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MENINGER

Sett fra Sildebukta
Blokka med ferieleiligheter på Bærøy har i den senere tid vakt oppsikt langt ut over Kragerøs grenser. Det er første gang at det bygges
en slik blokkbebyggelse i skjærgården. Den nye ferieblokka bygges i
det nedlagte feltspatbruddet på Bærøy. Kritikerne ser ut til å mene at
tålegrensen for antall turister i Kragerø for lengst er nådd.
Næringslivet og byutviklere stemples som grådige og hensynsløse
profittører i jakten på penger. De samme kritikere kan for øvrig også
påtreffes i ferieblokker i sydlandske strøk som for eksempel på Gran
Canaria, uten at de tilsynelatende har tatt noen nevneverdig skade av
oppholdet i en ferieleilighet i en blokk med utsikt til Atlanterhavet.
Nå skal jeg være den første til å innrømme at blokkbebyggelse slett
ikke passer inn over alt i vår skjærgård. Ja, det ville være dypt tragisk
om en slik blokk ble bygget på Jomfruland eller i et annet frittliggende areal uansett hvor det skulle være i vår vakre skjærgård.

“

Jeg hilser blokka på
Bærøy velkommen!

“

Noe helt annet er det å bygge denne typen blokkbebyggelse i
gamle nedlagte steinbrudd, slike som på Bærøy. Hvis det er noen steder i vår skjærgård som det må kunne bygges denne typen bebyggelse så må det jo være nettopp her! I slike gamle brudd som ikke er
til noe annet likevel. Nå blir det ferieboliger, arbeidsplasser, markedsutvikling, beplantninger og hyggelige turveier ut av landarealer som
før bare lå brakk og var inngjerdet og regnet som farlige steder å
oppholde seg. Dersom bebyggelsen legges inntil fjellsiden som det er
gjort på Bærøy og ikke høyere enn bruddets høyeste kant, så vil jo
alle få utsikt. Jeg er heller ikke av dem som mener at utnyttelsesgraden i Kragerø eller skjærgården, hva gjelder turister er nådd. Min
påstand er at vi har svært langt igjen til det nivået. For å illustrere
hvor mye plass vi har igjen både til turister og fastboende, så hadde
bebyggelsen i hele Kragerø by fått plass på en liten del av Gumøy.
Det er store landarealer igjen i skjærgården som er ubebygde, og
som fortsatt må og vil være det, men det er også store landarealer
som fortsatt burde kunne bebygges. Ferieblokka på Bærøy skaper
arbeidsplasser og bringer kjøpekraftige mennesker til byen som vil
handle alt fra malerier til aviser. Til alt overmål står folk nærmest i kø
for å sikre seg en flott ferieleilighet der. Markedets interesse for
denne typen ferieopphold er det derfor ingenting i veien med. En slik
blokkbebyggelse i gamle nedlagte brudd er derfor noe av det spenstigste som har skjedd på byutviklingssiden i Kragerø på mange år.
Det er god utnyttelse av et areal som ellers ligger brakk, og det fører
til en langt mindre arealmessig båndlegging enn hva det samme
antall ferieleiligheter ville ha representert dersom man hadde spredt
ut boligene frittliggende i terrenget. Jeg hilser derfor blokka på
Bærøy velkommen.

Sigbjørn Larsen,
redaktør Skjærgårdsliv
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For fire år siden malte jeg fire
malerier som en stille protest mot
alle utbyggingsprosjektene i
Kragerøskjærgården. Byggingen
foregikk på Langøy, Gumøy,
Stabbestad og Jomfruland. Jeg
malte åtte høyblokker på
Jomfruland og flere vindkraftverk.
Det så jo ille ut, men nå er dette
ikke lenger bare et skrekkscenario.
Marerittet har blitt til virkelighet.
På Bærøy skal det bygges en ny
hytteblokk. Det blir omtrent som å
komme til syden. Nok er nok! Nå
må vi stoppe opp og tenke oss om!
Nå må vi begynne å tenke på at
Kragerø må ha sitt særpreg.
De som driver slike utbyggingsprosjekter er som de narkomane
etter penger. De får aldri nok. De
greier ikke måtehold. Alle skjønner
at dersom det bygges en blokk på
ti etasjer så vil dette øke fortjenesten til utbyggerne mot å bygge en
enkelt hytte, men vi vil ikke ha
syden-tilstander i skjærgården.
Det ser stygt ut i bruddet på
Gulodden, og jeg ser de såra som
bruddene har skapt i landskapet,
men det er mange måter å utbedre
dette på. Beplantninger og grøntarealer for å skape grønne lunger
og friområder som alle kan bruke,
er bare et eksempel.
Jeg er redd for at dette bare vil
bli det første prosjektet i en lang
rekke blokker. De samme folka

kommer til å gå løs på Leirdalen,
Blandkjenn, Fluer og Kjølebrønd,
når de er ferdige her, og hva med
det bruddet som ligger i
Sauøysundet? Tenk dere hvor flott
det hadde vært med en ti-etasjes
blokk her!
Nei, nå må vi heller prøve å ta
vare på det særpreget
Kragerøskjærgården har, og ta vare
på den unike naturen vi har her,
fremfor å bygge den helt ned.
Kragerø Kommune klarer ikke
engang å holde ett eneste offentlig
toalett åpent gjennom hele året,
men flere folk, det skal de ha.
Dette har noe med måtehold å
gjøre, men det har de samme folka
ikke skjønt.
For noen år siden besøkte jeg
den sjarmerende lille fiskelandsbyen Dragør i Danmark. Der hadde de
klart å ta vare på særpreget. Alt
det gamle var intakt. Det imponerte meg. Dit var det befriende å
komme på besøk. Stemningen, kulturen og opplevelsene var helt spesielle. Det var til og med ulovlig å
kjøre der med bil. Alt åndet av fred
og harmoni. Her har Kragerø mye å
lære.
Tålegrensen for hvor mange nye
byggeprosjekter vi kan tillate i
Kragerø er for lengst nådd. Det ene
nye hyttepalasset etter det andre,
bygges ute i skjærgården. Det er
ikke snakk om å bygge i pakt med

naturen. Hvorfor får de rike lov til å
bygge akkurat som de vil, mens
enkelte fastboende som søker om
å bygge seg bare et lite båthus får
avslag år etter år? Hvordan dette
foregår, kan vi jo bare tenke oss.
Sommergjestene burde vel også
si i fra, men de har vel tenkt å
bygge enda mer selv, så de tør vel
ikke si noe de heller. Nå kommer
de i fly og helikoptere og hurtiggående båter, så det dundrer i ørene.
Jeg har en liten trepram med en
fire hesters påhengsmotor på, som
jeg nesten ikke tør å kjøre med
lenger. Jeg tok en tur med den med
noen gjester om bord rundt Skåtøy
i sommer, men det skal jeg ikke
gjøre igjen. Det var med livet som
innsats. De ser ikke. De bare kjører
på. Naturen som vi er så avhengig
av, kommer snart til å gå helt til
grunne.
Det var etter at SVs Henriette
Westhrin hadde vært på frokostmøte i Kragerø i regi av
Sparebanken Sør at jeg for alvor
våknet, og kom til å tenke på bildene jeg hadde malt. Nå håper jeg
at mor Norge griper inn og at
Miljøverndepartementet vil stoppe
politikerne i Kragerø som vil ødelegge skjærgården vår, før det er
for sent!

Thore Sveberg.

Bekkeblomtid
Det sildrer i bekken. Det klukker i li.
Det er vår! Det er vår! Det er Bekkeblomtid.
Hvitveiser titter mot himmelen opp.
Bjerkene står med blader i knopp.
En fugl bygger rede i treets topp.
Snart ringer blåklokker sommeren inn
Snart skinner sol over kniplingsgardin.
Snart blomstrer ballblom, hegg og syrin.
Det sildrer i bekken. Det klukker i li.
Det er vår! Det er vår! Det er bekkeblomtid.
Sigbjørn Larsen
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Blokka på Bærøy

SNART UTSOLGT
Den mye omtalte
blokka med ferieleiligheter som nå er
under bygging på
Bærøy er snart
utsolgt, opplyser
Stor-Oslo Prosjekt as.
I følge prosjektleder
Helge Instanes er
19 av de 24 ferieleilighetene solgt.

Det var en eventyrlig interesse på
sensommeren i fjor, sier Instanes.
Prosjektet på Gulodden på Bærøy
består av en blokk med 24 leiligheter og 28 hytter. 18 av de frittliggende hyttene er også solgt. Det
betyr at selskapet kan ha godt håp
om å hente inn en pen gevinst fra
investeringen på om lag 135 millioner kroner, som skal nedlegges i
området før hele prosjektet står
ferdig.
-De dyreste hyttene ble solgt
først, forteller Instanes. Prisene
varierer fra 2 – 4 millioner kroner.
Det er Foss co Eiendomsmegling
som formidler salget. Gjennom en
lekker brosjyre markedsføres hytteprosjektet på Gulodden på Bærøy
med å gjøre sommerdrømmen til
virkelighet. Hvem skulle ha trodd
det da morgenskiftet gikk på med
bormaskiner i det gamle steinbruddet?
- Vi har bevisst valgt en moderne
bebyggelse og ikke sørlandshus,
slik det kryr av ellers nedover kys-

Fra terrassen har beboerne praktfull utsikt til Kragerø by.

ten, sier Instanes. Vi har dermed
også fulgt intensjonen i reguleringsplanen. Bebyggelsen holder en
høy standard og arkitekten har
valgt mange gode løsninger som
gir mye lys og luft mot syd og vest
inn mot Kragerø sentrum.
I ferieleilighetene på Gulodden
kommer det ikke til å bli spart på
noe skal vi tro brosjyremateriellet.

Slik blir blokka sett i profil mot Valberg.

Muligheter for bredbåndstilknytning for data og TV, kjøkkeninnredning med integrerte hvitevarer,
gasspeis i leilighetene, vedpeis i
hytter og bad av høy standard er
bare noe av komfortopplysningene
som det fristes med. Fra takterrassen på blokka får boligkjøperne
praktfull utsikt over Kragerø by.
Til tross for mange positive elementer så har også blokka på
Bærøy blitt møtt av kritiske røster.
Noen synes ikke den passer inn i
bebyggelsen i skjærgården og frykter konsekvensene ved at det også
andre steder etter hvert kan bli
bygget blokker på øyene i skjærgården. Tålegrensen for feriebygg
og turister er nådd, utnyttelsesgraden i Kragerø blir for sterk, mener
enkelte.
- Hvis det er noen steder i
Kragerøskjærgården som det bør
kunne bygges blokker så er det jo
nettopp i slike gamle steinbrudd,
sier Instanes. Vi utfører nå en
omfattende ryddejobb og rensker
opp i hele området. Vi lager hygge-
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lige turveier og beplanter området.
Dette hadde aldri skjedd, dersom
det ikke hadde blitt gitt lov til å
bygge ferieleiligheter og hytter i
området, sier Instanes.
Han poengterer at dette prosjektet heller ikke hadde satset på en
blokk på et åpent frittliggende
område i skjærgården. – På Bærøy
kommer ferieleilighetene imidlertid

til å ligge inn mot fjellsiden og
dekke til såret i landskapet som er
skapt av det gamle bruddet.
Leilighetene får maksimal utsikt,
samtidig som bebyggelsen ikke
skjermer eller stenger for andres
utsikt, dermed er beliggenheten
optimal, sier Instanes.
Sigbjørn Larsen

Modellen av det nye anlegget på Bærøy med kanalen inn til båthavna.
Alt blir anlagt i det gamle steinbruddet.

