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Sett fra
Sildebukta
Det synes ikke å være noen grenser for hva privatpersoner med eiendom i skjærgården må finne seg i av den såkalte allmenhet (deg og meg).
Historien om Kubukta på Jomfruland som Jørgen Haave bringer til torgs i
denne utgaven av Skjærgårdsliv, er et av de råeste overtramp jeg har sett mot
enkeltpersoner og eiendomsrett i Kragerø.
En ordførerkandidat fra Arbeiderpartiet i Bamble har som talsperson stilt seg i
spissen for et ”dugnadslag” og startet rydding av en privat strand på Jomfruland,
fordi folk vil heller bade der, for ”det er så fint å bade der.” Da eieren forsøkte
å stanse dem, fikk han til svar at det hadde ikke han noe med! De hadde nemlig
alle rettigheter og kunne gjøre som de ville!
Skulle man følge denne logikk kunne jeg når som helst intervenere huset til
Jens Stoltenberg fordi jeg heller ville bo der, fordi jeg synes han har så fint hus.
Hvor langt er vi villige til at dette skal gå?
På Jomfruland finnes det flere offentlige strender som folk kan bade på. I
stedet okkuperer mobben en privat strand som de synes er finere. De starter
å rydde den for tang mot eierens ønske, og de fortrenger eieren fra hans egen
strand og brygge ved å okkupere plassen. De klaget til og med over at eieren av
brygga ikke hadde fått somlet seg til å få ut badetrappen!
På vår strand i sommer ble jeg invadert av det ene ”bærlaget” etter det andre.
Unger som bare valser rett ut på bryggene, som om det skulle være deres egne.
Jeg lurer på hva foreldrene deres ville ha sagt hvis jeg hadde latt mine barn valse
ut på deres terrasser eller brygger? En av ungene satte seg til å drite midt på
stranda!
Det koster åpenbart å ha fine strender, for da har allmenheten alle rettigheter.
Sier man noe blir man til den sure gamle hytteeieren som ikke kan tåle å ha folk
innpå seg. Det hadde kanskje vært ok for noen enkelte besøk, men at en privat
strand skal kunne okkuperes av andre så til de grader, så de fortrenger eieren og
hans familie, kan umulig ha vært hensikten til lovgiverne bak friluftsloven.
Noe av problemet bunner i at denne loven ble laget før presset på strandsonen ble slik som i dag. Det var bondens åkre og innmark man var opptatt av å
skjerme. Loven sier ingenting om strender og brygger.
Dugnadsgjengen på Jomfruland viste frem sitt sanne jeg da ordførerkandidaten utbasunerte at hun synes strengt tatt ikke at eiendom langs kysten skulle
være privat i det hele tatt. Det er kanskje en våt drøm til de eiendomsløse, men
det er i alle fall ikke min politikk.
Offentligheten har sørget for en skjærgårdspark for allmennheten i Kragerø
på over 6000 mål. Det skulle være dermed være mer enn nok plass for alle som
også ikke har en eiendom i skjærgården, til å bade og sole seg og kose seg over
sin ferie. Og helt unødvendig å ødelegge den for andre.
I følge friluftsloven så skal man ikke være til utilbørlig sjenanse for eieren.
Det blir jo dermed et definisjonsspørsmål. For meg er denne grensen for lengst
overskredet.
Selvsagt skal folk kunne spasere forbi på annen manns grunn, selvsagt må det
være lov til å ta seg et bad på en fredelig og hyggelig måte. Det går jo til og med
an å spørre eieren først!? Det ville i alle fall ha vært normal høflighet. Men det
har antakelig gått for langt begge veier. Ungene er oppdratt til at alt er sitt, og
at de kan gjøre som de vil. Og nåde den som snakker til slike gullunger. Mange
dårlige erfaringer gjør eierne sure og grinete, og i stand til å gjerde og skilte, og til
å slippe løs bikkja og jage fantepakket dit de hører hjemme.
Jeg tror den eneste farbare vei er å gjennomgå friluftsloven på nytt. Brygger
og strender må defineres klart som privat grunn, som folk ikke bare kan ta seg
til rette på. Det må også klart defineres hva som menes med utilbørlig sjenanse.
For eksempel så er 50 meter fra brygge og hyttevegg og terrasse en slik objektiv grense. Det må være mulig for eieren å bortvise folk som nettopp er til slik
sjenanse. Det er ikke hyggelig å komme ned til morgenbad
eller til en stille kveld på brygga, dersom horder av allemanns
unger skriker og skråler og driter, og gjør det utrivelig og
nærmest umulig å benytte sin egen eiendom.
Eller skal vi bare flytte inn hos Jens?

Silandpar tar av ved Røsholmen

Kragerø skifter farge sammen
med årstidene. Allerede i
september blir pulsen i
byen roligere. Kragerø
blir et idyllisk sted å ta
en pause i hverdagen
og å slappe av i.
Victoria Hotell ble bygget i 1880, og har drevet under
navnet Victoria Hotell siden 1901.
Den karakteristiske, rosa bygningen i sentrum av Kragerø huser 33 rom i mange
størrelser. Alt fra komfortable enkeltrom til
større suiter. Mange av våre rom og suiter har
balkonger med fin sjøutsikt.
Allerede på begynnelsen av 1900-tallet var
sjøfartsbyen Kragerø i Telemark et yndet feriemål for kunstnere og forfattere. De kom for å
oppleve sommeren, byen og skjærgården.
Som driver av Victoria Hotel vil jeg naturligvis
gjerne at gjestene skal komme til hotellet i Kragerø året rundt. Fordi denne byen og naturen
omkring har så mange rike kvaliteter hele året.
Selv kommer jeg fra Nederland. Det er et fan-

«på

tastisk fint land, men svært tett befolket. I Norge
er det mer plass. Det gir rike muligheter til blant
annet naturopplevelser. Derfor kom familien
min og jeg til Norge og til Kragerø. Et fantastisk
vakkert sted. Nå sitter jeg og ser utover skjærgården. Og jeg har en oppfordring til alle om å
bruke naturen, bruke skogen, bruke sjøen, bruke hverandre! Komme oss ut!
Jeg ønsker alle en riktig god høst og velkommen til Victoria Hotel!
Annerieke Barree

Kjølvannstripen
Livet er som en kjølvannstripe,
lager en vei i det veldige hav.
Elter og velter som røyken fra pipe,
før den slukner og dør, og legges i grav.
Fra store båter, det blir store gater,
men like forgjengelige er de for det.
Da var det bedre å seile som tater,
og få tid til en stripe av morild å se.

Sigbjørn Larsen
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Fellesgjeld:
Total:
Fellesgjeld:
Fellesutg.:
Total:
Fellesutg.:

STABBESTAD - KRAGERØ
STABBESTAD - KRAGERØ
Stabbestadveien, 3788 STABBESTAD
Meget
attraktiv leilighet
overSTABBESTAD
to etasjer i forbindelse med selve hotellet. Leiligheten inneholder: Stue med
Stabbestadveien,
3788
åpent
soverom,
2 bad,
2 balkonger.
Leiligheten
er 2-delt,
hoveddel
med inneholder:
stue, kjøkken,
bad,
Megetkjøkken,
attraktiv 2leilighet
over
to etasjer
i forbindelse
med selve
hotellet.
Leiligheten
Stue
med
1soverom
og balkonger,
samt
mulighet
for å adskille
egen del
med soverom,
ogstue,
balkong.
åpent kjøkken,
2 soverom,
2 bad,
2 balkonger.
Leiligheten
er 2-delt,
hoveddelbad
med
kjøkken, bad,

1 557 165,2 247 165,1 557 165,9 426.,2 247 165,9 426.,-

Eierform:
Finnkode:
Eierform:
Parkering:
Finnkode:
Parkering:

Sameie
37182182
Sameie
1
37182182
1

Primærrom: 71 m2
Bruksareal: 71 m2
Primærrom: 71 m2
Balkong:
2
Bruksareal: 71 m2
Balkong:
2

Antall rom:
Byggeår:
Antall rom:
Byggeår:

1
2005
1
2005

Prisant.: 690 000,- + omk.
Prisant.:
690Helliksen
000,- –+megler
omk. MNEF – Mobil: 40 40 19 77 – bjorn@m-o.no
Ansv.megler: Bjørn
Visninger:
avtale med
megler
Ansv.megler: Etter
Bjørn Helliksen
– megler
MNEF – Mobil: 40 40 19 77 – bjorn@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

1soverom og balkonger, samt mulighet for å adskille egen del med soverom, bad og balkong.

BÆRØY - KRAGERØ
BÆRØY - KRAGERØ
Østre Bærøy 17, 3783 KRAGERØ SKJÆRGÅRDSRUTE
Hytte
dorom,
3 soverom,
kjøkken og stue med utgang til en meget stor terrasse som
Østregang/entré,
Bærøy 17,bad,
3783
KRAGERØ
SKJÆRGÅRDSRUTE
strekker
seg rundt bad,
hele dorom,
hytta. Høyt
og solrikt
beliggende
med
finutgang
utsikt tiltilsjøen.
Innlagt
Innvendig
Hytte gang/entré,
3 soverom,
kjøkken
og stue
med
en meget
storstrøm.
terrasse
som
do.
2 båtplasser
i felles
strekker
seg rundt
hele bryggeanlegg.
hytta. Høyt og solrikt beliggende med fin utsikt til sjøen. Innlagt strøm. Innvendig

Eierform:

Selveier

Byggeår:

1985

Eierform:

Selveier

Byggeår:

1985

Tomteareal: 1353 m2
Soverom: 3
Tomteareal: 1353 m2
Soverom: 3

Finnkode:

35899520

Finnkode:

35899520

Prisant.: 2 730 000,- + omk.
Prisant.:
2 730
000,+ omk.
Ansv.megler: Jan
I. Opthun
– advokat
MNA/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no

Visninger:
avtale –med
megler
Ansv.megler: Etter
Jan I. Opthun
advokat
MNA/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

do. 2 båtplasser i felles bryggeanlegg.

Eierform:
Byggeår:
Eierform:
Byggeår:

HALSEN - KRAGERØ
HALSEN - KRAGERØ
Stavnesveien 32, 3790 HELLE
Godt vedlikeholdt32,
hytte
medHELLE
god standard med kort vei til sjøen. Solrik beliggenhet, bilvei helt frem og
Stavnesveien
3790
parkering
på egen hytte
eiendom.
100 meter
sjøen.
innlagt bilvei
vann helt
og strøm.
Stor
Godt
vedlikeholdt
med Kun
god ca.
standard
med til
kort
vei tilBryggeplass.
sjøen. SolrikUthus,
beliggenhet,
frem og
terrasse
rundt
hele eiendom.
hytta. Inneholder
bad, til
stue
medBryggeplass.
peis, kjøkkenhjørne,
2 soverom
parkering
på egen
Kun ca. entré,
100 meter
sjøen.
Uthus, innlagt
vann og
og hem.s
strøm. Stor

Festetomt
1977
Festetomt
1977

Primærrom: 50 m2
Bruttoareal: 54 m22
Primærrom: 50 m
Bruttoareal: 54 m2

Tomteareal: Ca.600 m2
Soverom: 2
Tomteareal: Ca.600 m2
Soverom: 2

Prisant.: 1 690 000,- + omk.
Prisant.:
1 690
000,+ omk.
Ansv.megler: Jan
I. Opthun
– advokat
MNA/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no

Visninger:
avtale –med
megler
Ansv.megler: Etter
Jan I. Opthun
advokat
MNA/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

terrasse rundt hele hytta. Inneholder entré, bad, stue med peis, kjøkkenhjørne, 2 soverom og hem.s
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Da jeg var liten opplevde jeg øya som en fangeøy.
I dag er den vårt ferieparadis, sier Dag Skjønstad.

Lyskula
fra fangeøy til ferieparadis

4

Skjærgårdsliv

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Lyskula er som navnet tilsier en
kuleformet øykolle som omgis av
lys og luft og hav på alle kanter.
Det var besteforeldrene til Dag
som først bygde her ute i 1938.
Den gamle kjøkkeninnredninden
står enda. Ikke alle hytter av i dag
har en kjøkkeninnredning fra før
krigen!
Mine besteforeldre skulle alltid
ut hit, forteller Dag. De satte over
Rognsfjorden i all slags vær. Kjørte
en kogg med en 4,5 hesters Marna
helt fra Gråten i Skien og til Lyskula i Kragerøskjærgården. Det måtte jo ha vært en dagsreise!
De var malere begge to. Jeg vokste opp i whitesprit og terpentin.
Det var bestemor som var mannen i forholdet. Bestefar jobbet på

Union. En dag kom bestemor inn
og hentet ham på gølvet i fabrikken. – Bernhard! Du er sykemeldt!
Kom med meg! Så tok de båten og
reiste til Lyskula! Ha.ha! Det hadde aldri gått i dag.
Da jeg var barn synes jeg det
å være alene her på holmen
sammen med de to gamle kunne
være som å være på en fangeøy
som Alcatraz eller Bastøy. Men i
dag er det jo ferieparadiset vårt
over alt på jord. Jeg ville ikke ha
byttet det ut for noen pris. Tror
mine besteforeldre kjøpte Lyskula
for 600 kroner. Jeg vet ikke hvordan de fikk det til, for de var jo
vanlige arbeidsfolk. De var i alle
fall veldig arbeidsomme. Jeg vet at
de jobbet for folk i Kragerøskjærgården både med å vaske tøy og
frakte grisunger. Alle materialer,
sand og sement til hytta fraktet de
også i koggen over Rognsfjorden.
Dere må ikke finne på å sette over
i slikt vær, sa de til dem. Men de
hadde bestemt seg. Over Rognsfjorden bar det med sand og sement i koggen i en grusom vind.

