngått avtaler med
kjøpere. Vi har god tro på at dette
skal bli et attraktivt tilbud, sier
Brede og Boye Pedersen i Dalane
Eiendom AS.
Kvadratmeterprisen blir ca.
14000 kroner.
Det er lagt ned store grunnlagsinvestringer i infrastruktur på
Solåsen, og til nå er det bygget fem
eneboliger. Det er fortsatt ledige
tomter, og Kent Andersen i Terra
viser til økende interesse for å
bygge og bo sentralt i Kragerø.

Arbeidet med den første tomannsboligen på Solåsen er godt i gang. Fra venstre Brede Pedersen, Roy Opseth, Boye Pedersen, Kent Andersen og byggeleder Nils Ole Holt.

Da Skjærgårdsliv var på Solåsen, var arbeidet med lekeplassen
godt i gang. Den ligger sentralt

plassert midt i boligfeltet, med
naturen tett innpå.
Multicompany AS har ni ansat5

te, og daglig leder er Roy Opseth.
De første leilighetene er solgt, og
Opseth tror byggingen vil fort-

sette inntil de 14 leilighetene er på
plass.
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Bli med på
Jomfrulandsdagene!
Jomfrulandsdagene har en lang tradisjon å
ta vare på. Det startet for omkring 40 år siden, og har utviklet seg til et arrangement
som samler mange mennesker til sosialt
samvær, sykkelritt, loppemarked, auksjon,
fesjå og konkurranser. Så til alle som er
glade i Jomfruland: Sett av 7. og 8. juli slik
at dere kan bli med på arrangementet!
tekst og foto: WILLY NILSEN

eksteriørbedømming av hest. Her
kan publikum være med, og det
vanker vandrepokal til de som
kommer nærmest dommeravgjørelsen. Søndag er det loppemarked, auksjon og sykkelritt på
idealtid. Det blir fiskedam for de
minste, og vi skal selvsagt kåre
Jomfrulandsmesteren i hesteskokasting. Kort sagt, noe for små og
store, en fin familiedag.

- Noen legger opp ferien slik at de
skal få med seg Jomfrulandsdagene. Der skal de blant annet slå
hyttenaboen i pilkast!
Det sier velforeningsleder Ruth
Ellegård, som takker for all velvillig hjelp til arrangementet., og viser til aktiviteter som krever både
penger og dugnad. - Vi har ansvar
for vedlikehold av kirkegården,
det gamle tårnet, skolestua og
velhuset. Vi har bygget brannstasjon, og prioriterer sosialt samvær gjennom hele året. Alt dette
koster penger, og her kommer
Jomfrulandsdagene inn som en
kjærkommen inntektskilde.
Ruth tar for seg noen av aktivi- Ruth Ellegård med lille, sjarmerende
tetene: - Lørdag er det fesjå med Lukas, som får rasebetegnelsen «Bajas».

Bruker du båten i Kragerø,
kan du stole på Sandtangen-servicen!
Noe av det vi forhandler:

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

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

Vi kan hente båten din f.eks. i
Oslo. Levering til avtalt tid på våren,
ferdig “shinet” og prøvekjørt.
Verksted med dyktige fagfolk.
Service, vedlikehold og reparasjoner
av motorer, drev, innredning og plast.

3766 Sannidal, Kragerø. Tlf.: 35 98 47 60. www.sandtangen.no
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Praktfull kirsebærblomstring på Skarholmen.

Gamle hageplanter i grønt og fiolett.
Typiske i skjærgården.

Stemorsblomstene blomstrer villig i alle skorter.

Flytter til Skar

8
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Sissel og Bjarne Dehli bor i Oslo,
men flytter til Skarholmen hvert år.
Fra mai til september så bor de
på Skarholmen. Her nyter de sitt
hytteparadis med golf, padling,
konsertliv og urtehage og en
praktfull utsikt til Kragerø fra
toppen av øya.

Det som er bevart fra den opprinnelige hytta
er steinene fra grunnmuren i peisen.

Lekkert interiør og vakker utsikt fra hytta på Skarholmens tak.

holmen hvert år
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Den første hytta på Skarholmen
ble vunnet i et lotteri. Det var
Franke som vant den laftede tømmerhytta og som fraktet tømmeret opp til toppen av Skarholmen.
Han solgte til Aspheim. –Vi kjøpte
stedet i 1997. Husker vi satt her
en mørk oktoberkveld, regnet
høljet ned, det var mørkt og mauren krøp oppover veggene. Det
var ikke fritt for at vi lurte på hva
vi hadde gitt oss i kast med, sier
Bjarne Dehli. Han er «inngiftet» i
Kragerøskjærgården, ler Sissel. Jeg
har vært her siden jeg var seks år
gammel. Min familie hadde hytte
ved Portør. Min venninne hadde
«daddaer» fra Kragerø. To søte damer som bodde i verdens minste
hus på Tangen. «Manne» og «Hanne». En gang i uken fikk vi sitte på
med fiskeren til byen og de disket
opp for oss med verdens lekreste
retter og så fikk vi ti kroner som vi
kunne gå på byen for.
Det er stor forskjell på Kragerø
fra den gang, sier Sissel. Synes
holdningen til sommergjester har
forandret seg totalt. Den gang var
det en hyggelig imøtekommenhet. Nå er det et mye mer negativt
syn på hyttefolk og jeg føler ofte
at man møter hyttefolk med arroganse. I det hele tatt virker det som
om folk i Kragerø er lite vennlige
mot turister. Det er rart for dette

samfunnet er jo totalt avhengig
av dem. Hvor mange arbeidsplasser hadde det vært i Kragerø uten
hyttefolk? spør Sissel. Hvert år vi
kommer ned frykter vi hvilke vinduer som er tomme denne gang.
At gullsmedforretningen er borte
synes jeg er trist. Tenk på alle arbeidsplassene på Mylius og Tangen. Borte de også.
Det er ikke mye igjen av den
opprinnelige hytta på toppen av
Skarholmen. Vi tok vare på noen
av steinene fra den gamle grunnmuren til peisen i stua. Det måtte
ha vært litt av et slit å få båret alt
det tømmeret og steinene opp hit
på ryggen. Den nye hytta på Skarholmen ble fløyet opp med helikopter. Alt ble pakket for seg og så
ble den løftet ut. To snekkere dirigerte alt på plass. Imponerende!
Men vi har da hatt vår dose med
bæring vi også. Annekset satte
Bjarne opp selv og vi har jobbet
som helter med jord og stein og
hyttebygging. Alt som skjedde etterpå har de måttet frakte opp selv
de 82 trappetrinnene opp til Skarholmens tak.
Det var svært mange diskusjoner med bygningsmyndighetene i Kragerø rundt røstingen av
huset. Kommunen mente at full
ståhøyde under taket ville endre
horisonten i siktlinjen fra Kragerø.
Hørt på maken! Når jeg ser på hva
som har skjedd med blokkene på

-Nå har vi flytta! sier Sissel og Bjarne Dehli.
Hunden Yatzy er selvsagt med!
Den første hytta på Skarholmen ble vunnet i et lotteri!

9

Maleri av hytta på Skarholmen.

Bærøy og hotellet på Stabbestad
så er det jo utrolig at vi måtte
kjempe for å få taket femti centimeter høyere! Men avslag ble det,
så det endte med at vi måtte senke
taket i stua for i alle fall å få det
noenlunde levelig på loftet! Det er
forskjellsbehandlingen som blir
så feil når du ser så enorme forskjeller på Kong Salomo og Jørgen
Hattemaker.
Kirsebærtrær og ville fioler
blomstrer om kapp på Skarholmen. I år blir det dessuten urtehage med gressløk, persille, dill
og salat og kanskje reddiker. Må jo
ha noe å pusle med i fire måneder
som vi skal være her! Vi gleder oss
like mye hvert år, men det er selvsagt fint å kunne reise til fjells og
ha andre opplevelser innimellom,
sier de. Nettopp hjemkommet fra
fire dager i New York. Det må ha
vært litt av en kontrast? – Ja, og
Gud hjelpe meg, så glad jeg er for
at jeg er tilbake her! sier Bjarne.
Det er fint i New York men så bråkete og overbefolket. Her er det
rolig og fredelig. Vi kan nyte stillheten og padle og golfe og ha det
fint. En helt annen ro.
Jeg tar alltid med meg plantene
for tidlig på hytta, smiler Sissel. De
visnet som regel, helt til jeg lærte
meg trikset med å sette en Colaflaske med vann opp ned i jorda.
Da vanner de seg selv etter hvert
som de blir tørre!

Båttrafikken har økt voldsomt
de siste årene og det ser ut som om
folk lider av trefotsyken. Jeg har veltet med kajakken takket vær uvettig båtkjøring, sier Bjarne. Det har
også blitt mye mindre fisk. Selen tar
den. Skjønner ikke at ikke myndighetene gjør noe med selbestanden.
Vi har også hatt mink på hytta. Den
hadde kommet seg inn i kjelleren.
Vi fant kadaverne etter fisk og mink
og en grusom stank.
Det er pussig hva et image har
å bety. På Tollboden er det fullt av
folk, mens på onkel Oscar like ved
som vi forstår også serverer ulike
retter, så er det nesten ingen. Oslofolk har liksom funnet ut at de skal
møtes på Tollboden. Før var det øyfester. Ungdommen dro ut i skjæra
for å overnatte. Det er det også slutt
på. Nå er det fest på hyttene. Synes
det er helt greit at det kommetr båtplasser med parkometer i Kragerø.
Det er helt ok å betale for en bryggeplass fremfor å ikke få lagt fra seg
båten.
Nå har vi flytta! sier Bjarne fornøyd. Han er glad for trappene,
utsikten, kunne gå og rusle med
verktøyet sitt, og få orden på ditt
og datt og padle og sykle og leve.
På Skarholmen i fire hele måneder
til enda! Kirsebærne blomstrer om
kapp med stemoren og snart kommer reddiker i den nye urtehagen.
Skjønner du?

Skjærgårdsliv

ALT AV GRUNNARBEIDER
OVER SJØ OG LAND!
Mer enn 50 års erfaring har etablert Farsjø som et solid navn i vårt distrikt.
Vår styrke er at vi tar jobben “grav” alvorlig. Vi tilbyr et mangfold tjenester til
små og store kunder i distriktet. Fagkunnskap gir trygghet

Farsjøveien 5, 3766 Sannidal, Kragerø - www.farsjoe.no
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SOLÅSEN - KRAGERØ Nøkkelferdige enheter i svært
rolige og solfylte omgivelser
Solåsveien - tomt 12/13
Prisant.:
Be om pris
Boligtype:
Tomannsbolig/
tomt
Bra/P-rom: 130/130 m2
Byggeår:
2012

TOMANNSBOLIG:
Det er under oppføring en ny
nøkkelferdig tomannsbolig
på Solåsen. Begge
leilighetene er solgt, men
nye tilsvarende boliger er
under planlegging.

BOLIGTOMTER:
Det er fortsatt flere ledige
boligtomter på området.
Konf. megler.

Ta gjerne en tur innom for
en uforpliktende
prat/befaring.
Visning:
Etter avtale
Eiendomsmegler
Kent Andersen
Telemarksmegleren
Tlf: 92 24 44 17
kent@terraeiendom.no
www.terra.no

Vi samarbeider med Kragerø sparebank
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De fleste som har tilhold i Kragerø enten
det er fastboende eller båtturister har kjørt
forbi trollet ved Eidkilkanalen. Trollet og
Eidkilen er kanskje det mest kjente stedet i
Kragerøskjærgården. Noen har kanskje lurt
på hvem som er kunstneren bak dette.

tekst og maleri: MORTEN RUGTVEIT

Plassen Eidkilen som opprinnelig
var et fiskebruk har vært bebodd
siden slutten av 1700-tallet. Stedet har hatt flere eiere før Hans
Grøgaard med familie kjøpte
eiendommen i 1905. De benyttet stedet som sitt sommersted.
Eidkilen var en av mange lune og
fredlige kiler på Skåtøy, helt til det
braket løs i 1924.
På nyåret ble arbeidene til
Eidkilkanalen satt i gang. I hver
ende ble det laget en demning for
å holde vannet unna, men det var

stadig problemer med lekkasjer.
Det ble satt ut pumper for å holde
vannet ute. Vinteren 1926 presset
isen så sterkt at den østre demningen ga etter og kanalen ble fylt
med vann. Kanalen åpnet seg selv
og delte Skåtøy i to. Kanalen fikk
stor betydning for de som bodde
i områdene utenfor Eidkilen, da
vannveien til Kragerø ble forkortet med det halve.
Om det var de få fastboende
eller sommerturistene som fikk

prosjektet gjennom er uklart,
men uansett kostet kanalen
Kragerø kommune 60.000 der
kommunen fikk 30.000 i støtte fra
staten.
Det ble stadig større og flere
båter og behovet for utbedring
meldte seg. I 1977 ble kanalen
gjort noe bredere og dypere, og
høsten 1989 ble det bygget ny bro
over. Da ble det også satt igang
en avgift på 50 kroner for å kjøre
gjennom Eidkilkanalen, (nei det
var ikke så ille). Det var Skåtøy
Vel som hadde trykt opp noen
passeringsbevis og klistremerker
med et motiv av kanalen, som var

Oljemaleri som illustrerer Dina som maler trollet
første gang. Maleriet fåes kjøpt ved henvendelse
til morten@turer.no

12

tegnet av Kirsten Ferrier Edwardsen. De som passerte kanalen
kunne få kjøpt dette for 50 kroner
og det var frivillig, det var noen
ungdommer som sto for salget og
Skåtøy Vel fikk inn 1200 kroner.
Eidkilkanalen ble en nyttig
sjøvei og en turistattraksjon,
men for familien Grøgaard som
eide eiendommen ved den nye
kanalen ble dette en ny tilværelse.
Det ble mye bråk og trafikk, det
virket som om alle med båt skulle
gjennom kanalen. Det var en av
grunnene til at Grøgaard solgte

eiendommen i 1930 til Andreas
Steen (Steen & Strøm), fire år etter
åpningen av kanalen. I 1944 ble
Eidkilen solgt til Ingolf Vislie som
ennå er eier.
I innløpet til kanalen er det
malt et troll i fjellveggen som har
blitt frisket opp med ny maling
noen ganger. Det er usikkert når
trollet ble malt første gang, men
et sted mellom 1924 til 1930, mest
sansynlig i forbindelse med arbeidene til kanalen eller sommeren
etter åpningen av kanalen i 1926.
Det var Dina Grøgaard som

Troll må

Skjærgårdsliv

hadde fantasi og så trollet i fjellet
og malte et ansikt til det. Det Dina
ikke visste den gang, var at trollet
skulle bli et kjent landemerke i
Kragerø. Dina ble født i 1903 og
døde i 1989, 86 år gammel. Hun
hadde mange somre i Eidkilen og
i 1926, når kanalen åpnet seg, var
hun 23 år gammel.
Kanskje trollet var ment for å
skremme bort alle båtturistene.
Blant barna var dette spennende,
litt skummelt og en stor severdighet. Hvis du ikke er snill, kommer
trollet å tar deg. Det var en mye

brukt setning når man tøffet forbi
i koggen med noen hyperaktive
unger ombord. Etterhvert som
årene gikk, ble trollet nesten
borte, det var da Marit Hestangen
og veninnen Anne Margrethe
Berntsen malte det opp igjen i
1961. Det var da ca 37 år etter
Dina malte det første gang. Det
er mulig at noen andre hadde
frisket det opp i denne perioden,
trollet kan også ha endret litt på
utseende fra originalen. Det var
veldig dårlig når det ble malt opp
igjen av Marit og Anne Margrethe,

som da var 15 og 16 år gamle. De
rodde dit i pram og brukte en
liten stige for å male opp trollet
igjen, hver gang det kom en båt
tok de ned stigen å gjemte seg for
at det ikke det noen skulle se dem
male. De syntes det var veldig
spennende. På 60 og 70 tallet var
trollet veldig populært, folk reiste
seg i båtene for å se trollet når de
kjørte forbi. Etter 12 år begynte
trollet å bli utydelig igjen, da ble
det malt opp av Eigil August Ringmann og Inger Hagen i 1973.
De hadde kjørt forbi flere

ganger før de bestemte seg for
å friske det opp. Samtidig satte
de også sine initialene med et
penselstrøk under, som man kan
tyde ennå.
23 år senere var det Jannik
Wiberg som malte det opp igjen i
1996. Jannik var da 22 år gammel
og er den siste som malte det
opp. Trollet holder seg godt den
dag i dag, han har sikkert brukt
Drygolin Extrem, en maling som
holder. Han elsket å se det som
barn, men så forsvant det sakte
men sikkert. Han bestemte seg

for å male det opp igjen, for at
nye generasjoner skulle få gleden
av trollet. Eidkilkanalen og trollet
på Skåtøy er et av de best kjente
stedet i Kragerøskjærgården.
Eidkiltrollet er ca 80 år gammelt.
Vi får håpe at trollet fortsatt blir
vedlikeholdt så det kan leve i flere
hundre år, som de fleste troll gjør.