NYHETER

Statssekretær fra Kragerø vil verne om strandsonen

Nytter ikke
med bare prat!
Nå blir det alvor. Det nytter tydeligvis ikke bare med
prat. I løpet av året vil vi legge frem en vernepakke for
strandsonen som inneholder konkrete virkemidler der
hensynet til allmenheten og naturverdiene står sentralt.
Det sier statssekretær Henriette Westhrin i
Miljøverndepartementet. Hun er fra Kragerø, men vil
ikke uttale seg spesielt om sin hjemkommune. - Dette
dreier seg om forvaltning av hele strandsonen, sier hun.
En etter en har de stått frem, statsrådene i Miljøverndepartementet.
Uavhengig av politisk farge har de
ytret bekymring for strandsonen,
med fokus på plan- og bygningsloven og alle dispensasjonene som
gis i kommunene. - Det er bred
politisk enighet om å ta vare på
kyststrekningen, men det hjelper
tydeligvis ikke med sterke oppfordringer til kommunene. Det må
hardere lut til, sier Westhrin.

Vakt-team
Sammen med miljøvernminister
Helen Bjørnøy og politisk rådgiver
Morten Wasstøl utgjør hun et vaktteam for strandsonen. Hun har
gjort seg upopulær både blant
utbyggere, investorer og en del
lokalpolitikere med sine uttalelser
om snikprivatisering og løssluppen
dispensasjonspolitikk i kommunene.
- Jeg er opptatt av at det jeg sto
for før jeg kom til departementet
ikke bare skal være tomme ord nå
som jeg har en del av ansvaret for
forvaltningen. Det er viktig å ta
vare på strandsonen. Vi må planlegge langsiktig både for turister
og fastboende. Regelverket må
være bunnsolid, og hører hjemme i
plan- og bygningsloven. Denne
loven skal revideres, og vi er opptatt av å gjøre en skikkelig jobb,
sier Westhrin.

Nasjonale hensyn
I følge regjeringserklæringen skal
det legges opp til en geografisk
differensiering i retningslinjene,
der vernet av gjøres strengere i
områder med sterk konkurranse om
strandsonen.
Lovgivingen forbyr bygging i 100metersbeltet, men kommunene kan
fravike forbudet gjennom kommunale planer og dispensasjoner.
Fylkesmenn og fylkeskommuner

skal rådgi kommunene slik at det
ikke tillates bygging i strid med
nasjonale hensyn.
Planlovutvalget har i et forslag
til nye planbestemmelser i plan- og
bygningsloven foreslått strengere
regler for bygging i 100-metersbeltet. Utvalget har foreslått at forbudsbestemmelsen strammes noe
inn og at vilkårene for å kunne gi
dispensasjon gjøres klarere. For
områder med særlig sterkt byggepress er det er foreslått at det skal
bli mulig å overføre dispensasjons-

myndigheten fra kommunen til fylkesmannen eller fylkeskommunen.
Dette forslaget vurderes nå nærmere av Miljøverndepartementet.
Westhrin presiserer at det ikke
dreier seg om å stanse all aktivitet
i strandsonen. - Ett eksempel på
nyttige tiltak, er å trekke bebyggelsen lenger bort fra sjøen.
Strandsonen er et felleseie og et
felles ansvar, sier Henriette
Westhrin.
Willy Nilsen
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Det nytter ikke
bare med prat for
å verne strandsonen, sier Henriette
Westhrin.

NYHETER

Frykter
“snik-hyttefisering”
Beboerne på Skåtøy frykter ”snikhyttefisering”
når 20 nye kommunale boligtomter nå skal legges ut for salg på Skåtøy. I dag står allerede
10-12 helårsboliger tomme på vinterstid på
Skåtøy, opplyser de. - Hvem har ansvaret for
oppfølgingen av boplikten? spør Ulf Selvåg.
Han er en av beboerne som reagerer på at
ingen tar affære.

Bli det nye kommunale boligfeltet nær Korset på Skåtøy bare et skalkeskjul for nye hytter? spør Selvåg.

20 nye kommunale boligtomter legges nå ut for salg på Skåtøy.
Mange av tomtene har en særdeles vakker beliggenhet med utsikt
utover mot Jomfruland, og ligger
midt i smørøyet i
Kragerøskjærgårdens mest ettertraktede hytteområde. Beboerne på
Skåtøy er likevel skeptiske og viser
til at det allerede i dag står et
titalls såkalte helårsboliger tomme
på vinterstid på øya, uten at noen
gjør noe med det. Dermed frykter
de nå at de nye planlagte helårsbo-

ligene også skal ende opp som
sommerhus.

Boplikten uthules
–Boplikten uthules, sier Ulf Selvåg
og Lars Martin Bråtane. – Alle har
jo en hyggelig nabo på sommerstid
som de ikke vil noe vondt. Derfor er
det mange som kvier seg for å gå
inn i denne problematikken, men
samfunnet på øya blir jo folketomt
om vinteren hvis utviklingen får
fortsette, mener de to. – Hvem er
det som egentlig har ansvaret her?

spør de. Er det kommunen eller fylket eller hvem skal ta tak i dette
problemet? Slik det er nå kan det
ikke fortsette. Enten er det boplikt
ellers så er det ikke det og skal det
ikke være det så må de fastboende
som ønsker å selge få lov til å realisere den verdien de faktisk da har
i sin eiendom, på linje med hytteeiendommer, for å kunne etablere
seg andre steder. En annen sak er
at dersom skolen her ute blir nedlagt er det nok et steg på veien
mot opphevelse av boplikten. Ingen

nye familier med barn kan flytte til
et sted som ikke har skole. Et
fremtidsrettet og levedyktig samfunn er hele tiden avhengig av
nyetableringer for å kunne bestå.

Vil flytte båthavna
Båthavna til det nye boligfeltet er
planlagt i bukta ved Korset. – Det
er en særdeles dårlig løsning,
mener Selvåg. Da må båtene passere inn det smale sundet ved
Korset og dessuten må båtene
rundt den værharde strekningen på
utsiden av Bråtøy. Han og flere
andre fastboende har gått sammen
om å få til en befaring fra Telemark
Fylke for å se på mulighetene til å i

stedet flytte båthavna til
Saulekilen. – Denne løsningen ville
kunne medføre at også mange av
dagens fastboende ville kunne få
en skikkelig båtplass, sier Selvåg
og Bråtane. Tillatelse til bruk av
dette området vil dessuten kunne
gi sårt tiltrengte parkeringsplasser,
kunne åpne for et lite industriområde og gi en fin adkomst sjøveien til
fritidsområdet Mellommyra, som
benyttes hele året av fastboende
og hyttefolk.
Sigbjørn Larsen

Kommunen har ansvaret, og boplikten ligger fast
- Kommunen har ansvaret og boplikten ligger
fast. Det sier varaordfører i Kragerø Kommune
Arnfinn Jensen.
Varaordføreren fra SV som selv bor
på Skåtøy er krystallklar i sine uttalelser vedrørende boplikten i
Kragerø. Administrasjonen i
Kragerø Kommune følger opp dette
og kontrollerer ved hjelp av
Folkeregisteret, sier Jensen. Jeg
sier ikke at vi er feilfrie, men politikken ligger fast i de områder av
kommunen som har boplikt, sier
Jensen. Jeg liker ikke den praksis
som har utviklet seg hos enkelte
eiendomsmeglere ved at de annonserer eiendommer med ”foreløpig
boplikt”, som om det er noe som er
i ferd med å skulle endres. Det er
det ikke. Så er det en annen sak at
det er enkelte områder av kommunen som det ikke er boplikt og
ytterligere områder der det vurderes fritak, men dette er det alt for
tidlig å si noe om, sier Jensen. Det
var jo også en sak oppe i ESA, som
er domstolen som vurderer lovverket i forhold til EU lovgivningen.

Den slo fast at vi kunne fortsette
med boplikt i deler av Norge, så
det er heller ikke noe som skulle
være til hinder for at denne praksisen skulle endres som en følge av
at denne loven strider mot regelverket i EU.

- Jeg kan garantere det i denne
kommunestyreperioden. Hva som
skjer etter det vil valget avgjøre.

Vil ikke flytte båthavna
av miljøhensyn
-Båthavna bør ikke flyttes av miljøhensyn. Dette har miljøavdelingen i

Telemark Fylke også uttalt seg om
tidligere og jeg har tatt det til
etterretning. Miljøhensyn tilsier at
Saulekilen bør forbli som den er.
-Noen vil hevde at det er grenser
for hva nebbdyra skal få?
-Det er en holdning til truede
arter som jeg ikke deler.

Noen prøver seg
Så er det også klart at noen prøver
seg. Regelverket sier imidlertid at
man må bo på stedet i minimum 6
måneder av året for at boligen skal
kvalifisere til helårsbolig. Så er det
noen som kjøper bolig og leier ut
deler av huset på helårsbasis,
mens de selv bor et annet sted.
Dette er jo fullt lovlig, og ikke noe
vi kan gjøre noe med.

Garanterer helårshus
- Kan du garantere at de kommunale boligtomtene som nå legges ut
for salg på Skåtøy ikke vil bli sommerhus?

Ulf Selvåg og Lars Martin Bråtane frykter "snik-hyttefisering" på Skåtøy".
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Makrellterna som er en slik truet
art er avhengig av slike miljøer. SV
er svært opptatt av miljøpolitikk og
jeg vil kjempe for at vi skal ha et
levende skjærgårdsmiljø der mennesker kan leve godt side om side
med flora og fauna.
Sigbjørn Larsen

SKJÆRGÅRDSLIV

Vinterhytte på

Stormyr
Hun flytter ut av hytta i juni og inn igjen i
august. Organist Sidsel van der Hagen er
”kjerringa mot strømmen”, og har vinterhytte
på Stormyr! Når andre drar til fjells drar ”kjerringa” til Skåtøy.
Stormyr er en vakker gård midt
inne på Skåtøy. Plassen består
egentlig av tre steder og eies av
tre søsken som alle er der om som-

meren. Dermed har det blitt en fin
ordning at Sidsel kan få leie et av
husene på vinterstid. Vi kommer
forbi det koselige huset en gnis-

Sidsel van der Hagen tar et tak med snøskuffa.

trende vinterdag. Solen glitrer i
snøen utenfor. Det ryker koselig av
pipa og Sidsel er ute og skuffer
snø. Hun har måket seg en fin vei
fra huset og bort til hovedveien, og
står og hviler seg på skuffa. – Se
på dette flotte treet! sier hun. Det
er egentlig et kirsebærtre, men
eføyen har tatt over. Treet er helt
innhyllet i grønt. Om sommeren kan
du tro det er litt av et syn med alle
blomstene. Det tror vi så gjerne, og
blir nysgjerrige på hvordan hun
liker livet her ute om vinteren.
-Jeg synes det er kjempekoselig
sier hun. Jeg har fått så mange
venner her. Folk er så åpne og
engasjerte. Det er lett å få kontakt.
-Jeg synes det er så ille at skolen er truet av nedleggelse, sier
hun. Den betyr så mye for folk her
ute. Hele samfunnet blir fattigere
uten skole, og det spørs om nye
familier med barn vil flytte ut hit
dersom den nedlegges.
Vi ble med inn.
- Jeg har lånt pianoet av sognepresten, sier hun. Han hadde ikke
plass til det og så flyttet vi det hit.
Nå sitter hun og øver til en ny
sang- og musikksamling i Skåtøy
Kirke. Der kommer det blant annet
også barn fra Jomfruland og Støle.
Det var så vellykket sist, sier hun.
Så begynner hun å spille. De
vakreste toner klinger ut fra pianoet og fyller snart den vesle stuen
med musikk. Solen flommer inn av
vinduet så det skinner i de hvite
gardinene. Fantasi av Mozart. –

I en stue på Skåtøy spilles Mozart.

