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Grågåsa
på Andholmane

Sett fra
Sildebukta
Jeg lurer av og til på hvordan det hadde vært å bare få være. Ingen plikter.
Ingen mas. Bare leve og kose meg. Det kan jo til forveksling ligne på en
barndoms oppvekst, eller en pensjonisttilværelse. Heldigvis er jeg ennå
litt for ung til det siste. Dessverre er jeg også litt for gammel til det første.
Når jeg om et tyvetalls år nærmer meg pensjonstiden, så er det vel kanskje
heller ingen pensjon igjen? I alle fall ikke i den form som vi i dag kjenner
den.
Det er ikke så interessant å være i dessertgenerasjonen, når de andre
har stukket av med hovedretten. Dersom alle nå må stå lenger i jobb, og
bidra til å spare mer for å redde landets pensjonsordning, så må jo dette
selvsagt gjelde alle. Også de som i dag er pensjonister. Alder og sektor må
bort som differensierende faktorer i pensjonsutbetalingen.
Hvorfor skulle en ung arbeidstaker i privat sektor være interessert
i å betale mer til sin pensjon for å få mindre igjen relativt sett, for at en
gammel i offentlig sektor skal ha det bedre som pensjonist og få mer igjen,
relativt sett? Når dette kommer til å gå opp for flere, så blir det selvsagt
umulig å kjøre en slik ordning videre. Pensjonen fra det offentlige må
selvsagt være lik for alle.
At Jens og gjengen i solidaritetens og LOs navn kan ha gått med på noe
slikt, må jo bare skrives på kontoen for avdankede stortingspolitikere. Er
det noe alle må løfte felles om, og likt for, så er det selvsagt pensjonen vår.
Uansett hvilket år man er født eller hvilken sektor man har jobbet i.
Det er greit at det kan lønne seg å stå lenger i jobb, men det er meningsløst at det bare er vi som er født etter 1963 som må betale hele regningen
for de nødvendige innsparinger. Alle må selvsagt være med, ellers blir det
selvsagt mytteri om bord.
Men så var dette med å bare være. Det er ikke så lett. I skrivende stund
så har jeg fått en ekkel vannskade på hytta. Det første brevet jeg fikk fra
forsikringsselskapet var ”varsel om avkortning.” Tenk om jeg i stedet
kunne ha fått et brev hvor det sto: Hei! Du er forsikret hos oss. Derfor
hjelper vi deg, nå! Det er jo derfor du har betalt inn forsikring? Er det ikke?
Gratulerer du er blitt pensjonist! Nå skal du få som fortjent. Etter alle de
år med innbetalinger. Ha! Du er født etter 1963, og har jobbet i det private
næringsliv. Sorry! Det blir ikke mye igjen til deg vet du, etter at jeg som er
født på 50-tallet og har jobbet for staten har fått mitt.
Som nevnt. Jeg skulle gjerne ha snakket mer om våren, om blåveisknopper og baktunge humler som kommer brummende tilbake til hullet i den
morkne veggen, fulle av blomsterstøv. Men det er fortatt iskaldt i Sildebukta. Iskaldt i samfunnet. Og iskalde pensjons- og forsikringsutsikter.
Men en dag kommer nok solen tilbake. Min salige skjærgårdsfar har lært
meg mye. Jeg skrev et dikt med ulykkelig slutt engang. Han leste det. Han
så alvorlig på meg, og sa: Slik kan det ikke ende! Det er den eneste gangen
han har bedt meg om å skrive om. Så jeg endret det. Det endte lykkelig.
La oss håpe det gjør det denne gangen også, både med pensjonsordninger og forsikringer og våren. Selv fikk jeg i alle fall en varm hilsen fra min
kjære som gledet mitt hjerte i dag. Du skal se at våren er i anmarsj likevel!
Både du og jeg kan endre slutten på våre dikt. Dersom
vi kan finne vårtegnene sammen så er mye gjort. Riktig
god påske til dere alle!

Landskapsvernområdet på Jomfruland er det største og
flotteste kystkulturminnet vi har i Telemark.

Jomfruland som nasjonalpark

Birgitte Sjøberg, daglig leder, Tårnbrygga kystkultursenter

Landskapet synliggjør en mentalitet som peker
hundrevis av år bakover i tid. Steingardene, eiketrærne og det parkliknende landskapet skyldes et samspill mellom kystbefolkningen og naturen.
Miljøbyråkratene hos Fylkesmannen har så langt valgt å prioritere døde eiketrær, sopp, biller og
fugler – på tross av landskapet som
et unikt kulturminne. Og på toppen av
det hele håper de nå på at «stempelet» Nasjonalpark skal medføre en økt tilstrømning av turister fra inn- og utland – som om turismen ikke
allerede er et problem på øya, både for alle de
som har tilhørighet her og ikke minst for rødlistearter som strandmaurløver og strandtorn.
Heller ikke vi næringsdrivende er tjent med
dette, for trykket er i dag så stort at det er nesten
umulig å håndtere.

Flere turister forringer opplevelsen for alle!
Jomfruland er allerede blant de utvalgte
kulturlandskapene i landbruket. Dette
innebærer konkret arbeid for å skjøtte
landskapet i pakt med den kystkulturen som opprinnelig har skapt det.
Utvalgte kulturlandskap er lokalt
forankret og et samarbeid mellom
landbruks-, natur- og kulturminneforvaltningen. Dette er en satsing som burde
styrkes – og som burde inkludere kulturlandskapet som miljøbyråkratene i Skien så langt
ikke har klart å forvalte selv.
Jomfrulands kulturlandskap må ivaretas som
et kulturminne. Vi trenger en styrking av landbruket og en begrensning av turisme og biltrafikk. Erfaringene har vist at rigid vern og byråkratisk styring ikke er veien mot dette målet.

«på

For du er vakker som våren
For du er vakker som våren
Når solen skinner på min vei
Når blåveisknoppen åpner seg
Og du ser det står; Jeg elsker deg!

For du er livlig som bekken!
Når du smiler lurt til meg,
Når mitt hjerte knopper seg,
Og blomstrer ut så glad i deg!

For du dufter som konvallen,
Som der ute i skogen står,
Som med sine klokker slår,
Og ringer inn at det er vår!

Måtte vi da sammen vandre
Kunne gledes med hverandre
Kunne leve ut det som vi vet
Om tro og håp og kjærlighet!
Sigbjørn Larsen
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midgaard & opthun as

www.estate.no

tÅtØY - KragErØ romslig hytte med dypvannsbrygger
tåtøyveien 31, 3770 KragErØ
Eiendommen ligger på den nordlige delen av Tåtøy ned til sjøen med en nydelig utsikt. Kort vei inn til
Kragerø med båt. Flotte skiferlagte platting og trebrygger. Dypvannsbrygge. Hytta inneholder i 1. etg. hall,
bad, vaskerom, kjøkken og stue med utgang til skiferlagt platting mot sjøen. I 2. etg. er det 4 soverom,
bad og Tv-stue med utgang til veranda. Sjøbu med utekjøkken mot sjøsidena. Tomten er ellers pent
opparbeidet med plen, prydbusker og blomsterbed med automatisk vanningsanlegg. Til eiendommen
kommer man med bilferge eller med egen båt.
Eierform:
Byggeår:

Selveier
2001

primærrom: 155 m
Bruksareal: 157 m

tomteareal: 505 m
soverom: 4

2

2

prisant.: Kr. 8.700.000,-

2

parkering:

Ja

+ omk.

Ansv.megler MNEF: Bjørn Helliksen – Mobil: 40 40 19 77 – bjorn@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

stØLEstrand - KragErØ småbruk
hagenveien 6, 3788 staBBEstad
Landlig beliggende småbruk på Stavseng. 3 parseller på tilsammen nesten 30 mål, hvorav den ene med
strandlinje og bl.a. sjøbod/båthus. Mye bygningsmasse. Vann fra brønn, innlagt strøm.
Populært fritidsområde med Haslumkilen Havn og Portør ikke langt unna. Eiendommen har boplikt!

Eierform:
Byggeår:

Selveier
Ca 1900

Bruksareal: Ca 90 m hovedhus
2

prisant.: Kr 2.750.000,-

tomteareal: Ca 30 mål
soverom: 3

Finnkode:

30629030

+ omk.

Ansv.megler: Jan I. Opthun – Advokat – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

gumØY - KragErØ hytte med strandlinje og sen kveldssol
gumøy, 3770 KragErØ
Hytta ligger litt opp fra vannet i Langårsund. Fin utsikt til sjøen. Meget solrikt med sen kveldssol. Hytta
inneholder stue, kjøkkenkrok gang og 3 soverom.
Hytta har normal standard med heltre furugulv. På vegg og i tak er det ubehandlet panel. Det er oppført
en liten bu ned mot vannet.

Eierform:

Selveier

tomteareal: 900 m
soverom: 3

primærrom: 56 m

2

Bud over.: Kr 3.980.000,-

2

Finnkode:

31777067

+ omk.

Ansv.megler MNEF: Bjørn Helliksen – Mobil: 40 40 19 77 – bjorn@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as

LangØY - KragErØ arkitekttegnet hytte med sen
kveldssol, flott utsikt, bilvei frem og båtplass
Bjerkhueveien 93, 3783 KragErØ sKJÆrgÅrdsrutE
Hytta ligger på Langøy, kort vei fra Langårsund med trapper og sti ned til felles bryggeanlegg. Fra brygga
har man tilgang til Kragerøskjærgården og kort vei til Kragerø sentrum og Valle.
Arkitekttegnet hytte inneholdende gang, baderom, stor stue med peis, kjøkken, 3 soverom og toalettrom
med utvendig inngang.
Mulighet for rask overtakelse.

Eierform:
Byggeår:

Selveier
1983

primærrom: 92 m
Bruksareal: 102 m

prisant.: 2.950.000,-

2

2

tomteareal: 899 m
soverom: 3

2

Finnkode: 35220253

+ omk.