Over kom de. Jeg kunne ha gitt
all mat i verden når vi kom fram
til Lyskula, sa bestemoren etterpå. Heldigvis fikk jeg av og til dra
til Jomfruland og leke med noen
barn der ute, for der hadde noen
slektninger hytte, forteller Dag.
Der var det flere barn og der kunne jeg komme meg litt mer rundt.
Besteforeldrene kjøpte også et
stykke land på Stråholmen. Fjorten mål opp fra moloen som i dag
er sauebeite. Vi får vel ikke lov til å
bygge, men har tenkt litt på asylmottak. Da får vi vel statsstøtte
også?
I dag er det han og konen Anne
May som ferierer på holmen. Dag
deler sesongene sammen med sin
bror. De bytter 15.juli år om annet.
Slik får de alle årstider på holmen.
Jeg hører stillheten her ute. Ingen
mopedlyder eller biler. Det er jo
nå utover høsten at det er den fineste tiden her ute når alle badegjestene har reist og vi har skjærgården helt for oss selv. Anne May
er fiskerjente. Dag kjører båten. På
Eksefjorden fikk de en flott høst5

makrell. Den skal røykes i nyinnkjøpt røykeovn fra Valle. Den skal
røykes med rødsprit og spon og
bresk (einer), slik de gamle gjorde det. Det blir best smak med å
bruke mye bresk, sier Anne May.
Hun gleder seg til røkt makrell fra
Lyskula.
Det hender det er storm her
ute. En gang ble vi værfaste her i
elleve dager. Vi turte ikke å sette
over Rognsfjorden. Det blåste så
det skummet av vannet. Heldigvis
klarte vi etter hvert å karre oss til
Kragerø og fikk gått på polet og
apoteket, så vi fikk med oss det
mest nødvendige.
En vinter krabbet vi oss i land
på Lyskula 14. Februar. Det var
iskaldt og jeg krabbet i land med
fanglina mellom tennene, husker Anne May. Akkurat som besteforeldrene hr det å komme
ut til Lyskula i all slags vær hele
året gjennom nærmest blitt en
besettelse. Du skjønner det når
du kommer opp, setter deg ned i
sofaen og ser ut over havet, mens
nytrukket kaffe serveres fra krus

med ”Lyskula” på og fersk rullekake står på bordet!
Det gamle kjøkkenet har også
en annen hemmelighet og varte
opp med. Under en lem i kjøkkengulvet finnes holmens vannkilde
på mer en 1000 liter friskt vann!
På veggen henger blikkøsa som
den alltid har gjort.
Nå vokser lyngen over heirabbene og farger holmen snart i
rosa, grønt og fiolett. Hvis vi hører noe her ute så er det folk som
skriker om hjelp fordi de har gått
på båen. Det ligger en båe midt i
sundet, som var merket før, men
vinterstormen tok merket og den
har ikke blitt merket igjen. Det
hender mer enn en gang at vi må
komme og dra folk og båter av
denne båen. Dette burde vel være
noe for forsikringsselskapene og
ta tak i. Det ligger jo dyre propelldeler og bunnstoff i alle slags farger på skjæret som befinner seg
20 centimeter under havflaten
midt i sundet. Du kan nesten ikke
unngå å gå på. Du får bare håpe at
det er folk på Lyskula!
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Tenk deg en golfrunde på en av Norges flotteste golfbaner. Eller bare en tur i gnistrende
høstfarger. Kanskje du kommer i båt? Vi kan hente deg og dine på brygga i våre golfbiler!
Inne hos oss er peisen tent. Du kan få en deilig ryggmassaje og koble av fra hverdagens
stress og mas. Unne deg litt egentid. Ta vare på deg selv! Det har du fortjent. Ta med din
kjære! Det har dere fortjent! La dere gli ned i varmt vann. Nyt utsikten på Kragerøs tak
utover en av Norges vakreste byer. Ta en varm badstu og en dusj. Overrask din kjære
med champagne på rommet. Kom ned til en herlig velsmakende middag i restauranten.
Menyen er preget av skog og jakt og vilt. Nyt en god rødvin til måltidet.
Synk ned i deilige senger med en praktfull utsikt ut i høstnatten.
Høsten er spatid! Velkommen til Kragerø Resort!

Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad
Telefon: +47 35 97 11 00 / Booking: +47 35 97 11 50 / booking@krageroresort.no
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Eksefjorden
Jeg har ofte spekulert på betydningen av navnet
Eksefjorden, og tror nå endelig at jeg har funnet
løsningen.
Når jeg sitter på hytta om våren, så
kommer båtene ofte østfra og vestover
over Eksefjorden. Når det nå er høst, så
går trafikken ofte motsatt vei. Forbausende mange seilbåter går for motor
og folk kjører det remmer og tøy kan
holde for å komme hjem til Bestumkilen med Bavariaen før høsten setter

inn med striskjorta og havrelefsa etter
ferien. Det var imidlertid under mitt
arbeide med vikingtidshistorien fra
distriktet at jeg tror jeg fant den endelige løsningen på navnets betydning.
Fjorden er helt sentral langs kysten
fordi den indre leden eller Toner-leia
nettopp munner ut her. Det har den

K R A G E R Ø

vært til alle tider. På Vågøy like ved
finner vi bygdeborgen med den naturlige vågen eller havna, hvor trossa og
skipsspantet av eik til et vikingskip er
funnet. Fjorden har altså til alle tider
vært en sentral led for skipstrafikken.
I tidligere tider var det jo selvsagt ikke
verken motor eller plastbåter. Båtene
ble imidlertid ofte bygget av eik, eller
ek. Faktisk så ble de vanlige flatbunnede båt-typene ofte kalt eke. Den ble
rodd med årer. I Kragerø kjenner vi

F L I S & M U R

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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eken som pram.
Det var altså den
mest vanlige robåten som ble kalt for eke.
Det var selvsagt også denne båten
som i tidligere tider også var oftest å
se på Eksefjorden. Ek-se-fjorden. Fjorden der man softe kunne se ekene. Tok
du han?

Skjærgårdsliv

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Min fars gamle trangborede, langløpede, Baretta, en lynrask italiener,
med nypusset crom, var forsynt med
kaliber 12 til formålet. Det er alltid
med en viss spenning jeg går til skogs
på slike jaktturer. Jeg er mer oppmerksom enn når jeg går en vanlig
tur i skogen. Sansene er mer skjerpet.
Ørene på stilk. Føttene settes varsomt
i bakken for å unngå unødvendige lyder som kan skremme opp dyrene.
Ofte forsøker jeg å ha vinden mot
meg. Så er det ikke så lett for dyrene
å oppdage jegeren. Rådyrene har en
utmerket hørsel og luktesans og er
nesten umulige å snike seg inn på.
Vi jakter med hund, naboen og jeg.
Han hadde fått seg en ny jakthund og
det var første gang han forsøkte den
på rådyrjakt. En svoger ble sendt ut
med hunden fra hans hytte. Jeg tok
posten i skogbrynet og min nabo tok
båten for å poste og drive fra motsatt
hold. Boff! sa det. Det var naboens
svoger som slapp ut bikkja. Så hørte
jeg båten til naboen forsvinne i tåketykka. Så ble det stille. Jeg hadde
funnet dekning ved en stor stein og
hadde fint utsyn til tre vinkler, der
jeg visste at det gikk et rådyrtråkk.
Nå var det å vente. Var det en lyd der
borte? Nei, ingen rådyr og se. Tanken
med å benytte hund og driver et at
de skal drive rådyrene mot posten.
Plutselig ringte mobilen! –Hei! jeg
har skutt rådyr. Det var naboen,Paul
Åge Hansen som etter tre minutter av
årets jakt hadde fått en flott bukk på
skuddhold. Den falt for en winchester. Et velrettet skudd og dyret gikk
ned momentant. Vi avtalte å møte
hverandre på et sted i skogen og gikk
dit. På veien fikk jeg se to andre rådyr
i fullt firsprang! Men alt for kjapp fart
og urent terreng til at jeg kunne tenke
på å løsne skudd. Vi møtte hverandre
i skogen og gratulerte, og fikk tauet
inn hunden. Så bar det nedover mot
slaktet. Hunden ble villere og villere
ettersom den nærmet seg, så det var
nok helt klart hva den hadde i genene. Der lå bukken! Hunden nærmet
seg forsiktig og gjødde som besatt.
Vi klappet hunden, og begynte å ta
ut innmaten av rådyret. Den bør ut
raskt og dyret bør stikkes i halsen.
Slik tar du best vare på kjøttet. Selv
om jakten i år gikk ualminnelig raskt
unna, så må jeg medgi at jeg synes rådyrjakt er både spennende og nyttig.
Det blir herlig mat av et sånt dyr. Opp
i båten med rådyrskrotten og tilbake
til hytta. Så ble skrotten heist opp og
Paul Åge gikk i gang med flåingen.
Etter flere jaktturer på vestlandet
behersker han kunsten. Jeg fikk gjen-

Rådyrjakt
på Arøy

Det var en av disse grå, tåketunge, høstmorgenene. I en skog av brune eikeblader
slengte jeg hagla over skulderen, og begav meg til skogs for å jakte rådyr.
oppfrisket gamle kunnskaper. Jeg husker at
jeg var med pappa både og flå rev, rådyr og
elg. Flås dyret mens det ennå er varmt får
du skinnet lettest av. Så parterte vi og gjorde opp dyret. Det er fascinerende at du kan
klare deg med en kniv og en sag for å få fine
kjøttstykker og steker, vel og merke hvis
du vet hvordan det skal gjøres. Det visste
Paul Åge! Snart lå det fine rådyrlår klare for

å henges til mørning. 40 døgngrader er det
som rådyret må ha før bruk. Er det 10 grader i lufta må det dermed ligge i fire døgn.
Er det fire grader bør det ligge i ti dager. osv.
Helst bør maten ligge kaldt og luftig. En rist
i kjøleskapet er perfekt til formålet.
-Å Gud! så eksotisk! lød det fra en av
mine venninner, da hun fikk høre om jakten, og det er det jo faktisk. Det er flott at
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det går an å høste av naturen på denne
måten. Jeg vet også at jeg er privilegert som
har jaktrett. Ikke alle har det. Det er imidlertid viktig med kunnskaper både om jakt,
våpen og kjøtt. Har du det, og mulighet til
å være med eller arrangere jakt, så er det
i alle fall både en fin opplevelse og en fin
tilfredsstillelse at det går an å skaffe seg en
herlig rådyrstek på denne måten. God jakt!
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BJØRNS
TAXIBÅT
BJØRNS TAXIBÅT
OG
HYTTESERVICE
OG HYTTESERVICE

tlf. 922 90 380

Kirkesundveien 7B, 3780 Skåtøy • Org nr: 984105177 mva

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.

Vinterettersyn
Nyinvestering i luftputebåt gjør at jeg nå kan utvide tjenesten, og tilbyr
ettersyn av deres hytte / fritidseiendom i Kragerøskjærgården hele året,
uansett vær og isforhold. Hyppigheten av ettersyn avtales i hvert tilfelle,
og utføres etter deres ønske og behov.
Hytteservice
Jeg har fagbrev som tømrer og snekker og kan utføre småjobber og
reparasjoner i tillegg til ettersyn av eiendommen. Jeg har stor kontaktflate
innen de fleste fagfelt, og vil være behjelpelig med å skaffe kontakt.
Taxibåt
Taxibåten Rapid tar oppdrag for grupper, firma-turer, skole/barnehager
i tillegg til vanlig taxitjeneste. Båten har sertifikat til 19 passasjerer.

Åpningstider: Alle dager: 8:00 -16:00 Helg: Etter avtale

Eneste i
båt
luftpute t!
e
d
å
r
m
o

Hytteservice: 97 17 46 30
Hytteservice: 97 17 46 30
hytteservice@hotmail.com
hytteservice@hotmail.com

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

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

VI HAR DET DU TRENGER!
VI HAR TT
E
ALT PÅ D
STE

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

JERNVARE

VINDUER OG DØRER

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

BAD

TRELAST

TAK

VARME

GULV

MALING

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

ENKLERE Å FÅ DET GJORT
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EN UVANLIG BILTUR! Jens (James) Knudsen Gumø utvandret til
USA i 1911. Han ble ansatt av Henry Ford. Bildet viser en bil (!) som fraktes
til byen på en flåte mellom to kogger med en pram på slep.
Finn Landaas forteller: Historien om James har jeg ikke funnet noen
dokumentasjon på, men jeg har fått informasjonen fra familien. Det som
er dokumentert er at han utvandret 21 april 1911 fra Kristiansand med S/S
Hellig Olav, Kjerschow . Han hadde med seg 100 kroner og for reisen betalte han 224 kroner. Han ankom Ellis Island, New York 3 mai 1911 og skulle
videre til Chicago. Oppgav A.O. Hågensen som kontaktperson. Ifølge Jens
skulle han være i familien. Årsaken til at Kongressmann Lindquist kommer
inn i bildet er fotografier og kort/brev fra James til sin søster Kristine (min
farmor).
Det som ikke er dokumentert, men videreformidlet fra andre i familien
er hans forhold til Ford. Det er fortalt at han oppsøkte Henry Fords kontor
for å få arbeid (det var vel i Detroit skulle jeg tro). Der ble han ledsaget av

en medarbeider ut i et verksted hvor det
lå en kar å ”mekka” på en bil. Dette skule
vise seg å være Henry Ford personlig.
James fikk i alle fall jobb. Vil tro at et sånt
møte ikke var mulig uten å ha svært gode
kontakter, og her tror jeg at kongressmannen kommer inn. Flere bilder og kort/brev
viser at James gjorde det bra i USA.
Bildet med bilen på en flåte er James i båten til høyre. Kvinnen er nok
Cora. Hun er i alle fall svært lik andre bilder vi har av henne. Klesdrakten
tilsier vel også at hun neppe kommer fra Kragerø-distriktet. Når bildet ble
tatt, vet jeg ikke. James var født i 1893 og ser jo mer enn godt voksen ut på
bildet, så jeg antar det er fra slutten av 20-årene eller på begynnelsen av
30-årene. Han giftet seg i 1920. Når Betty Jean ble født vet jeg heller ikke.
Hun er ikke å se på noen bilder fra Norge som jeg har av James.

SLÅTTONN: Her er gårdsfolket akkurat ferdig med høyonna, slåtten eller slåttonna. Hesten har Høyvogna spent for.
Det er fullt lass. Gården har som vi ser fått slåmaskin. Også
den ble imidlertid drevet med hestekraft. Ellers ble det ofte
slått med ljå. Det var få som hadde råd til slåmaskin. Vi ser
også at damene har tatt med seg rivene opp i vogna. Ofte var det
mannfolka som slo og kvinnene som rakte. Mannen med bowlerhatt
er min farfar Jens Landaas. Jens var født på Iverland. Selv om han var odelsgutt, tok
han lærerutdanning på Hamar og siden også organistutdanning som organist. Han
var lærer i Bærøy og Gumøy krets fra 1903 til 1920. Han var også organist i Skåtøy
Kirke i 47 år, og av og til spilte han i Støle kapel. (kilde: Skjærgårdshistorier, av
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Bjarne Moe Gumø). I boken til Bjarne Moe Gumø finnes også et bilde fra eksamensdag ved Gumø Skole i 1919. Samtlige elever er oppført med navn. Vil anta at det er
mange etterkommere i Kragerø etter disse. Jens og Kirsten Kristine (datter av Hanna
og Peder og bror til James) flyttet til Kilen skole og Jens ble lærer der til han gikk av.
De flyttet til Øya i 1929 tror jeg.
Mannen som holder i tømmene er Knut Knudsen Gumø. Han var odelsgutt etter
Hanna og Peder. To av de tre damene med river kjenner jeg. Den i midten er (Kristen) Kristine Landaas, min farmor. Hun var det eldste barnet til Hanna og Peder.
Damen helt til høyre er Johanne Pauline Knudsen Gumø. Hun overtok etter hvert
Kirkesund. Hun ble aldri gift. Damen med et barn i armene er Hanna. Barnet er min
far Halfdan Landaas. Herren med hatt til høyre er Peder Knudsen Gumø.