Det er Mozart-år i år, forklarer hun,
og spiller videre. I fantasiens verden er det ingen grenser for hva
man kan oppleve på Skåtøy tenker

vi, og nyter en klassisk konsert av
Mozart og van der Hagen mens
solen spiller om kapp med tangentene i februar.

Postboks 95, 3791 Kragerø • Tlf.: 35 98 57 77 • Fax: 35 98 15 31
E-mail: post@marina-service.no • www.marina-service.no
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vitveisteppene brer seg ut over skogbunnen på
Jomfruland. Opp av blomsterhavet strekker eiketrærne seg mot himmelen. Noen gamle og mosegrodde ser ut som om de alltid har stått her. Det er noe tidløst over hele landskapet. Fra evighet og til evighet.
Tegnerne hos Walt Disney kunne ikke ha gjort det bedre.
Skoglandskapet på Jomfruland er fullendt, bare at eventyrskogen her er signert Dagros og Fagros og Litagod og
Mølind. Det er kyrne som beiter på Jomfruland som i virkeligheten sørger for disse flotte hvitveisteppene. De holder
busk og kratt nede samtidig som de fungerer som de reneste mobile naturgjødselmaskiner og sprer ut verdifulle klatter med livgivende gjødning her og der i landskapet.
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Tordivelen holder gjestebud og neste år blomstrer det enda
hvitere akkurat der. Takk kjære Jomfrulandsbønder for at
dere holder på med husdyra så vi andre også kan få gleden
av å vandre i slike eventyrlandskaper om våren. Måtte dere
aldri gi opp! Stemningene i denne utgaven av
Skjærgårdsliv fra hvitveisblomstringen er formidlet
gjennom kameralinsene til Bjørn Halvorsen og Jan Åge
Pedersen. Det er to av fotografene som opp gjennom årene
har latt seg inspirere av vårens vakreste eventyr på
Jomfruland. Fotografene er tilknyttet Helle Naturfoto. Snart
vil skogbunnen på Jomfruland igjen stå i fullt flor. Imens
kan vi nyte disse stemningene og drømme.

SKJÆRGÅRDSLIV
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ARKITEKTUR

Har tegnet
Kragerø i
20år

-Knausene
på Bærøy
krevde et
moderne uttrykk

Arkitekthuset Kragerø AS ved
Morten Lunøe kan feire 20 års jubileum i år. De har tegnet alt fra
uthus til hyttefelt. Boliger og hytter
er spesialet. Nå har de tegnet det
nye hyttefeltet på Bærøyknausene
med funkis i snittet. 32 hytter ble
revet bort i løpet av to måneder.
Morten Lunøe kom fra seks års
arkitektutdannelse i Edinburgh da
han begynte hos Engedahl i
Kragerø. Etter noen år her startet
han sitt eget kontor. Det har gått
slag i slag. I dag er firmaet engasjert i alt fra uthus til hyttefelt.
Morten Lunøe er den fødte diplomat. Han vil helst ikke snakke om
hvilken stilart han egentlig synes
best om eller om han synes det
egentlig er nok hytter i Kragerø.
Han vet at det neste dag kan stå
en kunde på hans dør og vil ha tegnet nettopp det som kanskje ikke
ligger hans arkitekthjerte nærmest.
Lunøe er profesjonell. Han tegner
det kunden vil ha, men legger gjerne sin personlige stil i det.
– Jeg synes det er fint å få
jobbe med denne delen av folks liv,
sier Lunøe. Det vi tegner får stor
betydning for hvordan folk faktisk
har det.
Når det gjelder det nye populæ-

re hyttefeltet på Bærøyknausene
var Lunøe ikke i tvil. Her kunne det
ikke bli sørlandshus og blondegardiner. Her måtte det et moderne
uttrykk til med funkis-stil i snittet.
Klarere valg, renere linjer. Enkle
funksjonelle løsninger. Store vindusflater, utsikt og lys. – Det måtte
bli en arkitektur som tok hensyn til
beliggenheten i det kollede terrenget med den vakre utsikten, sier
Lunøe.
– Er tålegrensen for antall turister i Kragerø nådd? Vi borrer igjen.
– Jeg tror det er mange områder i skjærgården som fortsatt kan
bebygges, men jeg tror også det er
all grunn til å være restrektiv i
strandsonen og i områder av stor
allmenn friluftsmessig eller miljømessig betydning, sier Lunøe igjen
diplomatisk.
- Hvor går din drømmetur i
skjærgården?
- Den går nok ut Eidkilkanalen til
Skratta og Rauane. Kanskje særlig
Rauane, og Flatskjær utenfor
Portør. Vi hadde noen utrolig herlige dager på Flatskjær i august.
Vannet var akkurat passe varmt og
det var bare oss der. Skjærgården
er jo best når turistene har reist
hjem, men det må du jo ikke skrive.

Lunøe ler av sin egen
analyse. Midt i nye prosjekter for nettopp turistene. Hyttene på Bærøy er
under bygging. Stue, åpen
kjøkkenløsning, tre soverom, peis og pult-tak. På
tegnebrettet ligger nye
prosjekter. Det planlegges nå 18 nye hytter på
Bærøy. Andre store prosjekter er vei, boliger og
hytter på Langøy og hytteprosjekter på Gautefall,
ved siden av flere boligprosjekter i
Kragerø. Alle Arkitekthusets medarbeidere: Mette Moen, som har
vært med fra starten av, Solfrid
Klodvik og Frank Karstensen har
travle dager. Noen opplevelser
unner de seg likevel.
– I helgen var jeg på skitur på
Rapen! sier Morten. Det var en
spesiell opplevelse å gå på skitur i
et landskap som vi vanligvis forbinder med sommer, bading og sol.
Ikke rart at det blir gode tegninger
og arkitektoniske løsninger av slik
inpirasjon. Skjærgårdsliv gratulerer
med 20 års jubileet!
Sigbjørn Larsen
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CONTAINERUTLEIE

Utleie av containere i flere størrelser og typer
G Godkjent sorteringsanlegg
G Profesjonell, lokal og forskriftsmessig håndtering
Pris etter type avfall og vekt G Topp kvalitet og service
G Transportoppdrag med krok, lift eller kranbil

Tlf. 35 98 22 50 G Mob. 932 20 940

LEI AV
Å GJØRE RENT?
* Ring oss så klargjør vi hytta for deg
kan også gjøre rent mens
* Vi
du er på hytta

PERNILLES
Lang erfaring
RENHOLD

*
* Høy kvalitet

3770 Kragerø – Tlf. 958 16 153
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enne vesle bukta på
Skåtøy har vært alt annet
enn rolig oppover i historien. Det var her skipsreder Biørn
hadde sitt skipsverft og her bygget
han mange av sine mest kjente
skuter. Huset som ligger rett ved
fergeleiet stammer nettopp fra
dette Biørneverftet.
Før det ble anlagt bilvei til
Skåtøyroa på slutten av 1970 tallet,
benyttet også Kragerø
Fjordbåtsselskap Kirkebrygga. Den
første bilen på Skåtøy var jeepen til
Trygve Braatø. Etter mye parlamentering fram og tilbake fikk han
endelig lov til å gjøre et forsøk på å
ta den med seg på fergen.
Vannstanden var perfekt og på to
solide bjelker klarte han å få buksert bilen i land. Med bilvei og
større ferger har trafikken utviklet
seg. Kragerø Fjordbåtselskap har i
dag også busstransport på øya til
og fra Skåtøyroa.
Skåtøyroa er i dag fergeleiet på
øya, men Kragerø Fjordbåtsselskap
kjører også til Kirkebrygga ved spesielle anledninger, som for eksempel ved større arrangementer.
Rett opp fra fergeleiet, på toppen av den nærmeste bakken ligger Grandalen. Navnet stammer fra
et plantefelt med edelgran som
vokste tett i tett her, helt til den
store granbarkbillepesten kom og
gjorde slutt på mange av granene.
Hogst har også medvirket til avvirkningen av edelgrantrærne. - Lauvlia
ville kanskje være et bedre navn i
våre dager, foreslår Trygve Braatø.
Skåtøyroa er en av de eldste
bebygde steder på Skåtøy. Det kan
ha stått hus her allerede på 1600
tallet. I følge Ivar Darefjeld som var
født i 1843, hadde hans bestemor
som selv var født i huset, opplyst
at huset var over 150 år gammelt.
I 1778 forlot den nybygde skuta
”Maren Katherina” verven i
Skåtøyroa. Det var Henrich Biørn
og senere rederiet Biørn som fra da
av og opp gjennom hele 1800-tallet
hadde sin skipsverv på Skåtøyroa.
Tidligere hadde også Poul Biørn
bygget flere skuter på Skåtøy.
Verven i Skåtøyroa ble også brukt
til kjølhaling og båtopplag. Kristian
Iversen het en av dem som i en
lang rekke år var tilknyttet verven i
Skåtøyroa.
Skipsbyggingen på Skåtøy har
lange tradisjoner. Allerede i 1695
bygget en Jacob Hansen en skute
på 90 lester ved navn ”Syv Brødre”
på Skåtøy. Det var skipsverver på
Fredheim, Bråtane, Randkilen og
Skåtøyroa. Den stolte barken
”Preciosa” på 216 registertonn som
ble bygget av Biørn i 1840, var bare
en av skutene som ble bygget på
verven i Skåtøyroa. Blant de andre
skutene som ble bygget her var