Slik trollet ser ut i dag 2012.

også vedlikeholdes
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Ole Gundersen prioriterer god kundekontakt

- Vi må ha kapasitet til
å ta oss av mindre jobber
- Frem mot sommeren har vi mer enn nok å
gjøre, men vi prøver hele tiden å ha noe kapasitet for å ta oss av mindre oppdrag. Det
betyr mye for våre kunder at det ikke tar
alt for lang tid før jobben blir gjort.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Ole Gundersen vet av erfaring at
det kommer en del henvendelser
om reparasjoner og rehabiliteringer de nærmeste ukene. Han vil
nødig si nei, men i noen tilfeller
må jobben vente til etter ferien. Vi kommer på befaring, så blir vi
enige med kunden om når jobben
skal utføres.
Bedriften har ti ansatte og kan
påta seg både små og store byggeoppdrag. - Det er en stor fordel for
kunden å forholde seg til en bedrift og ett telefonnummer. God
kundekontakt er helt avgjørende
for et godt resultat.
- For å sikre helårsdrift er vi

avhengige av en kombinasjon av
noen få store oppdrag og flere
mindre jobber. Dette kan være
et vanskelig puslespill. Terrasser,
ny kledning, skifting av vinduer,
mindre tilbygg og uthus utgjør
nok brorparten av oppdragene.
I forbindelse med at hyttene får
innlagt vann, kan vi tilby gode løsninger for bad og vaskerom. Vi har
avtaler med elektrikere, rørleggere
og andre håndverkere som gjør at
vi kan organisere hele oppdraget,
sier Gundersen, som har de aller
fleste kundene i skjærgården.

- God kundekontakt er helt avgjørende for oss, sier Ole Gundersen.

Nå også

‘momskutt’
– alle nøkkelhullprodukter

Vi har
nøkkelhullmerkede
produkter
fram
Vi
harkuttet
kuttet “momsen”
“momsen”påpåalle
alle
nøkkelhullmerkede
produkter,
til 1.oppfordrer
juli, og oppfordrer
politikerne
til å komme
på banen
og sørge
og
politikerne
til å komme
på banen
og sørge
for for
at
at sunn
mat
kanbliblibilligere
billigerefor
foralltid.
alltid.
sunn
mat
kan
Fakta om nøkkelhullprodukter
• Nøkkelhullmerkingen er myndighetenes merkeordning for matvarer og gjør det enklere å velge sunnere
alternativer innen ulike produktgrupper.

Ja,

til billigere
sunn mat!

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

KIWI Brygga

KIWI Kragerø
Åpningstider i påsken

Støtt “Ja, til billigere sunn mat!”

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

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

7-23
8-16

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

KIWI Kragerø
KIWI Rortunet
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Opplev Jomfruland fra

hesteryggen
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

Jomfruland

:)

hestesenter

SKAGERAK TREPLEIE
Terje Pedersen viser frem et flunkende nytt bad i Barnepikeveien.

Trepleie

Kragerø Flis og mur

- Vi kommer
gjerne på befaring
tekst og foto: WILLY NILSEN

Støping, membraner, flislegging, fuging og
muring ute og inne er fagområder som utgjør brorparten av oppdragene for Kragerø
Flis og Mur. Man skal vite hva man driver
med når arbeid med piper, grunnmurer,
terasser, bad og andre våtrom skal gi et
best mulig resultat.
Utviklingen har vært svært positiv siden
starten for tre år siden, og det er verd å
merke seg at Kragerø Flis og Mur har to
lærlinger med på laget. Rekruttering til
faget og til egen virksomhet gis høyeste
prioritet.
Vi treffer Terje Pedersen på Utsiktoppen,
og blir med på en befaring til en av de nye
leilighetene i Barnepikeveien. På badet ser

Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie

vi hvilket resultat man kan få ved hjelp av
fagkunnskap og riktig materialvalg. - Det
er utrolig mange produkter på markedet.
Det dreier seg mye om keramisk flis og
naturstein.
Kragerø Flis og Mur samarbeider godt
med lokale entreprenører, og er som oftest i sving flere steder samtidig. Mens Terje
jobber mye på fastlandet, har Knut Erik
Bergum hånd om oppdrag i skjærgården.
De to eier firmaet sammen med Rune
Brekka, som først og fremst står for administrasjon.
- Vi har bra med oppdrag, og satser på
å være så fleksible som mulig. Vi kommer
gjerne på befaring. God kontakt med kunden gir den beste muligheten til å finne
gode løsninger.

Vedlikehold
av grøntanlegg

PEDER
AARØ
Tlf. 90 76 15 76

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

www.skagerak-trepleie.no
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Aagot og Ola

v på Aas.

llepus og meg.

Li

Jeg gråt som en foss hver gang vi skulle
reise fra Skåtøy! sier Tove Nilsen. Hun har
skrevet boken «Øyer i hjertet» som inneholder portretter av øy-mennesker på Kreta
og på Skåtøy. To øyer som har betydd mye
for henne gjennom hele livet. Jeg skjønner
egentlig ikke hvorfor jeg ikke bare kan være
der, i stedet for å sitte her å lengte, sier hun
ettertenksomt.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Familien som kom fra en blokkleilighet i Oslo, begynte først å
leie inne i Kragerø i et skipperhus
i Havna. Så var det Hellefjorden,
så var det Jomfruland, før det ble
den vesle røde stuen på Skåtøy
som skulle bli til barndommens
paradis på Skåtøy. I noen år bodde
de også på pensjonatet om sommeren. Fortsatt står naustet som
det gjorde på Skåtøy, skjæret som
vi badet på ligger der som før, og
gresset som vi sprang på er fortsatt som det var, sier Tove.
Med forfatterens tillatelse har
vi fått anledning til å gjengi noen
sommerminner fra Skåtøy fra
Tove Nilsens nye bok «Øyer i hjertet» utkommet på Oktober forlag. I
sommer skal Tove Nilsen guide en
tur i sitt sommerparadis. Skåtøy
Cafe og galleri kan kontaktes med
hensyn til tidspunkt for de som
har lyst til å være med på turen.
Et rødt lite hus på Skåtøy
Et rødt lite kysthus som rammet
inn livet for tre kystmennesker.
Det ligger der fremdeles, i vika
innenfor den holmen som kalles
Holland. Når vi kom flyttet familien inn i gamlehuset som lå helt
ute på skjæret, en halvmeter fra
vannet. Jeg fikk rommet til den

ene sønnen. Kveld etter kveld la
jeg meg fullt påkledd under dyna,
svært klar over at jeg lå i en gutteseng i et gutterom med pil og bue,
jeg ville spenne buen og stjele guttestyrken, jeg ville ut og erobre.
Jeg lå og hørte måkene, kråkene,
bølgeslagene, dunkingen fra Marnamotorene, dunkingen fra mitt
eget hjerte. Jeg lå og fantaserte om
alt som kunne finnes der ute. Villkattene, bringebærkratet, brønnhusene, skogsneglene, kråkesølvet, ormegresset, grevlinghiene,
stiene. Så stille som mulig fikk jeg
tak i skoene mine, lirket opp vinduet, hoppet ut og løp av gårde.
«Bonden på Aas»
Ågot og bonden på Aas hadde
ikke barn, det ble det aldri snakket om, men sannsynligvis var det
sorg, siden Ågot var så barnekjær.
Hun tok imot sommergjestenes
barn, vi som kom fra asfalten og
blokkene og aldri kunne få nok av
geitekillinger, kattunger og kalver.
Det var bare et småbruk, attpåtil
med myrvåte jorder, fattigslig vil
mange si, men de hadde en hest,
to kuer, tre geiter og en bukk som
het «Blåmann,» noen høner og en
hane, pluss en gris. Ågot badet
grisen i en balje på tunet og tørket
den med et håndkle før den fikk
springe ut og velte seg i søla igjen.

Hakkehøner fikk bo i en pappeske
under kjøkkenbordet. Når katten
fikk nye kull som de gjemte under uthuset, lette Ågot dem opp
så ikke mannen hennes skulle
finne dem først og ta livet av dem
i fornuftens navn. Når hun fikk
tak i dem løftet hun dem opp og
la den mot kinnet. Ågot ferm i forklekjole, med store hender, mildt
ansikt, tørkle rundt håret og lange
øreflipper under tørkleet. De store
hendene rundt det lille kattehodet
presset inn mot kinnet, inderligheten i utrykket.
Jeg satt på trappa til småbruket
og ventet på at klokka skulle bli
seks, det var først da Ågot sto opp.
Jeg satt og lyttet. Kuene stampet
i fjøsveggen, humler summet i
hvitkløveren, måker skrek, ospebladene rislet. Kjøkkenet med
fluepapiret hengende fra taket,
lillestua med divanen og radioen,
finstua som var avstengt, annen
etasje som ikke var ferdigbygget
fordi Olav hadde begynt men ikke
hadde nok materialer, selv om det
lå en stor plankestabel under presenningen på framsiden av huset.
Endelig hørte jeg soveromsdøra
knirke, det romsterte der inne.
Først måtte Olav koke opp vann
fra bøtta, fylle vaskefatet, stelle
seg og drikke kaffe, så kunne han
gjøre seg klar for å gå i fjøset. Først
da kunne Ågot be meg inn, alltid
med den samme forundringen
over at jeg var ute så tidlig. Jeg fikk
sitte ved kjøkkenbordet, under
det klebrige fluepapiret, en remse
full av hel-og halvdøde fluer som
dinglet over hodet på oss og som
jeg betraktet med skrekkblandet
fryd. Jeg satt ved bordet med det
broderte gudsordet foran meg på
veggen. «Giv os i dag vort daglige
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Aagot og Lillepu

Øyer i hjertet

s på Aas.

Bukken ”Blåmann” og meg.

brød.» Ågot gav meg rød saft og
fløyelsgrøt som jeg ikke likte, men
som jeg spiste for hennes skyld,
for å få være i nærheten av henne.
Hun lot oss byjentene få låne geitene, for å buksere dem opp i prammer og ro rundt med dem som
gallionsfigurer. – Geitene mine til
havs, å du store! lo Ågot med den
barnligheten som jeg så gjerne ville være i nærheten av den gangen
og som jeg forsøker å gjenkalle nå.
Postmesteren
Postmesteren på Skåtøy var den
fredeligste av de fredeligste, en
stor langsom mann som styrte sitt
rike fra det hvite huset på haugen
bak landhandelen. Postmesteren
bodde i andre etasje. Åpninhgstiden var bare noen timer hver dag,
tilpasset fergeruta.
Som vi ventet. Vi så på klokka,
minuttene sneglet, vi gikk ned til
landhandelen som for oss bymennesker allerede var museal, men
som for øyboerne var butikken.
Men hvilket tilbud fantes ikke for
de kjøpelystne. Det var sleiver og
øser, melkespann og boksemelk,
kringler og boller, fiskekroker og
sukker, fluesmekkere og lommelykter, kamferdrops og mentolatumtuber, skinker og skruer. Vi lot
oss ikke be to ganger. Vi kjøpte joikaboller med sameetikett og fiskeboller fra Vesterålen. Vi kjøpte
Spenol som var for kuspener, og
myggstifter man heller ikke skulle
tro var ment for mennesker. Vi
kjøpte ukeblader i bunker.
Bak disken stod Rogn med butikkfrakk og blyant bak øret. Han
tilhørte også de optimistiske
kjøpmenns liga, de som aldri går
av veien for en handel. Om feriegjester banket på etter stengetid,

for å spørre etter stengetid, for
å spørre etter forsyninger, som
var benevnelsen på blandevann
med mer, lot Rogn seg gjerne forstyrre, da bar han klirrende kasser ut bakvegen. Om noen hadde
glemt penger, fikk de handle på
bok. For oss poste restante figurer
var han en strålende kjøpmann.
Mens vi ventet på posten kjøpte
vi is, båtis med syltetøy i bunnen
av kjeksbåten, nøtteis med hasselnøtt på sølvpapiret. Vi slikket i
oss isen, slikket sølvpapiret, kikket
på klokka igjen, men luka forble
like stengt. Vi gikk tilbake til Rogn
og kjøpte brus, sitronbrus som
smakte ekte sitron, hvor deilig var
ikke den brusen når den var kald!
Vi helte den så fort i oss at vi fikk
hikke. Nå var hele haugen som
et fuglefjell av folk, fastboende
og sommergjester. Noen kjøpte
jordbær av Markus som kom for-
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Forfatter Tove Nilsen er bokaktuell
med ”Øyer i hjertet”. Her forteller hun
blant annet om sine opplevelser fra
Skåtøy.

bi med trallen sin, han solgte fra
egne render og ingen kunne dyrke
mer omsorgsfullt, ingen halvråtne, sneglespiste bær nederst i
hans kurver. Alle kikket fra klokka
og opp mot vinduene til postmesteren. Sto han der oppe og kikket
ned på oss? Lik en skuespiller som
ventet til siste sekund med å gå på
scenen?
Jeg hadde en sti jeg pleide å
følge nede ved sjøen, sivstien kalte jeg den. Uten at jeg hadde sett
han komme sto postmesteren der.
Plutselig dukket han opp på stien
foran meg, en stor mann i sorte
klær, en spinkel jente kledd i kjole,
ingen så oss, ingen kunne se oss
fra noen kanter, vi var skjult av sivene og frykten begynte å dunke,
men postmesteren senket blikket,
gled til side og lot meg passere.
Først etterpå registrerte jeg hvor
lydløst han forsvant.