Skjærgårdsliv

EN SØRGELIG DAG: Her har vi et gravfølge på vei fra gården. Det er siste reis. Hesten er spent for. Flagget
vaier på halv stang. Alle er pyntet i sin fineste stas. Gravfølget gikk hjemmefra. Sannsynligvis til Skåtøy kirkegård.
Dette forteller Finn Landaas: Hvorvidt det er Peder Knudsen Gumø eller hans kone Hanna (Inger Johanne,
f Eikhaug) som føres til graven eller noen andre, aner jeg ikke. Peder og Hanna døde med 8 dagers mellomrom
henholdsvis 1 og 9 mars 1937. Ser man på hvor frodig vegitasjonen er, så virker det ikke som om dette kan være
i mars måned. Sansynlig er det da noen andre som føres til graven på Skåtøy.
ØSTRE GUMØY: Det var Knut Pedersen
Bufjeld som kjøpte Østre Gumøy på 1800-tallet.
Her får vi et oversiktsbilde av folk og fe på Østre
Gumøy. Vi ser våningsbygningen og fjøs og hest
og høyvogn og folk og budskap. Gården var
lenge en av de største i skjærgården med mange
melkekyr på båsen. Knuts sønn Peder Knudsen
overtok da faren døde i 1880. Peder var gift med
Inger Johanne Eikhaug fra Eikhaugen. Han var
sjømann, da han overtok gården. Han seilte
blant annet om bord i på briggen Alice som
ble ført av kaptein Henrik Pedersen fra Gumø.
I 1880 overtok Peder halve gården og hans
bror Finbo (Sveidok) den andre
halvparten.

Vi har fått noen flotte gamle bilder til redaksjonen fra livet
før i tida på Gumøy. Det er Egil Ellefsen, Finn Landås og
Roy Isnes som har sendt oss bildene. Finn Landås har også
fortalt mye om personene på bildene. Bildene er noen
kulturhistoriske perler fra skjærgårdslivet, og vi skal
se litt nærmere på hva de har å fortelle oss.

TOMINE OG KUA: Tomine Ellefsen er mor til Egil Ellefsen.
Her er hun fotografert sammen med kua på Vintereidbråten. Kua
er en skikkelig Telemarks-ku, som var den kurasen som var vanlig
i skjærgården før. De fleste småbruk hadde minst ei ku. Kua var
viktig. Fra den fikk de smør og melk og fløte og kjøtt og kalver.
Ikke rart at en av folkevisene lyder; “Kua mi jeg takker deg.” I dag
er det nesten ingen kyr igjen i skjærgården, ja, nesten ikke noen
kyr igjen i hele Kragerø kommune. Vi legger også merke til Tomi-

nes bekledning. Hun bærer skaut, det var også typisk for kvinnene i skjærgården før. Skautet var et praktisk hodeplagg. Det holdt
håret på plass under arbeid og matlaging. Hun har ellers et langt
forkle og en strikkegenser. Begge deler helt typiske hverdagsplagg
i skjærgården. Kanskje var hun nettopp ferdig med melkingen.
Det ble melket for hånd. Jeg husker selv at Østre Gumøy fikk
melkemaskin. Det var på 1970-tallet.
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Victoria tekst

Ja til billigere
sunn mat!

7-23 (8-20) KIWI Kragerø

Vi fortsetter å holde prisene nede!
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I dusjen er det naturlig
overlys fra naturen selv.

Uteplassen har peis og tak som kan ta av for regnet
og en gedigen panoramautsikt mot skjærgården.

Bokhyllen er samtidig en av veggene. De
innfelte lampene i stålrør er ferdig rustet.
Soverommene har vakkert
overlys fra himmelen.

Stuen er rommelig med heldekkende
glassfasade ut mot sjøen.

Badet har unik passform
for alle elementer.

På taket er det lagt cedium, en plante
som vokser naturlig i skjærgården, og
samtidig er ypperlig som taktekke.

Det flotte hytteanlegget på Jesper, som er bygget av Sagedal/Andresen, er nå overlevert,
ett år før tiden. Hytta har løftet design, arkitektur og byggekunst mot nye høyder.
Låsen på
boden er
kamuflert,
så den ikke
synes fra
utsiden. Det
skal være
mest mulig
rene flater.

NÅR FagkuNNskap TELLER
NYBYgg Og REpaRasJONER aV HYTTER Og Hus

Soveromsrekken har dører og vinduer ut
mot en vakker gressbakke som strekker
seg ned til svabergene ved sjøen.

Arkitekt LUND HAGEM
har plassert hytta meget
godt i terrenget.

Nordbohus SA-bygg AS
Kragerø I Telefon: 90 18 40 03 I E-post: leifharald@sabygg.as
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i unger hadde mye å foreta oss både av plikter og
moro. Bernhard Grevenor
hadde, som omtalt i en tidligere utgave av Skjærgårdsliv, fått
påhenger til prammen sin. Før
annen verdenskrig var det ikke
vanlig at guttunger hadde slike
fremkomstmiddel. Det var vel en
trøstepresang fra hans far Henrik,
som plaster på såret for at faren og
moren ofte ikke var tilstede. Bernhard var det meste av sommeren
i pensjon hos onkelen Johannes i
det hvite huset på Arøybukta. Her
drev de med bær og grønnsakdyrking, samt at de hadde ku og høns.
Fiske og fiskemottak var også en
del av aktiviteten. Bernhard hadde som oppgave å bringe bær,
melk eller diverse landbruksprodukter og fisk fra dette gårdsbruket og jeg var da hjelpemann om
bord. Vi fikk til tider noen sterke
opplevelser. Det var ikke så lett å
holde på anstendigheten når en
skulle ta imot varer og samtidig
holde et badehåndkle på plass.
Slike situasjoner reageres det vel
neppe på i dag.
For 60-70 år siden var likestilling mellom kjønnene helt ukjent
på Arøybukta, slik det jo også var
de fleste steder den gangen. Mine
opplevelser fra den gang er på
mange måter tankevekkende. På
den tiden var det en religiøs atmosfære der ute. Det var mye som
var synd. Du måtte blant annet
ikke arbeide på en søndag. Resultatet av dette var at mannfolka
satt stivpyntet foran huset til onkel Johannes og pratet og ventet
på at middagen skulle bli ferdig.
Kvinnene gikk i skytteltrafikk mellom fjøs, brønn, vedskjul og bryggerhus. Alt av mat ble laget i bryggerhuset der det var en stor gruve
og bakerovn. Også noe av dyreforet ble laget her, som for eksempel
kokte småpoteter til grisene.
Det var et aktivt misjonsarbeid
på den tiden, så det var stadig besøk av legpredikanter som hadde
sterke meninger om hva som var
riktig og galt. Vi syntes det var
morsomt å fiske og vi likte fisk
også, så det var ikke som det ofte
er i dag, at barn ikke liker fisk med
alle de fiskebeina. Etter en fisketur løp vi bort til tante Elise og
onkel Johannes, hvor vi stadig var
på besøk for å få bryggerhusmat.
Det var enkel men god mat. Det
jeg husker best var tallerkenen
med melkeringer og med et lag
av fløte på toppen. Dette var ikke
førstevalg, men med sukker på
gikk dette også greit ned. Denne
dagen hadde de besøk av en predikant. Det ble spurt om vi hadde
fått noe fisk, og predikanten brøt

Stivpyntet mannfolk foran huset. Tegnet av Johannes

Fortalt til Svein Erik Nilsen av hans onkel, Johannes Nielsen. Johannes er nest yngst i en søskenflokk på ni. Hans far, Paul Andreas,
bygde hytte på Arøybukta i 1924. Mor til Johannes, Anna
Johannesen, er av Arøy slekt og født på Arøy i 1888.
Lars Pettersen som kjøpte Arøy og omkringliggende holmer
i 1776 er hennes tippoldefar.
dere. Det var som regel fornavn
inn i samtalen og spurte om vi virog stedsnavn som ble brukt. Lars
kelig hadde fisket siden det jo var
Larsen kunne være ukjent eller
søndag. Dette kunne vi jo bekrefflere, men Lars Slåttholmen gav
te. Selv satt han og bladde i noen
helt presis beskrivelse av hvem
papirer som viste seg å være noen
det var. Til slutt kom tøffingen
livspoliser. Han hadde tegnet og
Kittil Aagetvedt fra Valsund
skrevet kontrakt den søndagen
i sin fine seilkutter. Han
med et familiemedlem. Hva var
hadde vært i Amerika
forskjellen?
og var storkar. Med seg
Vi som bodde i
som passasjerer hadde
hytta om sommehan de fra Skippervika
ren ble vel ikke
og Dyvika. Det blåste
regnet som helt
godt og den gaffelrene. Vi likte å
riggede båten hadha det morsomt,
Tegnet og fortalt av Johannes Nilsen,
ført
i
pennen
av
Svein
Nilsen
de stor seilføring.
så det kunne nok bli
Kvinnene om bord
mye bråk derfra til tider. I
var vettskremt og forblåste
en søskenflokk på ni, ble det mye
da de steg i land. Så skulle festen
liv, selv om vi sjelden var samlet
alle på en gang. Mine fire søstre måtte sørge for legehjelp der ute. starte, men det oppstod en pavar jo også et trekkplaster for be- Doktor Stokkland hadde en hurtig nikk i forsamlingen da presten
søk av flere. En dag hadde tante racerbåt og mor måtte være los ut som skulle innlede det hele ikke
Elise hørt trekkspillmusikk og var til Arøy, og det gikk i full fart gjen- var å se. Det var Johannes Petterhelt oppskjørtet. Dette kunne jo nom Gjeitholmsunna. Hele turen
føre til dans også. Trekkspill var tok kun 8-10 minutter.
I august hvert år var det en stor
visst et av de mest syndige instrumentene på den tiden. Det misjonsfest med folk fra hele øyvar vel gitar og harpeleik som var distriktet, og en salig blanding av
tillatt. Ikke misforstå, men sande- prester og predikanter. Festen ble
lig kunne det oppstå kulturkolli- holt litt inne på øya ved husa til
sjoner på den tiden også. Om de Markus Johannesen og Johannes
var dypt religiøse, så var de alle Pettersen. Inne stelte kvinnene for
sammen verdens snilleste men- festen, mens mannfolkene holt
nesker, som vi hyttefolk var vel- seg nede ved bryggen og komdig glad i. Denne snillheten had- menterte de som kom før de ble
de mange glede av i årene som synlige. Koggene hadde forskjellikom, da hyttetomter på Arøy og ge motorer, og alle hadde sin egen
de omkringliggende holmene ble motorlyd som var gjenkjennelig
solgt for til dels meget lave sum- lenge før de rundet Arøytangen.
mer, selv etter den tids kronever- Det var Lars Brekka fra Rolighedi. Når de var syke, fortalte mor ten på Gumøy, Lars Larsen fra
med et smil om munn, så spurte Slottholmen, Nils Hagen og Klaus
de etter presten først og deretter Klausen fra Buholmen, Lars Jalegen. Det var forresten hun som kobsen fra Røssholmen og så vi-

minner fra
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sen, tolleren på Arøy, som kunne
informere en forskrekket forsamling om at presten nok var hos
Paul i hytta. Jeg har en mistanke
om at det var far som hadde fått
han med seg. Han likte diskusjoner om det meste, og her hadde
han funnet en sjanse til å diskutere teologi med en han ikke hadde
møtt før. Det var presten Grønnhaug fra Skåtøy som var der. Han
var kjent som en myk prest. Han
fortalte at han hadde hatt en meget hyggelig samtale og diskusjon
med far. På den tiden var det ikke
vanlig her ute å diskutere mange
tema og spesielt ikke teologiske
spørsmål.
Det var alltid mannfolkene som
førte ordet på disse misjonsmøtene, med andakter både av profesjonelle og amatører. Kvinnene
holt seg i bakgrunn med sine sosiale kontakter. Heldigvis er dette
annerledes nå. Husker jeg reagerte på dette, for i vårt hjem var det
ikke slik.
Dette var forskjellig fra det en
ofte opplever nå. I samtaler der
det er menn og kvinner kan det
være vanskelig å komme til ordet
før det har stilnet av litt. Da gidder de ikke høre hva du har å si for
samtalen er allerede skiftet over
på noe annet.
Hver sommer var det basar på
Oterøy skole for en eller annen
veldedighet. Det var fastboende
og sommergjester som kom. De
fleste hadde gevinster med til utlodningen. Det var som regel Lars
Jakobsen som styrte det hele. Han
var jo en suveren konferansier.
Han var kjent for å holde lange
taler og de var som regel ispedd
med sidekommentarer. Han var
en høyt respektert mann som ikke
pratet tull. Han kalte en spade for
en spade. Det var Lars som foretok trekningen på basaren, og en
gang vant vi fra Solstrand to flasker vin. Lars var da raskt ute med
en replikk: Ja, ja, det blir nok sol på
den stranda.

Varemottak på brygga.
Tegnet av Johannes
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Opplev Jomfruland fra

hesteryggen
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SPØR OSS OM: Graving

l

Sprengning

l

Transport

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

OLAF PAULSEN
& SØNN
Tlf. 35 98 12 50 - olaf@spreng.no
98
Mob.Tlf.:
920 35
44 870
90650
87 225
Tlf.:
35
98 /12
12
50

Mob:
Mob: 920
920 44
44 870/906
870/906 87
87 225
225

Transport,
Transport,graving,
graving,sprengning
sprengning
Transport, graving, sprengning

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

For mer informasjon, ring eller send en epost :)
Tlf. 92 28 65 50 / 45 26 49 76 / 92 84 92 48
annaajg@hotmail.com

Jomfruland

:)

or
b

Ridekurs l Turridning l Utdrikningslag og bursdag l
Kjøring med hest og vogn/bryllupskjøring l Barfottrim/
hovslager l Tar i mot hest i trening, innkjøring, innridning
og problemløsning l Ledig stallplass, rekreasjon og ferie
for leie og slitne hester l Rideleir og weekendkurs.

hestesenter

OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER
61
61

Victoria
Hotel
Lite hotel – mye hygge

OLAF PAULSEN
& SØNN

SkredderSydd opphoLd i kragerø
Tlf.: 35 98 12Vi50
tilbyr spennende aktivitetspakker for alle aldersgrupper.
Mob: 920
44
870/906
87 225
Du kan velge enten Livsnytelse,
Teambuilding, Ung familie eller en pakkeløsning tilpasset ditt ønske
og behov, personalet blir gjerne med på tur.