Skåtøyroa
Navnet Skåtøyroa stammer fra gammelnorsk. I følge Norsk
Stadnamnleksikon kan endeleddet ”roa” bety ei bukt, krå eller krok.
En hake- eller vinkelformet formasjon i landskapet. I så måte kunne
navnet i dagens språkdrakt ha vært Skåtøybukta. Navnet Skåtøy
avledes i første ledd fra det gammelnorske ordet skot, som betyr
fremstikkende berg eller land.
”Reventlow”, ”Norske Løve”,
”Lommen”, ”Fortuna”, ”Emanuel”,
”Den nye prøve”, ”Maren
Johanne”, ”Emanuel”, ”Neptunus”
og ”Johanne Cathrina.” I dag er
båtbyggeriet til Reidar Bråtøy på
Skåtøy, der den berømte
Kragerøterna bygges, det eneste
båtbyggeriet som er igjen på
Skåtøy, og det ene av to gjenværende båtbyggerier i hele Kragerø
Kommune.
I 1919 kjøpte ingeniør Reidar
Bangor Biørns husbygninger i
Nordre Skåtøyroa. Nå ble eiendommen også pensjonat. Bangors
Sommerpensjonat i Skåtøyroa
hadde flere faste pensjonærer i
kost og losji fordelt over tre husbygninger på sommerstid.
Pensjonatet hadde også en stor
spisesal, fortelles det. Bangor plantet også flere frukttrær i pensjonatets have.
Da Biørn noe senere også solgte
verftstomta i 1929, var det likevel
ikke slutten for bygging av båter i
Skåtøyroa. Kjøperen var båtbygger
Thomas Bjelkevik. Han var en
svært driftig og dyktig båtbygger
og bygde en rekke kogger og terner
i Skåtøyroa. Han hadde maskiner
som ble drevet av remmer, hjul og

drivverk fra gulv til tak i huset i
Skåtøyroa. Han drev også båtopplag for 80-90 båter, med fem-seks
ansatte året rundt helt fram til
1950.
Om opprinnelsen til navnet
Darefjeld som vi finner på et fjellparti like i nærheten av Skåtøyroa
er det flere teorier. Den gamle navneforsker O. Rygh sier at navnet
kan ha noe med darre å gjøre, i
betydningen av å dirre og darre
som i å skjelve. Man kunne således
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tenke seg at den sterke vinden
kunne få luften til å dirre og darre
over fjellkollen. Dare skal også ha
vært en beskrivelse av en bøyd
form som for eksempel en bøyd skitupp. Man kunne dermed tenke seg
at fjellryggen kan se ut som om
den er formet som en bøyd skitupp.
Begge disse forklaringene møter
imidlertid en sterk utfordrer i et
gammelt dokument der navnet er
stavet ”Darlefjell”. Daler i betydningen av dalfører, ble nemlig i tidligere tider også bokstavert som
Darle, og Darlefjell blir i så fall til
fjellet med dalene, eller Dalefjell.
Navnet kan dermed senere ha blitt
til Darefjell. Darefjell på Skåtøy er
da også fra naturens side delt av
flere daler. Flere mennesker som
har kommet herfra har tatt
Darefjell som sitt familienavn.
En kanonbåt skal ha funnet sin
siste hvile på bunnen av den sydøstre bukta ved Skåtøyroa. En traktor
gikk også til bunns i Skåtøyroa fra
en av fergene. Christian Wiik
hadde parkert traktoren sin trygt og
sikkert på dekket av fergen. En
pakke som skulle ha vært i land på
Skåtøy, var imidlertid blitt glemt
ombord, så like etter at fergen
hadde bakket opp, satte den for-

over igjen. En mann gjorde seg klar
med pakken på dekket, og bommen
stod oppe. For en raskest mulig
levering, slik at fergen igjen kunne
gjenoppta ruten snarest mulig, la
nå fergen til land et stykke bortenfor der som selve fergelemmen var
lokalisert. Da fergen støtte mot
land satte motoren til traktoren seg
selv i gang, og kjørte førerløs utfor
fergekanten og stupte rett i sjøen!
Tar vi turen fra Skåtøyroa, og går
lenger innover på øya, kommer vi
til den store eika som står ved veiskillet der veien går videre utover
til Krikken. Denne imponerende
kjempeeika er et av Skåtøys mest
karakteristiske landemerker. I en
mindre hytte like ved eika bodde
Walter Nordahl, skjærgårdens
poet.
Skåtøy er Kragerøskjærgårdens
største øy med et vell av opplevelser, naturskjønne områder og
spennende kultur og historie.
Theodor Kittelsen er blant dem
som har bodd på øya og gjort den
kjent i sin kunst med sine berømte
skildringer gjennom bilder som
Skåtøytrollet, serien ”Fra årets
måneder” og ”Svartedauen” med
”Pesta”. Pestas hus kan du fortsatt
se i skogen her ute. Poeter, sangere og forfattere valfarter til denne
vakre øya. Mange har oppholdt seg
på Skåtøy og fått inspirasjon til
sine kunstverk og bøker og sanger.
Forfatteren Ragnar Kvam jr. og den
folkekjære musikeren, visesangeren og poeten Alf Cranner er blant
den senere tids kunstnere som har
tilknytning til øya. Under den årlige
Skåtøy vise & poesifestival går
hele Skåtøy mann av huse for å
kunne betjene alle gjestene som vil
til øya i forbindelse med arrangementet.
Her bodde skipsbyggere og polfarere, sjømenn og fiskere i skjønn
forening. Butikken er i dag nedlagt,
men fortsatt er det skole og cafe
på Skåtøy. Øya har også en av landets største trekirker, tegnet av
Schirmer og von Hanno. Den vakre
julesangen ”Jeg er så glad hver
julekveld” ble uroppført her. Et
besøk på Skåtøy er heller ikke komplett før du har fått med deg
Eidkilkanalen, Krikken og Korset.
Kanalen opplever du best fra båt,
tyskernes gamle festningsanlegg er
et imponerende skue og den idylliske bebyggelsen på Korset er blant
Skjærgårdens vakreste. Her bodde
den legendariske losen og seileren
Per Korset. Han som seilte fra
Kragerø til Stavanger og tok med
seg bestemannspokalen i en seilas,
og seilte tilbake igjen til Kragerø i
et strekk!

SKJÆRGÅRDSLIV

Selinvasjon
- Det er den reneste selinvasjon i
Kragerøskjærgården nå, forteller
taxibåtfører Bjørn Halvorsen fra
Skåtøy som har knipset dette bildet i Kragerøskjærgården nylig.
Hele 25 eksemplarer av arten
kunne telles på disse skjærene
ved Parisholmen. – De soper vel
sjøen ren for fisk, sier Halvorsen. I
følge Høge Nord Alliansen på

Reine i Lofoten, som er et faglig
opplysningskontor for fangst av
sjøpattedyr, så tar selbestanden
mer fisk i løpet av et år enn hele
fiskeflåten til sammen, og selbestanden har i noen områder kommet helt ut av kontroll, fordi den
ikke har vært tilstrekkelig beskattet opp gjennom de siste årene.
Dette har ført til selpest og syk-

dommer som blir overført fra sel
til fisk. Dette er for eksempel tilfellet med den såkalte ”kveis”,
som gjør fiskekjøttet uspiselig.
Norge har åpnet for seljakt, men i
begrensede geografiske områder.
Foreløpig har det blitt tildelt noe
slik kvote i Skagerak. Kvotene har
ellers økt hvert år, men norske
seljegere har ikke klart å ta hele

kvoten. Derfor er det også åpnet
for turistjakt på sel for godkjente
jegere i følge med godkjente norske jaktoperatører. Kommersiell
utnyttelse for fanget sel har vært
en utfordring, men flere produkter
som omega 3 tabletter og andre
produkter fra seloljen har nå kommet på markedet. En forhøyet
skuddpremie diskuteres også. Det

er flere som har startet med selsafari, og dyrene er svært fine å
se på der de ligger på skjærene
ute i skjærgården. En mer begrenset stamme hadde likevel vært å
foretrekke så både fisk, mennesker og sel kunne leve godt sammen.
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Alltid på

I riktig gamle dager var det flere dagsreiser mellom Oslo og Kragerø. Ikke var det kjørbar vei helt
fram til byen heller, så folk måtte seile eller ro fra Helgeroa. Ofte kunne turen være både strabasiøs
og farefull. I dag er turen unnagjort på i underkant av tre timer. Folk sitter svært så behagelig med
praktfull utsikt til landskapet som ruller forbi. Sørlandsekspressen har overtatt der
kystruta slapp.

Tore Ingvold Brømnes

-Arendal Dampskipsselskab ble
opprettet i 1857, så vi feirer 150
års jubileum neste år, forteller markedssjef Øyvind Hansen i Nettbuss
Sør. I 1986 startet selskapet bussrute mellom Oslo og Kristiansand.
Selskapet hadde bare en buss og
kjørte bare en gang daglig tur retur

i starten. Selskapet ble nektet å
ekspandere for raskt av myndighetene fordi man var redde for passasjergrunnlaget for toget. Hele ti år
tok det før selskapet fikk lov til å
utvide, enda bussruta allerede da
hadde blitt en stor publikumssuksess. I dag har selskapet et ti talls
busser, 11 daglige avganger og
befordret i fjor over 300.000 passasjerer!
-Kragerø er en viktig destinasjon
for oss, sier Hansen. Vi har sett av
bussruta benyttes i økende grad av
både fastboende og hyttefolk. Vi
frakter folk til og fra Telemark og
Agderfylkene med hovedvekt på
reisende til og fra Oslo og
Østlandsområdet.
-Hvorfor velger de denne reisemåten?
-Det er det mange grunner til.
Med oss får du garantert plass, vi
har hyppige avgangsfrekvens hver
dag bare med en times mellomrom
og dermed får våre reisende store
valgmuligheter og fleksibilitet med
hensyn til reisetidspunkt, det er
rimelig, det er tidsmessig gunstig
og du unngår bytting og blir i stedet fraktet fra A til B, sier Hansen.
En radiojournalist fortalte meg at
han hadde vært i Oslo på jobb, satt
og redigerte innslaget i bussen, og
var klar til å levere det når han kom

fram. Det er ellers mange som
benytter turen til å arbeide og til
forberedelser foran møter. Mange
benytter også tiden til å sove, så er
de uthvilte når de kommer fram,
sier Hansen. Da Skjærgårdsliv tok
turen benyttet vi anledningen til å
lage denne reportasjen:
Det er grytidlig morgen. Alt er
stengt i Oslo. Døren til
Sørlandsekspressen åpnes likevel
velvillig av en blid sørlending som
ønsket oss velkommen om bord på
ekte klingende sørlandsk.
Selvfølgelig hadde vi ikke tatt oss
tid til å smøre matpakke den morgenen heller så vi murret litt over
at alt var stengt. Det er gratis kaffe
og te i bussen, og så er det noen
enkle kioskvarer i automaten bak i
bussen, forkynte sørlendingen. Så
flott da tenkte vi. Rett etterpå
hadde vi en kjernesunn frokost
foran oss med kvikklunsj og solo.
Med et halvt øye registrerte vi at
IKEA på Slependen for forbi før vi
slumret inn på nytt. Det var så deilig å kunne slappe av og likevel la
seg befordre trygt av gårde til reisemålet. I Drammen våknet vi til en
flott lysstemning. Som en stjernehimmel i alle regnbuens farger
lyste Drammensgryta mot oss.
Slottsfjellet i Tønsberg stod som en
påle mot en revne av gulnet mor-
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genlys, dessverre for langt borte
for vårt kamera, men godt synlig
for øyet. Ettersom det grydde av
dag var det som å kjøre i en film
der det ene vakre julekortlandskapet gled forbi etter det andre. Vi
nøt inntrykkene. I Helgeroa krysset
vi brospennet over til Landgangen.
Begge navn skal ha sin opprinnelse
fra Olav den Hellige. Han skal ha
gått i land i Landgangen og holdt
helg. Dermed blir det en forvansking av navnet når veivesenet nå
benytter navnet ”Langangen” uten
”d” på sine skilt. På folkemunnet
uttales navnet ”Hæljeroa” i sterk
kontrast til historiebøkenes
”Helgeraaen”. Helgero syntes det
imidlertid fortsatt å være tusen år
etter at salig Olav var her, enda det
faktisk bare var tirsdag. Litt lenger
ut i fjorden skal den samme Olav
ha stukket ned staven sin der han
gikk i land, derav navnet Staværn.
Skjelsvik var første stopp. ”In the
middle of nowhere” fikk vi litt
følelsen av med en liten åpen
sjukke for de som måtte stå her og