Det gikk rykter, på øyer gjør
det sikkert alltid det. Ett av dem
handlet om soling. Postmesteren
på Skåtøy likte å sole seg på ekstra
varme dager, han hadde sin egen
grop bak posthuset, et stykke ned
mot sjøen, likevel tilbaketrukket.
Der solte han seg naken, het det.
På en øy der dart av visse ble betraktet som djevelens spill, var det
å sole seg tekstilløs alt annet enn
en spøk. Ryktene sa at han sto på
en liten taburett bak postdisken,
for å få sett ekstra godt ned i kvinnenes utringninger. Kvinner med
neglelakk og leppestift, shorts og
solliv. Kvinner i små plagg som
minnet om undertøy, kvinner som
lente seg ublu fram og spurte om
han heller ikke i dag hadde noe
til dem? Ingen kunne rødme som
postmesteren på Skåtøy. Rødmen
hans kom ikke som et blaff, den
steg opp fra hjertet, opp gjennom

halsen, forbi strupehodet, opp til
hårfestet, ut til øreflippene, han
fikk ikke fram et ord, men rødmen
snakket gjennom kroppen hans.
Ryktene sa at postmesteren bestilte spesielle blader til seg selv
siden ingen andre enn han fikk
vite hvilke forsendelser som lå
i postsekken. Ryktene sier mer,
men det skal få ligge.
-Skriver du om postmesteren
på Skåtøy? utbrøt hun jeg satt
sammen med i middagsselskapet, vantro men også med den
gleden som uventet kan blaffe
opp i erindringens perifere sone.
– Men var ikke han egentlig broren til verten deres? – Hvem var
han da? – Skal jeg undersøke det
for deg? – Nei sa jeg før jeg rakk
og tenke meg om. Nei tenker jeg
mens jeg skriver, det skal ikke
undersøkes, uansett hvilke biografiske fakta som foreligger skal
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det forbli slik det var, usagt mens
vinterstjernene stikker på himmelen over øya, mens fuglene sitter lydløst i trærne, mens rådyret
våger seg fram i lysningene og
skraper i jorda, men skvetter unna
så snart de hører noen komme.
Sommerpensjonatet
Sommerpensjonatet er borte,
men ligger like fint i hukommelsen, en lang rød hovedbygning,
små rom med skråtak og vaskevannsfat med mugge, pluss noen
annekser mellom furutrærne og
knausene hvor forvillede klatreroser og kaprifol slynget seg. Det var
en idyll som de faste gjestene forsøkte å holde hemmelig, så stedet
ikke skulle bli invadert av vanlige
folk, sånne som oss. De faste besto
av en kjerne på fem. Det var han
vi kalte rentenisten, fordi han ikke
skjulte, men skrøt av at han hadde

gått gjennom livet på håndsydde
såler og skreddersydde dresser.
Rentenisten beveget seg aldri ned
til sjøen, det gjorde imidlertid
sakfører Holm som var like mye i
vann som på land og som kalte seg
naturist. Ikke nudist, naturist! Det
var en som het Gregersen, men
som vi kalte Strupedøden, fordi
han var storrøyker. Gregersen gikk
aldri noe sted uten sigarettpakke
og bok, alltid en og samme tittel,
Anna Karenina. Så var det Sagen,
en høy og tynn mann med et jaget
uttrykk. Hvorfor Sagen tilbragte
sommeren på Skåtøy var umulig å
forstå, siden landskapet han lengtet etter var et helt annet. Måkene
burde vært påfugler, prammene
burde vært rickshawer, bedehuset
burde vært tempel, potetrendene
burde vært rismarker og fiskekakene burde vært chicken kurry. I
tillegg var det en kvinnelig pensjonær, hun var gift med en Antikvitetsbutikk, det var sånn hun ordla
seg. På Skåtøy ble fru Antikvitetsbutikk til kunstmaler med stråhatt
og staffeli. Til sammen utgjorde de
faste en liten flokk som virket som
om de deltok i filminnspillingen
av en Sigurd Hoelsk sommerroman, mellom dem gikk vi og var alt
for vanlige til å få være noe annet
enn statister. De faste pensjonærene var like eiendomsløse som oss,
men de fikk det til å virke som om
de eide og slapp oss aldri innenfor
sirkelen. Det ble så merkbart at vi
begynte å telle ned til feriens slutt.
I tillegg begynte det å regne. Et
jevnt grått silregn fra lav himmel.
De andre pensjonærene holdt seg
inne. Vi måtte ut. Vi trasket langs
veien. Vi lignet regnværsspøkelser,
skikkelser det ikke fantes håp for.
Første august inntraff mirakelet,
vi våknet opp av solstriper over
sengene og glød bak øyelokkene.
Vi slo opp vinduene og det var
ikke en sky på himmelen, og vi
hadde bare et feriedøgn igjen. Vi
var i ferd med å pakke da fiskeren
Markus dukket opp. – Nå som dere
skal dra, da… - Ja? sa mor. Rentenisten nærmet seg i krøllete linjakke, bak ham fulgte malerinnen i
kunstantrekk. – Jeg ville bare få be
dere med på krabbefiske. I kveld.
Klokka åtte. Ved naustet. Dere tre,
sa Markus og nikket mot far, den
usynlige tredjemann som befant
seg på berget med fiskestang og
markboks. Markus snakket uvanlig høyt til seg og være, så høyt at
alle som befant seg i hagen måtte
høre det, men de andre fikk ingen
invitasjon, den fikk bare vi og det
var mer enn oppreisning, det var
som om tre ukers silregn hadde
hatt sin mening.
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Bravo Design er Skinnbuas varemerke

Her skal alle kunne finne
”det helt spesielle plagget”
tekst og foto: WILLY NILSEN

Vareutvalget som er utviklet i Bravo Design er intet mindre en imponerende; som babyposer med
trykk, vesker, luer, tøfler og votter
i skinn, samt klær man ikke finner
maken til andre steder. - Vi jobber
stadig med å utvikle nye produkter, sier Karin Haugland Pedersen,
som har fire ansatte i Skinnbua
Klær og Design. Tre av de ansatte
jobber mest med design. Men
selv om nye ideer tar form, er de
gamle ”slagerne” i skinn fortsatt
blant bestselgerne. Det som startet på Dalene i 1972 er fortsatt
grunnlaget for Kragerøs opplevelsessenter innen klær og mote.
Blomstrete kjoler og fargerike
klær preger utstillingene. Og til
Særpreg er stikkord for verkstedet i
Skinnbua, der det hele tiden jobbes
med å utvikle nye produkter. - Men
de gamle slagerne i skinn er fortsatt
blant bestselgerne, sier Karin Haugland Pedersen.

dere menn: Det blir stadig bedre
utvalg i herreklær!
I verkstedet jobbes det også
med målsøm og reparasjoner.
- Hvis et plagg må gjøres om, tar
vi det med en gang hvis det ikke er
alt for omfattende arbeid. Kunden
må jo bli fornøyd!
Tidligere reiste Karin mye på
messer med egne varer. Nå drar
hun på messer for å handle inn

klær, som passer Skinnbuas utvalg. - Hos oss skal kundene finne
det helt spesielle, som ikke alle
andre har på seg, sier hun.
Den spesielle butikken er solid
markert på internett, og hjemmesiden www.skinnbua.no
Klær skaper miljø, og hos Skinnbua kan gjerne gjøres om til en
skreddersydd møteplass for venninnegjenger eller andre grupper.

Babyposer i saueskinn er ett av produktene som er utviklet i designavdelingen.

OLE GUNDERSEN AS
BYGGMESTERFIRMA

l
l
l
l
l
l
l

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

ole@ole-gundersen.no - www.ole-gundersen.no
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Tre etasjer med møbler midt i byen
- Jeg husker godt da det var bussterminal
på Jernbanetorvet, sier Einar Solbekk, og er
ikke det minste i tvil om at han foretrekker
dagens omgivelser til forretningen. - Det
har blitt veldig fint her, og det betyr mye
for vår virksomhet.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Mens de fleste møbelforretninger
i andre kommuner for lengst har
flyttet ut av sentrum, satser Solbekk videre midt i byen.
Solbekk Møbler AS er med i kjeden Fagmøbler. Dette er en kjede
som passer forretningens størrelse, og som gjennom samarbeid
gjør det enklere å drive effektivt.
Likevel fremstår forretningen som
noe helt spesielt, med et servicenivå man neppe finner maken til
i bransjen.
- Hjelpsomhet, kompetanse og
service er nøkkelord for driften, og
det er en selvfølge at møblene blir
levert på døra hvis kundene ønsker det, sier Solbekk.
Siden starten ved Jernbanetorvet i 1955 har forretningen stadig
gjennomgått utvidelser for å kunne vise frem møblene på en skikkelig måte. Tre etasjer med møbler

er et godt utgangspunkt for en god
handel.
Sengeavdelingen i toppetasjen
er verd et besøk. - Vi ber folk om
å bli med opp og prøve senger og
madrasser. Det er viktig for å kunne gjøre et riktig valg.
Kundene vil blant annet finne
produkter fra Hilding Anders, som
er en av Europas ledende leverandør av senger og madrasser.
Forsommeren er hagemøbeltid, og Solbekk satser mye på godt
utvalg av kvalitetsmøbler til fornuftige priser. - De fleste ønsker
vedlikeholdsfrie hagemøbler i
kunstrotting og aluminium, men
vi selger også en del tradisjonelle
tremøbler.
- Sommeren er en fin tid. For
oss betyr det blant annet at møbler kan vises frem utendørs. Det
skaper stemning og miljø i byen!
Einar Solbekk og sønnene Audun og Sindre har tatt med hver sin stol og tatt plass på Jernbanetorvet. (Men det var ikke så
lenge de hadde tid til å slappe av!

EktE glEdE i Badeparken!
Ta med hele familien på badeferie til
Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund.
For booking eller spørsmål, kontakt oss på tlf.:

35 97 81 00 eller e-mail:

qr.badeparken@choice.no
Quality Hotel & Resort Skjærgården I Stathelleveien 35 I 3970 Langesund I qr.badeparken@choice.no I badeparken.no

– noe å glede seg til
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Nå kommer automat-gressklipperne
Tenk deg en gressklipper som klipper
gresset selv. Som
setter seg selv til
lading når den trenger det, og som er
ferdig klippet når du
kommer hjem eller
på hytta. Science Fiction? Jernia Kragerø
har den fra slutten
av juni!
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg trodde ikke mine egne øyne da
jeg padlet forbi en av holmene her
om dagen og så en gressklipper.
Nå er det jo ikke så uvanlig å se
en gressklipper, men denne gressklipperen gikk av seg selv. Det var
satt opp en tråd rundt plenen, og
innenfor der holdt gressklipperen
på. Den rundet rundt furutreet
midt på plenen. Den snudde ved
noen store steiner og klippet plenen så jevn og pen at den minnet om gressmatta på Wembley!
Jeg har ikke sett på maken, så jeg
ringte til Bård Kristoffersen på Jernia i Kragerø og lurte på hva dette
var for en vidundermaskin? Joda!
Kristoffersen var oppdatert. Han

kunne bekrefte at automat-gressklipperne var i anmarsj.
- Det er først nå det har tatt av,
sier Kristoffersen. De nye robotgressklipperne har vært her en
stund, men nå har folk flest fått

øynene opp for den. Du legger
en tråd rundt hagen din og setter
opp en ladestasjon. Klipperen har
en aksjonsradius på 800 kvadratmeter og går til ladestasjonen selv
når den finner ut at den trenger

det! Den er stillegående. Den klipper i regnvær og kjører selv rundt
eventuelle hindringer i hagen.
Du kan stille inn ønsket lengde
på klippen og skulle noen barn
finne på å løfte den opp stopper

den umiddelbart. Vi kommer til å
forhandle den automatiske gressklipperen fra Bosch, og vil ha de
nye klipperne har fra slutten av
juni, opplyser Kristoffersen ved
Jernia i Kragerø.

NYBYGG l TILBYGG l HYTTESERVICE l BÅTOPPLAG

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

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

Johan Brekka
Entreprenørfirma A/S

NYBYGG
REPARASJONER
RESTAURERING

Kammerfossveien 10, 3770 Kragerø l Tlf. 35 98 22 19 l Mobil: 920 96 731 l Fax: 35 98 23 66
www.johanbrekka.no l bygg@johanbrekka.no l Båtopplag: Tlf. 905 80 258 l opplag@johanbrekka.no
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KIWI på Brygga er klar
for en ny sommersesong
tekst og foto: WILLY NILSEN

KIWI Kragerø er godt forberedt på
en ny sommer. Fra 12 helårsansatte øker staben til nærmere 50
når juli nærmer seg. På det mest
hektiske må natta tas til hjelp for
å gjøre butikken klar for neste dag.
Når turiststrømmen er på topp,
tar Kiwi-butikken imot 40 paller,
hver med 500 kilo varer hver dag!
20 tonn varer skal ut i hyllene daglig for å betjene anslagsvis 2000
kunder.
For å ta et konkret eksempel. På
en vanlig dag om sommeren går
det med 500 kilo meloner, og alt
dette skal skjæres og pakkes i butikken før de havner i hyllene.
Flere år på rad har KIWI på
Brygga hatt kjedens høyeste omsetning i juli. - Men vi er enda mer
fornøyd med å være topp 3 i KIWIs
store test når det gjelder blant annet renhold og service, sier butikksjef Erik Kristensen. Han er
glad for at han nå har fått med seg
Mette Jacobsen som assisterende

butikksjef. Hun har jobbet i butikken i fire år, og har blant annet
hatt ansvar for frukt og grønt.
Men selv om sommergjestene
vil sette sitt preg på KIWI de nærmeste ukene, understreker Kristensen og Jacobsen at det dreier
seg om en helårsforretning med
mange faste kunder både i skjærgården og på fastlandet.
- Vi legger stor vekt på det sosiale, sier Kristensen. Det faktum
at sommervikarene kommer igjen
år etter år sier mye om arbeidsmiljøet. - Det skal være gøy å gå på
jobb. Trivsel er helt avgjørende for
en god drift og fornøyde kunder.

- Det er viktig med orden i
hyllene, sier Erik Kristensen
og Mette Jacobsen.

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

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

Norsk
Gjenvinning

Kragerø Næringspark, Krokenveien 227 l Tlf. 35 98 22 50 / 09700 l www.norskgjenvinning.no
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Brekka ordner det meste…

- De fleste jobbene
er i skjærgården
tekst og foto: WILLY NILSEN

Som en av Kragerøs største entreprenører kan Johan Brekka Entreprenørfirma AS påta seg små og
store jobber. Godt samarbeid med
andre håndverkere gjør at man
kan tilby en helhetsløsning som er
tilpasset kundens behov.
- Vi ser en viss bevegelse i markedet, sier Kjell Tormod Brekka, og
viser til at antall henvendelser er
økende. - Vi har bra med oppdrag
den nærmeste tiden, men noe kapasitet er det alltid.
Det er tømring og hovedentreprise som er Brekkas spesialiteter,
og det er ingen tvil om verdien ved
å være fleksible når det gjelder
oppdrag.
- Så å si alle jobbene er i skjærgården, og vi satser spesielt på å
tilby gode løsninger på hyttene,
sier Brekka. Fire arbeidsbåter gjør

det enkelt å betjene hele skjærgården.
- Flere av jobbene knytter seg
til godkjente saker, der byggetillatelsen er i ferd med å gå ut. Etter tre år må man søke på nytt, og
da må man forholde seg til et mer
skjerpet regelverk. Vi får også en
del forespørsler om tilbygg og nye
bad i forbindelse med vanntilførselen til hyttene.

Kjell Tormod Brekka viser til
bevegelse i markedet. Det er flere
henvendelser enn tidligere.

TIL ALLE HYTTEEIERE MELLOM KRAGERØ OG VALLE

Ønsker du posten din

på brygga ?
Skjærgårdsruta

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

Budtjenester
Maler & Vaktmestertjenester
Tilsynsoppdrag med foto
Bryggekasser til post

Skjærgårdsruta
www.skjærgårdsruta.no

KJØTTFORRETNING

Knut Arntzen tlf. 476 45 529

KRAGERØ - TLF. 35 98 14 19
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Med kokker fra fire nasjoner…

Lanternen satser på
lokale leverandører

r

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!

or
b

OLAF PAULSEN
& SØNN
Tlf. 35 98 12 50 - olaf@spreng.no
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Tlf.: 35 98 12 50
Mob: 920 44 870/906 87 225
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- Mat og miljø blir viktig for oss på Lanternen, sier Tobias Olsson.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Tobias Olsson og Fredrik Sandin har begge
lang fartstid fra restaurantbransjen, blant
annet fra Hemsedal og Oslo. De ville kjøpe
en restaurant ved kysten sørpå, og hadde
muligheter både i Kristiansand og Tønsberg. Men valget falt på Kragerø og Lanternen. Nå er de godt i gang med et konsept,
som er skreddersydd for lokalene og med
en meny som er sterkt preget av lokale råvarer.
- Kjøttvarer fra Brubakken og fisk fra Skagerrakfisk skal gjenspeile lokal tilhørighet
og kvalitet, sier Olsson. Med kokker i toppskiktet fra fire ulike nasjoner, skal maten på
Lanternen bli helt spesiell.
Brubakken skal blant annet levere en
egen pølse med oppskrift fra Lanternen.

www.mgt.no
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Torvgata 1, 3770 Kragerø - Tlf. 40 00 58 58 - www.fjordbat.no
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Blant såkalte signaturretter finner vi også
Norges største rekesmørbrød. - Det er den
reneste middagen, sier Olsson.
Selvsagt blir det musikk, til daglig av
”lounge-typen”, som ikke skal forstyrre praten ved bordene. Men Lanternen skal også
invitere til helt spesielle musikkopplevelser.
- Det dreier seg om en kort sesong, og
derfor må det skje noe hele tiden. Hvis det
går bra, kan vi tenke oss å forlenge sesongen noe, men da må vi bygge inn noe av
uteområdet med glass. Vi tar en avgjørelse
når sommeren er på hell, sier Olsson.