Ansv.megler: Jan I. Opthun – Advokat MNA/megler MNEF – Mobil: 41 02 02 48 – jan@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler
E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as
35 21
98 96
99 00,
30, E-post: eiendomsmegler@dahlas.no,
post@m-o.no
Tlf. 32
www.dahlas.no
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Grågåsa har kommet på Andholmane

Grågåsa alene på et skjær.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Jeg står gjerne ute og kløyver ved
eller brenner bråte, når jeg hører
de første hese trompetlignende
støtene fra grågåsa over åskammen. De høres gjerne før de sees,
men snart er den karakteristiske
plogen med gjess i luften over
meg. I retning mot nord. Gåseflokken er gjerne et av de første
tegn som bærer bud om våren
i skjærgården, og er derfor like
kjærkommen år etter år.
En av de første trekkfuglene
som kommer tilbake til Kragerøskjærgården etter vinteren er
nemlig grågåsa. Helt tilfeldig kom
jeg over dette grågåsparet da det
ankom Andholmane, da de steg
i land der etter vårtrekket. Det

Grågåsmor beskytter ungene og gjør
seg selv usynlig.

var de aller førte grågjessene jeg
hadde sett i skjærgården det året,
og jeg bestemte meg for å følge
dette gåseparet utover våren for å
se hvordan det gikk med dem.
Ja, du vet kanskje ikke hvor
Andholmane er en gang du? Sant
å si så visste ikke jeg det heller.
Holmene ligger like utenfor
Tangane fergeleie på Gumøy,
så jeg spurte Ellef Ellegaard hva
navnet på holmene var. -De heter
Andholmane, svarte Ellef. Dermed var det klart hvilke holmer
det var snakk om. Et par uker
etter at jeg hadde sett gåseparet
vralte i land så var jeg der på
nytt, men nå lå holmen der øde
og stille. Hjertet sank i brystet på
meg. Kanskje jeg hadde valgt feil
holme. Kanskje det slett ikke bodde noen gjess her. Jeg dro hjem
med uforrettet sak.
Uken etter var jeg på nytt i
skjærgården. Denne gangen så
bestemte jeg meg for å forsøke
kajakken. Den glir jo som kjent
mye stillere i sjøen. Det var en
blikkstille vårdag på vannet rent
vindmessig, men det ulte, og
klasket og klyet fra ærfugl, svaner
og gjess og ender og tjeld så det
var en fryd. Dette virket lovende.
En mengde gjess ble observert
mens jeg nærmet meg Andholmane. Der fremme lå det to gjess
og padlet like ved den holmen
som jeg første gang hadde sett de
hadde gått i land. Men hvordan
kunne jeg være sikker på at det
var disse gjessene som hadde gått
i land på holmen. Lydløst gled
kajakken nærmere. Da fikk jeg
se den inne mellom trærne. En
gåsehals strakte seg inne mellom
det grønne og beveget seg i skjul.
Yess! De hekker faktisk her, tenkte
jeg og rundet holmen. Der kom
begge gjessene frem på fjellet for
å se på den truende faren som
nærmet seg i den gule kajakken.
Det var like før de ville støte ut
sine hese varselsskrik og ta av fra
holmen. Jeg skyndte meg å snu så
jeg ikke skulle forstyrre dem mer.
Jeg hadde sett det jeg ville! Og
gledet meg over at det faktisk var
hekkende gjess på holmen.
Angrepet av sel
På veien hjem padlet jeg rett inn
i en flokk med sel. Først trodde
jeg at det var et merkelig garn
som lå i en slags halvsirkel og fløt
rett forut, men så så jeg at det var
en flokk med seler. Først synes
jeg det var fascinerende, men så
skjedde det noe som jeg var helt
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uforberedt på. Selene kom opp
bak kajakken og angrep i flokk!!
De slo med luffene så det klasket
i vannflaten så vannspruten stod.
Prustet og blåste og fnyste og satte etter kajakken. Jeg padlet det
jeg maktet i le bak den nærmeste
holmen ved Ropen mens hjertet
dundret. Flokken kunne med
letthet ha vippet rundt kajakken.
En sel alene kunne med letthet
ha vippet meg rundt. De spis-

Grågåsfar vil ha ungen i sikkerhet.

se tennene kunne lett også ha
flerret meg i stumper og stykker,
tenkte jeg. Var de rovdyr nok til
å fange fisk, så kunne de saktens
fange en hjelpeløs padler i iskaldt
vann. Jeg så dem ikke mer, så jeg
våget meg utpå, men plutselig
så var de der igjen. Nå rett foran
kajakken! Maken til aggressiv
oppførsel! Jeg rundet Ropen og
padlet inn på den vesle stranda
til Hagen. Her var det så grunt og
så mange brygger og båtnaust
at jeg ville kunne komme meg

Grågåsparet med fem unger.

på land, hvis angrepet skulle
komme, tenkte jeg. Nå ventet jeg i
minst 15 minutter til selfaren var
over. Jeg lå og funderte på om jeg
hadde kommet uforvarende inn i
flokken mens de paret seg, fisket,
spiste eller fødte. Kanskje hadde
de unger rett i nærheten. Jeg har
i alle fall ikke opplevd maken
hverken før eller siden. I alle fall
var jeg ikke særlig høy i hatten da
jeg padlet over den åpne fjorden
over til Arøy. Heldigvis
var det ingen flere seler
å se. Dette var ikke slik
som de harmløse selene
som man ser på TV som
svømmer mette rundt
i bassenger med sine
dyrepassere og gjør
kunster. Dette var morderseler på Arøyflakket.
Aggressive, irritable og
angripende. Noe må definitivt gjøres med disse
beistene!
Familieforøkelse
Vi skrev den 5. mai.
Jeg gledet meg stort
til å komme nedover.
Snart etter så skjøv jeg
kajakken ut fra stranda.
Det blåste friskt, men
jeg hadde bestemt meg
for en ny ekspedisjon til
Andholmane. Det var
liksom noe som sa meg at jeg
skulle gjøre det akkurat nå, og det
er ikke en etterkonstruksjon for å
få det til å passe bedre inn i storyen. Det var faktisk slik det var.
Jeg slet i motvinden oppover mot
Felixsundet. Det var vestavind og
blåst, til og med inne i Felixsundet! Langt om lenge nådde jeg
til Kapp Andholmane. Den vesle
holmen som pleide å ligge der så
stille og fredelig hadde nå bølger
omkring seg som ustanselig slo
opp mot berget, så skumsprøyten

Skjærgårdsliv

stod. Jeg hadde mer enn nok med
å holde kajakken stady opp mot
været. Dessverre var fergen «Kragerø» kommet meg i forkjøpet.
Nå var det jo i alle fall ikke noe
poeng å speide etter gåsa. Hvis
den var der, så lå den nok lengst
inn i krattet og trykket og ventet
til fergen var forsvunnet. Jeg
speidet likevel i retningen der heg
visste at rugingen foregikk, men
det var ingenting å merke. Lettere sliten og lei satte jeg kursen
hjemover. I nærmeste sund fant
jeg på å padle en liten krokvei.
Og hvem andre tror du plutselig
lå rett forut? Joda, ganske riktig.
Grågasa fra Andholmane. Det
var jo selvsagt derfor det virket så
dødt på holmen i dag. Gjessene
hadde tatt med seg hele familien
på søndagstur. For de små gule
nøstene av noen unger hadde
nemlig allerede kommet ut.
Hele fem i tallet! Nå forsøkte de
seg å padle i skjul det forteste
de hadde lært. Jeg tok dem

igjen. Foreldrene lå dypt i vannet.
For å forsøke å unngå å vekke
oppsikt. Gåsa som vanligvis er
temmelig sky vek ikke fra ungene
enda jeg var ubehagelig nær. Så
nær at mor gjemte hodet i vannet
og lot det stå til. Jeg tok bare et
bilde og padlet forbi. De snudde
i retning Andholmen. Det var
umulig å padle gjennom sundet,
så jeg måtte snu samme vei. Mor
og far Gås ville ha ungene sine i
sikkerhet og vraltet på land. Ungene etter det forteste de kunne.
Det tok ikke lang tid før ungene
var krøpet under nærmeste

einerbusk og forsvant. Alle så nær
som en. Igjen ble far Gås stående
og vakte den vesle ungen som
ikke klarte å komme seg i land
på det glatte svaberget. Den slo
med de små vingestumpene og
mistet fotfestet og rutsjet nedover
svaberget. Jeg tok bildet og rodde
forbi. Det var de sikkert lykkelige
for. Grågåsfamilien på Andholmane gav i alle fall meg et spesielt
fint innhold på mine vårturer
med kajakken og et spesielt padlemål. Nå har du også fått ta del i
gåsefamiliens gjøren og laden på
Andholmane. Den høsten var det
i alle fall fem nye gjess med i plogen som fløy sørover fra Norge.
De kommer fra Andholmane i Kragerøskjærgården.
Og hvem vet. Kanskje det
er noen av dem som kommer først til Andholmane
i år også?
Grågåsmor med seks unger.

Grågåsa
på

Andholmane

I gåsegang på Andholmen.
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Feiringen i Kragerø kommune
MUNCH 150
Åpningsseremoni
og utstillingsåpninger

Feriekunstskole for barn

Iscenesettelse av ilandstigningen
i Kragerø mai 1909. En skuespiller
kommer som Edvard Munch i
tidsriktig båt, med tidsriktig kortesje.
Konsertforestillingen ”Av Hjerteblod” - inspirert av Edvard Munchs kunst, skapt av noen av Norges
fremste artister.
Dato: Lørdag 11. mai kl. 20.00 Sted: Lauersøns plass

Berg – Kragerø Museum/Telemark Museum arrangerer
feriekunstskole for barn mellom 7-12 år, med Edvard Munchs
kunst som utgangspunkt.
Dato: 25. – 27. juni, 16.- 18. juli og 6.- 8. august.
Kl. 11.00 – 15.00 Sted: Berg – Kragerø Museum

«I Munchs fotspor» – guidede turer
Guidede turer i Munchs fotspor. Guide: Katja Aarflot.
Dato: fra 24. juni til 1. august Mandag, onsdag og fredag kl. 15.55.
Sted: Skrubben og området rundt. Oppmøte: Turistkontoret

«Munch på veggen»
Åpning av Kragerø Kunstskoles
studenters bidrag til Munchjubileet.
Mural: på Kunstskolens nordre fasadeside.