61

Tlf. 35 98 75 25
www.victoria-kragero.no
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Den positive utviklingen fortsetter!
Vi har hatt en positiv utvikling det siste
året, og dette er videreført frem til neste
sommer, sier Kjell Tormod Brekka. Fortsatt
er det noe ledig kapasitet til mindre oppdrag, men det begynner å haste med jobber
som skal være ferdigstilt i løpet av første
halvår 2013.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Johan Brekka Entreprenørfirma
AS bruker i dag så å si all sin kapasitet i skjærgården men det er alltid greit med noen prosjekt i byen
hvis det er strenge vintere med is.
Tilleggstjenester som plenklipp,
noe hagestell, vedlikehold og
ikke minst åpning og stengning
av landstedene bidrar til å knytte
kundene enda nærmere til bedriften. - Vi tar oss også av båtopplag,
og har mange hytteeiere som kunder.
Det dreier seg om innendørs
lagring av ca. 30 båter. Båten hentes på brygga ved hytta og leveres
nøkkelklar til våren etter nærmere avtale. Som man skjønner, har
bedriften bygget opp kompetanse
på en rekke områder de siste årene. Med 13 heltidsansatte er Brekka avhengig av jevnt tilsig av nye

oppdrag som passer for bedriftens
størrelse. Rehabilitering og tilbygg
i tillegg til erstatningshytter utgjør
hovedvekten av oppdragene.
Da Skjærgårdsliv var innom
lokalene ved Kammerfossveien
traff vi også Jan Erik Enger, som er
prosjektansvarlig i bedriften. Han
er utdannet tømrer, og «flekser»
mellom byggeplasser og kontoret
hvor han regner på jobber og følger opp prosjekt. – Det er mange
nye forskrifter, og det blir egentlig
bare mer og mer administrasjon
i forbindelse med byggeoppdrag,
sier han. Fortsatt er det mulig å
sette opp sitt eget hus i Norge,
men helt enkelt er det ikke!
- Strengere krav til ventilasjon
og isolasjon fører dessuten til prisøkning. For et bolighus dreier
det seg nok om en prisøkning på
kanskje 20 prosent som følge av
forskriftene.

Jan Erik Enger og Kjell Tormod Brekka må sørge for oppdrag til 13 heltidsansatte i Brekka Entreprenørfirma AS.

t
s
ø
H

.-30-50%
.
Busker, trær,
stauder og krukker

fargerik

Start våren nå,
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Flott høstlyng

100.-

Erica/Calluna
4 stk kr

BoGrønt Ørvik
Plantemarked

Man - fre 09-17 l Lørdag 09-15
Dalaneveien 2, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 36 00
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Arkitekthuset Kragerø tilfører prosjektene individuell tilpasning

- Alle tomter er unike!
- Vi tilfører prosjektene individuell tilpasning, og har erfaring og kontakter som
kommer kundene til gode.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Det sier Morten Lunøe på vegne av Arkitekthuset Kragerø AS.
Sammen med
David Løffler, Mette Moen,
Trond Hjelvik, Fred Are Eggum og
Zaur Tsugajev bidrar han med tegning og prosjektering av alle typer
bygninger, samt arealplanlegging
og detaljplanlegging etter plan og
bygningsloven.
Arkitekthuset holder til midt i

sentrum, i lyse og trivelige lokaler
med utsikt mot byfjorden.
I Skjærgården er det strenge
restriksjoner for bygging i strandsonen, og da kan det være godt å
ha noen ”å spille ball med” for å
komme frem til den best mulige
løsningen. - Alle tomter er unike,
og har sitt spesielle særpreg. Vi tar
for oss mulighetene og kommer
med forslag som er skreddersydd
for tomta og området omkring,
sier Løffler.

En spennende løsning hvor arealene inne og ute smelter sammen.

Man må hele tiden forholde
seg til at det er dele- og byggeforbud i strandsonen. Det må søkes
om dispensasjon hvis man skal
få godkjent en byggesak. Mange
saker dreier seg om tilbygg for å
få lagt inn vann og kloakk i et nytt
baderom, og en gylden regel er at
utvidelse mot sjøen ikke er tillatt.
Bebygget areal for en hytte må
dessuten ikke overstige 100 kvadratmeter.
Men i stedet for å se på begrensningene, ser arkitekten på mulighetene. - Det er en stor utfordring
å tilpasse prosjektet både tomt,
omgivelser og regelverk. Vi har
gjennom 20 år opparbeidet mye
lokalkunnskap og erfaring som
kommer til nytte i alle de sakene
vi jobber med.
Prosjektene blir fulgt opp av
håndverkere, byggmester eller
entreprenør, slik at kunden er sikret et resultat som er i tråd med
planer og forventninger.
Men Arkitekthuset er ikke bare
engasjert i skjærgården. Vi nevner
i fleng fra oppdrag på fastlandet;
kunstskolen, avlastningsboliger
på Kalstad, Central Hotell, fasa-

Ombygging av hytte på Borteid. Nytt bad ble etablert i et tilbygg som sammen
med et nytt anneks ble forbundet med hytta med en utvendig svalgang.

deendring for Bonus-bygget og
diverse boligprosjekter
- Det er ikke så enkelt for enkeltpersoner å komme gjennom
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Dekksenteret as

Dalane Næringspark, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 24 55

www.dekk-kragero.no l dekksenteret@kebas.no l Tlf. 35 98 24 55
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Fiskeørn
Til min store glede oppdaget
jeg for en tid tilbake at fiskeørnen nå er tilbake i Kragerø.
Jeg så den først sveve over
Arøy en tidlig vårdag.
I Sommer så jeg den igjen
ute i skjærgården. Plutselig
en dag oppdaget jeg redet.
Midt i skipsleden! Der satt
den sammen med en unge
på redet, så nå hekker fiskeørnen igjen i Kragerøskjærgården. Noe som er meget gledelig etter
at den over flere år har vært borte fra
fuglelivet her.

tekst og foto: ODD BRUCE HANSEN

Fremmedordet kosmopolitt er
satt sammen av de greske ordene
kosmos (verden) og polites (borger). I biologi brukes ordet om
dyr eller planter med verdensvid
utbredelse. Da de fleste fugler kan
fly ”hvor de vil”, skulle man tro
at det var mange kosmopolitter
blant dem – men nei! De eneste
fugler vi støter på nesten over alt
på kloden, gråspurv og bydue, har
funnet veien med menneskets
(bevisste eller ubevisste) hjelp.
Av ”ekte” kosmopolitter er det
kanskje bare tre arter, alle rovfugler og to av dem hjemmehørende
også i Norge. Jeg tenker på fiskeørn, vandrefalk og tårnugle.
Fiskeørnens ofte enorme reirkonstruksjoner er å finne så vel i

Nord-Amerika og Karibia som i
store deler av Eurasia, Nord-Afrika og Australia. I Sør-Amerika og
resten av Afrika er den vanlig som
vintergjest, for dette er den eneste
av de tre store ørnene våre som er
trekkfugl. De anslagsvis 500 norske fiskeørnene begynner ferden
mot Gambia eller Ghana allerede
i august-september og er tilbake i
løpet av april.
Til tross for navnet er fiskeørnen ikke i nær slekt med kongeørn og havørn. Den er faktisk så forskjellig fra alle andre dagrovfugler
at den har fått sin egen familie –
helt for seg selv: fiskeørnfamilien.
Fuglefamilier med bare én art sier
vi er monotypiske, og det er ikke
mange av dem. Norge har ingen
andre, muligens med unntak av
den sjeldne skjeggmeisen hvis

slektskapsforhold er omdiskutert.
Hva er det som gjør fiskeørnen
unik? Det ligger i beina: yttertåen
er stor og kan dreies slik at fiskeørner – i likhet med ugler – kan gripe
byttet effektivt med to tær forover
og to bakover. Dessuten har tærne
piggete knuter på undersiden, noe
som gir bedre grep på byttet. For
byttet er sleipt – det er fisk, atter
fisk og bare fisk. Fra små abborer
til velvoksne gjedder og laks. De
minste fiskene gripes med én fot
idet ørnen sneier vannet, de større
krever begge føtter – og gjerne en
kort tur under overflaten så skumsprøyten står. Noen ganger overvurderer jegeren sin styrke, og blir
trukket under. Situasjonen kan
trolig bli fatal (det er ikke så lett
å slippe taket…), men hvorvidt
beretninger om gjedder på 9 kilo

med et gammelt fiskeørnskjelett
på ryggen er mer enn naturvandrehistorier skal være usagt.
Det vitenskapelige navnet Pandion haliaetus er både mytologisk
og beskrivende. Artsepitetet er
sammensatt av gresk hals, ”hav”
og aetos, ”ørn”.
Pandion var en attisk konge,
hvis døtre Procne og Philomela
hevnet seg på det grusomste på
onde kong Tereus av Thrakia. Enden på tragedien var at gudene
forvandlet alle til fugler: Tereus ble
hærfuglen, Procne en svale, Philomela en nattergal – og Pandion en
ørn!
Tilbake til reiret, som etter noen
år kan blir 1,5 meter i diameter og
2,5 meter høyt. Siden det ikke lenger er så mange høye, glattstammede trær (hvor det er vanskelig

Skjærgårdens arkitekt tjenester

Tlf. 93 20 52 76
–

JAN HOLM

Mer enn 30 års erfaring!
Ring meg på mobilen

for eggtyver å klatre) å oppdrive
– velger fiskeørnen ofte kunstige alternativer. Høyspentmaster
har vist seg populære – ulempen
er selvsagt kortslutning! I ”naturvennlige” land hender det at kraftleverandøren ikke bare fjerner
reiret, men flytter det til en påle
med reirplattform i nærheten… I
Ny-England er fiskeørn, eller osprey som den heter på engelsk, så
populær at fire av fem par har fått
kunstige reirplasser – utilgjengelig
for vaskebjørner som ellers mesker seg med ørneegg. Forhåpentligvis opplevde familien i Florida
som fikk et fiskeørnpar som leieboere på fjernsynsantennen også
økt status blant nabolagets naturinteresserte ;).

Sjådamvn. 24

900 92 064

•
•
•

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

Arkitekt Øyvind Kristiansen tlf. 35 99 02 81
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a/s

• 3770 Kragerø

Verdi
Tilstand
Skade/skjønn

• takstholm@tamail.no
Over 30 års
takseringspraksis med
bred og god
kunnskap
i lokalmarkedet!
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Chic-butikkene i Det rosa huset

Et hus for hele familien
Det rosa huset er et landemerke midt i sentrum. Her har Chic-butikkene holdt til siden
1985; hele tiden med de samme bransjene,
og fortsatt med Kragerøs eneste rulletrapp!
Parfymeri, vesker, reiseartikler og leker er
stikkord for et vareutvalg som hele tiden
må tilpasses markedet.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Karen Marie Kilen Windegaard
og sønnen Fredrik Windegaard
legger ikke skjul på at det har blitt
tøffere å drive butikk i sentrum de
siste årene.
- Flytting av kommunale kontorer til Tangen-området har redusert det vi kaller impulshandelen.
Mange velger dessuten å handle
et sted der det er gratis parkering.
Vi må uansett satse videre på det
unike sentrumsmiljøet og stå
sammen om markedsføring. Dette er et felles ansvar for alle som
driver forretning i byen.
- Vi ønsker at Det rosa huset
skal være et hus for hele familien,
med bransjer og vareutvalg som
passer for alle aldersgrupper, sier
Karen Marie.

Fredrik legger til at Chic har
leverandører med merkevarer i
toppklasse, og han understreker
at kvalitet er helt av gjørende for å
lykkes. - Det gjelder varene vi selger, men det gjelder like mye lokaler og innredning. Alt må være ”på
stell”.
Det har vært en god sommer
for Chic, og erfaringene med søndagsåpnet er positive. - Det er ingen tvil om at søndag kan bli en
enda bedre handledag, men det
betinger at alle butikker er med!
I parfymeriet finner vi blant annet det japanske merket Shiseido,
som i år runder 140 år. – Vi har
vært med siden starten i Norge,
og jubileet skal markeres med en
skikkelig kampanje i oktober, sier
Karen Marie.

Det er fortsatt Kragerøs eneste rulletrapp! Fredrik Windegaard, Karen Marie Kilen Windegaard, Elin Aarø og Frøydis
Nicolaysen ønsker velkommen til et hus for hele familien.

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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Vågøyborgen

Borgen på Vågøy er vel verdt et besøk for
deg som har interesse for kulturminner.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Vannkilden ved borgen.

Det er ikke lett å se at det er en
havn på Vågøy når du kjører forbi, men plutselig kan du få øye på
åpningen som fører inn til vågen,
eller havna på Vågøy. Derav navnet. Vågøy er naboøya til Hellesøy
i Fossingfjorden.
Øya har en naturlig
havn og flott utsikt
fra toppen av øya
over det meste av
de sentrale ferdselsårene. Dessverre er det dårlig med
gjestebrygger, men
det er mulig å komme seg i land for en
spasertur opp til
borgen. Skiltingen
er dessverre også
svært dårlig. Er du
ikke lokalkjent skal
du ha problemer
med å finne veien,
for skiltet om vernet kulturminne
står først langt oppe
på stien godt skjult
fra havna. Bygdeborgene var i bruk
fra Folkevandringstid og jernalder,
men kan like fullt ha vært benyttet
i tidlig vikingtid. I alle fall ble det

funnet et gedigent skipsspant av
eik og en flott vidjeflettet trosse i
havna på Vågøy da den for noen
år siden skulle mudres og det nye
bryggeanlegget lages. Dette vitner
om at havna har vært benyttet i
vikingtiden. En flott havn var det
og fint i skjul lå den, så det var
en perfekt havn både for de som
ville søke ly og skjul. Går du stien
oppover kommer du snart til noen
trapper som er laget for å lette adkomsten til toppen. Poenget med
å anlegge slike borger på slike
utilgjengelige steder var jo nettopp at det skulle være mest mulig
utilgjengelig i tider med ufred og
fiendtlige angrep. Dermed kunne
folk komme seg i sikkerhet på et
sted som det var enklere og forsvare og vanskeligere å angripe.
Det var også noe annet som var
av avgjørende viktighet for en slik
borg og det var tilgangen til vann.
På toppen av Vågøy midt i borgområdet er det en naturlig kilde
som ikke tørker ut om sommeren
i form av et lite tjern. Dermed var
stedet også perfekt i så henseende
og folket her kunne utstå lang tids
beleiring hvis de måtte. Det var enkelt å sperre av de få adkomstene
som var med steinmurer og eventuelt trepalisader og vi kan da også
20

Havna på Vågøy.

se rester detter disse steinmurene
flere steder der det var mulig å ta
seg til topps. Borgområdet har god
plass til å huse mange dersom det
skulle bli nødvendig å flykte hit og
er umulig å oppdage fra sjøen. Et
perfekt sted å gjemme seg dersom
det skulle bli nødvendig. Fra toppen har også utsiktpunktene god
oversikt over leia i flere retninger.

Utsikten fra Vågøy.