Skjærgårdsliv

Mangfold og kvalitet i Galleri Skagerak
tekst og foto: WILLY NILSEN

Midtveis mellom Åsvik og Tårnbrygga vil du finne en oase av
kunstopplevelser. Galleri Skagerak er i gang med det fjerde
året med sommerutstillinger. Kirsten Pisani eier og driver galleriet
sammen med datteren Siv Monica
Pisani Dionisi.
Mangfold og kvalitet er stikkord
for galleriet, som kan vise til imponerende økning i antall besøkende. - Det har gått bra til nå, og
vi ser frem til sommerens utstillinger, sier Kirsten Pisani, og forteller litt om programmet: - Åsne
Margrethe Reitens utstilling går
over tre uker; abstrakte malerier
med figurative innslag. Deretter
kommer Lars Øyvind Nøstdal fra
Skien, som er opptatt av sjø og
vann, gjenskapt i acryl. Marit Sørli er koloristen fra Kragerø, som
blir avløst av Kjetil Haaland fra
Stavanger. Hans ”vindusrefleksjoner” har oppnådd stor oppmerksomhet. Tore Hogstvedt er opprinnelig fra Siljan. Han har hatt
utstillinger i USA, og er sammenlignet med Monet! Sommerens
utstillinger avsluttes med Caroline Kaaber, som jobber både figu-

Mor og datter Kirsten Pisani og Siv Monica Pisani Dionisi ønsker velkommen til Galleri Skagerak. Siv Monika er utdannet designer fra Firenze, og lager blant annet
smykker og skjerf.

rativt og abstrakt.En fast utstilling
med keramikk, glass, silkeskjerf
og trykk vil prege hele sommeren,
og mangfoldet blir ytterligere utvidet av de andre utstillerne.

Det er Kirsten som står for mesteparten av arbeidet med å ta kontakt med utstillere. - Vi får mange
henvendelser, og vi legger kun
vekt på det kunstnerne presterer

- ikke bakgrunn og eventuell utdannelse
Det er mange utstillinger på
Jomfruland om sommeren, i Fyrmesterboligen, i velhuset, den

gamle skolen og i Galleri Skagerak.
- For oss er det kjempefint at det
skjer mye på øya om sommeren.

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

LydLÅVEN as
Telefon 92 45 44 77 - lydtor@online.no
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TØMRERARBEID - NYBYGG - RESTAURERING

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

SJÅDAMMVEIEN 97, 3770 KRAGERØ

TLF. 93 45 13 95

EPOST: arviriso@online.no

NYBYGG
TILBYGG
BRYGGER
REHABILITERING

En halv time til
barnas paradis

Har du hytte i Kragerø er du allerede privilegert,
men visste du at det en halv time fra Valle ligger en
av Norges største og morsomste badeparker? Her er
BYGGMESTER
det badepark med inne- og utebasseng, oppblåsbare
hinderløyper og rykende fersk pizzabuffet. Stedet er
perfekt til familiedager, bursdagsfeiringer og idrettsavslutninger.
tekst: SIGBJØRN LARSEN foto: BADEPARKEN

Badeparken i Langesund er integrert i
Quality Hotel & Resort Skjærgården. Ønsker du en overnatting her byr hotellet på
komfortable rom, hyggelig service og velfylte frokost, lunch og middagsbuffeter.
Selv fikk vi servert fersk sjømat til lunch
under vårt besøk og det var nydelig. For
ikke å snakke om eplekaken til dessert
som var nybakt og varm og bare til å spise
opp, hvilket vi gjorde hver smitt og smule.
I badeparken er det en rekke muligheter
både for barn og voksne. Her kan du slappe av med en god bok ved bassenget eller
kaste deg ut i hinderløype og rutsjebane.

Eller bare nyte en deilig svømmetur i deilig temperert vann med 31 grader i vannet både ute og inne. Dermed kan du kan
være i vannet så lenge du ønsker uten å
fryse av deg stortåa. En dag det regner er
det oppholds og sol inne i badeparken og
mat og drikke er allerede medbrakt til badet! Wibit heter det nye tilskuddet i badeparken som spesielt fenger barna i form
en hinderløype ute i bassenget. Barnas
hotell har åpent for barn og barnefamilier,
og om sommeren er det full fart! Badeparken med hotellet er et herlig sted for ekte
glede.

SKÅTØY - TLF. 922 25 985
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Folk sto i kø, for å komme med på turen til Gumøy.

Mange var inne for å se hvordan det hadde blitt og for å skrive
seg inn i gjesteboka.

Ursauen på Sveivedokk.

Gumøys ”høyde
En ettermiddagstur med Kragerø Turistforening i samarbeid
tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT

Torsdag 3. mai arrangerte Kragerø
Turistforening, i samarbeid med Kystlaget, en ettermiddagstur til Gumøy.
Det var Kystlagets ferje ”Gamle Kragerø” fra 1960 som fraktet ca 50 stk
ut til fergeleiet på Vestre Gumøy. Der
ble vi tatt i mot av Roy og Eva Isnes.
Eva fortalte litt historie fra stedet før
vi gikk videre. På Vestre Gumøy står
det et lite posthus som Adolf Jensen
bygde. Det er fortsatt i bruk, og inne
i huset henger det et bilde av ham.
Adolf og Karen Jensen var de siste
som bodde på gården Vestre Gumøy,
som var den første plassen vi gikk

forbi. Adolf og Karen bodde her mot
slutten av 70-årene.
Før det fergeleie som er der i dag
på Vestre Gumøy gikk øyfolket i land
i en liten bukt like ved. Der er det
risset inn i fjellet et kongemonogram
av Haakon 7, men mangler krona.
Det er ikke bare i Olavsundet ved NyHellesund de har kongemonogram, vi
i Kragerø har også. Men kong Haakon
har nok aldri vært på Gumøy, men
han var i Kragerø, ved åpningen av
Kragerøbanen i 1927. Det er risset inn
noen andre tegn som jeg har merket
med rødt, som jeg ikke vet hva er.
Det har skjedd store forandringer på
Gumøy, for etter ett par hundre me-

ter, kom vi inn på den nye veien som
er i sluttfasen. Veien går helt frem til
Midtre Gumøy. Vi fikk prøvegått veien
et stykke før vi tok av til venstre på
en liten sti. Vi var nok de første som
gikk på veien, for den besto for det
meste av løsmasse. Etterhvert kom
vi inn på den gamle stien som går
gjennom Gangedalen. Derfra går det
en merket sti, bratt opp til Signalen
eller Vestre Gumøyknute som er det
mest kjente navnet. Gumøyknuten er
den nest høyeste toppen i skjærgården 113 moh, men har den flotteste
utsikten. Det er Langøybratten som
sies og være 5 meter høyere. Når
alle omsider kom til toppen, ble det

folksomt der oppe i et flott vær. Her
på Gumøys ”høydepunkt” Signalen,
ble nista spist.
Det står ett gammelt vakthus på
toppen, det ble satt opp på slutten
av 1800-tallet. Toppen var bemannet
med et lokalt kystvaktmannskap frem
til slutten av 60-tallet. Den siste som
hadde vakt her oppe var Martinius
Thallaksen. Han fikk diplom for lang
og tro tjeneste som kystvaktmann på
Gumøyknuten. Det var sjef for Sjøforsvaret, Viseadmiral E.C. Danielsen
og sjef for Sjøforsvarskommando,
Kontreadmiral W.H.C. Langraff som
utstedte den. Deretter sto hytta og
forfalt i mange år. I 2011 ble den pus-

Diplom for lang og tro tjeneste i
Sjøforsvaret som vaktmann på Signalen.
Kongemonogram på Vestre Gumøy. Det er risset inn tre tegn ved siden av.
Jeg har lagt på rød farge for å vise det bedre. Noen som har hatt lite å gjøre?
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punkt”

På lang rekke fra Vestre Gumøy.

Her ønsker Eva Isnes oss velkommen og forteller litt
historie fra stedet.

med Kystlaget

set opp av lokale ildsjeler fra Gumøy
Vel med Eva Isnes i spissen. Prosjektet har støtte fra Kragerø kommunes
kulturetat. Hytta har fire sengeplasser
og kan nå benyttes av alle, men du
bør ikke være lengere enn ca 170 cm
på strømpelesten hvis du har behov
for å strekke på beina iløpet av natta.
Hytta står åpen hele året. Bord, stoler
og en hyttebok er på plass. Utenfor
mot kanten av stupet er det satt opp
en benk med bord og en bålpanne.
Nedenfor hytta er det en steinsatt
gammel brønn fylt med vann funnet
frem igjen av Roy og Eva. Den er
sannsynligvis laget når hytta ble satt
opp mot slutten av 1800-tallet. Den

kan være av nyere dato, men et flott
kulturminne er det. Etter en halvtimes tid på Gumøyknuten gikk ferden
videre ned mot Gangedalen igjen,
men en annen vei ned. Etter nedstigingen fra knuten kom vi inn på den
gamle kjerreveien til Rønningen. Gården Rønningen består av hovedhus,
kårbolig, stabbur og låve med låvebro
samlet rundt et vakkert gårdstun.
Her ble det en liten stopp, før vi gikk

videre og ut på bilvei og forbi golfanlegget. Så var det strake veien ned til
fergeleie ved Tangane hvor ”Gamle
Kragerø” ventet. Noen av oss tok av
mot Østre Gumøy, Sveivdokk til Erik
Ballestad på kulturstien for å kjøpe
honning og se på ursauen som akkurat hadde lammet. Her drives det
med økologisk jordbruk, ursau, bier
og skogbruk. Navnet Sveivdokk kommer av at gårdshusene ligger i et søkk
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i naturen og at jordene rundt husene
ligger i en form som ligner en gammeldags sveiv. Her lå også det gamle
fergeleiet, før det nye fergeleiet ble
bygd der det ligger i dag på Tangane.
Ferga ventet på alle og returnerte litt
over kl. 20.00 mot byen. Snart vil det
bli utgitt et eget turkart for Gumøy,
da vil kanskje flere oppdage denne
fantastiske øya fra innsiden.
Se flere bilder på www.turer.no
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Har overtatt som eier og driver av Sport 1 Kragerø

Stian satser i sentrum
tekst og foto: WILLY NILSEN

Stian har overtatt som eier og
driver av butikken, med fokus
på vareutvalget, kompetanse og
mulighetene i sentrum. Sport 1
Kragerø har over 2500 ulike varer
i hyllene, og akkurat nå er det naturligvis sommeren det dreier seg
om. - Klær og sko med sommerpreg og gjerne knyttet til båtlivet
vil dominere salget den nærmeste
tiden, sier Størseth. Med gode og
velkjente merker som H2O, Sail
Racing og Helly Hansen i hyllene,
vet Stian at han kan tilby kundene
kvalitetsvarer.
Også salget av redningsvester
ventes å ta seg kraftig opp når
sommeren kommer enda nærmere og feriefolket er på plass.
Sport 1 Kragerø er en fullsortiment butikk som er tilknyttet
Sport 1 Kjeden. Sport 1 har fokus
på faghandel og er den sportskjeden som scoret høyest på kundetilfredshet av alle sportskjeder.
Våre ansatte skal kjenne gått
til varene, gi gode råd og yte god
service, sier Stian. Sport 1 Kragerø

er også årets første delfinalist til
serviceprisen i Kragerø.
I en tidligere artikkel her i
Skjærgårdsliv ble utvalget av sko
spesielt omtalt. - Dette er minst
like aktuelt nå. Anatomi og beinstilling er ulik fra person til person, og man ikke kan plukke sko
rett fra hylla uten å risikere problemer.
Sport 1 i Kragerø er medlem
av Sport 1-kjeden, som består
av nærmere 190 frittstående butikker, med felles lager og gode
interne løsninger som kommer
medlemsbutikkene til gode.

SNEKKER BUA
SNEKKER BUA
- Vi satser i sentrum, sier
Stian Størseth i Sport 1 Kragerø.

SNEKKER BUA
Tlf. 35 98 21 61 - 35 98 29 43 Mob. 913 05 009

Trond Gautefald

ElEktrikErE
mEd båtEr.
kAN SkJÆrGårdEN!

Epost: trondgau@hotmail.com
Besøksadresse: Underetg. KS-senteret
Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø

Trapper
Kjøkkeninnredninger
Garderober og
ellers alt etter mål

Elektroinstallatør Terje Jørgensen AS
Kalstadveien 7 - 3770 Kragerø
terjejorgensen@kktv.no - tlf. 911 35 723
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Alene om tilbudet i Norge…

Kiil-Sandtangen satser på båthotell
Kiil-Sandtangen utvikler stadig
nye ideer for å gjøre det lettere
for eieren å ha kontroll over
båten også når den ikke er i bruk.
- Dette er vi alene om i Norge,
sier Terje Kiil, og forteller mer
om båthotellet.
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Våre helårskunder får tilbud
om plass på båthotellet, noe som
innebærer at man kan få trygg,
innendørs oppbevaring når man
ønsker det. Hvis man skal reise
bort noen uker på sommeren, og
vil slippe å tenke på muligheten
for tyveri eller skader på båten
mens den ligger ved brygga, kan vi
ta hånd om den og sørge for vedlikehold etter nærmere avtale. Vi
kan ta imot båten på kort varsel.
Det er beliggenheten rett ved
sjøen som gjør det mulig for KiilSandtangen å tilby hotellplass for
båter. - Vi har kapasitet til å ta
imot båter opp til 60 fot. I løpet av
noen minutter er båten på plass
inne i en av hallene. Folks ferievaner er i endring. Det er ikke alle

som er på hytta
hele sommeren.
Vi ser et behov
for sikker oppbevaring når båten
ikke skal brukes,
uansett årstid.
Kiil-Sandtangen har gjennom
årene fått et godt
ord på seg for
service og kvalitet, og har utviklet helt spesielle
kundeforhold.
Målet er å øke
antall båter i hal- Nå kan Kiil-Sandtangen tilby båthotell for helårskunder; Egil Fronth, Terje Kiil, Geir Haugen og David Ørsvik (i trucken).
lene. - For å få til
det, må vi tilby fleksible løsninger, største båtopplaget i vårt distrikt. er Kiil-Sandtangen leverandør av autorisert. En egen servicebåt gjør
sier Terje Kiil.
I tillegg til opplag, er reparasjoner Skibsplast, Uttern, Capelli og Be- det lettere å betjene kundene hvis
Det er snart 28 år siden starten og salg av båter og motorer bære- netteau. Med tanke på garantien uhell eller skader inntreffer.
på det som har utviklet seg til det bjelker for bedriften. Av nye båter er det greit å vite at verkstedet er

REPARASJON
AV HVITEVARER

3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk
MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD

• 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

- et trygt valg

Teknikk og orden i særklasse

“High End”

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

Massasjebad
for utebruk. 15 modeller.

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
MASSASJEBAD
- et trygt valg

Bestill service her:

- et trygt valg

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

www.wiikselservice.no
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Ulf Steinar og Anette Farsjø.

Opptur for Farsjø
med flere store jobber
- Vi er godt fornøyd med utviklingen, sier
Ulf Steinar og Anette Farsjø. De viser til økning i antall forespørsler og flere store jobber. Med 25 ansatte og avtaler med andre
bedrifter om innleie av fagfolk, kan bedriften ta hånd om det meste innen grunnarbeider.
tekst: WILLY NILSEN

- Aktivitetsnivået er tilbake på nivå
med det vi hadde før finanskrisen,
sier Ulf Steinar. Oddmund Farsjø
& Sønner AS holder til ved Gjerdemyra, og det er et sterkt ønske
om en positiv utvikling i dette
området. Planene for en ny mulig ny trafostasjon på Wåsjø, som
Statkraft skal stå for, vil føre til at
mastesystemet for ”høyspenten”

på Gjerdemyra kan fjernes. Det
vil gjøre området enda mer attraktivt, og vil medføre at Kragerø
får stor tilgang på kraft. Vi får bare
krysse fingrene for en «rett» avgjøresle.
Men det er ikke bare infrastrukturen i nærmiljøet som er i positiv
endring. Bedriften har den siste
tiden opplevd en solid opptur, og
har mange store jobber ”på gang”.
- Det ene drar det andre med seg,

sier Anette. - En godt utført jobb
kan gi mange nye muligheter.
Se bare på Volumsenteret, der vi
hadde alle utenom hus arbeidene,
og kunne dra videre til Brotorvet i
Bamble med oppdrag for samme
eiere. I Bamble hadde vi arbeidet med Slåttenes Stadion, der
det skulle legges ny kunstgressbane og dette førte oss videre til
Rugtvedt, der det blir et lignende
anlegg. På mange måter er det
”jungeltelegrafen” som virker best
når det gjelder nye jobber, men vi
er jo helt avhengig av våre dyktige
medarbeidere og at vi har ord på
oss for å gjøre en god jobb. Vi har
for tiden behov for flere flinke folk.
For øyeblikket er det ikke mange jobbene sannidalsbedriften
Dam ved Bufjell.
Foto: Privat.