Ketil Bjørnstad-konsert på bybrua

Fra Munch-museet til Galleri Nicolines hus

«Er det en ekte Munch?»

Lørdag 11. mai kl. 11.00

Med Oslo bys kunstnerpris 2012, samt gull
Lørdag 11. mai kl. 12.00
i kategorien tegneserier med «Kanon» i
bagasjen, kommer Steffen Kverneland til Galleri Nicolines hus med sin
unike tegne-serie om Edvard Munchs liv. Utstillingen skal henge i to uker.

Edvard Munchs fotografier
Åpning av fotoutstillinger i Kragerø bibliotek.
Edvard Munch var opptatt av fotografi og vi
viser bilder fra tiden han var i Kragerø. Vises i hele sommer.

Dato: Fredag 12. juli kl. 21.00 Sted: Bybrua/Lauersøns plass

Skuespillerkompaniet inviterer til teatervandringa “Er det en ekte Munch?”
hver kveld kl. 22.30., med start på Kragerø torg. Bli med på en
underholdende, spektakulær og lærerik teatervandring i Munchs
Kragerøverden. Se bildene hans på nye måter, opplev trykket
og stemninga rundt maleren på begynnelsen av 1900-tallet.
Tors 4. - søn 7. juli

Lørdag 11. mai kl. 13.00

Bølgeblikk er et inkluderende
kunstnerfellesskap, som består
av både profesjonelle og amatørkunstnere i Kragerødistriktet.
Målsetningen er fellesskap og utvikling av den enkelte kunstner.
Kunstsentralen to uker i juli

Filosofifestivalen

Filosofifestivalen
har fokus
på Edvard Munch i 2013. Det
arrangeres foredrag med tema.
6. juni - 9. juni

«Munchs tresnitt»
Kunstneren Trine Lindheim viser tresnitt-teknikk.
Utstilling i Kunstsentralen. Foredrag om tresnitt-teknikken.

«Menneskelighet og Munch»
Åpning
v/Jonas
Gahr Støre, Munch-verk kommenteres av prorektor ved UiO og filosof
Inga Bostad, Seniorkonservator ved Nasjonalgalleriet Nils Messel m fl.
Ledes av professor og filosof Stian Grøgaard. Kunstneren Ane Sagatun
i samtale med Line Ruud Ørslien om sitt Munch-prosjekt.
Eget Edvard Munch – program, ledet av
Fredag 7. juli kl. 10 - 16
Stian Grøgaard: Nils Messel, Hans Martin
Frydenberg Flaatten, Hans Dieter Huber og Rune Slagstad.
Torsdag 6. juni kl. 17.00

Petra Pettersen om Auladekorasjonene
Petra Pettersen har - ved hjelp av historiske kilder - sett på motivutviklingen gjennom tiden, og undersøkt Munchs arbeidsmetoder.
Petra Pettersen er konservator for maleri ved Munch-museet i Oslo.
Dato: 4. juli kl 18.00 - Sted: Kragerø bibliotek

Hans-Martin Frydenberg Flaatten om Munchs tid i Kragerø

© Munch-museet / Munch-Ellingsen gruppen / BONO 2013

«Munch-perspektiver»

Kunsthistorikeren Hans-Martin
Frydenberg Flaatten har i sin
biografi om Munchs tid på
Skrubben i Kragerø 1909 – 1915
kombinert lokalhistorie med en mer
anekdotisk og morsom framstilling,
hvor hans hovedmålsetning har
vært å formidle den engasjerende
historien om Munchs Kragerøtid til
et bredt publikum.

Dato: Mai for kurset, juli for utstillingen/foredraget

Utstilling - «Vårarbeid i skjærgården»
Utstillingen åpner ved Kragerø Kunstskole og
varer ut helgen til 28. juli. Verkene vil være
plassert rundt i byen og i skjærgården og det vil bli gitt guidet tur etter
åpningen. Ti samtidskunstnere er invitert til å gå i dialog med Edvard
Munch og de stedene han arbeidet og ble inspirert til å produsere
arbeider som Historien og
Arbeidere i Snø. Et tema som
går igjen er arbeideren.
Kunstnerne er å finne rundt i
byen fra 15. juli, for å installere
sine temporære arbeider rundt
i Kragerø by og skjærgård.
Fre 26. juli kl 17.00

Symposium - i skyggen
av Munch og lansering av publikasjon
I forbindelse med utstillingen «Vårarbeid i skjærgården» arrangeres
det et symposium på Kragerø Kunstskole, Skrubben. Det blir
også lansering av publikasjon i forbindelse med Muncharrangementet. Anledning for guidet tur til de ulike kunstverkene
etter symposium, ca kl 17.00.
Dato: Lørdag 27. juli kl 13.00 - Sted: Kragerø Kunstskole

Følg oss på: www.munchikragerø.no

Dato: 11. juli kl 18.00 - Sted: Kragerø bibliotek

«Kragerø var mig god»
Berg – Kragerø Museum/Telemark Museum viderefører utstillingen
«Kragerø var mig god».
Dato: 22. juni – 18. august 12-17 Sted: Berg – Kragerø Museum
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Arr: Kragerø kommune- Enhet for kultur i samarbeid
med lokale aktører.

!
n
e
m
m
o
k
l
e
V

Skjærgårdsliv

Hyttemarkedet bestemmes av tilbud og etterspørsel.
I år er det flere som vil kjøpe enn selge. Derfor er vi
optimistiske sier Henrik Tangen hos Krogssveen.

& SØNNER AS
KRAGERØ

Trendene i hyttemarkedet

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Fra 2010 -2011 så økte gjennomsnittsprisen
på fritidsboliger ved sjøen med 9 prosent.
Fjoråret hadde en marginal gjennomsnittlig prisvekst på 3%. Det sier megler Henrik
Tangen hos Krogsveen. Eiendomsformidlingsselskapet omsetter flere hytter blant
annet Kragerøskjærgården .
Vi ser imidlertid også at det er variasjoner
på prisutviklingen for de typiske og mest
populære hytteområdene. Her kan prisene
øke mer enn gjennomsnittet.
Vi har også sett en annen tendens i markedet, når det gjelder de dyreste eiendommene. Det er færre kjøpere i det dyreste
markedet. Mens markedet opp til 5-6 millioner har flere kjøpere. Her er det også store
variasjoner i bransjen.
Riktig pris er avgjørende
Hvordan blir det nå? Flere og flere vet å
verdsette fritiden sin. Det å få seg et sommersted står høyt på prioriteringslista for
de som går med de tankene. Det er optimistiske tendenser i år. Det er avgjørende
at man går ut med riktig pris i markedet. At
man treffer. Hvis mang bommer så er markedet selektivt. De skjønner at det er feil og
hytta blir stående usolgt.
I Krogsveen har vi et veldig stort antall
interesserte hyttekjøpere i et eget hyttekjøperregister. Det er folk som har meldt sin
interesse for hytter i for eksempel Kragerø.
Visste du forresten at Hvaler og Kragerø er
blant de mest søkte hytteområdene på finn.
no.?
Vi ser også at vi har betydelig flere interessenter som ønsker å kjøpe fritidsbolig i år
sammenlignet med tall for tilsvarende periode i fjor. I år har vi xxxx i vår database og
det er en økning på yyy sammenlignet med
samme tid i fjor.

Mange med mye penger som er villige til
å betale godt for å sikre ferie og fritid for familien sin i sommerhalvåret.
Jeg har arbeidet som eiendomsmegler i
16 år. Jeg er vokst opp i skjærgården og elsker havet, Det er ingen tilfeldighet at jeg
ble hyttemegler, min spesialitet er Skjærgårdsmegling, sier Henrik Tangen hos
Krogsveen
Hos oss i Bamble inviterer vi deg gjerne
med på tur i skjærgården. Vi er lommekjent
og deler gledelig vår kunnskap. Vi selger
mest fritidseiendommer mellom Helgeroa
og Kragerø.
Av de som ønsker å kjøpe fritidsbolig, så
viser undersøkelser at flere ønsker å kjøpe
seg hytter ved sjøen fremfor fjellet. Undersøkelser viser at mens 38 % vil kjøpe ved
sjøen, så ønsker 16% å kjøpe hytte på fjellet.

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

Tilgjengelighet viktig
Beliggenheten er avgjørende. Men i de senere år har vi også sett at fasiliteter som
vann, avløp og den typen faktorer er høyt
opp på lista. Det å ha hytte på øy har noen
sjarmerende trekk. Likevel er det også slik
at reisetid og tilgjengelighet er vesentlig. En
del vil ha kjørevei helt fram.
Det er knyttet usikkerhet til festetomter. I
en dom fra Strassbourgh slås det fast at festekontrakter ikke automatisk kan fornyes
med uendret festeavgift fra den gang de ble
inngått. Fester kan dermed ikke forlenge på
samme vilkår som tidligere. Dette er i strid
med menneskerettigheter sett fra grunneiers ståsted. Det arbeides nå med endringer
av tomtefesteloven. Jeg ønsker å presisere
at det gjelder bare festeavtaler som står i
ferd med å gå ut på tid. Mange er allerede
fornyet og gjort evigvarende. Som oftest
representerer derfor ikke festet tomt noen
hindring for eiendomskjøpet, sier Tangen.

Farsjøveien 5, 3766 Sannidal, Kragerø

www.farsjoe.no
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Ønsker du lavere strømregning
og bedre inneklima?
VI LEVERER
VARMEPUMPER FRA:

Vi utfører
alle typer oppdrag
innen automasjon, svak og
sterkstrøm for industri, bolig og
hyttemarked, inklusiv montering
Tlf. 35 98av48varmepumper.
00 - www.krageroenergi.no

Autorisert installatør

Kragerø Kraft AS
Kragerø Kraft AS
Tlf. 35 98 48 00 - www.krageroenergi.no

Kragerø EnergiKraft
Installasjon
Kragerø
ASAS
Tlf. 35 98 48 00 - www.krageroenergi.no

Kragerø EnergiKraft
Installasjon
AS
Kragerø
AS
Tlf. 35 98 48 00 - www.krageroenergi.no
Tlf. 35 98 48 00 - www.krageroenergi.no
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Vi kan tilby alle installasjonstjenester innen elektro
Pål mobil: 91 12 91 89 Dag mobil: 90 99 80 39
Telefon: 35 98 48 00 Vakttelefon 35 98 20 94
dhj@kragero-energi.no
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I denne spalten presenterer vi ord og begreper fra lokalmiljøet før og nå. Send oss gjerne dine forslag, eller om du har noe å bidra med i tilknytning til denne spalten på post@skjaergårdsliv.no.