hutre
en vinterdag. Det var det
da heller ingen som
gjorde, så vi ble raskt i
stedet slukt av Høgenhei. Over
Breviksbrua flommet morgensolen
over Stathelle. Du verden for en
utsikt det er fra den nye broa over
Breviksstrømmen, der et av brofundamentene består av det høyeste
byggverket på fastlands-Norge. På
Rugtvedt var det ti minutters stopp.
Her kunne man få kjøpt omtrent alt
det hjertet kunne begjære og lommeboken tåle. En beinstrekk og en
luftetur ble det i alle fall på oss. Da
vi passerte Feset, kom jeg til å
tenke på en annen buss-sjåfør som
en gang serverte følgende platte
kommentar sine sine passasjerer:
Mine damer og herrer, nå har de
feset både på høyre og venstre
side av bussen. Heldigvis kom det
ikke denne typer ytringer denne
gang, og før vi visste ordet av det
var vi i Sannidal. Bussen svingte
flott inn til Tangen akkurat i rute.
Det eneste som gjorde oss litt usikre var buss-sjåførens kommentar
da vi skulle gå av. – Du har vel ingenting under? spurte han. Hvordan i all verden kunne han vite
det??!!
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Gjør sommerdrømmen til virkelighet...

GULODDEN
VESTRE BÆRØ I KRAGERØ

-Fritidsboliger ved strandkanten med
fantastisk beliggenhet!
På Gulodden, Vestre Bærø har vi 28 hytter og 24 fritidsleiligheter
for salg. Fritidsboligene blir liggende syd-/vestvendt ved
strandkanten med fantastisk utsikt over vannet og inn mot
Kragerø. Fra boligene er det kun 3 min. båttur inn til sentrum!
Boligene leveres med høy standard i moderne stil som gir mye
lys og luft. Egen båtplass og biloppstillingsplass til alle
fritidsboligene.
Fantastisk feriested med umiddelbar nærhet til
badestrender, sjø, sol og ferie ved sjøen.
Priser fra kr. 2.285.000,Visning etter avtale.
Foss&Co Eiendomsmegling - Alexander Sveen 91 62 47 67
eller Preben von Malchus 99 54 77 00

15

SKJÆRGÅRDSLIV

Større, bedre
og dyrere
Dette er noen av stikkordene for utviklingen på møbelmarkedet til hyttene. Hyttefolk vil også ligge bedre en
før, og prioriterer dyrere og bedre madrasser. –Før var
det skumgummi, nå er det svanemadrasser sier Einar
Solbekk i Fagmøbler i Kragerø.
- Folk vil gjerne ligge godt i ferien og prioriterer heller en god madrass selv om
den koster mer, men det er forskjell på
hyttefolk også. Det er imidlertid fortsatt
et marked for skumgummimadrasser, sier
Solbekk. Før gikk det i plastmøbler og
enkle runde parasoller som ble stukket
ned i et hull i midten av bordet som
hagemøbler. I dag skal det være aluminium gjerne i kombinasjon med rotting
og glass. Poenget er at det skal være
mest mulig vedlikeholdsfritt. Det er få i
dag som ønsker å bruke tiden til å vedlikeholde tremøbler. Folk har fått bedre råd
og større og bedre hytter. I dag er hytta
mer et hus eller landsted, og møbelmoten skifter og blir mer lik den vi finner i

et hus til daglig, mens det før var stor
forskjell på møblene på hytta og i huset
er dette skillet i dag nærmest helt borte,
sier Einar Solbekk, som har drevet
møbelforretning i Kragerø i over 30 år.
Store hageparasoller på opp til tre og en
halv meter og hengekøyer på stativ, som
kan settes opp i hagen eller på stranden
er blant de nyeste tilvekstene på møbelmarkedet. Dette har skjedd i løpet av de
siste årene, sier Solbekk.

TREFELLING

Morgen i “renna”

SKAGERAK
TREPLEIE

Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging

PEDER AARØ
3770 Kragerø – 907 61 576 – 35 99 09 98
peder@skagerak-trepleie.no

www.skagerak-trepleie.no

DU FINNER OSS YTTERST VED HAVET!
Kragerøterna og Braatøprammen er spesialitetene
FØR

Det var en av de morgnene. Når solen står opp som en
glødende ildkule ute i gapet mellom Stråholmen og
Jomfruland. Litt etter farges hele himmelen orange.
Snart bryter solstrålene over Jomfrulands fyrtårn. Jeg
var på vei til jobb. Jeg måtte bare stoppe og kose meg
over å få være til en slik morgenstund. Det var en av
de morgenene.

ETTER

OMBYGGING – REP. OG RESTAURERING AV TREBÅTER
VINTEROPPLAG MED OPPUSSING
BÅTBYGGERIET DER TRADISJONER FØRES VIDERE

Braatø Trebåtbyggeri & Rep.
Tømrerm.
R. Braatø
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3780 Skåtøy – Tlf. 35 99 12 54 / 480 03 610
www.trebaatbyggeri.no – E-mail: info@trebaatbyggeri.no
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Hageselskap med suksess
Han bestemte seg for å bli gartner
i 7. klasse. Nå sørger han for 6 helårs arbeidsplasser, har fulle ordrebøker og får rosende omtale, som
er den beste markedsføringen i
”gutteklubben grei.” Trond Farsjø
anlegger hager for hytter og hus.
Som den yngste av studentene
på gartnerskolen kom han i lære
hos anleggsgartner Helmer i
Kristianssand. – Han var svært faglig dyktig. Trond Farsjø gir sin læremester de beste skussmål. Han ble
selv raskt interessert i anleggsgartnerfaget. Det har han aldri angret
på. Siden han startet eget firma i
1988 har det vokst gjevnt og trutt.
– Faktisk måtte jeg krympe selskapet med et par årsverk for noen år
siden. Det ble rett og slett for mye
å gjøre. Jeg satt i møter hele tiden,
og fikk nesten ikke tid til å arbeide
selv. Nå har vi full kontroll, fornøyde kunder og er akkurat passe
store. Faktisk tenker vi på å ansette
en til i vår, sier Farsjø.
”Hageselskapet” sysselsetter i dag
6 årsverk på helårsbasis i Kragerø
og har suksess blant hyttefolket.
Ser du et vakkert hageanlegg på
en av hyttene i skjærgården i sommer så er det meget mulig at det er

Ny plen på 1, 2, 3.

signert Trond Farsjø og hans medarbeidere. – Tidligere skulle det
være ”dollete”. Folk ville ha de
reneste funkisanlegg i hagene.
Noen ganger var planene så ville at
vi måtte si nei. Det ble rett og slett
for galt. Det var en del nyrike børsmillionærer i skjærgården for ti år
siden. I dag er det mye mer nøkternhet og enkelhet som preger

ønskene. Folk vil ha en vakker hage
som er naturlig, stilfull og enkel. En
hage som de kan ha kontroll med
og som de kan rekke over, der vekster og prydbusker glir naturlig inn i
terrenget.
Det er mye skifer også. Plen er
det vanskeligste. I et hageselskap
hos noen spør gjerne andre hvordan de har fått en så fin plen eller

vakker hage og så sprer det seg
videre. Dette er den beste markedsføringen vi kan få sier Farsjø.
Han har lagd hageanlegg til tre millioner kroner. Ofte er jobbene på
mellom 3-500 000. – Ingen jobber
er imidlertid for små heller, poengterer Farsjø. Vi utfører en profesjonell jobb, selv om jobben er mindre. Vil noen ha oss til å utføre

vedlikehold må de imidlertid nærmest ha audiens. – Vi har rett og
slett ikke tid, sier Farsjø. Det er for
mye å gjøre.
-Det begynner gjerne i
februar/mars. Da ringer hyttefolk
meg for å spørre hvordan været er i
Kragerø og så videre. På
Drammensbrua ringer de og spør
om hagen har det bra. I beplantningen velger vi ofte busker som
syriner og sjasmin og busker som
er naturlig forekommende i
Kragerø. De fleste roser du får
kjøpt på hagesentrene trives i
skjærgården, sier Farsjø. New
Dawn er mye brukt. Det samme er
klaseroser og den vakre hvite rosen
Snewitchen.
- Vi lagde et rosebed ute på
Jesper, der kunden hadde roser
som blomstret i november. Han var
helt over seg og vi fikk mye ros.
Det er hyggelig. På Geitholmen
gikk det også gjetord om en plen vi
hadde lagd. Hvordan vi gjør det?
Noen hemmeligheter må vi vel
også ha, sier Farsjø. I vår planlegger han nye hyttehager i skjærgården. Kanskje det er din?

SELGE
HUS/HYTTE I KRAGERØ?
A D V O K AT F I R M A E T

Midgaard & Opthun
3770 Kragerø G Tlf. 35 98 99 30 G www.m-o.no

GOD PRIS OG TRYGG HANDEL
DITT NATURLIGE VALG AV MEGLER VED SALG/KJØP AV HUS/HYTTE
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www.solvkroken.no

VI HAR LYS
TIL ALLE FORMÅL!
Inne- og utelamper – smålamper
småelektrisk – elektrisk materiell
Spesialforretningen med godt utvalg!

Lysgrotten
Torvgata 10 - 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 36 39

MESTERLYS

Utendørs er det vi som er

Spesialistene
Vi hjelper til med alt utendørs- spør oss!
• Plenlegging
• Hellelegging
• Kantstein
• Forskaling

• Ferdigplen
• Belegningsstein
• Vedlikehold

www.kragerogartner.no

as
3766 Sannidal

Tlf Kontor: 35 98 14 00
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Mobil: 922 64 789
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Mathilde
Fra venstre: Emilie, Herman,

Jan, Mathilde, Torsten

Emilie til hø
yr
Anniken til e,
venstre.

Slik hilste fyrmester Lauring familien Bjørnstad, da de ankom øya for
første gang i 1965. – Det har stemt helt til nå, for vi er der fremdeles!
sier Jan Bjørnstad. Sammen med familien har han sitt ferieparadis på
Jomfruland. Hytta har han selv murt opp stein for stein av rullestein!
- Sommeren 1965 var det anskaffelse av tomt, planlegging og tegnearbeid. Høsten 1966 startet byggingen av hytta, og siden da har
far-Jan`s week-ender og sommerferier gått med til bygging av rullesteinshytta, stein for stein, som
fikk sin siste rullestein murt på
plass i 1975, sier Anniken
Bjørnstad Østensen.
- Anker gav meg alltid en hjelpende hånd når det trengtes, og
det ble det mye av etterhvert.