Ikke rart man nettopp her ønsket
å anlegge det gamle forsvarsverket
som er datert til jernalderen. Dermed blir Vågøyborgen et av de eldste kulturminner som finnes i dette området. – Det er ikke så mye å
se der oppe, sa noen hyttefolk vi
snakket med. Det kommer nok an
på øynene som ser! God tur!

Skjærgårdsliv

SKAGERAK TREPLEIE
Hus, Hytte
og industritomter

Trepleie

renseanlegg
natursteinsmur
staBlet med
maskin

Trefelling
Skogkultur

levering
av sand,
grus, jord
og stein

Stubbefresing
Landskapspleie

Boring og
sprengning

ENTREPRENØRFIRMA

Vedlikehold
av grøntanlegg

Sp
oss ør
tilbuom
d!

Maskinentreprenørenes Forbund

Leif Øygarden a/s

GRAVING - SPRENGNING - TRANSPORT

PEDER
AARØ
Tlf. 90 76 15 76

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

www.øygarden-as.no

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

www.skagerak-trepleie.no
Design din egen dør eller ta et bilde av en
gammel dør og vi produserer en maken

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

Skap din
egen stil og
atmosfæren i
boligen -med
flotte innerdører

Vi kan tilby:

Gode
vinduer er en
investering i et
komfortabelt
inneklima

Lunchretter
Salater - Pasta - Pizza
Sjømat
Middagsretter etc.
Takeaway
Balkongdører i mange
utførelser og
prisklasser

Åpningstider:
Man - tors 11:00 - 22:00
Fre - lør 11:00 - 23:00
Søn
13:00 - 22:00

Ytterdører for
enhver
smak

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

Velkommen til Isabellás
tlf. 46 87 41 24
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«Vevkjerring»
“Kragerøsk”

Stadig dukker gamle ord og uttrykk frem i minnet fra det gamle Kragerø. Et slikt ord er vevkjerring.
Ei vevkjerring er det lokale navnet for edderkopp. Navnet er godt fordi det sier noe om hva dette dyret
kjennetegnes ved. Det spinner og vever. Det varmange kjerringer på gårdene før som vevde. Disse
vevkjerringene lagde filleryer og klær på vevstolene sine. I dag finnes det jo som kjent ingen kjerringer
lenger. Bare kvinner. Ikke er det vel så mange av dem som vever lenger heller. I alle fall er det viktig å
poengtere at det også er mange menn som gjør det. Vever altså. Så derfor har vel begrepet etter hvert
forsvunnet mer og mer ut av dagligtalen. Tilsvarende finnes det også et lokalt navn for spindelvev som
heter kingelvev. Hva som er opphavet til dette begrepet vites imidlertid ikke, men det gjør kanskje du?

Skriv til post@skjærgårdsliv.no

PARKERING l BÅTOPPLAG

Vi syr alle typer gardiner
etter mål og ønske.
Vi lagerfører gardinstoffer.
Stort utvalg.

Velkommen til Storgaten 20 Tlf. 35 98 14 14

Tlf. 35 98 94 75

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - FREDAG 9-16
LØRDAG 10-14

Edvard mob. 900 52 700
www.borteid.no

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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Musikken
har gitt meg mye glede!

På toppen av Urene på Øya ligger det et hus
med utsikt over skipsleia og halve Kragerøskjærgården. Går du forbi kan du av og til
høre vakkert pianospill ut gjennom vinduene. Fingrene som trakterer tangentene tilhører mannen som har dirigert en mengde
kor og korps. Som startet Helle Skolekorps
og Lydbøyen, og som var en av initiativtakerne til suksessen «Korpsfestivalen» i Kragerø. Ivar Kristensen har vært en drivende
kraft i Kragerøs musikkliv.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

-Jeg fikk min første s-kornett av
Lars Falch da jeg var fire, fem år
gammel og spilte solo i Sannidalsfilmen som ble tatt opp på
bygdetunet i 1954! Da var jeg 6
og et halvt år Det var Ivars første
«spillejobb». Senere har det blitt
en rekke konsertopplevelser med
kor og korps. Han begynte selv i
Sannidal Hornmusikk. Etter studier på musikk-konservatoriet ble
han musikklærer og så dirigerte
han Helle Skolemusikk og Kragerø Skolekorps aspirantkorps. I
1970-årene var det 50 medlemmer
i aspirantkorpset og 50 medlemmer i Skolekorpset. I løpet av de
siste årene har korpsbevegelsen
slitt med rekrutteringen. Data og
TV-alderen og en rekke tilbud har
tatt over. – I de siste årene har jeg
likevel inntrykk av at det har blitt
større interesse for korps og Kragerø har tre korps; Sannidal, Kalstadkilen og Kragerø. Ivar Kristensen startet Helle Skolekorps og har

ikke tall på de 17. maier han har
dirigert skolekorpset. I 1984 startet han og Kjell Hagen fra Tåtøy
Lydbøyen. Korbevegelsen på den
tiden hadde tradisjonelt reportuar; «Høyt som ørnen striger». Da
vi kom med mer Dixieinspirert
swing ble det en kjempesuksess. I
10-12 år holdt vi en mengde konserter og hadde et strålende kormiljø.
Er det allright at jeg tar meg en
røyk? Det er jo fælt å spørre om
det i sin egen stue men jeg tenker

på folk som er allergiske, sier han.
Ikke noe problem, sier jeg. Jeg er
ikke allergisk. .Ivar tenner seg en
røyk og ser på klokka.-Jeg er fæl
til å se på klokka, sier han. Det har
blitt noen ganger som jeg har hatt
litt for mye å gjøre. Jeg dirigerte
en periode Flostad Skolekorps.
En 17.mai skulle jeg først dirigere korpset i Kragerø og så kjøre til
Flostad for å holde kirkekonsert
klokken 1100. Jeg kjørte som et
svin for å rekke det!
Kalstadkilen Skolemusikk har
han også dirigert. I dag dirigerer
han Kragerø Damekor og De glade
gutter, men korps har han sluttet
med. Høydepunktet var da han
dirigerte 4000 korpsmusikere på
Gunnarsholmen underkorpsfestivalen og alle spilte so et korps og
begynte og sluttet akkurat samtidig. Det var en stor opplevelse.
– Jeg kan kose meg over musikk,
men jeg analyserer bestandig.
Hvordan burde det arrangementet vært og hvordan kunne den
stemmen vært bedre, sier Ivar. Da

Ivar Kristensen ved pianoet:
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vi var på besøk holdt han på med
å legge ned en note. Den er litt
for høy for koret, forklarte han og
spilte videre.
Da Ivar vokste opp var det to
bakerier på Øya, kollonialbutikk,
dropsfabrikk og møbelfabrikk. Vi
spilte fotball på løkkene som i dag
er nedbygd, men unge i dag sitter
også ofte inne med TV og data,
men samholdet blant naboene er
akkurat det samme, forteller Ivar.
Vi har et enestpende miljø her
i Urene krets. Sommerfest hver
sommer på omgang og i det hele
tatt et veldig hyggelig miljø. Hvorfor det spirer og gror så godt i Kragerøs kormiljø tør han ikke begi
seg inn i en forklaring på, men
ulikt tidligere hvor de ulike korene kunne gå og skule litt på hverandre så er det nå en utstrakt grad
av samarbeid.
På 70-tallet skulle alle gå på orgelkurs. Ivar jobbet hos A.Hanssens musikkforretning på torvet.
Alle skulle kjøpe seg orgel også.
I dag får du et orgel til 100n kroner. Jeg har hatt Øystein Buen på
orgelkurs. Han har jo utviklet seg
veldig mye senere ved egen hjelp
og det er svært mange som har
gjort svært mye for Kragerøs musikkliv understreker Ivar gang på
gang i intervjuet. Han vil på ingen måte ta æren alene. Han berømmer Singspiration for å gå til
topps i Italia. Nå skal de til Kina,
forteller Ivar og er glad for suksessen. Selv planlegger han ukens
konsert i Frelsesarmeen med
damekoret, og snart skal de til

Ivar Kristensen dirigerer:

Dublin og holde konsert i en stor
katedral. – Musikken har gitt meg
mye glede! sier Ivar Kristensen.
Vi er også heldige i Kragerø som
har fått en kapasitet som Robert
Carding til Kragerø. Kantoriet
holder et meget høyt nivå også
nasjonalt. Korbevegelsen fikk en
skikkelig oppblomstring med Per
Oddvar Hildres Kammerkor. Jeg
er glad for hver dag jeg kan glede
meg over musikk. Nylig var det
en felleskonsert på Victoria med
de fleste kor i Kragerø. Det var en
fin opplevelse, sier han og skuer
ut over Bærøyfjorden. Årstidene
kommer nærmere her på Øya.
Det er fint når det stormer mot
ruta også sier Ivar. Et år måtte han
bytte taket etter en storm. Snart er
han ferdig med å legge ned korverket. Kragerø Damekor og alle
vi andre kan glede oss til nok en
konsertopplevelse! Fra huset på
toppen av Urene på Øya.
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Kiwi Kragerø på brygga

Den desidert beste sommeren til nå!
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Dette har vært den desidert beste sommeren til nå, sier butikksjef
Erik Kristensen i Kiwi Kragerø.
Han deler æren med nærmere
50 ansatte som har holdt hjula i
gang nærmest hele døgnet. Når
butikken stenger klokka elleve om
kvelden og åpner igjen neste morgen klokka sju, sier det seg selv
at det ikke er mange timene uten
folk i lokalene. Opprydding er helt
nødvendig før nye varer settes på
plass, og det meste av arbeidet må
foregå uten kunder i butikken.
Når turiststrømmen er på topp,
tar Kiwi-butikken imot 40 paller
på 500 kilo hver dag! 20 tonn varer
skal ut i hyllene daglig for å betjene anslagsvis 2000 kunder. Det er
store tall, som gjør at man får visshet for sommerens betydning for
sentrum.
Også i år hadde Kiwi Kragerø
høyest omsetning av samtlige av
landets Kiwi-butikker i juli måned.
Det dreier seg nesten om to
verdener, sommeren og resten av
året. - For oss er det helt avgjørende å være en helårsbutikk med

Butikksjef Erik Kristensen og skiftleder Annette Wingereid kan se tilbake på en rekordsommer for Kiwi Kragerø.

faste åpningstider. Vinterhalvåret
preges naturlig nok av lokaltrafikken, og det er veldig hyggelig å

være nærbutikk for sentrum, bydelene og skjærgården.
Gjennom hele året er det 10-12

ALT AV GRUNNARBEIDER
OVER SJØ OG LAND!

ansatte som sørger for at alt er på
stell til enhver tid. Om sommeren
må de ha hjelp av vikarer, og da

dreier det seg om sentrums største private arbeidsplass.

Bakevarer
Koldtbord
Snitter

Mer enn 50 års erfaring har etablert Farsjø som et solid navn i vårt distrikt.
Vi tilbyr et mangfold tjenester til små og store kunder i distriktet.
Fagkunnskap gir trygghet

Mat til alle
anledninger.
Leverer i
Kragerø og
Drangedal

Farsjøveien 5, 3766 Sannidal, Kragerø

www.farsjoe.no

idunn@dean.no
35 99 42 75
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Det lønner seg å stelle
i hagen før vinteren
Det lønner seg å bruke litt tid på hagestell
før vinteren. Det kan spare oss for plagsomt
ugress og unødvendig arbeid når våren
kommer.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Svein Ørvik deler gjerne erfaring
og kompetanse med kundene, og
det er mange som ber om råd om
hva som må gjøres før kulde og
snø tar overhånd.
- Det er smart å gjøre en grundig jobb med luking om høsten.
Raking av løv og en siste finpuss
av plenen er også verd innsatsen.
Så kan man kose seg enda mer i
vårsola.
Planter som skal overvintre bør
få noe hjelp til å klare seg mot kuldegradene. Men ikke vær for tidlig ute med tildekkingen. Plantene
kan sette nye skudd hvis det blir
for varmt.
Men høsten er ikke bare tid
for gode råd og hagearbeid for å
forberede neste års vekstsesong.
Utenfor Ørvik Plantemarked er

det høstfargene som dominerer. –
Vi følger årstidene, og på denne tiden er høstlyngen veldig populær,
sier Ørvik.
Skjærgårdslivs utsendte er ikke
kjent for grønne fingre, men sansen for det vakre er på plass. Og
høstlyngen må jo være noe av det
flotteste man kan pryde uteområdet med!
Vi får vite at Erica er mest fargerik, mens Calluna er mer holdbar,
og kan komme igjen neste år. Valget er ditt!
Ørvik Plantemarked har holdt
til på Kalstad siden 1998, og er
medlem av fagkjeden Bo Grønt.
Med nærmere 5000 vareslag kan
Ørvik dekke de aller fleste behov
når det gjelder vedlikehold og nye
planer for hager og uteområder.
- Nå er det tid for høstens farger. Høstlyng er populært, sier Svein Ørvik.

Møbelbutikken midt i Kragerø sentrum!
ng
g fast se
En god o tfjærer.
ke
med poc lant de
rb
Bestselge
e.
modellen
rimelige

Kontinentalsenger, rammemadrasser og vendbare
madrasser i ”alle” størrelser, priser og kvaliteter.

prøv!
Kom og

Eng Kontinental

150 x 200 cm

5.995.-

Solbekk
Solbekk MØBLER A /S

Du finner garantert
noe som passer
for deg.

TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!
STOR UTSTILLING AV
SENGER OG MADRASSER
I TREDJE ETASJE

Napoli salong

MØBLER A /S
3 + 2 sEtEr

7.995.-

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
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Se
også
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hjemmeside:
www.fagmobler.no
Torvgata 3, Kragerø l Tlf. 35 98 17 28 l Fax. 35 98 33 18
www.fagmobler.no
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Haven satser på
matopplevelser
Autorisert
installatør

Autorisert
installatør

Ønsker
du lavere
og bedre inneklima?
Ønsker
dustrømregning
lavere strømregning
Ta kontakt
for en uforpliktende
og bedre
inneklima?befaring

Ta kontakt for en uforpliktende befaring

Monika Køhler og Ragnar Brevik ønsker velkommen til Havens trivelige lokaler.

tekst og foto: WILLY NILSEN

Ragnar Brevik, Monika Køhler og Hege
Sandvik har fulgt oppskriften med å «skynde seg langsomt» når de har bygget opp
Haven Restaurant. Med hovedfokus på
matopplevelser, hyggelige lokaler og god
service har jungeltelegrafen sørget for solid
økning i besøket. - Den beste reklamen er
at våre gjester forteller venner og bekjente
om oss, sier Ragnar Brevik. Sammen med
de andre eierne og ansatte kan han se tilbake på en sommer med gode tilbakemeldinger og oppløftende tall.
-I oktober skal vi markere høsten, med
blant annet vilt og fisk på menyen. Restauranten og baren er åpen fra onsdag til

Varmepumper for nordiske forhold
Fra kr. 17 990,- ferdig montert

Vi kan tilby alle installasjonstjenester innen elektro
forhold
PålVarmepumper
mobil: 91 12 91 89 for nordiske
Dag mobil:
90 99 80 39
Telefon: 35 98 48 00
Vakttelefon 35 98 20 94
Mail: dhj@kragero-energi.no

Egen finansieringsordning
over strømregningen!