Hespetre
“Kragerøsk”

Hun var et skikkelig hespetre! kunne noen finne på å si om en kvinne som de absolutt ikke likte. Men er det noen i dag som
vet hva dette skjellsordet kommer av? Et hespetre var en garnvinne med fire armer som ble benyttet til å sveive opp ullgarn.
Vinnen hadde fire utstående armer med noen halvmåneformede anlegg for garnet. Når man sveivet på hespetreet gikk det
rundt og rundt og sveivet opp garnet, så garnet kunne buntes lett og luftig og trådene ikke virre seg inn i hverandre. Det var
dermed en svært så nyttig innretning, så hvorfor det har blitt et skjellsord for vanskelige kvinnfolk er det ikke så godt å si.
Et hespetre virrer bare rundt og rundt med armene i alle retninger, så kanskje det ligger noe der? I likestillingens navn burde man kanskje spørre om det er noen damer som har noen gode Kragerøske navn på umulige gubber?

Din trafikkskole

Eget snekkerverksted hvor vi
skreddersyr løsninger for hus
og hytte. Vi påtar oss tømreroppdrag, driver med tilsyn
og vaktmestertjeneste.

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

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

Haven er et
sted for alle
-Vi har alle typer gjester i Haven, sier Hege
Aabøe Sandvik. En gang var det en fallskjermhopper som kom rett fra sine luftige
svev, la fra seg fallskjermen i gangen, og
kom inn i full mundur. En annen gang stod
det en rullator og to motorsykkelhjelmer
her, da jeg kom på jobb. Måtte le litt av det
synet, så Haven er et sted for alle.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Her kommer de unge og spiser
en hamburger. Her kommer de
gamle og drikker te, og tar seg et
glass rødvin. Her kommer damen
med knappestøvler i Alf Cranners
vise, og tar seg et glass portvin.
Eller folka fra XL-Bygg Fossen på
gullklokkeutdeling til en av sine
ansatte. Du kan gjerne ta med deg
pcen og sitte her. Du må ikke spise en treretters. Vårt inntrykk er
at Kragerøfolk går mer ut enn før.
Det er jo dumt å sitte hjemme og
klage på at det ikke er noen steder
å gå ut når du kan komme hit.

Gjestene våre er godt fornøyd
med miljøet og atmosfæren og
maten. Vi får tilbakemeldinger
på at vi er litt sydlandske. Mange
sier at de ikke har visst om at det
har vært en slik restaurant i Kragerø. Noen stamgjester vil ikke se
menyen. De sier bare steinbit og
fiskesuppe. Noen retter kan vi rett
og slett ikke ta av menyen! Og det
er hyggelig. Vi ser også en økning i
catering. Vi leverer alt av catering
til selskaper. Fra snitter til middag,
Vi tar også i mot ulike typer arrangementer. Konfirmasjoner og
brylluper. Lag og foreninger og

jubileer. Saniteten og gullklokkeutdeling på Fossen. Alle slike ting
er det koselig å jobbe på. Filosofifestivalen blir her både lørdag og
søndag. Vi hadde for kort tid siden
verdens koseligste langhelg med
valentine-helg med roser og hjerter og kjærlighet.
Jeg vet ikke hva de tenkte som
etablerte Victoria Hotel i 1910,
men det er jo fortsatt et hotell her.
Jeg tror også det at vil være en restaurant her om 30 år, men da er
det nok vi som stiller med rullator
og motorsykkelhjelm! Spiser eplekake og drikker sherry.
Så fort det er en bar flekk så
setter vi ut møbler. Havens Meny
spenner vidt. Basisen i alt er
hjemmelaget mat. Pai, kjøttretter
og fiskeretter, smørbrød og salater
og pizza. Kveitefilet og hjortefilet.
Det går faktisk med en hel hjorteflokk i løpet av en sesong når vi
begynner å tenke på det. Isen lager vi selv og Creme Brulé. På tide
og finne fram rullatoren?
9

Det kommer alle typer gjester til Haven sier Hege Aabøe Sandvik, Monica Køhler
og Ragnar Brevik.
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Eikenes ligger vakkert til ved Kjøpmannsfjorden. Legg blant annet merke til de
møysommelig oppmurte steingjerdene som omkranser de opparbeidede små
jordlappene. Jordveien var kanskje skrinn, men her dyrket de mat, fødde opp
kyr og høstet bugnende frukttrær!

- Dette stedet vil
10
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Ekteparet Dyvik har bodd på Eikenes sommer som vinter, men trives aller
best når de kan tøffe rundt med i skjærgården med snekka.

Lilla Elisabeth Dyvik var sikker i sin sak
allerede fra første stund. Ekteparet
Dyvik kjøpte gården Eikenes på Gumøy
med konsesjon i 2002, etter at de hadde
leid stedet. Familien flyttet fra Oslo til
Kragerø, og Hans Christian fikk arbeide
ved bedriftens kontor i Skien. I dag har
de flyttet tilbake til Oslo, og sønnene
har overtatt gården, men fortsatt er
den praktfulle eiendommen et samlingssted for hele familien fra påske til

jeg ha!

november.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN
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to år gammel gutt. Han ble deres fostersønn.
Hagbart gikk i lære hos Lars og sovnet mer en
gang om kvelden ved bordet mens han satt og
spikket trenagler. Om moren Gretha sa folk at
hun arbeidet sju dager i uken. Hun fikk ingen
lønn, men kost og losji for seg og gutten.
Advarte mot drikk, dans og kortspill
Det er tre ting vil advare deg mot Hagbart, sa
Lars, en dag de var sammen i båtbua. Det er
dans, kortspill og drikking.

Gamle frukttrær luter inn mot gamle
steingjerder. Familien har ivaretatt
det gamle tunet på en fin måte.

I hagen på Eikenes står de gamle epletrærne
og luter seg skakke inn over steingjerders
årelange slit. Dyviks har opplevd både sommerens sol glitre over Kjøpmannsfjorden, og
snøstormens isnende kav oppover låveveggene. Aller best liker de seg når de kan hoppe
om bord i den gamle snekka og tøffe rundt på
øyene i skjærgården mens Marnaen, en R2,
lager skikkelig god gammeldags tøffelyd inne
mellom trange sund.
Historien om Knuten – seinere Eikenes
Lars Halvorsen fra Kjørstad i Bamble kjøpte
gården Knuten på Gumøy for 200 kroner i
1866. Alle kalte ham bare for Lars Knuten.
Lars ble gift med Ingeborg. Hun var fra Langøy, og hadde gått på Langøy Verks skole. Det
var en god skole, og hun var flink både i lesing
og regning. Dette kunne Lars lite med, så
Ingeborg leste gjerne avisene for ham.

Snøkavet virvler opp langs uthusveggen. Vinteren kan være sur og kald.

Båtbygger
Lars var imidlertid svært flittig og arbeidsom,

Fra aksjespekulant til tvangsauksjon
Hagbart overtok Knuten i 1909. De hvite
seils tid var forbi og Hagbart arbeidet videre
med båtbygging, reparasjoner og innsetting
av motorer i nybygde eller gamle seilbåter.
Han jobbet seg opp og begynte med aksjer.
Hagbart ble etter hvert en holden mann, som
selv kunne ta seg råd til å kjøpe seg gode og
raske seilbåter, for han var også en meget
ivrig og god regattaseiler og tok flere første
og andreplasser. Men både regattabasillen
og aksjebasillen tok overhånd. Det ble lite
gjort i båtbyggeriet. Da spanskesyken kom i
1919, stengte samtidig den siste aksjemegler
i Kragerø kontoret. Seks menn døde i spanskesyken på Langøy. Hagbart følte seg uvel og
gikk til sengs. Dr. Bentzon kom på sykebesøk
og foreslo at Hagbart skulle ta seg en tur opp
på Signalen fremfor å ligge til sengs. Doktoren
skjønte at det var nervene som var i ulage.