Hyttefelt ved Borteid.
Foto: Privat.
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har i Kragerø. Det har vært en
større suksess å drive i nabokommunene, og i dag har bedriften et
distrikt som strekker seg fra Arendal til Skien. Vi har fått et veldig
godt fotfeste i Bamble kommune
Blant de større jobbene må vi
nevne arbeidet med et raffineri
for rensing av forurenset vann på
Rønningen. Det er Norsk Spesialolje som er byggherre på et område på 20 mål. - Vi har alt av grunnarbeid, parkeringsplasser og veier.
En annen stor jobb er arbeidet
med dammen på Dalsfoss, der
Skagerak Kraft planlegger store
endringer. Den gamle nåledammen skal bort, og det skal lages en
ny flomluke.
Disse to jobbene står for en om-

setning på 17 millioner kroner, og
er svært viktige for bedriften.
En rekke mindre bedrifter i Kragerø har avtaler med Farsjø når
større oppdrag skal utføres, og
Farsjø har på sin ide god kontakt
med Kruse Smith, Johan Brekka
og andre byggentreprenører. - Det
er viktig med slikt samarbeid i en
liten kommune, sier Ulf Steinar.
Av oppdrag i Kragerø kan vi
nevne arbeidet med utvidelse av
Siritun Barnehage. Bedriften har
også faste oppdrag, som boring
og sprengning på Valberg, der
Steintransport står for kjøring av
masse.
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Gleden over å skape
Hytta på Jesper som nå bygges av byggmesterfirmaet Sagedal og Andresen as, blir en
av kragerøskjærgårdens best naturtilpassede hytter.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Hytta som er tegnet av Lund Hagem arkitekter er et svært moderne anlegg, samtidig som det glir
perfekt inn i naturen rundt. Den
ferdige hytta vil ligge nærmest
umerkelig til i terrenget. Landskapet vil forme seg rundt den som
om det alltid har ligget der. Det
er valgt cedertre, betong og glass
i veggflater. Taktekket som er valgt
er cedium, en ny type takmose
som ikke behøver vanning men
som likevel vil holde seg grønn
som naturen selv. Overgangene
til landskapet vil rundes og plantes. Siktlinjene fra den rommelige
stua med åpen kjøkkenløsning vil
ha perfekte siktflater mot havgapet. Stranden og havet vil komme
helt inn i uterommet. Bølgeskvulpet fra den vesle badebukta vil akkompagnere morgenkaffen etter
to trappetrinn fra stua. - I den kre-

vende hyttekonstruksjonen er det
nesten ikke en rett vinkel, smiler
Leif Harald lettere oppgitt, men
samtidig ikke så rent lite stolt over
å ligge godt an, nær ett år før leveringsfrist for det praktfulle anlegget. Her er det ikke spart på kvaliteten. Det er jakten på de optimale
løsningene som har vært styrende
for prosjektet. Dermed har også
fagkompetansen til byggmesterfirmaet blitt satt på prøve. Det har
gått med ufattelig mange timer til
planlegging og regning på konstruksjonen. Store takflater hviler
på nøye planlagte punkter i form
av solide sylinderformede bærestolper. Dette gir en helt unik romfølelse inne i hytta der lys, luft og
utsikt kommer rett inn i rommet
også takket være den åpne glassfasaden. Så vil da også anlegget bli
helt unikt i skjærgården. – Jeg tror
det er gleden over å skape som er
den egentlige drivkraften bak det

vi gjør sier Leif Harald Sagedal.
Byggmesterfirmaet har i dag 14
mann i sitt levebrød og bygger
både hytter og hus. Hytta på Jesper hører likevel med til noe av det
mest spektakulære vi har bygget.

Leif Harald viser oss tegningene. –
Dette her sier han og peker, er en
meget viktig linje! Vi ser ut som et
levende spørsmålstegn. Så fjerner
han en forskalingsplate ved peisen. Dermed åpner hele landska-

pet seg inn i stuen. Det går opp en
Lysholmer for oss. Her er det noen
som har tenkt! Vi gleder oss til å se
det ferdige resultatet.

Kragerøfjorden - En sjelden mulighet...
Sjønære hyttetomter tilsalgs.
Tomtene er svært solrike og har
panoramautsikt over fjorden.

Bilvei fram til hyttetomt.
Selges med kommunalt
vann/avløp til tomte grense,
elektrisitet, fibernett, ferdig
opparbeidet byggegrunn,
mulighet for båtplass,
sjøbod m.m.

Kragerøfjorden Hyttegrend
www.kragerøfjorden.no
Helge Ørvik +47 909 14 817, Inger Lise Dybvik +47 400 04 423
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s
avtale ikkert
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p...

Bakevarer
Koldtbord
Snitter

30 35

Mat til alle
anledninger.
Leverer i
Kragerø og
Drangedal

40%
Dekksenteret as

idun@dan.no
35 99 42 75

Dalane Næringspark, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 24 55

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

Møbelbutikken midt i Kragerø sentrum!

STOR AVDELING MED HAGEMØBLER!

Solbekk
Solbekk MØBLER A /S
MØBLER A /S

TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!
EGEN ETASJE MED
SENGER OG MADRASSER

Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
www.fagmobler.no l solbekk@fagmobler.no

Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
www.fagmobler.no l solbekk@fagmobler.no

Solbekk
Solbekk MØBLER A /S
MØBLER A /S

Torvgata
3,28
Kragerø
l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
Torvgata 3, 3770 Kragerø I Tlf. 35 98
17www.fagmobler.no
I solbekk@fagmobler.no
l solbekk@fagmobler.no
Se
også
vår
hjemmeside:
www.fagmobler.no
Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
www.fagmobler.no

l
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Nå venter vi bare på sol og varme
tekst og foto: WILLY NILSEN

Thore Skogmann skriver og synger om ”tio tusen røda rosor”, men
egentlig er det bare en metafor. Da
er de 2500 plantene på rosetaket
i Bo Grønt Ørvik Plantemarked
bokstavlig talt langt mer jordnære.
Svein Ørvik og hans stab av dyktige medarbeidere har med sine
grønne fingre gjort alt klart til en
fargesprakende sommer. Roser i
mange fargenyanser skal sammen
med andre blomster og planter
pryde hager og verandakasser de
nærmeste månedene. - Vi gjør
alt vi kan for å få frem plantenes
beste egenskaper, sier Ørvik. - Vi
produserer mange planter selv,
og noe av hemmeligheten for et
godt resultat er god plass under
veksten.
Ørvik Plantemarked har holdt
til på Kalstad siden 1998, og har
gjennomgått gradvise endringer
og utvidelser. Med nærmere 5000
vareslag kan Ørvik dekke de aller
fleste behov når det gjelder vedlikehold og planer for hager og terrasser.
Hagemøblene har en viktig
plass i hagesenteret i forkant av
sommeren. - Vi satser på kvali-

2500 roseplanter venter på sol og varme slik at de kan slå ut i full blomst.

tetsmøbler til en fornuftig pris, og
det dreier seg i stor grad om vedlikeholdsfrie møbler i kunstrotting,
sier Ørvik.

En runde i plantemarkedet på
Kalstad er som et besøk i en oase
av blomster, busker, trær, og stauder. - Det skal være hyggelig å

handle hos oss, enten det dreier
seg om hageredskap, pynteting
eller blomster. Vi legger også stor
vekt på kompetansen blant de an-

satte. På den måten kan kundene
få best mulig hjelp.

Nybygg / REPARASJONER / HyTTER
HUS / TERRASSER

Sannidal Bygg

Mob: 930 80 192 // epost: per.nilsen@kktv.no
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Brødre med solide røtter i Sannidal og på Jomfruland

Trives best når verden
Med solide familierøtter i Sannidal og på
Jomfruland har brødrene Aabøe beina trygt
plantet på jorda; vel og merke når de ikke driver ekstremsport med halsbrekkende aktiviteter på snowboard og wakeboard. For egentlig
trives de aller best når verden er opp-ned.
tekst: WILLY NILSEN

Oversatt til norsk er triple frontside
rodeo 1440 et triks på snøbrett der
man i løpet av svevet er opp-ned
tre ganger og samtidig roterer fire
ganger sideveis. Høres det vanskelig ut? Ikke så rart, for det er bare
en som har klart det. Jørn Simen
Aabøe (21) ble verdenskjendis etter ekstremhoppet på Vierli i mai.
Sponsorene stilte seg øyeblikkelig i kø, og nå har han fått en tre
års kontrakt som teamkjører hos

klesgiganten Billabong Europa, og
kan leve av hobbyen sin. Men selv
om sannidølen gjør halsbrekkende
øvelser både på snø og til vanns,
har han beina godt plantet på
jorda. Det samme gjelder broren
Jon, som er syv år eldre, og blant
våre aller fremste utøvere på wakeboard. De to er faktisk regjerende
norgesmestere i de to wakeboarddisplinene, Jon bak båt og Jørn
Simen i kabeltrekk.
Vi kan legge til at storebror Geir
(29) er en allsidig idrettsmann som

Jørn Simen og Jon er regjerende norgesmestere
i hver sin disiplin i wakeboard.
(Foto: Willy Nilsen)
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bruker mye tid på surfing verden
rundt. Jørn Simen har en hektisk
tid foran seg som snowboarder
på heltid. Han skal blant annet til
Canada i juli og deretter til New
Zealand med rekruttlandslaget.
Den satt etter tre forsøk!
Men tilbake til det historiske hoppet, som fikk verdenspressen til
å ta i bruk superlativer. På www.
tacky.no/snowboard leser vi at det
var en «tåkant frontside rodeospin»
som var mest naturlig å bruke for
å klare tripplecorken. Det er jammen godt å ha eksperter å holde
seg til.
Tre forsøk måtte til, men da satt
trippelrodeo som et skudd!
For Skjærgårdsliv er det enklere å
forholde seg til sjøen enn til snøen
som underlag for ekstremsport. Og

nå er det
sesong for
wakeboard.
Jon og Jørn
Simen ser gjerne at det kommer en
kabelbane i Kragerø. I Norge må de
til Norsjø Ferieland eller til Flekkefjord for å kjøre på bane, og de
er sikre på at et anlegg i Kragerø vil
trekke topp utøvere og mye publikum. Så hvem vet; kanskje vi har et
anlegg for ekstremsport i Kragerø
om noen år?
Det ligger til familien…
For Aabøe-familien har interessen
for halsbrekkende øvelser fulgt generasjonene. Tidligere var skihopp
ekstremsport nummer en i Norge,
og Sannidal var ikke noe unntak
med flere utfordrende bakker. Både
bestefar Anton og oldefar Håkon

Skjærgårdsliv

er opp-ned
var kjente
skihoppere. Vi har et
bilde av Håkon
Aabøe i Vastølbakken fra 1921. Den gangen sto det tett med folk
på sletta og fulgte våghalsene
i svevet!
Røtter i skjærgården
Brødrene fra Sannidal har også røtter i skjærgården. Bestemoren er født på Jensen-gården ved
Tårnbrygga. Forfedrene har eid denne gården i
generasjoner. Og tippoldeforeldrene kjøpte Østre
Saltverksmyr i 1922 og bodde der så lenge de levde.

Guttenes oldefar Håkon Aabøe klar for et nytt
svev i Vastølbakken i 1921. Det var den tidens
ekstremsport.

Jørn Simen ser gjerne at det kommer en
wakeboardbane i Kragerø. (Foto: Willy Nilsen.)
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n fordel for kundene at de har ett sted å ringe…”

Tilbyr servicepakker til hyttene

ligger
og foto: WILLY NILSEN

midt på
sentrum.
sikretorget
på at altierKragerø
i orden til enhver
tid.
Hos oss kan du få en stemningsfull kveld med
har gode erfaringer med ågode
utBedriftensopplevelser.
anlegg i Kammerfoss
smaks

våre arbeidsoppdrag i skjær- har oppvarmet lokale for vinterden, og kommer til å satse lagring av båter, og vi sørger for
a mer på totalpakker med ser- konservering og reparasjon av båt
i fokus.
og motor.
et sier Kjell Tormod og Ole JoBedriften har bra med oppdrag
Brekka, og viser til et økende i tiden
som kommer, men noe leLunchretter
ov når det gjelder tjenester dig kapasitet til høsten. - Vi er godt
Salater
- Pasta
- Pizza
ikke har direkte tilknytning
fornøyd
med utviklingen,
og ser
et byggtekniske. - Mange vil helt klart
verdien ved å være flekSjømat
hjelp til plenklipping, noe ha- sible når det gjelder oppdrag. Det
ell, generelt vedlikehold, vas-Middagsretter
kommer stadig nye etc.
restriksjoner
, maling og ikke minst åpning nårTakeaway
det gjelder muligheten til å
tengning av landstedene. Vi bygge nye eller utvide hytter. Men
påta oss mange forskjellige fortsatt er det i skjærgården vi har
drag, også når det gjelder klo- flest oppdrag. Vi har mange faste
og vannsystemer.
kunder, og nå kan vi tilby enda
et er mange år siden Johan flere tjenester enn tidligere.
kka Entreprenørfoirma AS fikk
Bedriften har ca. 20 ansatte, og
Man
tors
11:00
- 22:00
d fotfeste i skjærgården, og
de - har
gjennom
mange
år opparbeiFre
lør
11:00
23:00
e årene har det blitt stadig mer det solid kompetanse innenfor en
eid på landstedene. - Det Søn
er en rekke fagområder.
13:00 -l22:00
el for kundene at de har ett
å ringe når noe skal gjøres på
a eller med båten.
Vi tar oss av alt som dreier seg
vedlikehold og oppbevaring
båt, slik at kundene kan være

Vi kan tilby:

SJØMAT, DITT
NATURLIGE VALG
OM SOMMEREN
Vi deler ut GRATIS hyttebok til alle kommunes hytteeiere.
Deles ut i postkassene i slutten av juni, eller du kan hente
et eksemplar i bankens lokaler.

Åpningstider:

Velkommen til Isabellás
tlf. 46 87 41 24
Kjell Tormod og Ole Johan Brekka er klare for nye oppdrag i skjærgården.

SJØMAT, DITT
SJØMAT, DITT
NATURLIGE VALG
NATURLIGE VALG
OM SOMMEREN
OM SOMMEREN

TELEFON: 35 98 04 11
OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER

VI HAR DET DU TRENGER!
BRYGGASENTERET

Victoria Hotel
VI HAR TT
JERNVARE
E
ALT PÅ D
SkreDDerSyDD
oppholD i kragerø
STE

VARME

TRELAST

TAK

35 98 04 11
Tlf. 35
98 75 25
GULV
MALING TELEFON:
BRYGGASENTERET
www.victoria-kragero.no
TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET

DIN LEVE

KRAGERØ

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

M

TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET

ENKLERE Å FÅ DET GJORT
4236

acrell

BAD

Produsert for Det skjer i Kragerø – Macrell

Vi tilbyr spennende aktivitetspakker for alle aldersgrupper.
Du kan velge enten Livsnytelse, Kreative Kragerø, Ung familie
VINDUER
OG DØRER
eller en pakkeløsning tilpasset
ditt ønske
og behov,
personalet blir gjerne med på tur.
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Vil du ha denne utsikten fra hytta?
Denne utsikten fra hytta kan bli din,
dersom du kjøper hyttetomt i ”Kragerøfjorden Hyttegrend”. Det er Helge Ørvik og
Inger Lise Dybvik som står for salget av totalt
51 nye hyttetomter med en gigantisk fjordutsikt. Kveldssol, badestrand, bryggeplass
og servicesenter. Kan du ønske deg mer?