Fra kr.17.990,ferdig montert

Vi kan tilby alle installasjonstjenester innen elektro:
Pål mobil: 91 12 91 89
Telefon: 35 98 48 00

Dag mobil: 90 99 80 39
Vakttelefon 35 98 20 94

dhj@kragero-energi.no

Vi skal ha fornøyde
kunder!
Havens trivelige lokaler.
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lørdag, og vi håper folk vil ta en tur innom
for en kopp kaffe, noe godt å drikke eller et
måltid mat.
Haven skreddersyr gjerne små og større
selskaper:
- Enten det er snakk om 20 eller 120 gjester, høytidlig eller uhøytidlig stemning, full
oppdekning eller enkel lunsj, inne eller ute,
sent eller tidlig, tradisjonelt eller kreativt.
Vi har lokalene som passer for møter, lunsj,
middag, dåp, konfirmasjon, bryllup, bursdager, jubileer, klassefester og alle andre
anledninger.
- De første bestillingene på julebord er
registrert, og det er stadig henvendelser om
levering av catering, sier Brevik.

Skjærgårdsliv

Minus 20 ute, pluss 60 inne!
Hos Hydraulikk &
Varmeteknikk AS finner du varmepumpene som hjelper deg å
spare på strømmen.
I Sannidal var det 20
kalde minusgrader
ute og vi målte varmepumpen til å gi
60 plussgrader inne,
sier Andre Langved.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

temperaturen utendørs og omdanner den til varme innendørs.
Selv på vinteren klarer varmepumpene å utnytte utendørs
varme til innendørs oppvarming.
En utedel monteres på ytterveggen av huset, en utblåsningsvifte monteres på innendørs vegg.
Vips så har du en innretning som
varmer opp huset ditt og hjelper
deg til å spare på strømregningen. Hydraulikk & Varmeteknikk
AS har en rekke forskjellige typer
varmepumper med ulike effekter
utstilt på rekke og rad i det nye
forretningsbygget på Fikkjebakke. –Vi har satset på kjente leverandører av varmepumper fordi vi

vet at det fungerer, sier Andre. Vi
er også godkjente montører av slike anlegg. Om et år må man være
såkalt F-gass sertifisert for å kun-

ne installere slike anlegg, og den
sertifiseringen har vi. Butikken
hjelper deg gjerne til å finne riktig
varmepumpe for nettopp ditt hus

eller hytte og installerer den for
deg. Regnestykket er enkelt. Hvis
varmepumpen bruker 1KW til
drift så gir den deg 3-4KW i effekt.

Det gir en meget sterk reduksjon
av strømforbruket.

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
27

Skjærgårdsliv

OLE & TORES
RØRSERVICE AS

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

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

ALT INNEN RØRLEGGERARBEIDER
I HYTTER OG HUS

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

Skal du lagre bil, båt eller
andre ting i vinter?
Vi har plasthaller som settes sammen på kort tid. 32 mm
galvaniserte stålrørsskjelett.
Formsydd 300 gr. Pe presenning, eller 600 gr PVC.
Mange størrelser, se www.vikre.no
På lager på Heistad i Porsgrunn.

Nedad Radosavljevic med et bildekk, et batteri og omkranset av et gedigent anleggsdekk.

Wright

Dekksenteret vil satse
mer på batterier
tekst og foto: WILLY NILSEN

Dekksenteret på Dalane er blant Telemarks
største innen bransjen. Personbiler, lastebiler, anleggsmaskiner eller trucker; alle
skal ha dekk, felger og batterier. Dekksenteret på Dalane møter utfordringene med
smil og god service.
-Vi vil satse enda mer på batterier, sier
Lindestad, og presenterer Nedad Radosavljevic, som skal på kurs for å innhente mer
kompetanse.
Batterier finnes i flere prisklasser og kvaliteter, og blir brukt i stadig flere sammenhenger. – Elektronikken i kjøretøyer blir
stadig mer komplisert, og det gjelder å følge
med i utviklingen.
For å komplettere tilbudet nevner vi også

at Dekksenteret har eget dekkhotell, driver
med hjulservice og leverer alt av kjetting.
Olav Lindestad har akkurat kommet
hjem fra en ny helg på Dyrsku`n i Seljord
når Skjærgårdsliv kommer på besøk. I Seljord er det store anleggsmaskiner og traktorer det dreier seg om. - Jeg vet ikke nøyaktig
hvor mange år jeg har vært på Dyrsku`n,
men jeg mener første gangen var i 1970…
Dekksenteret er med i Dekkpartner-kjeden, og har fire ansatte. De kan gi gode råd,
blant annet når det gjelder type dekk. Det
dreier seg ikke bare om spørsmålet om ja
eller nei til pigger. Like viktig er det at dekket er tilpasset bilen.
De piggfrie dekkene blir stadig bedre,
men fortsatt er det flest som velger piggdekk.
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Apotekeren takker
tålmodige kunder
- Jeg vil takke våre tålmodige kunder, sier
apoteker Inger Wabø og tenker på ventetid
og kø som har preget byens eneste apotek
gjennom flere måneder. - Nå er bemanningen tilpasset markedet, sier hun og gir uforbeholden ros til innsatsen fra de ansatte.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Vitus er et latinsk guttenavn som
betyr leder. Det passer godt for
Vitus-kjeden, som er en av de ledende innen bransjen.
Inger Wabø kan fortelle om en
allsidig virksomhet, som har oppgaver de færreste kjenner til. – Vi
betjener blant annet hele Drangedal med medisiner. De blir sendt
med bussen hver dag. Noen har
kanskje reagert på at ansatte blir
lenge på bakrommet, men ofte
dreier det seg om pakking av medisiner til nabokommunen!
De som er avhengige av medisiner på resept, har oppdaget at
elektronikken har overtatt også
på dette området. Kragerø er en
av kommunene som har innført

e-resept, som innebærer en elektronisk bestilling fra legene. Ved
å oppgi personnummer, får man
utlevert medisinen på apoteket.
– Et sikkert og godt system, sier
Wabø.
Tidligere benyttet apotekene
ofte fugle- og dyrenavn; som svane, ørn, elefant, hjort og løve. Det
er ikke så vanlig i dag. I Kragerø
var ørnen symbol for apoteket,
som kan hente sin historie helt tilbake til 1770.
Kvalitetssikringen i apotekkjeden er på et svært høyt nivå. En
egen fagavdeling vurderer produktene. Nye produkter krever
også kompetanse blant ansatte. Våre ansatte skal gi riktige råd til
kundene, og da må varene holde
god kvalitet, sier hun.

Foran: Vigdis Grimsrud og Inger Wabø. Kristin Hasseleid og Siv Rita Svendsen er opptatt med kunder.

www.haven-restaurant.no - post@haven-restaurant.no
P.A. Heuchs gate 31, 3770 Kragerø
Ragnar 91662200, Monica 98879191, Hege 91662201

Julebord

Utlevering av
alle typer mat

Matservering

Åpent alle dager
for grupper.
Alle typer
arrangement

Onsdag - Torsdag
12.00 - 21.00
Fredag - lørdag
12.00 - 22.00
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Ordførerkandidat tok seg til rette på privat, vernet
Tidligere leder i Jomfruland hytteeierforening, Leif Johansen, fikk onsdag 13. juli
besøk av en dugnadsgjeng som krevde å
få rydde stranda hans for tang.
tekst og foto: JØRGEN HAAVE

- Jeg gikk ned til dem da jeg så at
det var aktivitet der nede, og jeg
sa til dem at det er kjempefint
at dere plukker papir og søppel.
Men tangen vil jeg ha liggende,
forteller Johansen.
Ordførerkandidat
Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Bamble, Linda Holien, var
med i dugnadslaget, og påtok seg
rollen som talsperson.
- Linda Holien sa de hadde en
avtale med Arbeiderparti-politiker Jone Blikra i Kragerø kommune om at de hadde fri anledning
til å rydde stranden hos meg, og
at jeg kunne ikke nekte dem det,
sier Johansen.
Johansen uttrykte tvil om den
påståtte avtalen, men ble da møtt
med referanser til friluftsloven og
allemannsretten. Dugnadsgjengen påstod de kunne gjøre hva
de ville. De hadde alle rettigheter
hevdet de, og de forlangte at
grunneier selv måtte bevise sin
eiendomsrett.
- Holien sa at hun hadde alle
rettigheter, og jeg svarte at da
sitter jeg bare igjen med plikten
til å betale eiendomsskatt. Jeg
føler det litt urettferdig når man
påberoper seg rett til å gjøre et
inngrep uten å spørre eieren. Det
mener jeg absolutt at de ikke har
lov til, sier Johansen.
Snakket ikke sant
– Videre sa de: har du et papir å
vifte med? Og jeg sa at det har jeg
ikke, men jeg kjenner da til de
lovene som dere tydeligvis også
kjenner. Dere burde tenke dere
litt bedre om, forteller Johansen
Leif Johansen ringte senere til
Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Kragerø, Jone Blikra, som
bekreftet at han hadde snakket
med Holien, men at han ikke
hadde gitt rett til å rydde Johansens tomt.
- Han bekreftet dermed min
mistanke om at Holien ikke
snakket sant, sier Johansen.
Blikra understreket at han ikke
har myndighet eller posisjon til å
gjøre noe slikt.
- Jeg tar gjerne en diskusjon
med hvilken som helst ordførerkandidat om lovligheten av
inngrep i annen manns eiendom.
Mitt politiske ståsted er uvedkommende for de fleste, men
ut fra mitt sosialdemokratiske

utspring og grunnholdninger
forstår jeg ikke at en person med
politiske ambisjoner kan påberope seg rettigheter de vitterlig
ikke kan ha, ei heller uttrykke
påstander de må vite kan spores
og avkreftes som usannheter, sier
Johansen.
Sterkt møte
- Folk har rett til opphold her,
men det er ikke dermed sagt
at de kan ha seg til å endre på
landskapet. I hvert fall ikke uten
å spørre grunneier, sier Johansen,
som syntes det var sterkt å bli
konfrontert med den aggressive
dugnadsgjengen på drøyt tretti
mennesker.
Johansen forklarer at ved
lavvann over lang tid blir sanda
innerst i Kubukta veldig tørr. Med
sydvesten stående inn, blåser
sanda innover mot hytta. Det vil
han helst unngå, og vil derfor la
tangen holde på sanden. Men
dugnadsgjengen fra campingplassen nektet å lytte til grunneierens ønske.
- Argumentet var at det ble så
mange strandlopper som ungene
ikke likte. Men naturen er basert
på at tang flyter inn, der blir det
tanglopper, og så blir tangen til
jord. Dette er en prosess som har
vart lenge før vi kom på denne
kloden. Jeg er en fredfull mann,
men at det gjøres inngrep på min
tomt uten at jeg har gitt tillatelse
vil jeg ikke akseptere, og mener
det er et direkte lovbrudd. Den
diskusjonen kan jeg gjerne ta
med hvem som helst, sier Johansen.
Forsvarer allemannsretten
Johansen og frue overtok for to
år siden hytta som konas familie
bygget tidlig på 1960-tallet. Johansen med familie har feriert på
stedet de siste 38 årene. Johansen

var aktiv som leder i hytteeierforeningen på Jomfruland da
reguleringsplanen for området
ble behandlet, og kjenner godt
til hvilke regler som gjelder for
eiendommen hans. I forbindelse
med at begge campingplassene
på Jomfruland ble utvidet til
mulighet for rundt 250 husvogner tilsammen, ble det som nå
er Johansens eiendom regulert
til friluftsområde. Daværende
grunneiere fikk ingen kompensasjon.
- Strandsonetenkningen og
allemannsretten har jeg ingenting imot. Derfor sier jeg, bruk
det, vær der og bad, men det er
ikke nødvendig å ta seg utilbørlig
tilrette og gjøre inngrep på tomta
mi og tilliggende eiendom, sier
Johansen.

Kommunens
vurdering

- Jeg er en fredfull mann, men at det
gjøres inngrep på min tomt uten at jeg
har gitt tillatelse vil jeg ikke akseptere,
sier grunneier Leif Johansen.

gjøre andre inngrep på andres
eiendom, sier Karlsen.
Hun understreker at friluftsloven gir allmennheten rett til å
benytte stranda, men med den
klare begrensning at bruken
ikke skal være til sjenanse for
grunneieren. Karlsen har nå svart
på henvendelsen fra Holien og
Johansen på vegne av kommunen. I svaret heter det at ”etter
kommunens skjønn er tang et
naturlig fenomen på stranden og
hvis grunneieren ikke ønsker at
den blir fjernet bør allmennheten
forholde seg til det.” Dermed er
saken avsluttet fra kommunens
side.
Reguleringsplanen
Reguleringsplanen for området
ble vedtatt i Kragerø kommunestyre 14. mars 2002. I reguleringsbestemmelsene for stranda til
Johansen og de øvrige friluftsområdene heter det at ”området er
underlagt spesielt vern i forhold
til vegetasjon og geologi” og at
inngrep og fjerning av stein og
masser ”skal unngås.”
Reguleringsplanen legger
heller ikke til rette for bading på
Johansens strand, men henviser
badegjester til stranden som
hører til campingplassen.

Tilsvar fra
Linda Holien

Ikke lovlig
Dagen etter opptrinnet på stranda dro Holien til rådhuset i Kragerø og meldte konflikten inn til
Elke Karlsen hos miljøvernavdelinga i kommunen. Henvendelsen
ser ut til å ha blitt en bumerang.
- Hvor står denne saken nå?
- Jeg har ikke fått dette vurdert
rettslig, men det å fjerne ulike
ting fra en privat eiendom er ikke
lovlig. Allmennheten har lov til
å plukke bær og sopp i utmark,
men ikke til å fjerne tang eller
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Ap-politiker Linda Holien mener
flaggstanga på holmen til Johansen
også er et sjikanøst stengsel.