Traktoren til Anker som jeg av og
til hjalp han med, og tilhengeren
var nytting redskap for meg under
byggingen. Det var liksom en
underforstått selvfølge at vi hjalp
hverandre når det var noe som
måtte ordnes, sier far-Jan. Det var
aldri et nei i Ankers munn.

Kommer du først ut, kommer
du aldri derifra!
Da vi kom til Jomfruland for første
gang i påsken 1964, Lars, Anniken,

Jørgen, og Mor og Far, så husker
jeg at vi kjørte ut fra Valle, forteller
far - Jan. Det kom da en mann bort
til oss og spurte om vi skulle ut til
Jomfruland, og om han da kunne få
kjøre med oss utover. Selvfølgelig
det fikk han, og han presenterte
seg som fyrmester Lauring, vårt
første møte med en
”Jomfrulending”. Vi pratet om løst
og fast på veien ut til Ankers brygge og da vi skilte lag så sa Lauring
at når dere først har kommet til
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Jomfruland, så kommer dere aldri
derifra, det har stemt til nå, for vi
er der fremdeles. I alle år siden
1964, da vi for første gang leide
oss inn hos Anker Sørensen i
verandarommet på Jomfruland
Hovedgård, så har øya vært ferieparadiset for familien.
Familiene deler på ferieoppholdet, og har helgen som overlappende samvær med ”småprat og
pludring” ved ankomst og avreise.

Stein for stein
Stor var gleden da Anker kom å
ville leie ut hyttetomter til sine
faste sommergjester, som han
hadde hatt på gården opp gjennom
årene. Vi var blant de sist ankomne, men to dager før vi skulle reise

hjem sommeren 1965, kom Anker å
sa at han hadde to tomter ledige,
vi tok et valg og da vi hadde valgt
begynte vi å lure vi på om det var
et riktig valg, for hytta ville ligge i
silhuett mot himmlen. Den ville
antagelig ruve i terrenget på toppen av øya, minnes Jan.
I dag er det jo ikke noe problem
fordi vegetasjonen har skutt i
været og bidratt til å skape fine
grønne miljøer midt i all rullesteinen. Hytta ble virkelig bygget stein
for stein. Hele den utvendige veggen er kledt med rullestein. Det var
jo naturlig å bruke det bygningsmaterialet som var nærmest tilgjengelig. – Jeg kjøpte også bakhun-bord,
og fikk en hel stabel fra Hellesund
for 100 kroner. Det var før noen
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skjønte at disse bordene kunne
brukes til noe annet enn ved, og
materialet er det første som de
normalt bare skjærer bort av tømmerstokken på saga. Disse bordene
ble etter barking til de beste veggpaneler inne i hytta, forteller Jan.
Hytta har ellers enkel standard,
varmekabler under bruddstensheller i gulvet, innlagt elektrisk strøm,
men ellers er det meste hjemmelaget, og familiene fryder seg over
den spesielle atmosfære som dette
stedet har.

Anker og traktoren
Skjønt ferie og ferie sier Anniken. –
Far jobbet hele tiden. – Ja, men
jobbene her ute var som ferie for
meg, sier far-Jan, all fritid har jeg
brukt på hytta. – Vi andre hjalp til i
åkeren med hesjing av høy, innkjøring av høyet på låven, plukke deilige nypoteter, ferske grønnsaker
etc, ler Anniken. Det var alltid noe
å foreta seg sammen med Anker,
han var et ”unikum” av et menneske. Jeg tenker på hans gode lag
med alle barna som var på ferie og
all den tiden barna fikk være sammen med han og traktoren, og fikk
være med i gårdsarbeidet.
Gårdsarbeidet var bare moro for
oss barna, sier Anniken. Det kunne
sitte ti femten barn på traktoren til
Anker, han var veldig forsiktig og
kjørte svært langsomt, i dag hadde
han vel blitt meldt til politiet. Det
skjedde aldri noen ulykke selv om
vi satt på skjermer og på fanget til
Anker og på risten foran motoren,
ja, kort sagt overalt hvor vi kunne
få klamret oss fast. Vi kunne sitte
ute eller inne og spise frokost og
høre mange traktorer komme og
kjøre forbi, men når en spesiell
motorlyd hørtes var det slik: ”Å det
er Anker, vi har ikke tid til å spise,
kom vi må skynde oss” og etter 10.
dels sekunder satt mor og far alene
igjen og spiste frokost.

Tiden står stille
Tiden står liksom helt stille her ute,
sier Anniken. Vi lever i vår egen
verden. Vandrer frem og tilbake til
brygga. Tar en handletur til Kragerø
for å fylle opp, også er vi tilbake
igjen til den deilige daglige rutinen
her ute igjen. Våren er ubeskrivelig
vakker på Jomfruland, ellers er
naturen veldig variert. – En sen
høstdag med storm og sjøsprøyt på
utsiden, når dønningene hiver seg
mot Saltstein er en helt spesiell
opplevelse, sier Jan. Tror vi alle
sammen kunne bytte ut det meste,
bare ikke Jomfruland. Det første
jeg alltid gjorde når jeg kom til
Jomfruland om våren var å besøke
Anker og å høre nytt, forteller Jan.
Her vanket det alltid en hyggelig
samtale, et kakestykke og en kaffekopp sammen med Anker og Brita.
Anker var full av historier, bl.a vinteren i 1943 da de nesten kunne
kjøre til Danmark over isen med
hest og slede. Værmerker hadde
han også, bl.a. denne: ”Når solen
går ned i en sekk så er neste morgen vekk”. Han hadde mange flere,
men jeg husker de ikke lenger nå,
sier Jan. Om sommeren med alle
feriegjestene og besøkende, tror
jeg at det langstrakte Jomfruland
representerer et gjennomsnitt av
Norges befolkning. Anker hadde
evner til å finne vann. Han gikk
med ”ønskekvist” og der kvisten
gjorde utslag gravde folk brønn.
Det stemte det også, for det var
alltid vann der han hadde sagt at
de skulle grave.
Tror han hadde evne til å se hvor
vannet var. Han hadde en hest som
selv kunne åpne grindene. Den
hadde funnet ut hvor kroken var og
med mulen vippet hesten opp kroken. Det var synd for hesten, for en
dag fant de den forspist ute i kornåkeren, og under stor sorg blant
barna ble den avlivet nede på
Saltstein.

Fiske
Stangfiske på brygga var alltid en
spennende aktivitet, og på svabergene på Saltstein var og er dette
en yndet aktivitet. Satte garn gjorde vi også når vi trengte å få fisk
på en sikker måte av og til.Dorget
makrellen på utsiden i stille fine
høstdager var både til hygge og
nytte, ellers ble det til at vi fisket
når vi ønsket en torskemiddag, forteller Jan.

Nær havari
Den første tiden bodde vi nærmest
i en lånt båt ved brygga, intill hytta
var såpass ferdig at vi kunne være
der. En dag som det blåste noe alldeles forferdelig hørte jeg til min
store forskrekkelse en stemme i en
ropert nede fra brygga, forteller
Jan. Det var min kone som forsøkte
å fange min oppmerksomhet. Jeg
var på taket av hytta og arbeidet,
og båten hadde slitt seg i kulingen,
og der drev kone og barn i en fører-
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løs båt i kraftig vind susende bortover mot land. Tror jeg slo alle
rekorder i løp, og fikk reddet både
dem og båten. Etterpå kunne vi le
av hele greia, men det var ytterst
dramatisk da det stod på.

Olsok på Saltstein
Anker lever ikke lenger og den største forandringen er selvsagt at gården ikke lenger drives slik Anker
gjorde det med husdyr og gårdsdrift. Det var alltid noe driftig og
høyst levende med Jomfruland
Hovedgård, noe herskapelig, med
fergen Levang som kom innom
Ankers brygge et par ganger om
dagen, forteller Jan. Det var mange
flere anløpssteder før enn det er
idag, tidlig på våren mens isen
ennå kunne ligge i skjærgården,
kjørte Levang så langt inn den
kunne komme,
for da var isen sikker, la ut en
leider så folk kunne gå ned på isen
og inn på land, minnes Anniken.

Husker du Olsok-feiringene når
Aasvik kom med trekkspillet? Det
var på utsiden ved Saltstein. Vi
hadde stort bål og hele øya var
med. Og så fikk vi pølse med
lompe, sa Anniken. Det var ikke
daglig kost for oss barna på den
tiden.

Igjen og igjen
Etter det store barkebilleåret hvor
store deler av granskogen på
Jomfruland måtte hugges ned, så
øya nærmest ut som en ribbet
høne, for oss som hadde vært vant
til å se granskogen. Det var bare
skogen ved Gofjeld og ekeskogen
som stod tilbake. I dag har heldigvis en del av skogen begynt å skyte
opp igjen. – Husker du vinteren da
vi gikk på ski på utsiden av
Jomfruland? spør Anniken. - Ja, vi
hadde med ski, ja, husker Jan.
Dere sa at det var den fineste
Påsken dere noen gang hadde hatt,
for dere fikk lov til å bare legge
tøyet deres i en haug på sofaen.
- Vi seilte på isflakene også, sier
Anniken, men det fikk vi ikke lov til,
så det vet ikke du noe om. Det er
godt at en ikke vet om alt det
barna foretar seg, smiler Jan. En
ting er de skjønt enige om alle som
en i familien. De må ut til
Jomfruland igjen og igjen. Der ligger det en hytte av rullestein. Det
finnes ikke maken!
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Skitur i gnistrende
solskinn den ene
dagen, sandkaker på
badestranden den
neste. – Jeg har til og
med fått tid til å bake
boller, sier en storfornøyd Vibeke Nilsen.
Sammen med mannen
Jon Olav Vik har hele
familien i år tatt vinterferien i
Kragerøskjærgården.

- Vinterferie i skjærgården er bare
helt annerledes enn alt annet jeg
har opplevd, sier Jon Olav Vik.
- Stillheten er fantastisk. Ikke en
lyd. Deilig og rogivende. Vi har
hatt det helt topp. Vi har gått på
ski og bygget hoppbakke. Til og
med de voksne tør jo å forsøke seg
når det ikke er andre tilskuere enn
oss selv. Vi har akt, bygget snøhule
og vært på stranden. Snøen måtte
også fjernes fra hyttetaket. Det var
pappa, bestefar og sønnen Jesper
som stod for måkingen. – Det var
så gøy å være på taket at vi tok
likegodt naboens tak med det
samme! ler Jon Olav. Jesper likte
seg så godt på taket.
- En dag fant vi en sjøstjerne,
men den var dau! sier Ylva Marie
Vik. Hun setter seg godt til rette
opp på mammas fang. Det dufter

- Ingenting er så godt som mammas boller, synes datteren Ylva Marie og gir mamma en god klem.