Det er kjørevei helt fram til hytta
og kort vei til golfbanen og skjærgårdsnaturen. Bakenfor hytta kan
du gå rett inn i naturparken med
herlige
rekreasjonsmuligheter
sommer som vinter. - Vi har til og
med gått på truger i denne skogen
om vinteren! sier Inger Lise Dybvik. Den er så åpen og fin og har så
mange naturperler. Er det rart at
jeg blir litt ivrig når jeg snakker om
dette? spør hun, og gleder seg til
alle visningene som nå kommer.
Det er Helge Ørvik og samboer
Inger Lise Dybvik, som nå utvikler
feltet sammen.
Vi kommer til å bygge ut skrittvis. Samtidig som vi driver gården
med campingplassen. En ny gjestehavn med 178 utleieplasser er
også under planlegging. Det er en
stor flott badestrand som er perfekt til en strandtur for både barn

og voksne. Det er ikke hver dag det
er nye byggeklare hyttetomter til
salgs i Kragerø. Feltet har en fantastisk beliggenhet med kveldssol
og panoramautsikt over fjorden.
Her kan du selv bestemme hvordan du skal bygge din egen hytte.
Det er ikke noen krav til at alle
hyttene skal se slik eller slik ut.
Det er ytterligere en faktor som
teller positivt med i regnestykket.
Tomtene legges nå ut for salg fra
1,2 til 1,8 millioner kroner.
I takt med utbyggingen vil det
også bygges ut nye brygger, gjestehavn og servicesenter. Også bryggeplassene bader i kveldssolen.
Det kunne vi med selvsyn konstatere når Skjærgårdsliv var på
besøk. Vi trodde vi hadde opplevd
den flotteste utsikten da vi kom
til de nederste tomtene i feltet,
men så ble utsikten bare flottere
og flottere! Inger Lise lo av oss, da
vi gav oss ende over på toppen!

Ørvik fra tomtene.

Maken til panorama skal du lete
lenge etter!
Håpet er at dette feltet kan skape nye faste varige arbeidsplasser for gården, sier Helge Ørvik.
Derfor ønsker vi å utvikle feltet
selv. Vi trives her og skal fortsatt
bo her og vi skal gå her og fortsatt kunne glede oss over vakker
natur. Derfor vil vi ha styringen
med hvordan utbyggingen skal
skje. Men det er klart at innenfor
tomten har folk selv råderetten for

hvordan de vil bygge. Ved hovedveien blir det ny avkjøring og felles dagparkering. Parkeringen her
er ment å være for hytteeiere som
ønsker å benytte bil til båthavna,
og besøkende. Det blir også bilvei helt frem til hyttene med parkering på tomt. I tillegg blir det
lagt ut fellesparkeringer i feltet.
Tar du sykkelen fatt ruller du ned
til brygge og badeplass fra hytteterrassen på to minutter. Utenfor
ligger Norges vakreste skjærgård!

Neste utbbyggingstrinn er Kragerøfjorden Brygge. Alle hytteeiere vil her få tilbud om å leie
bryggeplass og sjøbod. Innenfor
ligger den vakre skogen som nå er
fredet for framtiden. Det betyr at
rekreasjonsmulighetene er sikret
for generasjoner fremover. Det er
den spesielle kystfuruskogen som
her er vernet og som gir så mange
fine naturopplevelser. Hva venter
du på?

www.mgt.no

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

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

Vadfoss, Kragerøveien 685 - Tlf. 35 99 04 04 - aslekar@online.no - www.kragero-stenindustri.no
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Byggmester

Trond Buen

TaksTforreTning og Byggeledelse

MAKEUP

FRA LA ROCHE-POSAY

Lekkert sortiment av kvalitetsmakeup som tar hensyn til
hudens naturlige balanse.
Hypoallergen og parfymefri.

De konkrete
oppgaver må
tilpasses hvert
enkelt oppdrag

Takstmann Trond Buen er autorisert til
følgende takstoppdrag:

NYHETER!

Reklamasjon på byggearbeider
Eierskifte
Skjønn
Skade/naturskade

MINERALMAKEUP
FRA FEDORA MINERALS

Eksklusivt hos Vitusapotek!
Hudpleiende mineralmakeup som
gir deg mulighet til å sette sammen
ditt personlige fargeskrin!

Vi kan tilby
byggeledelse ved
oppdrag som spenner
fra rehabilitering,
fritidshus og enebolig,
til forretnings-.
kontor- og industribygg.

LANSERINGSTILBUD

STARTER KIT
295,VERDI 595,-

Vitusapotek Kragerø
Tlf. 35 98 68
88
Vitusapotek
Navn,
Åpningstider:
Tlf xx xx xx xx, Man-Fre: 08.30-16.30
Åpningstider:
man–fre xx–xx,
lør xx–xx
Tors: 08.30-17.00
Lør: 08.30-14.00

www.byggmesterbuen.no
buen.bygg@c2i.net

en friskere hverdag

• Minigravere
• Minidumpere • Lifter
• Tilhengere • Snekkerverktøy
• Lagerleie • Byggeplassgjerder
• Hydraulikkslanger • Fjellboringsutstyr

LØNN DET
LEIE ER SEG Å
LI
MAS FTER OG
KINE
R!

STØRST I DISTRIKTET PÅ UTLEIE AV MASKINER!

LIFT & MASKINUTLEIE
Kragerø - www.liftogmaskinutleie.no - 95 04 47 49 - 95 99 36 86

Lurer du på hvordan
utstyret fungerer?
Prøvekjør alt sammen hos
oss før du leier! Du finner
oss 1 km fra Volum i
retning Quality Spa &
Resort på Stabbestad.
Vi kommer dessuten
gjerne også på gratis
befaring hjemme hos deg!

ER
TRENG AVER
IGR
DU MIN YTTA?
PÅ H
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Tar tradisjonelt håndverk inn i en moderne tid

Smia satser på glassrekker
med syrefaste stolper
- Et fleksibelt og effektivt system for levering
av glassrekker med syrefaste stolper er svært
godt mottatt.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Det sier markedssjef Kjell Ove Aasen i Smia AS. Han tar oss med til et
leilighetsbygg i Barnepikeveien, et
godt eksempel på hvordan løsningen
fremhever bygget og gir ekstra romfølelse.
Smia kjøper inn hele lengder og
importerer de mindre delene for
montering etter mål. Glassrekkene
kan leveres i mange størrelser, og
er blant annet svært anvendelig til
levegger. – Vi kan tilpasse kundens
ønsker, og kan for eksempel velge tre
som materiale i øverste rekke.
Ny giv for badeplattformen, et
produkt som Dag Michelsen og hans
stab har jobbet mye med, vil nå få din
renessanse. Smia AS er den eneste
bedriften som lager badeplattformer.
Til nå er det produsert 20 plattformer,
som bygger på grunnideen om å kun-

ne levere sikre badeplasser for barn,
funksjonshemmede og eldre. En helt
ny konstruksjon er under utvikling,
og interessen er økende.
Smeden er fortsatt med
Men selv om nye produkter har fått
mer innpass, er det fortsatt behov for
gamle håndverkstradisjoner. Smeden
er ikke glemt i Smia.
På www.smiakragero.no leser vi:
”Vi leverer håndsmidde produkter til
hjemmet, hytta, brygga, gården og
bedriften. Vi på Smia utfører arbeid
med glødende varme og lidenskap
for det gode, tradisjonelle håndverk i
en moderne tid.”
Godt å vite, når noen har behov for
hjelp av en smed…

Glassrekkene fremhever arkiteturen, og
gir mer romfølelse enn et tradisjonelt
rekkverk i tre.

Helly Hansen
seilevest

Stor Sport 1
bag
Veil 399,-

New Balance sko

Dame og herre Veil pris 1299,VÅr fASTPriS

899,-

DBS Classic

7 gir (3 farger) Veil 4999,VÅr fASTPriS

3999,-

kr

VÅr fASTPriS

249,-

299,499,-

Nok
vester
båten i
?

KJØP 2
for

Helly Hansen
jakke

fASTPriS

2999,Micro sparkesykkel
Veil pris 599,-

Helly Hansen vest

Selvoppblåsende veil pris 1499,VÅr fASTPriS

499,- 1199,-

VÅr fASTPriS

Langåpen
tih
juli til kl. 2 ele
0.00,
16.00 på
lørdager
og søndag
såpen
13-17.00.

Åpningstider: Man-fre 09.00-17.00,
Tors 09.00-18.00 Lør 09.00-15.00
P. A. Heuchsgt 20, 3770 Kragerø, tlf. 35 98 39 25
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Sølv ble til gull for

Grethe og Trond
En liten notis kan skjule mye informasjon.
Her er et godt eksempel fra www.krageroseilforening.no:
”Gullpokalen” for beste resultat oppnådd utenbys ble tildelt
Grethe Halvorsen og Trond Jørgensen for deres sølvmedalje i NM for BB-11

tekst og foto: WILLY NILSEN

skap sørget for velkomstdrikk og
en ekstra forrett, og kunne fortelle
at man kan ta imot 120 gjester i
salongen og dekke til 300 nede på
dekk. Det bør holde til de fleste
selskaper i Kragerø!
Det er ti år siden Grethe og
Trond traff hverandre på en seilerfest. Den gangen spilte Gunnar
Aasbø til dans. Og selvsagt var han
på plass igjen når det ble alvor, og
de to var klare for å si ja til hverandre.
Vigsler i Human-Etisk Forbund
Erik Hofsten talte til de to, som
flyttet fra Kragerø for å jobbe, men
som kom tilbake til hjembyen i
velvoksen alder. Spesialpedagogen og oberstløytnanten var klare
for neste epoke i livet. Hofsten sa
det slik: - Det er i det daglige livet
får mening.
Turen med MF Kragerø gikk ut
Kragerøfjorden, langs Jomfruland,
innover igjen mot Langårsund,
gjennom Kreppa og til Saltneven.
Der har naturen laget det reneste
fergeleiet av urgammelt fjell. Og
så fortsatte festen med familie og
venner.

Nå skal Skjærgårdsliv lette på sløret og fortelle hele historien. Det
hadde seg slik, at Grethe og Trond
lå på andreplass før siste dag i NM
for BB 11 i fjor. Alle våre lesere vet
sikkert at en BB 11 er en seilbåt…
De to hadde holdt sammen i
flere år, men noe giftemål hadde
ikke vært aktuelt. Da sa Grethe til
Trond: - Hvis vi beholder sølvplassen i NM, kan du fri - og jeg skal
love å si ja!
Dette spredde seg selvsagt i seilermiljøet, og det sies at konkurrentene gjorde det de kunne for
at de to skulle bli nummer to. Om
det er helt sant, vet ikke vi, men en
god historie er det utvilsomt. Det
vi vet med sikkerhet, er at Trond
fridde og at Grethe sa ja. Et løfte er
et løfte…
Og uansett var det sølvet som
ble til gull, for lørdag 9. juni byttet
de gullringer da de giftet de seg på
MF Kragerø!
Dette var faktisk det aller første
bryllupet om bord i denne fergen,
og en bedre arena for et bryllup
kan man vanskelig tenke seg i
Kragerø, spesielt når hovedpersonene er så knyttet til båtliv og sjø.
Camilla Sørensen og Tine Muffetangen fra Kragerø Fjordbåtsel-

Høytidelig vigsel på MF Kragerø

Brudevalsen ble gjennomført med stil
på dekk, hun i kjole med perlerader og
han i gallauniform.

Turen gjennom Langårsund med MF
Kragerø er fantastisk.

Gunnar Aasbø spilte den gangen de to traff hverandre, Tine Muffetangen og Camilla Sørensen var
og selvsagt var han på plass igjen i bryllupet.
på plass for fjordbåtselskapet.
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KIRKENS SOMMERPROGRAM

Skjærgårdsliv
GUDSTJENESTER
24. juni kl.11.00 Kragerø kirke
24. juni kl.11.00 Sannidal kirke
01. juli kl.12.00 Ospevika v/Portør
08. juli kl.12.00 Ankerplassen, Jomfruland
15. juli kl.11.00 Sannidal kirke
15. juli kl.12.00 Stråholmen
22. juli kl.11.00 Kragerø kirke
22. juli kl.11.00 Hellekirken
22. juli kl.17.00 Sannidal kirke
29. juli kl.11.00 Støle kirke
29. juli kl.11.00 Sannidal Bygdetun
29. juli kl.18.00 Skåtøy kirke
05. aug. kl.11.00 Kragerø kirke
05. aug. kl.11.00 Sannidal kirke
12. aug. kl.11.00 Hellekirken
12. aug. kl.11.30 Skåtøy kirke
19. aug. kl.11.00 Sannidal kirke
19. aug. kl.11.00 Støle kirke
19. aug. kl.11.00 Kragerø kirke

Andreas Grossmann
Harald Gulstad
Andreas Grossmann
Harald Gulstad
Harald Gulstad
Andreas Grossmann
Andreas Grossmann
Michael Wohlenberg
Michael Wohlenberg
Harald Monsen
Michael Wohlenberg
Harald Monsen
Harald Monsen
Michael Wohlenberg
Harald Gulstad
Harald Monsen
Michael Wohlenberg
Andreas Grossmann
Harald Gulstad

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

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

KRAGERØ KIRKE
Kirken er åpen for besøkende tirsdag-lørdag kl.12.00 - 15.00 i juli måned
Konserter:
Noen formiddagskonserter ca 30 min. ved organistene
tirsdag og torsdag kl.12.-12.30 i juli.
17. juni kl.18.00:
Magnolia Jazzband
27. juni kl.19.00:
Olga Jørgensen,klaver
04. juli kl.19.00:
Robert Carding og Bente Dobbedal
08. juli kl.19.00:
Robert Carding m.fl.musikere
11. juli kl.19.00:
Operaguttene
STØLE KIRKE
Sommermarked ved Støle kirke: Onsdag 25. juli kl.17.00:
Konsert:
Søndag 22. juli kl.19.00: “Blå konsert”. Ytterbø og Ultvedt

Ring for avtale!

SKÅTØY KIRKE
Kirken er åpen onsdager og fredager i juli kl.11.30 – 15.
Orgelresitasjoner onsdager kl.11.30
Velhuset, Jomfruland 18.august kl.16.00:
Per Arne Dahl:
“Livet - det gode og skjøre”
Konserter:
19. juli kl.19.00:
Skåtøy Vise- og poesifestival:
Kleive og Reiersrud

VI HJELPER TIL

MED ALT UTENDØRS!
l Ferdigplen l Tømrerarbeider l Betongarbeider - Forskaling
l Skifer og natursteinarbeider l Kantstein - satt i betong
l Kjerneborring av vegger - både leca og betong
l Beplanting og beskjæring av busker og trær
l Minigraver 1,8 tonn l Utedusj

Ring os
gratis b s for
efaring

l Vaktmestertjenester l Manuell snørydding

Anleggsgartnermester
Anleggsgartnermester

TrondFarsjø
Farsjø
Trond
as

as

3766Sannidal
Sannidal Tlf
35 98
922 64 789
www.kragerogartner.no
3766
Tlfkontor:
kontor:
3514980014Mobil:
00 Mobil:
922 64
789 www.kragerogartner.no

Trond Farsjø AS I Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal
tlf. 92 26 47 89 I post@kragerogartner.no
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Solid utvikling
for
VI HJELPER TIL
Ole og Tores
Rørservice
MED ALT
UTENDØRS!
For åtte år siden slo Ole Knatterud og Tore
Landmark sine pjalter sammen og startet
Ole og Tores Rørservice AS. Tiden etterpå
har vært en opptur, og i dag har firmaet
l Ferdigplen l Tømrerarbeider l Betongarbeider - Forskaling
fem ansatte. Firmaadressen er Kalstadveien
7, som også blir kalt ”Håndverkergaten”.
l Skifer og natursteinarbeider l Kantstein - satt i betong
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Det er veldig greit å ha kontor og
lager her på Kalstad, sir Ole Knatterud og viser til sentral plassering
og kontakt med andre håndverkere.
Firmaet har bra tilgang på nye
jobber, og det aller meste foregår
i skjærgården. - Vannforsyning til
hyttene gir mulighet for nye løsninger på kjøkken, bad og vaskerom. Vi ønsker å profilere at vi ikke
bare tilbyr håndverkerhjelp, men
at vi også leverer sanitærutstyr. Vi
planlegger en enkel utstilling som
kan vise noe av det vi kan tilby, sir
Landmark.
Også rørleggerbransjen merker

l Kjerneborring av vegger - både leca og betong

at det ikke er så mange nybygg
som tidligere, men rehabiliterinl Beplanting og beskjæring av busker og trær
ger og tilbygg er gode erstatninger.
- Det skjer noe hele
tiden, og det
l Minigraver
1,8 tonn l Utedusj
gjelder å være på plass med forslag til gode løsninger,
sier Landl Vaktmestertjenester
l Manuell snørydding
mark.