og en av de dyktigste båtbyggerne heromkring. Båtbyggeriet lå i bukta bak de to
skjærene der Bergesen
i dag har oppført en
rød hytte helt nede i
vannkanten. Lars bygde
en mengde halvdekkere
som førte gaffelseil, og
flere prammer. Noen
har ment at prammene
til Lars Knuten minnet
svært mye om den første Kragerøterna. Imidlertid er det Carl Iversen
fra Kilen som bygget
båten, som har fått
æren av å bli den første
offisielle Kragerøterna.
Bestestuen på Eikenes var tidligere bare brukt ved høytidelige anledninger.
Imidlertid kan det like
I dag er den fine stuen i bruk året rundt.
fullt godt være at båten
til Lars var svært lik den båttypen som til slutt
Hagbart gjorde som legen sa og ble frisk. Han
ble til Kragerøterna.
reiste til Amerika for å bli kvitt aksjegjelden.
Knuten ble imidlertid solgt på tvangsauksjon
Steingjerder gir stedet sjel
i 1936.
Jorden var skrinn og steinfull, men med
Ingeborgs utrettelige slit så ble den ryddet for
Med sorg i øynene
stein. I dag er disse steingjerdene vernet av
Hagbart kom hjem fra Amerika på NorgesbeDyviks. De gamle steingjerdene er jo virkelig
søk i 1951. Da fikk han besøke Knuten for siste
en viktig del av det gamle kulturlandskapet,
gang. Gode og vonde minner fylte hans sinn.
og noe av det som gir stedet sjel, sier de.
Oppe på bakketoppen stanset han og snudde
seg. Så utover jordene og ned mot huset, med
Stokkskøyter til to kroner paret
sorg i øynene, det siste farvel med barndomsI båtbua brukte Lars trenagler av einer, og de
hjemmet. Hadde han holdt seg til det han
første jernbor lagde han selv. Det sies at ingen var opplært til; jordbruk, dyr og båtbyggeriet
lagde så glatte skøytejern som Lars. Båtbygge- så hadde kanskje mye sett annerledes ut? I
ren var også en dyktig smed. Han solgte stokk- bakhodet mintes han sin fosterfars formaning
skøyter for to kroner paret. Det var på et par
fra den gang han var gutt om å holde seg borte
slike som Martin Dybvik slo den landskjente
fra gambling og aksjespekulasjon.
Georg von Krogh på sjøisen i 1844. Familien
Dyvik har den dag i dag tatt vare på et av disse Binna på Eikenes
skøyteparene fra Lars Knuten.
Det var Kristine og Sverre Eikenes som kjøpte
Knuten på tvangsauksjon i 1936. Kristine ble
Gretha jobbet sju dager i uken
kalt for ”binna på Knuten” for hun kom fra et
Ingeborg og Lars var barnløse. I 1890-årene
område i Telemark hvor det var mye bjørn og
flyttet det imidlertid en ung enke ved navn
hadde lett for å bli flyende sint. Dermed ble
Gretha inn på Knuten. Hun hadde med seg en Knuten til Eikenes. To generasjoner Eikenes
12
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kom til å bo på stedet før det igjen ble solgt til
Dyviks i 2002.
Ville blitt analfabet?
Datteren Evelyn Eikenes fortalte om sin oppvekst på Gumøy til Lilla Elisabeth da Dyviks
kjøpte Eikenes. Det var undervisning på skolen
et par dager i uken. Faren tok henne ut av
skolen på Gumøy og sendte henne på skolen i
Kragerø. Hadde hun fortsatt på skolen på Gumøy ville hun ha blitt analfabet, mente han.
Fergemannen satt i bod på isen
Når isen hadde lagt seg gikk de på ski og skøyter. Som regel var det råk i Kragerøfjorden og
inn til Helle. Det satt en fergemann i en liten
bod og rodde folk over råka.
Finstuen var stengt
Faren til Evelyn sov i kammerset for å passe på
ovnen. Finstuen var som regel bare brukt til
modning og tørking av epler som skulle selges
i Kragerø. Den var som regel stengt. Evelyn kan
bare huske at den var i bruk en gang og det var
til en konfirmasjon!
Alt på et rom
Et rom over kjøkkenet var utleid til en dame.
Der sov hun spiste hun og lagde mat. Alt på et
rom.
Rodde på dans i Kragerø
Når Evelyn skulle på dans i Kragerø måtte hun
ro. Ble hun for sen kom faren roende etter
henne. Dyrene i fjøset på Eikenes forsvant i
1962 selv om det hadde griser og høner i noen
år etterpå.
Bergesen kjøpte tomter
Det var skipsreder Sigvald Bergesen som kjøpte
naboeiendommen Brattodden. Den store
bøyen der han ankret opp den grønne tomasteren sin ligger ennå og duver i bølgene ute på
Kjøpmannsfjorden. Opp gjennom årene kom
han gjerne år om annet over til naboene og
spurte om de trengte penger, og om det ikke
skulle være en tomt å få kjøpt? Joda, Bergesen fikk kjøpe flere tomter han. Så når Tom
Bergesen og jeg nå skulle finne ut hvordan det
egentlig forholdt seg med alle de ulike eiendommene og vi hadde grensegang her, så fant
vi ut at begge eiendommene hver for seg nå var
blitt på circa 120 mål. Og nå er det ingen flere
tomter til salgs, smiler Dyvik.
Konsesjon til besvær
Hans Christian Dyvik arbeider som sivilingeniør i et stort selskap med over 100 ansatte
ingeniører. Heldigvis har selskapet et kontor i
Skien, så jeg fikk jobbe herfra og med hjemme-

kontor, slik at det gikk an å overholde konsesjonsreglene. Men jeg mener oppriktig at skal
Kragerø få til næringsutvikling så må de droppe konsesjonsbestemmelsene. Folk må kunne
få komme og gå som de vil, og bo og jobbe der
det passer dem. Gjør som Risør. De har bygget
mange nye sjønære boliger uten konsesjon.
Dermed kan unge og aktive mennesker tørre å
kjøpe dem, for de vet at tapet ikke blir så stort
hvis de må selge. Er det konsesjon så får en jo
ikke med seg prisstigningen heller, og mange
tør jo derfor ikke å satse.
Om å tøffe rundt på øyene
Tidligere hadde vi et sted i Nevlunghavn. Men
det manglet jo en skjærgård! Det som er så flott
med Kragerø er jo å kunne tøffe rundt på øyene
og gå i land her og der og gå en tur. Når vi skal
hygge oss bruker vi snekka. Med den tøffer
vi rundt i skjærgården. – Jeg har aldri gått på
grunn med snekka men har tatt flere propeller
på handlebåten, smiler Dyvik.
Når vi skal spille golf så bruker
vi snekka!
Vi bruker snekka når vi skal spille golf også.
Golf spiller vi gjerne på den private banen på
Gumøy. Det er veldig hyggelig for medlemmene, lett og komme til og veldig sosialt. Velet på
Gumøy arrangerer den årlige festen på golfklubben. Skikkelig grilling av lam som velet og
de fastboende står for . Overskuddet fra festen
brukes til brøyting av veier.
Bryllup på låven
Før var det kuer på gården og plass til hest,
høner og gris. Etter at vi satte i stand gården
fikk vi plass til 100 bryllupsgjester i låven! Det
var når sønnen vår Nicolai og Marte skulle gifte
seg. De rakk å male Skåtøy kirke innvendig
også så den ble ferdig akkurat til bryllupet. Så
de giftet seg der. Vi leide Naus som fraktet bryllupsgjestene til gårds!
Bryggekrøll
Myndighetene forlangte konsesjon, men da vi
ville bygge brygge til det veiløse stedet så fikk
vi først avslag! Hørt på maken! Vi måtte jo ha
en sikker brygge når vi skulle bo her!
Fem stykker fra miljøvernavdelingen i fylket
måtte ned. Skal folk bo her så må de ha en
sikker adkomst. Et Sikkert bryggeanlegg for
vær og vind. På bygningsfolka i Kragerø står
det jo skrevet nei i panna på de allerede før de
kommer på befaring. Men brygge ble det, for
myndighetene skjønte etter hvert at det måtte
til skulle de kreve at noen skulle bo her.
Skrivestue til Ari Behn?
Faren til Ari Behn kom innom en dag. Han ville
ordne med en skrivestue til sønnen sin.
Dermed var Kragerøskjærgården nær ved å
ha blitt en attraksjon
rikere. Men det ble ikke
noe av. Kanskje det er
derfor han ble så trist?

Fra verandaen er det fint å sitte å se på livet som passerer på fjorden der ute.

Hytte tu!
Bygningsmyndighetenes trang til å
bestemme over andres
eiendom var imidlertid
ikke slutt med bryggesaken. Nå ville byråkra13

ter og politikere i Kragerø at de måtte rive en
av bygningene som lå på eiendommen, fordi
de mente at denne hytta skulle ha vært revet i
forbindelse med en fradeling. Vi anket til fylket.
Fylket var enig med kommunen, men vi gav oss
ikke. Så vi anket videre til sivilombudsmannen.
Han gjennomgikk saken og stilte et spørsmål
til kommunen: Hvilket juridiske grunnlag
har dere for å rive den hytta? Det hadde ikke
bygningsmyndighetene. Dermed ble det stille
fra den kanten og hytta ble stående. Det tok oss
imidlertid tre år med kamp og brevskriverier
mot byråkrati og politikere. Jeg tror ikke de engang hadde satt seg skikkelig inn i saken før de
stemte i bygningsrådet. Kommunen måtte også
dekke alle våre saksomkostninger. Vi ler litt
hver gang ordføreren vil gjøre sine hoser grønne hos hytteeierne med å spørre om hvordan
kommune kan få til et bedre samarbeid med
hytteeierne. Bebyggelsen på Eikenes danner et
tun. Det kulturhistoriske inntrykket på Eikenes
ville ha blitt borte om denne bygningen hadde
blitt revet. Derfor sloss vi for tunpreget. Hvis
politikerne i bygningsrådet hadde tatt seg tid
til å sette seg bedre inn i sakene, så kanskje vi
også hadde kunnet tatt bedre vare på gårdene
som de er.
Ta vare på sentrum!
Vi får håpe at Kragerø greier å overleve og at de
klarer å ta vare på sentrum, sånn at det fortsatt
kan være butikker der som har noe å tilby
turistene. Vi orker ikke å reise til Brotorvet eller
Sannidal. Vi vil kunne legge til på Tollboden og
gå en runde i Kragerø og få handlet med oss
det vi trenger før vi tøffer ut igjen. Kragerø har
ellers mange kvaliteteer. Tenk bare på stedets
kulturpersonligheter med visesangere og
forfattere.
Synes det er sjarmerende å snekke forbi
Schweigaardsholmen. Tenk at Sigurd Hoel den
gangen fikk ideene til syndere i sommersol
nettopp her. Kragerø er kunstnerbyen. Fint at
de har fått Kunstskolen til her nede. Håpe at
det kan tiltrekke seg ynge mennesker.
Snekkeregattaen i Kragerø har blitt sommerens store begivenhet. Hva de får til! Og hvor
flinke folk har vært til å holde disse båtene i
hevd!
Følger isutviklingen på webkamera
Vi følger med på isen hver dag gjennom
webkameraet i Kragerø! Og håper at isen går til
påske så vi kan få åpnet hytta. Om ikke lenge
kommer båten på vannet. Det gleder vi oss til,
sier Dyviks.

Veien er måket og klar. Det kan
være vakre dager også vinterstid.
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VALLE BÅTOPPLAG
OG SERVICE
Med egen fraktebåt med heisekran
og landgangsbaug dekker vi dine
transportbehov til og fra hytta.

Naturstein og skifer
til hus og hytte

Repa
nybygg rasjonerbrygge og anlegg a
r og fly
v
t
Alle typ ebrygger.
er
snekke
rarbeid
er.