- Naturen er for alle
Ap-politikeren Linda Holien mener grunneieren vil hindre bruk

av stranda. Hun meldte selv saken
inn til Kragerø kommunes miljøvernavdeling, og bad dem undersøke
situasjonen.
- Diskusjonen oppstod da grunneieren kom ned og sa at vi ikke fikk
lov til å fjerne den råtne tanga. Han
ville at den skulle ligge. Det samme
skjedde visst i fjor også, men dette
var første året jeg har vært med på
den dugnaden, forteller Linda Holien som var en slags talsperson for
dugnadsgjengen.
Holien kommer fra Bamble hvor
hun er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet. Holien tilbringer sin
første sommer i husvogn på Jomfruland. Hun mener det er åpenbart
at grunneieren ønsker å gro igjen
stranden sin, fremfor å utvide den,
og at dette skyldes at han ikke ønsker besøk der.
Større diskusjon
Ap-politikeren mener situasjonen
på Kustranda kan være et godt utgangspunkt for en større diskusjon
om hvordan man håndhever allemannsretten. Hun mener det peker
mot et prinsipielt problem, hvis
det er sånn at grunneier kan nekte
allmennheten å legge tilrette for den
bruken området er bestemt til.
- Det er veldig synd at grunneieren ikke ønsker å bevare en flott
strand. En felles dugnad neste år
hadde vært hyggelig, sier Holien.
Hun mener grunneieren overreagerte i situasjonen.
- Jeg klarer ikke å se den biten, at
det går an å hisse seg så opp for at
man rydder stranda og gjør den pen
og kaster tang. Det er ingen annen
årsak til at han ønsker at det skal bli
liggende enn at det er utrivelig for
oss å være der. Det kan ikke finnes
noen annen grunn.
Snakket med Blikra
Holien avviser Johansens påstand
om at hun skulle ha sagt at hun hadde tillatelse til å rydde stranden av
Arbeiderpartiets ordførerkandidat i
Kragerø, Jone Blikra.
- Jeg hadde snakket med Jone
Blikra på forhånd om sjikanøse
stengsler og sånne ting. Han syntes
også det var litt rart hvis ikke vi kunne rydde tang her nede. Men han
kan jo ikke gi tillatelse. Han har ikke
noe med det å gjøre.
Holien avviser også at hun skal ha
sagt at dugnadsgjengen hadde råderett over stranda. Hun hevdet kun
at hun hadde lov til å bruke den. For
Holien er kampen for fri ferdsel i
strandsonen viktig.
- Jeg synes ikke at norskekysten
skulle være i privat eie i det hele tatt.
Kystsona rundt hele det vakre landet
vårt skal være for allmennheten. Jeg
synes ikke den typen flotte natursteder skal være privateid. Det skulle
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strand på Jomfruland
aldri vært mulighet for å få sånne
store, flotte private strandeiendommer. Naturen er for alle, uansett om
du har penger eller ikke.

tarer fra
Kommen ker til
a
initiativt en
a
dugn d

Initiativtaker til dugnaden,
Hege Lauritsen mener
stranda burde rakes for
å gjøre den mer
tilgjengelig.

- Vi gjør det jo bare pent!
Hege Lauritsen initierte og organiserte dugnaden på Kustranda.
Lauritsen bekrefter at dugnadsgjengen nektet å etterkomme grunneierens oppfordringer. Hun forteller
at grunneieren hadde sagt at han
ikke nektet dem å bruke stranda, at
han aksepterte at de badet der og
brukte holmen hans og til og med
brygga hans.
- Vi svarte at den er ikke din, vi har
lov til å bruke det her. Nå vil vi bare
gjøre det pent, forteller Lauritsen.

- Viktig å vise frem klærne, sier Karin på Skinnbua

Satser enda mer på
mannekengoppvisninger

kalles miljøkriminalitet å fjerne tang fra en liten
badestrand, men det er uheldig for miljøet.
- Det er mange fugler og naturlige prosesser
som er avhengige av livet i tangen, sier Schultze
som også understreker at strandvegetasjon ikke
skal røres.
Det er et aspekt ved dette som jeg ikke har
omtalt, og det er at campingplassen har en
svær, nydelig sandstrand langs hele Kubukta.
Det er ikke sånn at den fylles først og så streifer
noen innom hos Johansen. Neida alle som bader i Kubukta liger på Johansens strand ”For der
er det så bra å bade.” Jeg var innom stranda til
Johansen en vakker julidag, og fant til sammen
40 mennesker på det lille området. Hver enkelt
av dem er kanskje ikke til sjenanse, men samlet
fortrenger de grunneieren fullstendig. Brygga
til Johansen er det første stedet allmennheten
okkuperer, og jeg har hørt at folk til og med
nekter å flytte seg når grunneieren kommer inn
og trenger plassen. Noen vil faktisk være for seg
selv, sammen med familie og gode venner. Bade
nakne fra brygga. Ta et glass vin i sommersolen
helt alene og bare høre måkene. Fred og ro.
Jeg synes det er underlig at det ene ur-norske
idealet nødvendigvis må kveles av det andre. På
en liten øy som Jomfruland, hvor det etter hvert
vrimler om somrene av ukjente turister, burde
man balansere det ene i forhold til det andre.
Det er alltid et sted å slå seg ned i fjæra på
Jomfruland. Det er 8 kilometer rullesteinstrand
tilgjengelig langs hele utsiden av øya, det er svaberg ved Saltstein og store offentlige sandstrender på Øytangen og Haganestranda.
Historien er tidligere publisert på Jomfraulnd.
net og i boken “Ferieliv i Kragerø” av Tor Kjetil
Gardåsen og Jørgen Haave. Historien er gjengitt
i Skjærgårdsliv etter tillatelse fra Jørgen Haave.

Kråka

Øytangen

Sandbakken

Østre Saltstein

Hasselgården

Hovedgården

Høst er kåpetid. Modeller for anledningen er Karin Haugland Pedersen og Ann-Christin Steen.
Saltstein

Strandlopper
- Er ikke det et legitimt krav fra
grunneier at han vil ha tangen liggende på stranda?
- Men det blir jo veldig mye
strandlopper. Vi får jo ikke noen
mulighet til å legge håndklær, det
blir mindre muligheter for å la det bli
brukt. Den blir jo en sperre for oss.
Han pekte i går og sa: Dette her eier
jeg. Og jeg sa: Det er greit, men vi
gjør det jo bare pent. Se hvor fint det
blir. Det blir kjempefint!

Tårnbukta

Karin på Skinnbua er ikke som alle andre i bransjen.
Hun går sine egne veier for å få en helt spesiell og nær
kontakt med kundene. Mannekengoppvisninger og bli
ny-kvelder samler fullt hus, og skaper trivsel og
samhørighet.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Jomfruland

Djupodden

Per Erik Schulzes
vurdering

Og nå gjør hun det igjen. I oktober er det
klart for ny mannekengoppvisning, og det
blir garantert trangt om plassene i det trivelige lokalet. Kanskje er det nettopp det jordnære og enkle som trekker publikum, for
her er det snakk om folkelige mannekenger,
som representerer flere aldersgrupper. De
er nemlig som folk flest…
- Det er morsomt med slike arrangementer, sier Karin Haugland Pedersen, som er i
full gang med forberedelsene sammen med
sine medarbeidere.
Høst er kåpetid, og Ann-Christin Steen
tar en rask opptelling av valgmulighetene.
Det dreier seg om nærmere 50 ulike modeller. Hvor mange kåper det dreier seg om,
har hun ikke tall på, men det dreier seg om
flere hundre.
- Vi satser på god kvalitet, sier Karin og
slår et slag for kåper fra Erich Fend,.som er
kjent for god kvalitet og design.
Hvis vi så nevner det gode utvalget av
selskapstøy og skinnklær, og plusser på
noen ord om at også herrene har sin egen
avdeling, har vi fått med det meste av det

Kubukta
Kuholmen

Dugnadsgjengen nektet å
etterkomme grunneiers krav,
og fjernet tangen fra stranda.
- Tangen bør ligge
Marinbiolog Per-Erik Schulze
arbeider som fagkonsulent i
Naturvernforbundet. Han sitter også
i sertifiseringskomiteen som gir
strender og marinaer «blått flagg» etter vurdering av strenge krav til blant
annet vannkvalitet og miljøtiltak.
- Det er også et krav fra oss om at
tangen skal bli liggende, sier Schulze.
Avhengig av tang
Han mener det neppe kan

Løkstad

Hølen

Tangbukta
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Skinnbua står for. Men vi må ikke glemme
varemerket Bravo Design, som har fulgt
Skinnbua siden starten for snart 35 år siden, og som setter et kvalitetsstempel på
skinnklær, tøfler og bruksgjenstander.
Den ting til: En egen sømavdeling sørger for at plaggene ikke bare passer nesten,
men akkurat!

Det er god stemning når Skinnbua inviterer til
mannekengoppvisning.
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«Lenge i gamet, kjente merker, tar vare på kundene…»

Gromstad satser på sine
kjerneverdier!
Vi har vært lenge i bransjen, vi tar vare på
kundene våre og vi satser på kjente og gode
merker.
tekst og foto: WILLY NILSEN

Runar Gautefald legger stor vekt
på at disse tre kjerneverdiene skal
prege all virksomhet i Gromstad
Bil & Båt. Ibiza, Askeladden, XO,
Bella og Zodiac står for kvalitet så
det holder. Hvis man hekter på
Evinrude, Suzuki eller Mercury
har kunden båt og motor med de
aller beste muligheter til å slippe
problemer.
Høsten er tid for båtopplag, og
Gromstad kan tilby innendørs
lagring for 300 båter opptil 26 fot.
130 av disse får plass i oppvarmet
hall. Fortsatt er det noe plass, men
det fylles fort opp i de moderne
hallene.
De fleste båtene leveres ved
brygga i Frydensborgbukta, og
ofte dreier det seg om «full pakke»
med rengjøring, vedlikehold og

eventuelt reparasjon etter avtale
med kunden. Når våren kommer
med bud om en ny sommer, kan
kunden hente en nøkkelferdig båt
ved brygga.
Moderne motorer krever hjelp
av både kyndige hender og elektronikk for å yte sitt beste. Mekanikerne oppdateres via kurs,
og det er mange eksempler på at
service hos merkeforhandler øker
andrehåndsverdien.
Økonomisk urolige tider gjør at
en del båtforhandlere sliter. - Vi
har også merket en liten nedgang
i båtsalget, men det er ikke dramatisk. Vi ser lyst på fremtiden, og
setter pris på at både hytteeiere og
fastboende velger å handle i Kragerø. Det er lurt å kjøpe båt der du
bruker den. Da er du sikker på å få
rask hjelp hvis uhellet er ute, sier
Gautefald.

Runar Gautefald og Christian Monsen har fortsatt noen få plasser i opplagshallene.

Byggmester

Byggmester

Trond Buen

Olaf Haugland

TaksTforreTning og Byggeledelse

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

De konkrete
oppgaver må
tilpasses hvert
enkelt oppdrag

Takstmann Trond Buen er autorisert til
følgende takstoppdrag:

Reklamasjon på byggearbeider
Eierskifte
Skjønn
Skade/naturskade
Vi kan tilby
byggeledelse ved
oppdrag som spenner
fra rehabilitering,
fritidshus og enebolig,
til forretnings-.
kontor- og industribygg.

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

www.byggmesterbuen.no

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

buen.bygg@c2i.net
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Konflikten mellom leietakere og
eiere er løst og det merkes en ny
positiv entusiasme for stedet, sier
Frode Ellefsen, Jørre Kjemperud
og Harald Lauten. De representerer den nye eiergrupperingen
som tok over hotellet før årets
sommersesong. Og hvilken start
de nye eierne har fått! Vi føler det
som vi nå har 500 ressurssterke
mennesker i ryggen som nå ønsker å ta stedet i bruk slik det var
ment fra starten, men som mange
ikke har turt å gjøre fordi de ikke
hadde blitt enige om blant annet
tilbakeleieavtaler, sier de. Det er
det slutt på nå.
Hotellet har skiftet navn til Kragerø Resort, skaffet seg ny logo, og
nye hjemmesider. Men viktigst av
alt. Vi har en helt annen filosofi
for stedet. Vi vil ta hele Kragerø
i bruk og vi vil at alle skal være
velkommen på anlegget, uansett
om de bor på hotellet eller ikke.
Selv om vi skulle gå glipp av en
middag eller lunsj fordi folk spiser i Kragerø eller er en tur på
Jomfruland så er det nettopp totalopplevelsen for vår gjester som
vil gjøre at de kommer igjen. Det
er derfor glimrende for oss hvis vi
kan tilføre også andre i næringslivet i Kragerø kunder. Vi har satt
opp gratis taxibåt fra Kragerø for
å supplere rutetilbudet fra Fjordbåtselskapet. Den siste avgangen
er klokken 2400. Dermed kan folk
få shoppet og benyttet seg av restaurantlivet og tilbudet i Kragerø
når de måtte ønske det.
I skrivende stund venter hotellet besøk av Thor Heyerdahl jr og
Kon Tiki flåten til Kragerø. Han
skal holde foredrag på hotellet.
Den nye eiergrupperingen vil satse mer på event i fremtiden og har
en solid kompetanse og et omfattende nettverk for nettopp det.
Eventansvarlig Harald Lauten har
i flere år arbeidet med næringsli-

Rekordstart for

Kragerø Resort!