Ring os
gratis b s for
efaring

Anleggsgartnermester
Anleggsgartnermester

TrondFarsjø
Farsjø
Trond
as

Egne arbeidsbåter og - biler gjør at

as

3766Sannidal
Sannidal
Tlf
35 98
922 64 789
www.kragerogartner.no
kundene
kan betjenes
uansett
3766
Tlfkontor:
kontor:
3514980014Mobil:
00 Mobil:
922 64
789 www.kragerogartner.no

Trond Farsjø AS I Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal
tlf. 92 26 47 89 I post@kragerogartner.no

hvor de holder til. På bildet:
Ole Knatterud, Tore Landmark,
Helge Jensen og Aleksander Gare.

DISTRIKTETS STØRSTE HAGESENTER!

Kragerø Hagemiljø AS I Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal
tlf. 92 26 47 89 I post@kragerogartner.no
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Vi fortsetter vår tur langs Krikkenveien på Skåtøy sammen med Marit Hesttangen.
Her gjenfinner vi mange av de gamle stedsnavnene som nå avdøde fisker og
forfatter Jack Halvorsen har beskrevet for Foreningen Ytre Krikkenvei.

Langs Krikkenveien
Marit Hesttangen.

Øygårdskiljordet går til vannet
i Øygårdskilen. Her hadde Jack
Halvorsen brygga før han mudret
opp og murte det solide bryggeanlegget på utsiden. Når høyet ble
slått på jordene så ble det transportert i en stor pram til Hesttangen herfra. Så var den en gang at
Oscar hadde lastet prammen, men
så var vannet falt ut (lavvann) og
prammen ble stående nærmest
tørr. Hva gjorde Oscar? Jo han la
seg i høyet og ventet på høyvann!
Den bratte heia utenfor Ødegårds fikk navnet Bernabbåsen.
Anton Jensen sa at navnet var
Bergnebbåsen. At den altså hadde
fått navnet etter den lille leppefisken som vi alle kjenner. Bergnebben som beiter på bratte odder og
skjær, som ble brukt som levende
agn på bakka (linefiske). Dette gav
mye fisk, men det ble forbudt 7.
juni 1933. Det var vel ikke så fint
fiske. Om fisken ikke hadde tatt

bergnebben, så ble den hukket
av igjen, sluppet i fiskerommet
og brukt på nytt ved neste utsett.
Ikke alle sluttet med dette. De fikk
mulkt på ti kroner. Men når de
kunne få tre ganger så mye fisk og
ble tatt bare en sjelden gang så var
dette regningssvarende.
Langslått ligger parallelt med
Krikkenveien. I tiden med Thora
og Jens Postmyr så var det mange
frukttrær, plommer og epler her.
Her fikk hun også høy til kua. På
Langslått sto det et hus og mor til
Jørgen Knutsen var antakelig den
siste som bodde der. Hennes søster emigrerte til Amerika. Og hun
sto i døren og vinket farvel. På fjeldet der Erling og Gerd har hytta
var det samlingsplass om søndagene. Her ble det fortalt historier,
ungene lekte og man spurte nytt.
På slike steder og i slike sammenkomster levde historiene videre.
Det var ikke som i dag med TV og
radio døgnet rundt. Vi hadde ikke
engang strøm her ute på denne
tiden. De var likevel såre fornøyde
bare de hadde noe å putte i magen.
Rett ovenfor Langslått ligger i dag
den vesle hytta som Jack Halvorsen
døpte for Gorki. Fordi han synes
den lå så øde til, smiler Marit Hesttangen. Jack forteller: Hytta ligger
naturligvis litt for seg selv, og her
var det en av ungene som mente

(2)

Gorki.

seg forvist, uten strøm og lys mente han det var å sammenligne med
Gorki hvor folk ble tvangsflyttet
i Sovjetunionen. Vi må jo ikke ta
dette helt bokstavelig men dette
navnet er nok kommen for å bli.
Harald Postmyr fortalte mange
ganger historier om når de skulle
på skolen. Det var en voksen som
rodde vadprammen. De begynte
på Hesttangen og tok med seg ungene videre innover. Det var storskole og småskole annenhver dag.
Ungene i storskolen kunne greie å
ro selv i godvær. Noen kunne være
trege om morran så de andre måtte
vente. Om høsten og om vinteren
var det mørkt. Fjøslykta måtte finnes fram og så var det å stolpe i
snøen. Interessen for skolen var
ikke på topp. Harald fortalte at etter et lengre fravær fra skolen så

kom skolemester Taranger på besøk til Postmyr. Der satt guttene
med garnnåla og lappet makrellgarn. Ja, ja, jeg ser dere holder på
med noe nyttig, sa han. Dere får
komme på skolen når dere er ferdige med lappingen! Dette var på
våren og makrellgarna måtte bli
ferdige før sesongen. Dette var
inntektsgrunnlaget for familien.
Hopstock kjøpte Lyngheia. Klem
kjøpte også en tomt. Dette salget
var nødvendig for å beholde resten. Dette var jo bare heiknatter
som ikke kunne gi mat. Men fine
landsteder for de som ikke var redde for litt vind. Hopstock kom bort
til Thora og ville kjøpe Hvetemyra
for han ville lage tennisbane, men
da våknet Thora. Det kom ikke på
tale, for her skulle dyrkes mat.

Cecilie Kjær og Marit Hesttangen nyter utsikten fra toppen av Bergnebbåsen eller Øygårdskollen som den også blir kalt. Her er det laget til et fint utsiktsplatå og en trapp opp til platået som kan benyttes av
alle. Her oppe fra har du flott utsikt. God tur!
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Alt innen graving
sprenging og transport
tlf. 922 90 380

Vi tar opplag og vedlikehold av både tre og
plastbåter inntil ca 26 fot / 4 tonn.
Vi reparerer og restaurerer nye og gamle trebåter!
Innredning og trearbeid til plast båter er noe jeg også utfører,
samt legging av skipsgulv, bygging skipsmøbler, ol.
All lakk og maling arbeid blir påført for hånd med kost og rull.
Vi garanterer topp finish og resultat på alle oppdrag.
Trenger du service på motor som ikke trenger tilkobling av data gjør
vi det og hvis ikke sender jeg den til ett merke verksted.
Vi holder til på Tåtøy, en øy utenfor Kragerø, og det vil si båten
ikke er så tilgjengelig for tyveri bl.a.
Åpningstider: Alle dager: 8:00 -16:00 Helg: Etter avtale

MORTENS
TRAKTORSERVICE

www.trebaatservice.com
marigaard@trebaatservice.com
Tlf. 922 90 380

Morten Vibeto, 3766 Sannidal - Mob. 922 12 885
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Tjeld

Tjelden hører våren og sommeren til i skjærgården. En morgen
kan du våkne opp og plutselig høre at tjelden har kommet med
sin karakteristiske trillende høye lyder gjerne utstøtt i flukt. Jeg
var ute og padlet kajakk, da jeg skulle ta dette bildet av tjelden.
Plutselig kom det en til og satte seg kloss ved den andre. Jeg
klemte til og i samme sekund tok den første av mens en tredje
landet! Det er ikke verdens skarpeste bilde, men jeg synes likevel at det er morsomt. Det virker nesten som en film av en og
samme fugl i samme bilde i det den er i ferd med å ta av. Men det

er altså tre. Tjelden har tydelige sorte og hvite felt på kroppen.
Illrødt nebb og ditto ben. Kommer ikke tjelden også fra Afrika? I
alle fall hadde skjærgårdsnaturen blitt svært mye fattigere uten
tjelden på besøk. Den hekker gjerne på svaberg og steinete holmer der den kanskje finner en liten skorte med gress og legge eggene i. En og to unger er ofte vanlig. Den spiser gjerne blåskjell,
og kan som måkene ofte slippe ned skjellene fra luften så de skal
knuse på svaberget før den setter det til livs.

foto: SIGBJØRN LARSEN tekst: ODD BRUCE HANSEN

”Blodfotet østersplukker”, på godt
norsk tjeld, er en av skjærgårdens
største og mest karakteristiske vadere. Hele norskekysten er dens
domene, fra Hvaler til Varanger.
Noen innlandsfugl å snakke om er
den ikke, men enkelte par hekker
ved større innsjøer, blant annet
Mjøsa. I Russland og Kasakhstan
er tjelden derimot vidt utbredt i
innlandet!
Alle fuglearter har et latinisert
vitenskapelig navn, bestående
av to ledd. For tjeldens vedkommende er det første (slektsnavnet)
Haematopus. Direkte oversatt betyr det ”blodfotet” og sikter til rosa
beinfarge. Ordet for blod kjenner
vi igjen i sammensetninger som
hemofili (blødersykdom), hemoglobin (proteinet i de røde blod-

legemene som frakter oksygen til
alle kroppens celler) og hemoroider. Pous (gresk) eller pes (latin)
betyr ”fot”, jfr. pedikyr (fotpleie),
pedal og pedestrian (engelsk
tviholder på latinen mens vi på
norsk sier ”fotgjenger” :) ).
Det finnes 11 arter i tjeldslekten
og den europeiske er tildelt artsepitetet ostralegus. Det betyr ”den
som plukker østers” og sikter selvsagt til spisevanene. Med sitt lange, kraftige nebb er tjelden perfekt
utrustet til å åpne alle slags muslinger, fra hverdagslige hjerte- og
blåskjell til den ettertraktede østersen. Kresen en tjelden imidlertid ikke – på åkrene gasser den
seg like fornøyd med meitemark
og insekter. Både på engelsk (Oystercatcher) og tysk (Austernfis-

cher) er tilknytningen til østers
beholdt, men svensker og dansker
sier ”strandskjære” (strandskata/
skade) på grunn av den svarte og
hvite fjærdrakten. Færøyingene,
som ofte føler seg nærmere knyttet til Norge enn Danmark, kaller
den tjaldur – og har utpekt vadefuglen til nasjonalfugl!
Tjeldene forlater oss i september-oktober for vinterasyl langs
Middelhavets og Afrikas strender.
Heldigvis vender de første tilbake
allerede i overgangen februarmars, som et av de aller første
tegn på vår.
Tjeldparet er tradisjonstro og
hekker gjerne på samme flekk år
etter år. Reiret er en enkel grop belagt med småstein, biter av muslingskall og kanskje en og annen

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

TM

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

Wright
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sauelort. Til gjengjeld er de to-tre
eggene perfekt kamuflasjefarget.
Ungene er heller ikke lette å få øye
på de første dagene (samler du på
frimerker husker du kanskje at en
tjeldunge inngår i fugleserien fra
1980).
Går du til Wikipediasiden ”Eurasian Oystercatcher” og gransker illustrasjonene, oppdager du
en gedigen identifikasjonstabbe
(tips: steinvendere). Tydeligvis er
ungtjelden heller ikke så enkel å
identifisere :).
Paret vokter hjemmeområdet
nøye, men møter de nabotjelden
ved territoriegrensen kan det
oppstå problemer. Skal man gå
over den usynlige streken og jage
naboen – eller holde seg på egen
side? Av og til blir det så vanskelig

å avgjøre at tjelden likeså godt begynner å stelle fjærene! Slik atferd,
som ikke synes å ha noen direkte
sammenheng med situasjonen
fuglen befinner seg i, kalles oversprangshandlinger.
Når det dreier seg om egg er
tjelden imidlertid sjelden i tvil.
En tjeld som hekket i utkanten av
en golfbane ble etter hvert særdeles upopulær. Den hadde nemlig
for vane å stanse golfballer som
trillet i nærheten av reiret … for
så å plassere dem trygt sammen
med egne egg! Hvordan golfspillere skal forholde seg i slike situasjoner står det visstnok lite om i
håndbøkene.
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Sannidal Bygg i skjærgården
Vi treffer Per
Henning Nilsen i
Sannidal Bygg en
stille kveld på Bærøy. Her er han i full
gang med å ferdigstille et nytt byggeprosjekt.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Nå skal hytta isoleres, og vegger og gulv og tak får et lag med
glava. Den dyktige snekkeren fra
Sannidal har gjort Langøymann
av seg. Nå driver han og to andre
kollegaer firmaet videre midt i
øyriket med hytteoppdrag rundt
seg på alle kanter. – Det kan bli litt
tungvint med at alt utstyret, verktøy og materialer som må fraktes
i båt, erkjenner han. Samtidig er
det mange oppdrag rett i nærheten, når bare folk får vite om oss.
Sannidal Bygg bygger nye hytter
og hus. De påtar seg også reparasjoner av gammelt og bygger terrasser og uteområder der det er
ønskelig. Den nye hytta på Bærøy
er satt opp med vedlikeholdsfrie
materialer i kledningen. Bordene

er behandlet med en type jernoksydering som gjør veggen mer
bestandig for vær og vind. Samtidig er fasaden mot sjøen preget

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

av glass. Det skal bygges svalegang
fra den gamle til den nye hytta.
Slik kommer ”den gamle bestefaren til å leie sitt nye barnebarn

i hånden”. Slik går det moderne
hånd i hånd med det gamle. Nå
håper han på at flere i skjærgården kan få øynene opp for at det

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
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har etablert seg et nytt byggfirma
i skjærgården.
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Trebåtverkstedet
på Furuholmen

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg hadde ikke anelse om at det lå
et trebåtverksted på Furuholmen.
Da jeg kom innenfor var det maskiner og båter og lakk og pussing
og gamle motorer og strålende
snekker i skjønn forening der
inne i verkstedet. Jeg hadde fått
nyss om at det var gjenopptatt en
gammel tradisjon med trebåtreparasjoner på Furuholmen. Det er
ikke hverdagskost at noen klarer
å etablere ny virksomhet i øyriket
basert på gamle tradisjoner. Det
har Glenn Martin klart. Som ferdig
utdannet båtbygger ved trebåtbyggeriet i Risør traff han kjærligheten fra Furuholmen i Kragerø.
Etter hvert ble han lei av pendlingen. Einar Gundersen hadde et ledig hobbyrom i kjelleren. Dermed
var det gjort. – Du kan vel si at jeg
var heldig med valg av svigerfar!
fleiper Glenn Johnny. Svigerfaren er nemlig minst like opptatt
av trebåter som ham. Det ble til
og med bryllupsfest i verkstedet.
Da var det litt mer ryddig her enn
det er her nå, sier Glenn Johnny.
Det tar enormt mange arbeidstimer for å få båtene i den stand
som han ønsker. Han er nøye og
vil at alt skal være perfekt. Stikker det ut en liten nagle må det
pusses mer. Gamle racere og mahogney og teak og crom og messing skinner som nytt. Båtene blir
nærmest til flytende møbler etter
behandlingen av kyndige hender
i trebåtverkstedet. Bordganger til
trebåtene må skjæres etter krumming og bestemte mål skal det bli
riktig. Til og med bordganger midt
i skroget og kjølen kan byttes ut så
båten fremstår som ny.
Glenn Johnny driver også båtopplaget på Tåtøy. Med tiden

Det lå et smykke av en trebåt og vippet
i bølgene utenfor trebåtverkstedet på
Furuholmen. Inne var Glenn Martin
Marigård og Einar Gundersen i full gang
med å skifte ut bordgangen i en
gammel kogg. Trebåtbverkstedet
på Furuholmen med tilhørende
båtopplag på Tåtøy drives av
den dyktige trebåtbyggeren
Glenn Martin Marigård.

drømmer han om reoler til båtene
. I dag må båtene flyttes rundt.
Her om dagen kom han inn i båtopplaget og hørte at det pep fra
baugen på en av båtene. Så var det
to små søte kattunger der inne. Jeg
hadde ikke hjerte til å gjøre meg
av med dem, selv om jeg egentlig
ikke liker katter i båtopplaget. Så
jeg måtte sette de ut til mammakatten i en eske. Livet som båtreparatør på en øy kan by på de fleste overraskelser. Han utfører alle
typer båtreparasjoner på alle typer trebåter og er det en gammel
marna som trenger en overhaling så går vel det også greit. For
et par år siden var det noen som
bad meg ta vare på en seilbåt for
dem. Det gjorde jeg. Men de har
aldri kommet og hentet den! Det
skjønner jeg ikke for seilbåten er
flott. Imidlertid har de heller ikke
gjort opp regningen for arbeidet
så det ligger kanskje noe der. Stort
sett er folk veldig flinke til å ta vare
på båtene sine. Folk som har en
gammel trebåt har jo ofte også en
god kultur med seg. Furuholmen
og Tåtøy har i alle fall blitt en virksomhet og to kattunger rikere.