Vi bearbeider og leverer det meste innen
naturstein, og anvendelsesmulighetene
er nærmest ubegrenset, inne eller ut,
til hage eller parkanlegg.
Vi leverer også gravmonumenter.
Åpnings
tider:
Man-fre
10.00 16.00
eller ette
r avtale

Tlf: 91 61 23 43 / 93 06 80 28
garmann@valleservice.no

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

Økte omsetningen med 20 millioner
Oddmund Farsjø
& Sønner AS i Sannidal vokser til nye
høyder. I løpet av
fjor-året så økte
bedriften omsetningen med 20 millioner
kroner.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Daglig leder Ulf Steinar Farsjø i
Farsjø & Sønner AS er svært fornøyd med utviklingen i selskapet.
Fjoråret ble nok et toppår for selskapet og de har nå etablert seg
godt i hele Grenlandsregionen.
Entreprenørselskapet utfører alt
av grunnarbeider, boring, sprenging av fjell, graving og kjøring av
løsmasser.
Et av de største prosjektene i
fjor var grunnarbeidene for Norsk
Spesialolje på Rafnes. Her er det
sprengt ut 30.000 kubikk og kjørt
bort 40.000 kubikk løsmasse for å
gi plass for det nye tankanlegget
for håndtering av spesialolje.
Akkurat nå arbeider selskapet
blant annet med den nye vann
og avløspsstasjonen for Bamble
Kommune i Valle. Her legges rør,

det bores 100 meter gjennom fjellet for å få rørgatene fram. Alt skal
utføres forskriftsmessig og gravearbeidene er krevende for det er

så mange ting som skal koordineres på en gang.
Farsjø sysselsetter nå også en
rekke andre underentreprenører
14

i distriktet ved de større utbyggingene sine. Likevel understreker
Farsjø at selskapet tar alle typer
grunnarbeider enten oppdragene

er stor eller små. Både for privatpersoner og bedrifter.
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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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Gjør deg klar for våren!
Tusenfryd
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BoGrønt Ørvik
Plantemarked

Man - fre 09-17 l Lørdag 09-15
Dalaneveien 2, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 36 00

Finn oss på bogront.no

Tapeter, klistremerker
og kaffemaskiner
Det tikker ut en haug med klistremerker for
Marvin. Det er viktig at det blir korrekt.
I neste nå så følger klistremerker til BonbonJeanettes sjokolade. De skal stå på alle den
gode konfekten fra Kragerøs sjokoladefabrikk.
Hos Jobbprofilering på Dalane er ingen dager
like, sier Bente Johnsen og Morten Rugtveit.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

-Den værste jobben jeg har hatt
var en monteringsjobb med å skru
opp prospektmapper i vinduene
i Kragerø Sparebank, for jeg var
for liten så jeg rakk ikke helt opp,
sier Bente. Etter det så skjønte jeg
at jeg måtte alliere meg med noen
gode hjelpere ved slike oppdrag.
Den merkeligste jobben jeg har
hatt var nok den med å komme
hjem til noen for å ”brande om”
den nye kaffemaskinen i rustfritt
stål. Alt annet i kjøkkenet var hvitt
og slik ville husfruen fortsatt ha
det, selv om gubben hadde kjøpt
seg kaffemaskin.

Veggtapeter på basis av for eksempel fotografier har blitt populære på en vegg i stua. Mange velger et bilde som de er glade i, for å
bryte opp på en veggflate hjemme
eller på kontoret. Vi lager forskjellige typer tapet. Sorthvitt er en populær utførelse. Vår tapet er også
enklere å legge en vanlig tapet. Det
blir ikke noe limgris. Du kan ta av
og lime den på en vegg eller vindu.
Til en vegg eller i stua. Male rundt
og skape en vegg som avbrekk.
I butikkvinduer. På utstillinger.
Fototapet på lerret eller som
perforerte bannere er en annen

teknikk på for eksempel fasader og reklame på byggeplasser.
Perforeringen slipper gjennom
16

vind. Du kan skrive på den eller
lage reklame på den. Denne typen finnes også i folie som du kan

montere permanent eller som en
rulleskjerm for solen. Du kan se ut
men ingen kan se inn.
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SANGLERKE OG VIPE …

vårens første budbringere
”Endelig er mars her, og fuglestasjonen
er atter bemannet daglig. Sanglerker har
ankommet øya, og i dag kom vipa også!
Våren er her! Denne medlingen fra
Jomfruland Fuglestasjon inspirerte oss
til å lage Naturen Rundt oss denne gang.
tekst: ODD BRUCE HANSEN

Sanglerke

Vipe

Ved første øyekast har den svarthvite vipen og den brunspraglede
sanglerken lite til felles. Likevel
ser du dem ofte samtidig, i
flukt over jordet mens de
leter etter ”ein tuvetopp
fri for snjo”. For dette
er sannelig vårtrekkets frontsoldater,
de første fremme
på slagmarken fra
vinterkvarter på
Kontinentet allerede
før februar er omme.
Ja, enkelte milde vintre
kan mange overvintre langs
kysten, særlig i Vest-Agder og Rogaland.
Ofte er det
hørselen
som først
gjør oss
oppmerksom på
at sanglerke og
vipe er på
plass. Førstnevnte med sin

jublende sangflukt på flagrende
vinger – knapt synlig som en liten
prikk hundre meter oppe i luften.
Den andre med jodlende sang i
akrobatisk spillflukt. Er en stor
vipeflokk på ferde, blinker det
svart-hvitt etter som vi vekselvis
ser fuglenes mørke overside og
lyse buk!
Både sanglerke og vipe er
knyttet til kulturlandskap – og har
gått kraftig tilbake i antall i takt
med nye metoder i jordbruket.
I Storbritannia prøver man nå å
bøte på dette ved å la små flekker
ligge upløyd rundt omkring på
jordene. Tiltaket har hatt ubetinget suksess og allerede etter få
år er ”the skylark” på fremmarsj
igjen!
Den norske lerkebestanden anslås til mellom 100 000 og 500 000
par (det er ikke så enkelt å holde
fugletelling som folketelling)
mens vipen er nede i 60 000 par.
Moderne jordbruk er imidlertid
ikke eneste trussel mot våre kjære
vårtegn. Jakt på vadere og småfugl som rekreasjon og matauk
har lang tradisjon på Kontinentet. Nettfangst av vipe er tillatt
i Frankrike og det anslås at 1
17

men det tyske Erl, beslektet med
million viper bukker under hvert
engelsk Earl (jarl).
år – fem ganger så mange som
Vipen har ingen plassering
hele Norges høstbestand! Både
på navnelisten, men figurerer
lerker og andre småfugler må
også vokte seg for ikke å havne på til gjengjeld på et kommunevåpen. Det er Time på Jæren som
gourmetbordet. En spesiell ”lekmarkedsfører seg med en sølv
kerbisken”, nylig formelt fredet,
vipe med utslåtte vinger på rød
er den utryddingstruede spurven
bakgrunn – symbol på forventhortulan. Avisen The Telegraph
ning og optimisme. Dessuten er
siterer en fransk connoiseur: ”It
vipen (eller vibå som man sier på
is absolutely delicious: rather
de trakter) valgt til Rogalands fylcrunchy, with the texture and
flavour of hazelnuts. … Some pe- kesfugl – en heder den så absolutt
fortjener!
ople begin with the head, others
start with the rear end.”
Fuglenavn er ikke
uforanderlige. For mer
enn 30 år siden ble
tårnsvale endret til
tårnseiler, da fuglen
slett ikke er en svale.
Samtidig fikk hegren det nye navnet
gråhegre og lerken ble
sanglerke. For de to
sistnevnte gjaldt det
å unngå forveksling
Personene som er her ute på Jomfruland fuglestamed den generelle
sjon akkurat nå, er Pernille Etland (Langesund) og
betegnelsen på fugRandy Gunnar Lange (Oslo).
legruppen (hegrer og
lerker).
Ifølge Navnekarusellen er det 60 jenter/
kvinner i Norge med
Lerke som fornavn!
Erle skal det visstnok
være nesten tusen
av. Her opprinnelsen
imidlertid ikke lerkens
langhalede slektning,
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Tilbake til naturen
Tilbake til naturen er helt klart en virksom
trend, sier Svein Ørvik i Bo Grønt. Sommerblomster og grønnsakplanter forberedes
nå over 2000 kvadratmeter i det flotte
plantesenteret.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det mysser av vakre stemorsblomster i sin tidlige vår. Tomater og
agurker og jordbærplanter titter
opp av den sorte muld, og strekker
seg også mot lyset og våren. Midt
i det hele står gartner Svein Ørvik.
Han har en imponerende mengde
med sommerblomster og grønnsakplanter i anmarsj. Det at folk
ønsker å la det spire og gro rundt
seg, og også det å få fram sine egne
grønnsaker er dypt rotfestet i oss
alle, sier Ørvik. Trendene i markedet for planter er også skiftende.
Nå selger vi svært mye kurver til
planter. De er jo forgjengelige etter
noen år, men folk ønsker å ha miljøvennlige og mest mulig tilbake
til naturen-løsninger. Her kan du
også få til mer eksotiske vekster
som chilli, appelsiner og sitroner.
Ja til og med palmer har Svein Ør-

vik å by på i hagesenteret. Vi er et
fullassortert hagesenter med alt
til hagen, også alt av hagemøbler,
forteller Ørvik. Potte etter potte
prikles ut. Det meste lager vi selv,
noe kjøper vi. Noen planter har vi
tatt frem fra et lite frø. Andre tar
vi avleggere av og planter ut etter
hvert. Det å dyrke fram gode planter og blomster er faktisk et fag. Så
derfor er det mange som gjør seg
nytte av oss, og som ønsker seg
sterke og gode planter til sine hager, sier Ørvik. Mange ønsker seg
tilbake til naturen. Den reisen kan
helt sikkert få en god start hos Bo
Grønt!
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Kjempestart
på året for Gromstad med nye
Nordkapp-båter
Gromstad Bil og Båt har i år valgt å satse
på Nordkapp. Vi følte at tiden var inne
for å prøve noe nytt, sier Gautefald.
Med Nordkapp får vi også samlet en leverandør på mye av båt og utstyr.
Årets båtmesse lover bra. Det var første gang at messen var inne på Telenor
Arena og det var svært vellykket. Dette
gav en mer intim og trivelig messe. Med
bra salg. Vi har derfor stor optimisme
foran årets sesong, sier Gautefald.
Nordkapp er en båt som ble startet i
Sarpsborg allerede i 1966. Den har alltid vært kjent for sine gode sjøegenskaper. Fortsatt er det norske eiere. I 1990
ble det satset tungt videre med blant
annet den anerkjente båtdesigneren
Espen Thorup.