Med et gjennomsnitt på 1000 besøkende på anlegget, kan spahotellet på Stabbestad i Kragerø notere den beste sommersesongen
noensinne. Golfbanen, hotellet, spa-anlegget og Stabbestranda seiler
dermed opp som et av de mest besøkte turistmål i Kragerø.
vet i eventsammenheng og viser
filmopptak fra flotte arrangementer i Tyrkia, Russland og Manchester. Middagen skal være varm selv
for store grupper, busser og båter skal komme når de skal og alt
skal fungere på premieren. For du
får ingen ny sjanse, sier Lauten.
Brubakken griller lam og kokker
med høye hatter serverer på Jomfruland. Logistikken og alle detaljene er viktige dersom det skal
bli et vellykket arrangement for
mange. Lyd, lys og scene skal fungere og vi setter gjerne opp telt og
bygger alt utendørs. Det må ikke
være i en konferansesal. Dersom
kunden ønsker det kan vi skape uante settinger i Kragerø som

har så mange muligheter med
Kragerø sentrum, Jomfruland og
skjærgården.
Området rundt oss har også en
stor tiltrekningskraft, og vi ønsker
å være en del av hele samfunnet.
Resorten er åpen for alle. Lokalbefolkningen og barnefamilier er
velkommen, selv om de ikke bor
på resortet. Vi har 78 gjesteplasser i bryggeanlegget. Dermed kan
hytteeiere og andre som kommer
med båt ha greie muligheter til å
besøke oss. Vi ønsker å være en
inngangsport. Til Kragerø. Vi ser
gjerne at våre gjester tar en tur
innom Kragerø by eller besøker
skjærgården i besøket. Det er en
vinn vinn for alle . Da kommer
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de igjen. La gjesten få oppleve
mangfoldet. Skjærgården og Jomfruland.
Vi har 700 senger. Restauranten
tar 300 gjester, men vi har også
teltløsninger som fungerer ypperlig på resortet. Dette har vi blant
annet brukt med suksess til brylluper.
Et stort kontaktnett er verdifullt
for oss. Vi ser for oss landskamper
i sandvolleyball med verdensstjerner, turneringer, liv og atmosfære. Sandvolleyballskole med
idrettsprofiler. Roing med Tufte
på beach-cluben. Thor Heyerdahl
jr. Den type opplevelser. Julebord
og andre typer aktiviteter.
Entusiasmen og stoltheten bo-

bler. Vi har 500 ressurssterke i ryggen som ønsker å bidra. Vi føler at
det virkelig bobler!! Leilighetseiere og hytteeiere er en kjøpesterk
gruppe, som nå våger å bruke
anlegget. Det er viktig for hele
anlegget. Samarbeid oppmuntrer
vi til begge veier. Vi vil også bruke Kragerø og skjærgården mye
bedre enn det som har blitt gjort
tidligere. Dersom folk får oppleve
hvor flott Kragerø og skjærgården
er så vil de komme igjen og igjen.
Idyllen er her hele året. Golfbanen
er blant de golfbaner i Norge som
har lengst åpningstid. I fjor stengte den 3. Desember, og åpnet uka
før påske.
Golfbanen er bygget like moderne som hotellet. Hele anlegget har satt seg litt, grønne plener
hele året. Banen kan tilby gjester
gode opplevelser gjennom hele
året. Vi kjenner folk som reiser hit
og gjør julehandelen i Kragerø by.
Som de pynter så fint. Julebyen.
Igjen nærheten til lokalsamfunnet
er viktig. Gjennom lokal tilhørighet og lokalkunnskap vet vi også
om mulighetene på vinterstid.
Det flotte spaet og badeanlegg
kan benyttes året rundt. Skiløyper
går forbi golfbanen og videre innover. Dette stedet er for alle. Man
må ikke være gjest på hotellet for
å benytte spa-anlegget. Om du for
eksempel kommer med båt. Dette er et familiested også. Utvidete
åpningstider for barn og barnefamilier i badeanlegget. Lagt en
timeplan på det. Etter halv fem
må du være over 16 år i spaet,
men bassenger på taket og Stabbestranda er åpent for alle. Hos
oss er det selvsagt gratis å bruke
stranda. Vi ønsker å gjøre anlegget
mest mulig tilgjengelig for alle. Så
håper vi heller at de kjøper seg en
hamburger og brus, sier de entusiastiske nye eierne som bobler
over av ideer som alle skal få glede
av hvis de vil.
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Har levert ca 2000 varmepumper
tekst og foto: WILLY NILSEN

FRISKE HØSTTILBUD

Tilbudet gjelder innenfor samme serie.
Utvalgte Nycoplus kosttilskudd. Fra 86,SB12 produkter. Fra 119,Ole Jørgen Vøllestad og Mads Grimsgård er montører i Kragerø Energi Installasjon.

- Det varierer litt, men normalt
dreier det seg om en dags arbeid
å få varmepumpa montert slik at

anlegget kan settes i drift.
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Mads Grimsgård til Galeasveien,
der Ole Jørgen Vøllestad monterer et anlegg i et bolighus.

RIM

ren har man effektiv kjøling på
varme dager.
Skjærgårdsliv ble med montør
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-Det er mange useriøse aktører
med lokketilbud som i første omgang kan virke gunstige. Vi anbefaler folk å handle lokalt. Det
er dessuten et godt råd å lytte til
naboen, som kanskje har erfart
hvordan varmepumpa virker og
hvordan det er med service.
Pål Norskov i Kragerø Energi
Installasjon kan vise til mange års
erfaring med varmepumper.
– Vi har satset på kvalitet helt siden de første varmepumpene ble
montert i 2003.
Siden den gangen har vi levert
ca 2000 varmepumper, de aller
fleste med egen serviceavtale, slik
at vedlikeholdet blir tatt hånd om.
Kragerø Energi satser på varmepumper fra Daikin og Toshiba,
og har meget gode erfaringer med
begge disse produsentene.
– Det finnes billigere pumper
på markedet, og du får det du beeie.
taler for, sier Norskov.
A En
163,god varmepumpe har ingen problemer med å håndtere
en utetemperatur på minus 25
grader. Inne blir det behagelig og
jevn temperatur. Og om somme-

FRISKE HØSTTILBUD

FRISKE
HØSTTILBUD
Tilbudet gjelder innenfor
samme serie.

FRISKE HØSTTILBUD

FRISKE HØSTTILBUD

Utvalgtegjelder
Nycoplus
kosttilskudd.
Fra 86,Tilbudet
innenfor
samme serie.
Utvalgte
Nycoplus Fra
kosttilskudd.
Fra 86,SB12 produkter.
119,Eucerin Anti-rynkepleie.
SB12 produkter.
Fra
119,Før fra 233,- NÅ FRA 163,-

Tilbudet gjelder innenfor samme serie.
Utvalgte Nycoplus kosttilskudd. Fra 86,SB12 produkter. Fra 119,-

FRISKE HØSTTILBU
TE

GS

ELI

IM

FOR

34
Vitusapotek Navn,

ELI
GS
TE

FOR

SPA

21

EN

RD
RE
DE
SP
AN
VI
Vitusapotek Navn,

21

en friskere hverdag

Vitusapotek Kragerø
Tlf. 35 98 68 88
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Vitusapotek Navn,
Tlf xx xx xx xx,
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Tilbudet gjelder innenfor samme serie.
Tilbudet gjelder innenfor samme serie.
Utvalgte Nycoplus kosttilskudd. Fra 86,Utvalgte Nycoplus kosttilskudd. Fra 86,ucerin Anti-rynkepleie.
SB12 produkter. Fra 119,SB12 produkter. Fra 119,ør fra 233,- NÅ FRA 163,-

Åpningstider: Man-Fre: 08.30-16.30
Tors: 08.30-17.00 Lør: 09.00-14.00

Skjærgårdsliv

TØMRERARBEID - NYBYGG - RESTAURERING

Vi bringer din blomster-hilsen
til adresser i Kragerø

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

BLOMSTER
SJÅDAMMVEIEN 97, 3770 KRAGERØ

TLF. 93 45 13 95

Torvgata 22, 3770 Kragerø - Tlf. 35 98 18 14

EPOST: arviriso@online.no

Alt innen graving
sprenging og transport

G
tilbuodde
oss nåhos
!

Vindus- og terrassemarkiser

Utvendige persienner

Garasjeporter

GARASJEPORTER, MARKISER,
PERSIENNER OG SCREEN
Screen

l
l
l
l

garasjeporter
markiser
persienner inne/ute
lamellgardiner

l
l
l
l

plisségardiner
screen
levegg
vindussprosser

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
Terrassemarkiser
lang bransjeerfaring. Vi kommer gratis hjem til
Best
på pris og kvalitet
tar mål og kommer med gode råd og
Vi kommer gratisdeg,
hjem
løsningsforslag tilpasset
til deg med godeditt
rådbehov.

MORTENS

og løsningsforslag.
Morgan
Thorsen
Ring Morgan
Thorsen
Tlf. 976 72 550
Tlf: 976 72 550

TRAKTORSERVICE

www.fasadeprodukter.no
80 48880 488
tlf: 800 800
Ring GRATIS:

Morten Vibeto, 3766 Sannidal - Mob. 922 12 885

www.fasadeprodukter.no
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Solbekk Møbler – kvalitet og service ved Jernbanetorvet

Velkommen til sengetest!
- Det er litt pussig å tenke på, sier Einar Solbekk og tar for seg forskjellen mellom
en bil og en seng.
tekst og foto: WILLY NILSEN

- Mens mange bruker flere hundre tusen kroner på ny bil, og bytter inn i en ny ganske ofte, bruker
man den samme senga år etter år.
Senga er i bruk mye mer enn bilen, men det merkes kanskje ikke
så lett at madrassen blir nedligget.…
Solbekk Møbler AS er medlem
av Fagmøbler, og har satset mye
på sin sengeavdeling. - En madrass bør prøves før man bestemmer seg, sier Sindre Solbekk og
strekker seg i full lengde i en Hilding-seng.
Svenske Hilding Anders er blant
Europas største leverandører av
senger og madrasser, og Solbekk
innestår for kvaliteten.
Sengeavdelingen er nylig pusset opp, og her er alle velkomne til
en test. - Vi kan levere senger og
madrasser i alle prisklasser. Det er

viktig for oss å gi gode råd til kundene. Et riktig valg av madrass gir
bedre søvn og kan være forebyggende for ryggplager. En madrass
er ikke noe man bestiller over telefon, hvis det ikke dreier seg om
en gjestemadrass som ikke er så
mye i bruk.
Hjelpsomhet, kompetanse og
service er nøkkelord for driften.
- Det er en selvfølge at møblene
blir levert på døra hvis kundene
ønsker det, sier Solbekk. Det gjelder på fastlandet og det gjelder i
skjærgården.
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.
Sindre Solbekk anbefaler en test av madrassen før man bestemmer seg. Det er mye å velge mellom, og gode råd får kundene på kjøpet.
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Lik oss på

19.10.11 09.22

Kragerø Hagemiljø AS I Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal
tlf. 35 99 10 10 I monica@kragerohagemiljo.no

Er det noe du trenger hjelp til utendørs?
Anleggsgartnermester
Anleggsgartnermester

TrondFarsjø
Farsjø
Trond
as

as

Drangedalsveien 23, 3766 Sannidal
tlf. 92 26 47 89 I kontor: 35 98 14 00
post@kragerogartner.no

3766Sannidal
Sannidal Tlf
35 98
922 64 789
www.kragerogartner.no
3766
Tlfkontor:
kontor:
3514980014Mobil:
00 Mobil:
922 64
789 www.kragerogartner.no
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R
oss fo ing
r
befar gratis
ing

til Dame:

Kjoler - bluser - skjørt - bukser
topper - gensere - Jakker
Kåper - frakker - pelser - m.m.

til menn:

skjorter - gensere - bukser/jeans
skinnjakker - belter - luer
Hansker - skjerf - m.m.

MANNEKENG
oppvisning
16. oKtober

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

Vi former dine bolig- og hyttedrømmer!
- et komplett og framtidsrettet arkitektkontor
n
n
n
n
n
n
n

Prosjektering
Detaljtegning
Søknadsarbeid
Anbudsinnhenting og byggeoppfølging
Interiøroppdrag
Plan- og reguleringsarbeid
Utomhus/plan

P. A. Heuchsgate 25, 3770 Kragerø I Telefon 35 98 33 00 I Telefaks 35 98 29 80

www.arkitekthuset-kragero.no I post@arkitekthuset-kragero.no
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Ser du etter et godt
båttilbud? Slå til nå!
Topp service er inkludert.

ALT INNEN
GRUNNARBEID

Vinterlagring og igangkjøring våren 2013 er inkludert. Mer om båtene på våre nettsider.

Beneteau 5.80 Antares
m/Suzuki DF70. 245.000,-

Uttern T55 med Mercury
115 Optimax 258.000,-

Uttern D55 med Mercury
115 Optimax 268.000,-

Capelli Tempest 570
m/Suzuki DF90, 229.000,-

Uttern S55 med Mercury
115 Optimax 235.000,-

Beneteau 6.80 Antares m/Suzuki DF100TL,
335.000,-

Uttern D62 med Mercury
150 Verado 399.000,Capelli Tempest 626
m/Suzuki DF140, 279.000,-

Skibsplast 555 Open
m/Mercury F80 230.000,-

Skibsplast 660 DC
m/ CumMerc 2.0, 150 hk
499.000,-

Skibsplast 665 DC Uten
motor 299.000,-

Maskinentreprenørfirma
Maskinentreprenørfirma
Maskinentreprenørfirma

Skibsplast 605DC m/Mercury 125 Optimax 359.000,-

Sannidal
Sannidal
Sannidal
Bulldozerdrift
AS
Bulldozerdrift
AS
Bulldozerdrift
Alt innen grunnarbeid AS
Alt innen grunnarbeid

Fortsatt ledige
plasser for
båtopplag

Båtopplag i varmt- eller
kaldtlager innendørs. Båter
Uttern S52 med Mercury 75 opptil 60 fot/35 tonn. God
Optimax 189.000,plass for utelagring. Selvtekking.

Alt018
innen
grunnarbeid
Tlf. 915 67
e-post:
ieike@start.no
Tlf.
Tlf. 915
915 67
67 018
018 e-post:
e-post: ieike@start.no
ieike@start.no

3766 Sannidal, Kragerø. Tlf.: 35 98 47 60. www.sandtangen.no. Mobil: 908 42529

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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HØSttILBuD!
LuFt/LuFt Varmepumper
KA-Heat gulvmodell KA35VAH

21.990.-

Kirigamine 6,3 kw FD25VABH

18.990.Kirigamine 6,6 kw FD35VABH

20.990.-

Zen 5,5 kw EF35VEH

20.990.-

Ecodan Zubadan

Leveres i fargene
sort og hvit

Altherma

VaNN/VaNN
Varmepumper

6,6 kw FTXL35

20.990.-

LuFt/VaNN
Varmepumper

EHP
Hydraulikk & Varmeteknikk AS er NOVAP-godkjent
forhandler. Våre montører er sertifisert gjennom
F-gass forordningen og NOVAP

v/Sannidal Motor
Krokenveien 197, 3766 Sannidal

Alle tilbudene inkluderer standard montering, dvs.
montering, 4 m rør, rørkanaler, vegg/bakkestativ.
Evt. elektrisk tilkobling kommer i tillegg.
Vi prosjekterer og leverer komplette
varmeanlegg, pris på forespørsel.
Se vår utstilling på Kragerø Næringspark,
Fikkjebakke

Tlf. 35 98 35 17 / 986 38 710 - www.hyva.no - post@hyva.no

VALLE BÅTOPPLAG OG SERVICE
All service på båt og motor. Vinteropplag inne i hall og utendørs.

Repa
nybygg rasjonerbrygge og anlegg a
r og fly
tebrygg v
Alle
er.
snekke typer
rarbeid
er.

Vi lager møbler etter mål og ønske.

Tlf: 91 61 23 43 / 93 06 80 28 / garmann@valleservice.no
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Vi lager flytebrygger etter mål.
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HØST-KUPP!
RESTLAGER 2011-2012 MODELLER

25%
INNTIL

Nå kr

Askeladden 445 Chaser
50 HK Suzuki. Veil kr. 205.500,-

AVSLA
G

159.000
Nå kr

Askeladden C62 Crossbow
115 HK Suzuki. Veil kr. 399.100,-

335.000

Nå kr

Askeladden 475 Freestyle
60 HK Suzuki. Veil kr. 200.100,-

159.900
Nå kr

White Shark 206. 150 HK
Evinrude etec. Veil kr. 517.800,-

385.000

Nå kr

Askeladden 525 Excel
90 HK Suzuki. Veil kr. 291.400,-

269.700
Nå kr

247.000

Nå kr

518.000

XO-boats 229 S Open Highline
150 HK Evinrude etec. Veil kr. 573.300,-

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

www.mgt.no

Askeladden 565 Wasper
115 HK Suzuki. Veil kr. 347.400,-