Einar Gundersen og Glenn Martin
Marigård i full gang med å skifte ut en
bordgang
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De fulgte en ide og skapte

Norges råeste hagesenter!
- Det meste går som planlagt; godt besøk i
hagesenteret, god omsetning i kafeen med
hjemmebakst og enkle småretter, kaffebar
med skjenkebevilling og god utvikling for
anleggsgartnervirksomheten.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Når Trond og Monica Farsjø skal
gjøre opp status etter snart tre
måneders drift i Sannidal, er det
i forvisning om at alt er på stell.
De har fått akkurat den ønskede
synergieffekten mellom Kragerø
Hagemiljø AS og Trond Farsjø AS.
- Alle innkjøp til gartnerjobbene
gjøres i hagesenteret, der kundene kan velge produkter for å få
frem akkurat det de ønsker i sitt
utemiljø, sier Trond Farsjø.
Anleggsgartnermesteren har
11 helårsansatte, mens det er 13
ansatte i sesongen i Kragerø Hagemiljø, med andre ord en av Sannidals største arbeidsplasser.
- Vi går våre egne veier og er
ikke så opptatt av hva andre hagesentre gjør, sier Monica. Hun står
for vareutvalg og design. Det siste

er viktig. Det skal være en opplevelse å besøke Kragerø Hagemiljø.
- Kundene setter pris på god oversikt. Det blir lett kaos hvis alt stappes inn på et lite område, sier hun.
At kundene er fornøyde har hun
utallige eksempler på.
Kaffebaren med skjenkebevilling fikk stor oppmerksomhet ved
åpningen. Det er ikke så mange
som kjøper øl i baren, men man
har jo muligheten. Og kaffen er
kjempegod! Dessuten har Monica
og Trond planer å drive selskapslokaler. Den første bestillingen
på julebord er allerede kommet,
og utover vinteren er det planlagt
kursvirksomhet.
Både Monica og en av de ansatte har kokkefagbrev, så det blir
nok fokus på god mat i tiden som
kommer.
Det dreier seg utvilsomt om

Norges råeste hagesenter, hvis
man kan bruke et slikt uttrykk.
Fossen i bakkant av hagemiljøet
skaper stemning, og det er trær
og planter her man ikke finner
mange andre steder. Hva med et
80 år gammelt oliventre til 15000
kroner? - Vi skal ha et mangfold
av varer, og alt skal ta seg skikkelig
ut - som en utstilling, sier Monica.
Trond og Monica fulgte en ide
og skapte et hagesenter sammen,
som det ikke finnes maken til. Når
det gjelder anleggsvirksomheten,
er de aller fleste oppdragene i
skjærgården. Ansatte med solid
kompetanse innen muring og
tømring gjør at Farsjø kan påta
seg de mest kompliserte jobbene.
Han nøler ikke med å rose de ansatte, blant annet når det gjelder
legging av skifer. - Der er det ingen
som slår oss!

Barbro Libekk i veksthuset.

Nina Grunnvik i kaffebaren, klar med
hjemmebakst, småretter og drikke
etter smak og behag.

Glassrekker med syrefaste stolper,
vakkert og vedlikeholdsfritt.

Unike badeplattformer
til allmenn bruk.

NYHET!

Unike badeplattformer til allmenn bruk!

Nyhet! G
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– både i tre, s

Unike badeplattformer
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til hjemmet, hytta, bryggen, gården og bedriften.

Tlf. 35 99

Unike badeplattformer til allmenn bru

Smia kan påta seg totaloppdraget med bygging av plattinger og terrasser,
både i tre, skifer/betong samt levegger.

ALT
I SMIJE
ALT
SMIJERN
ALT
II SMIJERN

GJERDER
- PORTER
- REKKVERK
-M
GJERDER
- PORTER
- REKKV

GJERDER
- PORTER
- REKKVERK
Årøsvingen
- 3770 Kragerø
- tlf 3

www.smiakragero.no

www.smiakragero
www.smiakragero.no

Dalane Industripark • 3770 Kragerø
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Kragerø
- tlf -35t
Årøsvingen
- 3770
Kragerø

Dalane Industripark, 3770 Kragerø - tlf. 35 99 05 85
Dag: 90 20 51 61 - Kjell Ove: 97 00 28 14
www.smiakragero.no - epost: kjella@smiakragero.no
Årøsvingen - 3770 Kragerø - tlf 35 99 05 85 - mobil 90 20 51
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Kragerø
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l

Skjærgårdsliv

Trond og Monica Farsjø tar en pust i bakken mellom slagene. Det er en hektisk tid både for hagesenteret og anleggsgartnervirksomheten.

Galleri inspirasjon 2012

Byggmester

Olaf Haugland

Jomfruland

Skolen:
18.06 - 01.07: Cecilie Andersen, Porsgrunn - maleri.
Anders Heisholt, Porsgrunn - maleri
02.07 - 08.07: Tone Sterner, maleri
09.07 - 15.07: Johannes Nielsen, Lillesand - oljemaleri, akvarell.
Se også Velhuset: (ca 50 av hans malerier, ikke til salgs)
16.07 - 22.07: Kari Ellefsen Haugen, Porsgrunn - keramikk, foto, m.m.
Tore Jørgensen, Asker - marinemaler
23.07 - 29.07: Yngve Åsen, Oslo - maleri, kort

Se vår nye huskatalog med en rekke moderne og også
tradisjonelle bolighus, www.konsmohus.no

Velhuset:
29.06 - 06.07:
07.07 - 08.07:
09.07 - 15.07:
09.07 - 15.07:
16.07 - 22.07:

Årø Hobbyklubb v/Grete Bjørnsvik, Kragerø - salgsutstilling
Jomfrulandsdagene
Johannes Nielsen, Lillesand - visning av en del av hans produksjoner (ikke salg)
Monica Lorentsen, Vikersund - Casparas smykker
Hjørdis Aas Langemyr, Songe - maleri. Eva Solgaard, Skien - maleri.
Christina Straume, Vollen i Akershus - bildekunst.
Hans Jacob Solgaard, Skien - foto
23.07 - 29.07: Grethe Lise Thorsen, helle - toving, strikking, hekling m.m.
Jan Ivar Johannessen, Kragerø - maleri

Bua:
09.07 - 15.07: Astrid Gresmo, Rælingen - glasskunst
16.07 - 22.07: Kari E. Haugen, Porsgrunn. (Se skolen). Tore Jørgensen, Asker
Gamletårnet:
Åpent fra 1. juni - 19. august. Man – lør. kl. 12.00-16.00, søndag kl. 12.00-18.00
Ellers i året kan det avtales for gruppebesøk på tlf.: 951 41 472

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

Jomfrulandsdagene:
Lørdag 7. og søndag 8. juli ved Velhuset. Begge dager fra kl. 11.00.

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

Skolen
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Lars Børre Lofthaug – størst i vårt distrikt

Det lønner seg å leie
lifter og maskiner
tekst og foto: WILLY NILSEN

Etter et besøk hos Lars Børre Lofthaug i Sannidal er vi ikke i tvil: Det
er ikke god økonomi å kjøpe lift,
henger, gravemaskin eller småmaskiner så fremt ikke behovet er
nærmest ekstremt. Det er sannsynligvis mye rimeligere å leie
maskin hos Lars Børre, som faktisk er størst på slik utleie mellom
Porsgrunn og Arendal. Innover i
landet må du til Kongsberg for å
finne et lignende tilbud. – Vi leverer aller mest til bedrifter, men har
også mange private kunder, sier
innehaveren av Lift og Maskinutleie AS, som er bedriftens offisielle
navn.
- Vi har gravemaskiner fra 1.7 til
5.5 tonn, lifter fra 6 til 18 meter og
leverer alt av redskap og maskiner
til skog, hus og hage. Vi har flis-

kuttere, motorsager og borutstyr
til grunnarbeid. I realiteten kan vi
skaffe alt av maskiner, og i alt har
vi 200 lifter tilgjengelige via et utstrakt samarbeid, sier Lofthaug.
- Vår intensjon er å gi den beste
servicen til den beste prisen og
med størst mulig fleksibilitet!
Med lang erfaring fra transport,
graving, skog og bygg(mesterbrev)
vil vi kunne guide deg frem til
gode løsninger. Vi er også behjelpelige med håndverkerformidling
innen de fleste bransjer.
Lofthaug holder til ved Kjølebrøndsveien i Sannidal, ca en
kilometer mot Levang fra Volumsenteret.

Vi kan skaffe alt av maskiner og
utstyr, sier Lars Børre Lofthaug.

Føl deg fri!
AUTOKLIPP

800 KvAdrATmeTer AKsjOnsrAdIUs f LAder seg seLv f
KLIPPer I regnvær f Kjører UTenOm hIndrInger f
sTOPPer UmIddeLbArT hvIs nOen LøfTer På den

Jernbanetorget, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 16 68 - post@jernia-kragero.no
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ALT INNEN RØRLEGGERARBEIDER I HYTTER OG HUS

OLE & TORES
RØRSERVICE AS
Ole A Knatterud - Mob. 952 31 576 - oknatterud@yahoo.no

K R A G E R KOnKurrAnsedyKTige
Ø

Tore Landmark - Mob. 920 84 539 - tlandma@online.no

priser
bAderOMsinnredninger
Og uTsTyr
ALT Av pOrseLen
vArMepuMper
KLOAKKpuMpesTAsjOner
guLvvArMe

F L I S & M U R
pOrsgrund

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

www.krageromur.no
Kragerø flis og mur leverer alt innen
murarbeider ute og inne.
Høy fagkunnskap på våtrom.
Leverer alle typer membraner til våtrom.
Sentral godkjenning tiltaksklasse 2. for murarbeider.
Kostnadsfri befaring.
Tett samarbeid med tekniske fag.
Høy lokalkunnskap om Kragerøskjærgården.
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Skjærgårdens arkitekt tjenester

Velkommen til

Onkel Oskar

Åpent hver dag fra 11.00-03.00
hver dag i sommer.

Matservering
til kl. 22.00

Mer enn 30 års erfaring!
Ring meg på mobilen

Vår populære pub åpent
til 03.00 untatt søndager.

900 92 064

18 års grense.

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

Kragerø P.A. Heuchs gate 7-9
Tlf. 97 75 12 62 - www.onkeloskar.com

Arkitekt Øyvind Kristiansen tlf. 35 99 02 81

I denne spalten presenterer vi ord og begreper fra lokalmiljøet før og nå.
Send oss gjerne dine forslag, eller om du har noe å bidra med i tilknytning
til denne spalten på post@skjaergårdsliv.no.

“Sjessen”
“Kragerøsk”

Jeg er så sjessen på fisk. Det kan man finne på å si dersom man har lyst på et fiskemåltid. Å
sjesse på noe betyr altså noe man har lyst på. Noen sier også at de er “fysne” på noe godt for
eksempel. Mer ukjent er det kan hende at sjesse også kunne brukes om personer. “Ei skikkelig
sjesse,” var et utrykk som også kunne benyttes om ei flott dame som gutta hadde lyst på!
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OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER

Victoria Hotel
SkreDDerSyDD oppholD i kragerø

Hus, Hytte
og industritomter

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.

renseanlegg
natursteinsmur
staBlet med
maskin
levering
av sand,
grus, jord
og stein
Boring og
sprengning

ENTREPRENØRFIRMA

Sp
oss ør
tilbuom
d!

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

Leif Øygarden a/s

Maskinentreprenørenes Forbund

GRAVING - SPRENGNING - TRANSPORT

3766 Sannidal - Tlf. 35 99 02 18 - Fax. 35 99 08 09 - Mob. 918 77 023 - 958 98 248

www.øygarden-as.no

Når fagkunnskap teller!
NYBYGG OG REPARASJONER AV HYTTER OG HUS

Sagedal og Andresen

Byggmesterfirma AS

Kragerø I Telefon: 90 18 40 03 I E-post: leifharald@sabygg.as
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Tlf. 93 20 52 76
–

JAN HOLM
Sjådamvn. 24

•
•
•

a/s

• 3770 Kragerø

Verdi
Tilstand
Skade/skjønn

velkommen til

• takstholm@tamail.no

2 hyggelige familiedager!

Jomfrulandsdagene

Over 30 års
takseringspraksis med
bred og god
kunnskap
i lokalmarkedet!

lørdag 7. og søndag 8. juli
ved Velhuset/skolen. Åpent 11-16

lørdag:
l Ekstriørbedømming av hest
+ utstilling av div. smådyr
Begge dager:
l Pilkast
l Posekast
l Tipping på godteri
l Fiskedam
l Hesteskokast
l Åresalg
l Basar/utlodning
l Kafésalg
l Salg fra grill

åpent
glassverksted
andølingen 2 / øverst i kirkegata

søndag:
l Sykkelritt idealtid
l Loppemarked (starter kl. 11.00)
l Auksjon

man - fre 10.00 -17.00 / lør 10.00 -14.00

Jomfruland Vel

Besøk byens
stormagasin!
l
l
l
l
l

Parfymeri
Lærvarer
Reiseeffekter
Leketøy
Babyutstyr

KRAGERØ TLF. 35 98 16 11

Alt samlet på 500 m 2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Veiarbeid på Gumøy
Næringslivskonsulent
Skjærgårdsliv vokser videre og har
behov for en næringslivskonsulent som
arbeider med våre næringslivskontakter
og annonsører. Du er blid og utadvent og
liker å selge. Du kunne kanskje tenke deg
en ekstrajobb? Du har nese for hva som
rører seg i næringslivet i Kragerø og du
er opptatt av å se deres muligheter for
god eksponering, og gjøre noe med
dem. Lønn etter avtale.
Send søknad til
sigbjornlarsen@gmail.com
innen 15. juli 2012
SOMME R 2011
NR. 23 6. ÅRGANG

« Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg

Vi ønsker dere
NR. 19 6. ÅRGANG SOMMER 2010

en God Jul og

et gnistrende Nytt

År!

ÅRG ANG
NR. 26 7.

VÅR 2012

NR. 25 6.
ÅRGA NG
VINTE R 2011

Flere veiløse hytter og hus på Vestre Gumøy får nå vei.
Nå bygges det ny vei på Gumøy, forteller
Roy Isnes, som har sendt oss dette bildet av
veiarbeidene.
Veiarbeidene foregår for å få vei til tidligere veiløse hytter og hus på Vestre Gumøy.

Veien blir 1,5 km lang og er kostnadsbePå krepsefiske
regnet til kr 1 mil. Takket være økonomisk
i Skagerrak
bidrag fra fastboenede og feriegjester så
kunne veien påbegynes. Veien skal stå ferdig senest 1. Juni 2012.

side 10-11

Haba, haba

på Arøy!

holmen
En gang Geit en!
olm
–alltid Geith

Gode tilbud hos oss nå!

NYHETER

● Ny automatikk
– kan styres via Iphone
● Glidelås-screen
– tåler opptil 100 km/t
vind, egenprodusert
● Selvrensende
markiseduk

utvendige persienner

screen

TrelasT
PlaTer
skruer og sPiker
Vinduer

SESONGENS

garasjeporter

vindus- og terrassemarkiser

MARKISER, PERSIENNER
SCREEN OG GARASJEPORTER

terrassemarkiser

Morgan Thorsen
Tlf: 976 72 550

●

markiser

●

persienner inne/ute

●

lamellgardiner

●

plisségardiner

●

screen

●

levegg

●

vindussprosser

●

garasjeporter

Ring GRATIS:

egen fraktebåt i skjærgården.
Forutsigbar levering

Vi er god på pris og kvalitet

Fasadeprodukter er en av landets ledende leverandører av solskjerming og garasjeporter. Våre medarbeidere er meget dyktige fagfolk med lang
bransjeerfaring. Vi kommer gratis hjem til deg,
tar mål og kommer med
gode råd og løsningsforslag tilpasset
ditt behov.

alT i byggeVarer

800 80 488

www.fasadeprodukter.no
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Sommer
sol, glede og deilig

.-.100.99.39.59.-

Frukttrær

Alt av hageroser

3 for 2
ta tre, betal for to

Plantejord

3x50 liter

Kugjødsel

139.- 99.Kompost 50 liter

Milano hjørne
inkl. bord

12990-

BoGrønt Ørvik
Plantemarked

Bladlilje

Lobelia

12 cm potte

Femtunge

12 cm potte

Man - fre 09-20 l Lørdag 09-16 l Søndag 12-16
Finn oss på bogront.no
Dalaneveien 2, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 36 00