Vinterferie
i skjærgården,
-det er andre boller!
Pappa Jon Olav Vik og sønnen Jesper måker taket. Mamma Vibeke
Nilsen og sønnen Sokrates følger spent med.
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Det har blitt mange skiturer I skjærgården i vinterferien for Pappa Jon Olav Vik og sønnen Jesper.

nystekte boller fra kjøkkenet. Vi blir
invitert inn på en kopp kaffe og
nystekte boller. De smakte alldeles
fortreffelig. – Hei! Jeg heter
Sokrates! Sier minstemann på tre
år. Han sjokker rundt på gulvene
helt herlig propell som bare en slik
treåring kan være-Vibeke og Jon
Olav kan takke hyttelivet I

Kragerøskjærgården for at de fant
hverandre. – Begge søstrene mine
synes det etterhvert var kjedelig å
skulle dra ut å tilbringe weekend
og ferie sammen med familien da
de kom i den alderen, sier Vibeke.
Det syntes ikke jeg. Hun blunker
lurt til mannen Jon Olav. De to fant
hverandre på Arøy der begge fami-

liene hadde hytte. Skikkelig skjærgårdsflirt med andre ord. I sommer
giftet vi oss på Jomfruland. Nå har
vi tatt vinterferien her og vi stortrives! Det er bare å konstatere at
vinterferie i skjærgården blir det
helt andre boller av!
Sokrates og Jesper baker sandkaker på badestranden ved hytta.

• MARKISER
• PERSIENNER

www.scandic.no

Ring din lokale
salgsrepresenatant
Morgan Thorsen
på tlf. 976 72 550
for et uforpliktende
tilbud!
Eventuelt vår
lokale avdeling,
tlf. 35 99 15 95

e-mail: salg@scandic.no

Grønt nr. 800 49 900
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DIN RØRLEGGER I
SKJÆRGÅRDEN
KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP
PRESENTERER

VINTER
CRUISE
Telefon 400 05 858
- en positiv opplevelse!

Sjekk våre hjemmesider www.fjordbat.no og
komponer ditt eget cruise

Våre rørleggere utfører alle typer rørarbeide i både hytter og hus!
For totalprosjektering ta kontakt!

omfort

Hjallum AS
P. A. Heuchsgt. 29, 3770 Kragerø
35 98 13 75, krageroe@comfort.as

24

SKJÆRGÅRDSLIV

10 år i fraktfart
Vi startet opprinnelig opp for å kunne ta fraktingen til hyttefeltet på Lille Kirkholmen. I dag,
ti år senere, feirer vi jubileet med stigende
omsetning og tre hele årsverk. Det sier Runar
Larsen. Han og Morten Sivertsen driver
Kragerø Sjøtjenester. 15 000 tonn skal i løpet
av våren fraktes fra Valberg til Bærøy.
- Vi var glade da vi startet opp den
gang for at hyttefeltet på Lille
Kirkeholmen ble litt forsinket.
Hadde de kommet i gang da de
først planla det, vet jeg ikke om vi
hadde klart det, sier Larsen. Nå ble
det imidlertid perfekt for oss. Vi
kunne bygge oss opp gradvis og
fikk fraktet ut de 42 000 tonnene
det var snakk om, sier Larsen.
- Med en kapasitet på lektere
opp til 250 tonn, store løftekraner,
fire lektere og tre taubåter har det
ti år gamle firmaet opparbeidet seg
en betydelig posisjon på fraktmarkedet i skjærgården. – Vi trodde
toppen var nådd med Lille
Kirkeholmen, men så har det bare
gått bedre og bedre også omsetningsmessig, så vi er veldig godt
fornøyde med utviklingen, sier
Larsen.

- Vi frakter alt mulig, forteller
Morten Sivertsen. En gang måtte vi
frakte en hest til Jomfruland som
ikke rakk ferga! ler han. De har
hatt flere dyr om bord. Med store
løftekraner som har mulighet til å
løfte 100 tonn står det ikke på kreftene hvis det er det om å gjøre. En
av medarbeiderne på Union har jo
faktisk fått oppdrag for oss i
Kragerø med den siste taubåten vi
kjøpte derfra, som tidligere ble
brukt i tømmertrafikken der oppe,
forteller de to.
- Utviklingen i skjærgården med
alle hyttene har vært veldig positiv
for oss. Jeg tror også flere og flere
blir klar over at det er hyttene vi nå
lever av i Kragerø, sier Larsen.
Hovedaktiviteten for selskapet er
faktisk i vinterhalvåret og på våren.

15.000 tonn skal fraktes ut til Bærøy iløpet av våren.

Det er da byggeaktiviteten er som
størst. Så dabber det litt av i sommerhalvåret. Da skal folk gjerne ha

G Felles sentral
G 3 båter, 24 timer,
1 telefonnummer
G Vi kjører når du
har behov
G Grupper/skoleturer
G Erfarne båtførere
med omfattende
lokalkunnskap
G Trygt og sikkert
dit du vil
G Hele året
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ferie, men vi har oppdrag hele året
rundt, sier Larsen. Grus, sand og
byggevarer fraktes hele året. – Vi

utfører også mudringsoppdrag,
sier Larsen.

90
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Fengesholmen
Tviskjæra
Flatskjæra og Styrmannsholmen
Larsholmen og Skarholmene
Storholmen
Stangnes og Vestre Rødal
Kjeholmen
Parti fra Stangnes.

30 mill til alle fra alle

Fra befaring fra Fengesholmen.

30 millioner kroner har den kostet,
Skjærgårdsparken i Kragerø.
– Den er verdt hver krone!
Rådgiver Synnøve Mæland hos
Fylkesmannens Miljøvernavdeling
er ikke i tvil. Over 70 områder og
6500 mål er sikret for almenheten
til evig tid.
Den 27. Juni 1994 ble
Skjærgårdsparken i Kragerø offiselt
åpnet. Før det hadde Synnøve
Mæland hos Fylkesmannens

Miljøvernavdeling og hennes kollegaer i samarbeid med Kragerø
Kommune sikret områdene ved
såkalte servituttavtaler med grunneierne. En fastsatt kompensasjon
pr. mål ble utbetalt, og så kunne
arbeidet begynne med brygger, toaletter, søppelordninger, båtfester,
skilting og oppsyn. Parken skulle
også tegnes inn på karter, strender
og sjølinjer skulle utbedres og gjøres mer tilgjengelige, og handicap-

Foto: Mapaid as

vennlige veier ble bygget der det
var mulig.
Det er Skjærgårdstjenesten som
er lokalisert ved Kragerø
Havnevesen som har gjennomført
det praktiske arbeidet med parken
og som driver vedlikehold, oppsyn
og anlegg. Ny båt er anskaffet,
som blant annet letter arbeidet
med søppeltømming. Nå kranes
søppelet rett over i container i nett
fra dekket.
Så skulle almenheten informeres
om parken. – Det har vært en
utfording, Mæland. – Vi hører til
stadighet folk si at det ikke er noen
steder å gå i land i Kragerø. Det er
feil. Det ligger over 70 områder og
venter på sine besøkende. Denne
artikkelserien i Skjærgårdsliv vil
også bidra til bedre informasjon til
publikum. Gjennom denne serien
skal vi presentere alle friområdene
i Kragerø.
- Det beste med skjærgårdsparken er at den er til for alle, og at
disse områdene er sikret for
almennheten for all fremtid! sier
Mæland.
God tur!

Portør og Stangnes
Lengst syd i Kragerø Kommune
finner vi de vakre svabergsområdene ved Stangnes og Portør.
Friområdene her består også av en
perlerad av øyer på nordsiden av
Portør. På vei til den gamle uthavna
kan du svinge av til Stangnes. Her
holder turistforeningens hus til
med servering og aktiviteter
gjennom hele sommerhalvåret. Det
er fin handicapvennlig vei helt fram
til huset. Området Vestre Rølldal
(95) er også et fint område for
bading og friluftsliv med stor
strand. Bleikmyrhola høres kanskje
ikke så forlokkende ut i utgangs-

Fengesholmen
Ytterst ute i havgapet ved innseilingen til Kragerø ligger Fengesholmen. Den ser ut som en stor granittblokk
som kommer opp av havet. Det er bare gress og
strandnellik som har greid å klore seg fast på denne
500 meter ugjestmilde lange holmen. Sommeren 1954
skjedde dette: Det var to karer som tok en rotur ut til
Fengesholmen for å slappe av med en kaffekopp. Etter
en liten stund fikk de plutselig se en mørkkledd dame
som spaserte på den midterste høyden på holmen. Vi
er ikke alene her, sa den ene. De gikk opp på holmen,
men det var ingen dame å se. Det var heller ingen båt
og se. Etterpå gikk de over hele øya og lette i kløfter
og revner, men ingen dame var å se. De var sikre på at
de så en dame, og det var to stykker som hadde sett
henne. Hun var mørkkledd i side skjørter og med tørkle
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punktet, men har fine brygger å
legge til og solrike svaberg. Vakre
Portør havn med gammel bebyggelse, losvakthus, klaffetelegraf fra
Napoelonskrigen og fine sjømerker
på de omliggende holmene er et av
de mest naturskjønne områder i
Kragerø. Øyene utenfor er fulle av
viker, svaberg og små strender.
Ypperlige til bading, soling og overnatting under åpen himmel i varme
sommerkvelder. Fengesholmen har
fine brygger og toaletter. Her er
det greit å gå i land, om du da
ikke frykter den sorte dame...

på hodet, høyre hånd hadde hun inntil seg under brystet som hun bar på noe. Dette var midt på lyse dagen,
så de ble ikke redde med en gang men fikk en rar fornemmelse av frykt litt senere. De hadde ikke lyst til å
gå i land på Fengesholmen etter dette. Det skal være
et gammelt sagn som skriver seg fra den tid det skal
ha vært nonner på Jomfruland. Hvis noen av nonnene
forbrøt seg, ble de forvist til Fengesholmen.
Vedkommende ble da overlatt til seg selv uten mat og
tilsyn, det fortelles også at folk på Levang skal ha rodd
ut med mat til disse stakkarne. Folk fra Levang som har
vært der ute og sett damen, har fortalt at når de snakket til henne så forsvant hun med en gang. Det merkelige er at alle beskrivelsene av denne mørkkledde
damen stemmer overens.