Vi har vært gjennom et januarsalg som vi ikke har
sett maken til, sier Runar Gautefald hos Gromstad
Bil og Båt i Kragerø. – Vi er også optimistiske etter
et meget bra messesalg på årets båtmesse for vårt
nye båtmerke Nordkapp.
Nå skal det være hvitt igjen? Nordkapp-båten i utstillingen hos Gromstad
er elegant utført med hvitt skrog. - Det
går i bølger, det der, sier Runar. Et hvitt
skrog er jo lettere å holde kosmetisk.
Du ser merkene lettere på blått enn på
hvitt.
Nordkapp er et merke som vi har veldig stor tro på. Den er gjennomført i

design og detaljer. Den kommer i elleve
ulike modeller. Modellene spenner fra
Nordkapp Noblesse 760 RS, og helt ned
til Nordkapp Enduro 500 som er en 16
fots båt. Skjærgårdsjeeper. Kabinbåter
med kalesje, og bowridere med sittegruppe foran. Det er en sosial og fin båt.
En så bra januar om vi aldri har hatt
før. All time high på båt. Kjempestart
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på året. Sitter med produkter og merker
som er veldig populære blant folk. Vet
hvilke merker de kjøper og er trygge på
det.
Vi har fortsatt XO og Askeladden som
er innebygde båter. Vi har Zodiac,evinrude og suzuki påhengsmotorer. Da kan
du ha cupe varmeapparat i styrhuset og
ringe båten varm fra mobiltelefonen før
du kommer til brygga og skal kjøre, smiler Gautefald. I vinter har det vært fint.
Tekst og foto: Sigbjørn Larsen
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Møteplass hele året
Variert meny

Helikopterlast
NorAviation tilbyr helikopterfrakt over hele østog sørlandet, fra Oslo til Kristiansand, seier pilot
Alexander Fürst. Med store og små helikoptere kan
selskapet frakte det meste skreddersydd for oppgaven
og dermed til rimelige priser, fremholder han.

Utlevering av alle typer mat

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det å fly underhengende last er ikke noe
du starter med første dag på jobb, smiler
den erfarne helikopterpiloten Alexander
Fürst i Nor Aviation. Oppdragene kan av og
til være svært krevende. Det å få buksert en
varmtvannstank ned i et trangt hull krever
presisjon. I følge de entreprenørene vi har
arbeidet for, så kan helikopteret utføre mer
nøyaktig arbeid enn en kran. Men du skal
vite hva du gjør når du heiser på plass tunge takstoler eller flyr inn betongtobbene.
Vi kan fly alt av hyttematerialer, torv til
hyttetak, takstein, støp og betong til fundamenter eller gulv. Vi monterer også ofte
master eller stolper. Løsmasser, som jord
og stein og grus frakter vi ofte. Det kan
være enklere å fly inn en hel hage enn å
måtte bære den opp selv. Ødelegges ryggen på bæring kan det bli mye dyrere
enn et helikopterlass. Vi flyr også ofte inn

Selskaper sammenkomster - markeringer

Velkommen:)

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

Ragnar 91662200, Monica 98879191, Hege 91662201
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anleggsutstyr og maskiner. Vi kan også
frakte opp til 6 pax i samme flight. Glasskonstruksjoner og betong er andre mulige
objekter som fraktes av oss.
Et av helikopterne vår løfter opp til 1300
kilo i slengen. Et annet 360 kilo. Så her er
det bare å velge helikopterstørrelse og pris
etter størrelsen på oppdaget, smiler Fürst.
For å få til mest mulig effektiv flyvning og
lavest mulig pris, så er det lurt å ta kontakt
med oss allerede i planleggingsfasen, sier
Fürst. Samtidig kan vi selvsagt også snu
oss rundt og møte opp på kort varsel hvis
noe haster. Våre piloter er meget erfarne
og mange av de har mange tusen timer
bak spakene. Vi har også alltid med lastemann som sørger for mest mulig sikker og
effektiv håndtering på bakken. Lastemannen sørger også for at lasten blir pakket og
stroppet riktig. Vi har også alt utstyr som
skal til som for eksempel betongtobber,
sier Fürst.
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GJØR NOE MED VEGGEN SOM IKKE ALLE ANDRE HAR

SETT DITT PERSONLIGE PREG PÅ DEN!
Har du ikke et eget bilde du synes passer som fototapet eller på lerret.
Vi har kanskje bildet du ønsker eller et bilde fra gamle Kragerø som vist her.
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”Bambles skjulte perle”
Bambles skjulte perle. Nihullsbanen er en bane i idylliske omgivelser.

-Det er de forunderligste mennesker som er interessert i golf, forteller Morten
Kimerud. Her med pokalen i Baann Open.

Slik karakteriserte golfpro Asbjørn Ramnefjell den fine golfbanen
i Bamble, da han besøkte den.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Du har kanskje kjørt forbi den
mange ganger selv på vei til og
fra hytta? Du har kanskje til og
med sett skiltet Bamble Golf ved
Valleveien? Neste gang burde du
ta deg en tur oppom. Denne vakre

nihullsbanen er en fin opplevelse
for alle som er interesserte i golf.
Nå har du også muligheten til
å melde deg på et av nybegynner-kursene som er annonsert
i denne avisen, dersom du har
lyst til å lære og spille golf. Banen
har også et flott klubbhus, der du

kan få kjøpt eller leie alt mulig av
golfutstyr.
Fredrik Johan Mellby innehar
banerekorden med 68 slag. Rekorden ble satt 25.06.2011. Runden
ble gått på 2 timer og 9 minutter.
Det er de mest forunderlige
mennesker som er interesserte i
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golf, forteller Morten Kimerud ved
Bamble Golf. De er gjerne også litt
sosiale typer som liker å gå ute
sammen og synes det er moro å
mestre bedre og bedre å golfe. Så
får man seg en fin trimtur samtidig som man kan være sammen
med gode venner.
Bamble golfbane ligger i et idyllisk terreng. Banen er intim og du
må være nøyaktig når du spiller
ellers blir du fort straffet, seir Kimerud.
To golf or not to golf? Spør et

skilt på veggen i klubbhuset og
svarer selv tilbake ”What at silly
question!”
Bamble golfklubb arrangerer
blant annet Bamble Open og sommerturnering og Baann Open.
Sistnevnte er egentlig innstiftet av
Arne Baann og sønnen Tom Arne
Baann. Begge er ivrige medlemmer og har bidratt mye til at anlegget fremstår slik det gjør i dag.
Ikke minst var Arne Baann primus
motor for det fine klubbhuset.
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Damer ved brygga på Vestre Gumøy

Høyonn på Vestre Gumøy
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Lars og Bertha Jenssen med gjester på Vestre Gumøy

Barn og voksne på Vestre Gumøy

Vestre Gumøy
Vi har fått noen flotte gamle bilder til redaksjonen fra
livet før i tida på Gumøy. Det er 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.
I 1791 kjøpte Lars Jensen, som kom fra Lofthaug i Sannidal, gården Vestre Gumøy. Han
giftet seg året etter med Rannei Thorbjørnsdatter fra Skåtøy. De fikk 6 barn hvorav 5
vokste opp.
Under Napoleonskrigene ble Vestre Gumøy
leid ut til hollendere, som hadde flyktet fra
krigshandlingene. Lars Jensen med familie
flyttet i denne perioden til Kirkesund på
Skåtøy. Vi må anta at det var husene på Vestre
Gumøy de leide ut og at de fortsatt drev jorda
der.
Deres sønn Jens Larsen ble utdannet til
gartner i Danmark. Han etablerte frukthager på flere av gårdene i distriktet. På Vestre
Gumøy var det på jordet som blir kaldt for
«Skipsekra» innerst i bukta, en stor frukthage
med i hovedsak epletrær. I dag er det bare et
«drueepletre» som står igjen.
Våningshuset på Vestre Gumøy er bygget
i to runder. Den østligste delen med kjøkken,
kammers og stue sto der så vidt vi vet, i 1791
da Lars Jensen kjøpte eiendommen. Den
vestlige delen av huset er antakelig bygget til,
omkring 1860-70.
Da var det gode tider og familiene var
store, med 5-6 barn. Dette gjorde det kanskje
både mulig og nødvendig å bygge på. En
skal vel heller ikke se bort fra at det å ha en
storstue som kunne stå til stas i det daglige
gav litt status.
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I tillegg til det gården ga var familiene også
engasjert i skipsfart. Dels som skipsbyggere,
ved å bygge egne skuter på «Verven», det skrå
slette fjellet ved fergeleiet, ved å være deleiere
i seilskuter, og ved at mange av sønnene ble
sjøfolk.
Fra ca. 1900 var det søskenparet Lars og Bertha Jenssen som ble boende på Vestre Gumøy
og drev gården videre til de døde i 1954.
Emisærene som reiste rundt og holdt oppbyggelige møter i gamle dager hadde gjerne
Vestre Gumøy som siste stopp på Gumøy.
Verken Bertha eller Lars hadde barn og derfor
god plass til en emisær som trengte overnatting før han skulle videre til Skåtøy eller til
fastlandet. Lars hadde vært til sjøs som stuert
og skal ha vært en kløpper til å bake bløtkaker,
så der var det sikkert god mat å få. Bertha
var ikke like fornøyd med emisærene. Om
morgenen måtte hun ro opp til Skåtøybrygga
med melka som skulle til meieriet. (det var
ikke anløp på Vestre Gumøy i gamle dager).
Emisæren satt seg stor og brei i baksetet i
prammen og det var aldri noe forslag om at
han kunne ta et tak med årene. Bertha fikk
etterhvert et nokså dårlig forhold til disse
«Herrens tjenere» som skulle ha gratis overnatting og skyss.      
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Ditt lokale

kraftsenter!
Et selskap med sterk lokal forankring,
som gir deg lys og varme til meget
konkurransedyktige priser