Mortens Tursider: www.turer.no
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Vi maler, vi skriver, vi
skaper, vi spiller og vi
bader til påske og går
på ski i juni. - I
Kragerø bobler det av
kultur hele året, sier
Harald Bothner.
Kragerøs kultursjef
gjennom 23 år.
Han har arbeidet planmessig
med kommunens kulturområde. Det
ene kulturprosjektet etter det andre
har sett dagens lys. – Få endelig
med at dette ikke er kultursjefens
fortjeneste. Det er alle ildsjelene,
dugnadsgjengene og private aktører som har stått på for å få dette
til. Det vi kan gjøre fra kulturetaten
er å fungere som tilretteleggere,
koordinatorer og bidra med noe
finansiering og informasjon til
publikum, sier Bothner.
Mer enn 23 millioner kroner har
vært tilført Kragerø Kommune
gjennom disse årene til utbygging
av idrettsanlegg, fotballbaner,
svømmehall og idrettshall. – Vi er

heldige I Kragerø at idrettslagene
er så aktive og selv står som eiere
og drivere av anleggene. Det fører
til at anleggene nyter godt av
mange dugnadstimer og god drift
fra de aktive til glede for alle som
bruker anleggene. Helle, Sannidal,
Levang og Kragerø har nå gode
idrettsanlegg. I tillegg har vi en god
idrettshall på Kalstad og en fin
svømmehall ved Kragerø Skole.
Sammen med våre friområder og
mange turveier har Kragerø et velutviklet idretts- og friluftstilbud.
Sannidal Jeger og Fiskerforenings
skytebane på Krokheia har også
blitt et praktfult anlegg til glede for
alle skyteinteresserte.
Kragerø Amatørteater spiller teater både for barn og voksne.
Mobiltelfonen piper. – Ah! Det er
rapport fra skileiken på Berg. Mye
folk og fornøyde unger, bilder og
det hele. Det var fint! Han lyser
opp og gleder seg over alt det som
skjer på kulturfronten i Kragerø
gjennom hele året. I Kragerø er det
kulturskole som utdanner unge
talenter innenfor blant annet
musikk.
- Tenk på det at det er 30- 40
årsverk I denne byen som livnærer

seg av yrker innenfor kulturområdet
så som forfattere, malere, keramikere og glassblåsere. Det er som
en hel middels stor bedrift. Dette
legger også viktige føringer for
kommunens planlegging, og jeg
føler at de politikerne vi har nå tar
dette på alvor. – Jeg oppfatter
både gjennom budsjettering og
vilje at Kragerøs politikere nå satser på kulturområdet, og det er gledelig etter flere år med nedskjæringer.
- Kragerø har en spesiell kunsthistorie med blant annet alle
malerne som har malt og som
maler her. I det nye kulturhuset
som er under planlegging, så bør vi
få samlet den kommunale kunstsamlingen til glede for et offentlig
publikum, selv om det vil bli litt
tomt her på rådhuset. Kultursjefen
ser positivt på at det er satt av
utredningsmidler i budsjettet for et
nytt kulturhus, og at det nå ligger
an til en betydelig delfinansiering
fra staten. Et nytt kulturhus må
samle alle aktivitetene under
samme tak i sentrum, sier Bothner.
Det vil øke besøket og være en fordel for alle aktivitetene.
- Jeg skulle gjerne hatt mer tid
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og ressurser til å drive kinoen sier
Bothner. Den lider litt under at vi
ikke har krefter nok til å fange opp
filmene tidlig nok. Selve anlegget
har imidlertid blitt veldig bra.
Teknisk og komfortmessig er
Kragerø Biograf fullt på høyde med
hva det skal være.
- Fyrmesterboligen, konsertområde, kunstutstillingene og
Kittelsentjærnet på Jomfruland er
et helt kapittel for seg. Her har det
vært satset bevisst gjennom flere
år, og det har blitt veldig bra, med
Jomfrulnadsstipendet som et eget
kunstnerstipend for aktive kunstnere som vil arbeide og bo på øya I
en sesong. Telemarks mest besøkte
kunstutstilling finnes her på sommerstid. – I Kragerø gjør vi også
en del ting som er litt ”kjærringa
mot strømmen”. Det er usannsynlig
tullete å bade mellom isflakene
rundt påsketider. Det er også
usannsynlig tullete å gå på ski
St.Hans rundt Blindtarmen, men
disse arrangementene trekker
enormt med folk hvert år og vi ser
at det gleder både aktive og publikum.
- Så har vi de store sommerfestivalene. Vise- og poesifestivalen på

Skåtøy, Korpsfestivalen annenhver
sommer, Sommerjazzen. Han trekker pusten.
- Hvem er Harald Bother oppi alt
dette undrer vi?
- Jeg er så mye involvert I disse
prosjektene at de har blitt en del
av meg, men jeg er interessert i
båtliv og jakt. Har en akkurat passe
stor motorseiler som jeg farter
rundt I skjærgården med om sommeren og har mange venner med
hytte her. Da kobler jeg av. Jeg har
aldri hatt noe problem med å finne
en plass. Faktum er at du kan ligge
alene i en egen vik I mange uker
om du vil, men det hadde jo blitt
fryktelig kjedelig da. Han smiler
igjen. Lunt, underfundig og megetsigende. – Tenk å få arbeide med
så mange positive ting som kan
glede alle som er her og kommer
hit, sier han.
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De sterkeste

opplevelsene
er gratis!
Landet vårt er fylt av kontraster, både når det gjelder årstid
og opplevelser, lysforhold og
landskap. Det er jo noe med å
ha sett det landet du skryter av!
Uansett vær; du vil fort finne
den lune Hurtigrutestemningen
om bord og utsikten kan nyte
fra en av våre flotte panoramasalonger. Varmt og godt! Og vil
du sitte ute å kjenne på været ordner vi gjerne et deilig pledd!

Kontakt oss for mer
informasjon og bestilling
på telefon 810 30 000
Eller se våre internettsider:
www.hurtigruten.com

verdens vakreste sjøreise
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Markedsføring av kulturaktivitetene
skjer i samarbeid med kulturkontoret
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Sa opp jobben,

startet
hytteservice

Vi treffer ham i Haslumkilen Havn travelt opptatt med malingskosten i
den ene hånda og hyttenøkler i den andre. Traktoren står parkert inne
på det vesle torvet på hyttefeltet. Han har nettopp brøytet alle veiene
frie for snø. Hytteservice har blitt helårsjobb for Ole Johnny Hulløen.
Tidligere arbeidet han som vaktmester på Jegertunet. Han er fortsatt engasjert til forskjellige oppdrag her, men nå har han sagt opp
fulltidsstillingen og startet eget
firma med hytteservice på heltid.
Ettersyn, vedlikehold, maling, plenklipping, gulvsliping, muring og
brøyting er blant oppgavene som
den hyggelige håndverkeren påtar
seg. Dagene strekker nesten ikke
til. Det er mer enn nok å gjøre. Den

ene anbefaler ham til den andre.
Oppdragene står i kø. Tidligere
hadde han vaktholdet også 24
timer i døgnet. Det ble for mye.
Han sa opp, men hytteeierne ville
ikke at han skulle slutte. Nå kan
han imidlertid få avløsning når det
trenges, så han har igjen påtatt seg
deler av vakttjenesten.
Den sindige gårdbrukeren kommer fra Fiane gård på Levang.
Fortsatt står det seks melkekyr på

båsen. Det er moren som er
levende opptatt av husdyrdriften.
Så hun tar fjøsstellet, mens jeg driver med hytteservicen, sier
Hulløen. Det fungerer fint, så lenge
hun har lyst til å holde på. Det blir
jo mest hobby for oss nå. Hyttene
tar all ledig arbeidstid for Ole
Johnny Hulløen.
- Jeg trives med arbeidet mitt,
og liker å yte folk skikkelig service.
Det mange i dag ikke tenker på er
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at det er service som skal til for å
få nye jobber og anbefalinger.
Mange er bare interessert i å
melke markedet for mest mulig
penger i gode tider, men det kommer andre tider, da er det kjekt om
noen har vært fornøyd med det
arbeidet som jeg har utført og kan
anbefale meg til andre, sier
Hulløen.
Vi tror ham så gjerne. Vi har fått
mange varme anbefalinger og tips
fra hyttegjestene om at vi burde
lage en reportasje om den hyggelige altmuligmannen på Levang. Jeg
bor rett i nærheten og har kort vei
til jobb og kan rykke ut raskt hvis
noe skjer. Vi har imidlertid hatt
utrolig lite trøbbel. – Det var noe

krøll med et par båter en sommer
og noen boder har blitt brutt opp,
ellers så er det mest mus som har
sprunget over gulvene når alarmene har gått, flirer Hulløen.
Likevel er det en trygghet for folk å
vite at det er våkne øyer som er til
å stole på som har tilsyn med hytta
når de selv ikke er der. Med ca.40
hytter på kundelisten er det alltid
nok å gjøre. Siden 2000 har
Hulløen drevet hytteservice på heltid. – Nå har jeg kjøpt meg gulvsliperutstyr, når dagene blir regnfulle
tar jeg arbeidet innomhus. I dag
skinner solen, snart er han på traktoren igjen. Klar for nye oppdrag.
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Rimeligere
hyttestrøm
Nettleien fra Kragerø Energi går ned. Dermed
blir også strømregningen fra Kragerø Energi
til hytteeierne redusert.
Det blir rimeligere hyttestrøm fra i
vår. Nettleien fra Kragerø Energi
har fra oktober 2005 gått ned med
20 prosent sammenlignet med
samme periode i fjor. Det sier markedssjef i Kragerø Energi Kjell
Strand til Skjærgårdsliv.
- Dermed blir også regningen til
hytteeierne mindre, sier Strand.
Han poengterer også at fordelen
for hytteeierne ved å velge Kragerø
Energi som strømleverandør, er at

selskapet er både netteier og
strømleverandør, dermed får hytteeierne samlet både strømutgifter
og nettleie på en og samme regning. - Dette gjør det lettere å
holde oversikt, sier Strand.
- Etter hvert som vi bygger ut
vårt nye bredbåndtilbud med Triple
play tjenester, vil dette også bli
fakturert over samme faktura, for
de som velger å benytte dette tilbudet, sier Strand.

Hyttefolk vil ha fine
hager med en gang
Et lysegrønt skjær
dekker bunnen av
plantekarene hos
Ørvik Plantemarked
på Kalstad. - Flere
tusen stemorsblomster er sådd for å
dekke etterspørselen
fra hyttefolk og
andre som vil ha en
fargerik vår i hagen,
sier Janne Haslum.

KragerøAvisa Tlf. 40 00 63 50
Sigbjørn Larsen Tlf. 40 00 63 50
Willy Nilsen Tlf. 975 54 460
Tore Trondsen Tlf. 924 80 145
post@krageroavisa.no
www.krageroavisa.no

Edv. Munchsvei 19. Kragerø Næringshavn Postboks 15, 3791 Kragerø
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Produksjon:
Naper Informasjonsindustri
Trykk:
Larvik Rotasjonstrykkeri AS
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Faeton er navnet på en gresk havgud og båtene har vært produsert i generasjoner.
Opprinnelig ble de produsert for ﬁskere på den værharde Almeria kysten i Spania.
I 1988 ble produksjonen fra ﬂere små verft samlet og det ble
bygget et av Europas mest moderne verft på hele 15000m2.
Man valgte å satse videre på sjøsterke båter hvor kvalitet og
funksjonalitet var satt i fokus,tilpasset familie, ﬁske og fritidsmarkedet.
Alle modellene er CE merket og godkjent i klasse B,
som viser at dette er meget sjøsterke og trygge båter med
1 S JT L S
•
•
•
•
•
•
•

særdeles gode skrog. Faeton bygger alle sine modeller med
«walk around», høye rekker og langt baugspyd. Dette gir trygg
bevegelse for små og store, fra for til akter i båten. I tillegg har
alle modeller selvlensende skrog som standard. Stort akterdekk
for ﬁske, soling, dykking eller annen aktiv fritid og port ut til stor
badeplattform med badestige, ﬁnner du også på alle
modeller. Velkommen ombord til Faetons verden – vi er trygg på
at du vil trives.
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El. kjøleskap
Kokeapparat
Radio/CD-spiller
Marine høytalere
Marine toalett
Septikktank
Horn

•

•
•
•
•

El. dreggvinsj med
“bruce” anker
og kjetting
Havnepresenning
Solpute
Raymarine ekkolodd
Selvlensende skrog

•
•
•
•

Walk-a-round
og høye rekker
Badeplattform med
teleskopstige
Vinduspusser
og spyler
Kompass
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