Kragerø Kraft AS
Tlf. 35 98 48 00 - www.krageroenergi.no

KragerøKraft
KraftAS
AS
Kragerø
Tlf.3535989848480000- -www.krageroenergi.no
www.krageroenergi.no
Tlf.
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Det første krigsåret bodde vi på
hytta på Arøybukta. Det ble laget
et grisehus og vi hadde to griser.
Bror Odd ryddet jordstykker ved
hytta. Her var det mye busker og
rullestein som måtte vekk. Bror
Per og jeg spadde opp et stort
jordstykke på Reiers. Som jordtilsetning benyttet vi mose og tang.
Selv etter at vi flyttet til Kragerø,
hadde vi fult jordbruk på Arøy.
Noen ganger var matutvalget lite,
men vi var heldige som hadde
frukt og grønnsaker. Fisk var det
jo, men det var dager da middagen ble kålrabi stekt i tran. Byttehandel var vanlig, og ofte dro vi til
Gumøy og byttet fisk mot eksempelvis poteter og melk.
Når jeg tenker på tiden vi var
på Arøy i krigsårene, kan jeg ikke
unngå å tenke på Knut Sveivdokk.
Han vas NS medlem og medlem
av Skåtøy herredsstyre i en periode. Han var orientert om det meste i lokalsamfunnet. Jeg opplevde
han som en rolig og snill mann.
Han var helt taus om alt han visste
og det var mye sensitiv aktivitet i
området. I Skutevika lå det folk i
dekning, og sønnen på nabogården, Johan Ellegård, lå i dekning
nede på hytta vår i påvente av å
komme videre til Sverige. Vi fikk
kjøpt melk på Sveivedok, og en
gang vi var innom sa han til oss:
”Dere kan si til Johan at han godt
kan ta seg en tur hjem og besøke
sine foreldre, men dere må være
veldig forsiktige”. Vi så på hverandre litt forskrekket, men det viste seg senere at det ikke var noe å
frykte fra den kanten. Min far og
jeg hadde også en liten murjobb
på gården. Det ble også diskutert
mye politikk, for dette var en mulighet min far ikke lot gå fra seg. Vi
hadde jo førstehånds opplysninger om hvordan det sto til i Tyskland gjennom de tyske politiske
flyktningene og jødiske venner
i Norge, som vi hadde en meget
god kontakt med (Noe av det har

Min bror Per lister opp seilkoggen.

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.

raskt med at han fikk gå ut døren.
De rodde så i sørpeis ut Dypsund,
da isen ut Arøysundet var ufremkommelig, og opp til Røssholmen
hvor det var samlet flere som
måtte dra med skøyte til Sverige.
Røssholmen var et knutepunkt
for slik transport under krigen.
Under krigen var det vanskelig
å ha sammenkomster. Dans var
strengt forbudt, men juletrefester
var vel de eneste forsamlinger vi
kunne ha. Denne muligheten for
ungdom til å komme sammen ble
derfor benyttet. Den siste krigsvinteren var det isfritt ved juletider. Ragnar Due og jeg dro fra
Kragerø og ut til Gumøy på juletrefest. Tyskerne var nervøse på
den tiden, og det var portforbud.
Vi hadde avtale med onkel Harald
og tante Maren på Bærøytangen
om at vi kunne overnatte der på
veien tilbake, da tyskerne jo gikk
vakter og passet på all trafikk på
vannet. På denne tiden var det
tett med vaktposter langs bryggene. Da det var på tide å dra innover fra festen, kom Hjalmar Ørbek
Nilsen og spurte om han kunne få
bli med. Han var aktiv i det illegale arbeidet, og måtte inn til byen.
Det var jo risikabelt å ro helt inn,
for om en ble oppdaget kunne
det bli ille. Det var heldigvis bekmørkt, så det var en stor fordel. Vi
surret tøyfiller rundt årene slik at
det ikke skulle komme noen lyd
når vi rodde. Vi var jo godt kjent,
så vi kom oss greit til byen uten å
bli oppdaget. Hadde vi blitt tatt,
så var det Hjalmar som hadde
mest og svare for.
Under krigen ble det prammen
som var det vanligste fremkomstmiddel på sjøen. En plattgatter
som min bror Per kjøpte, kunne
jo ikke benyttes, da bensin ikke
var tilgjengelig. Den ble liggende
på stranda og var etter krigen i så
dårlig forfatning at den ble skrapet. Vi bygde en seilkogg av lekter
som også ble mye brukt. Naturlige
spanter fant vi i skogen, og lekter
fikk vi skåret på saga inne på Barmen i Fossingfjorden.

Gumøy, var det ofte besøk av de
jeg omtalt i en tidligere utgave av
som lå i dekning i Skutevika. De
Skjærgårdsliv). Knut ble betenkt
var avhengig av matforsyninger,
når han hørt de opplysningene
men det var også mange jenter på
som far kom med. Et av Knuts
denne gården som nok var medpoeng var Russland som det store
virkende til at det ble besøk fra
skrekkbilde og viktigheten av at
Skutevika og opp hit. En sen høstkommunismen ikke fikk overtadag måtte min bror Holger og
ket i verden. Det var jo mange anThoralf i Vesterstrand gi
dre som også delte denne analymelding til Tore Hafresen. På denne tiden gikk
dahl, som lå i dekning
det rykter om at alle
i her, om at nå måtte
unge jenter som
han komme seg til Sveikke var i fast jobb
rige. Etter mørkets
skulle innkalles til
frembrudd rodde
Tysk sanitetstjede opp for å hente
neste. Min søster
Tegnet og fortalt av Johannes Nilsen,
Tore i Skutevika,
Johanna var hjemført i pennen av Svein Nilsen
men fant han ikke
meværende på grunn
der. De hadde en anelse
av min mors dårlige helse. Knut
om hvor han kunne være, så de
kom med tilbud om at hvis hun
ble innkalt, så kunne han ordne Jeg fikk også se Knut Sveivdokk, dro opp til gården til Knut. De
det slik at hun kunne få arbeid på og jeg må innrømme at da hadde banket på døra og sto i mørket
gården og dermed slippe en even- jeg det ikke noe godt. Selv om de og snakket med fordreid stemhadde vært lojale på alle vis under me for ikke å bli identifisert. Det
tuell utreise.
Jeg stod ved Hånd- krigen, var NS medlemskapet nok var sønnen på gården, Per, som
verkeren i Kragerø til at de ble dømt i krigsoppgjøret. lukket opp. De spurte om det var
På den østre gården på Gumøy noen fremmede på
den maidagen i 1945
og så arrestasjonen av bodde en fetter av Knut Sveivdokk besøk og om den
alle NS medlemmene. som også het Knut. Hos Knut K. fremmede eventuelt kunne komme
ut. Tore har senere
fortalt at han da
vurderte alternativene enten å hoppe ut vinduet på
den andre siden av
huset og stikke til
skogs, eller stole på
at det var venner
som kom for å få
han ut til Sverige.
Tyskerne benyttet
ofte represalier mot
de som hadde hjulpet motstandsfolk, Min bror Per og Thoralf Vesterstrand i båten som ble
Johan Ellegård (til venstre) i marinen etter å ha
Juletrefest på Gumøy 1944. Tegnet av johannes
så Tore konkluderte til liten nytte under krigen.
kommet videre til Skottland.

minner fra
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REPARASJON
AV HVITEVARER

3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk
MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD

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

- et trygt valg

Teknikk og orden i særklasse

“High End”

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

Massasjebad
for utebruk. 15 modeller.

MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
MASSASJEBAD
- et trygt valg

Bestill service her:

- et trygt valg

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

www.wiikselservice.no

Klart for Valle Atrium
MASSASJEBAD
- et trygt valg

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

49 nye hustomter og 20 nye leiligheter.
Flotte turområder med vakker utsikt til
sjøen. Kort vei til skole og butikk og strand.
Noe for deg?
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Johnny Karlsen og Glenn Haave
viser oss det fine nye boligområ-

det Valle Atrium ved Valle i Bamble. Reguleringsplanen er til godkjenning for 49 nye boliger og 20
nye leiligheter. Valle kommer til å

bli en ny stor vekstregion i Bamble! – Vi vil gjerne ha flere elever
til Rønholtskole, sier Johnny Karlsen. Han er ansvarlig utbygger for
Valle Atrium. I dette feltet tenker
vi både på barnefamilier, unge og
gamle. Vi har 309 interessenter
som sier de ønsker å kjøpe hytte
ved kysten av Telemark. Her blir
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det tomter og hus og leiligheter
for enhver.
Det blir også opparbeidet lekeplass. – Dette er et flott naturskjønt område nær kysten. Det er
kort vei til strand på Valle og hele
skjærgården ligger utenfor med
mange fine turmuligheter, fremholder Glenn Haave.

Her blir det både ungdomsboliger, seniorboliger, eneboliger og
rekkehus. Dermed vil Valle Atrium
bli en fin miks av unge og eldre,
sier de. Se også annonse i dagens
avis.
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Kom innom oss og få gjennomgått hva du vil få i pensjon! oppfordrer Bente Lauritsen og Fredrik Hafredal
i Sparebanken SØR i Kragerø. De forklarer deg om de nye pensjonsreglene, og om hvordan de vil slå ut for
nettopp deg. De yngre som er født etter 1963 har spesielt god grunn til å få noen gode råd om sin
fremtidige pensjon, sier de.

Det er aldri for tidlig
og nesten aldri for sent!
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det er aldri for tidlig å starte pensjonsforberedelsene, og nesten
aldri for sent, poengterer plasseringsrådgiver Bente Lauritsen og
finansiell rådgiver Fredrik Hafredal i Sparebanken SØR i Kragerø.
Vi ser kanskje på våre foreldre og
besteforeldre at de har hatt det
relativt greit med sin pensjon. Slik
vil det ikke bli for oss yngre. Vi vil
ikke få en slik pensjon som våre
foreldre og besteforeldre har hatt.
Kommer du innom oss i banken
så kan vi hjelpe deg med å finne ut
av hva du vil få og rutte med i pensjon og hvordan du kan gjøre din
pensjonstilværelse lettere, sier de.
I samråd med kunden
Ofte finner vi ut i samråd med
kunden hvordan kunden ønsker
å ha sin pensjonstilværelse. Hvor-

dan vedkommende ønsker og bo,
feriere og ha det i sin alminnelighet i hverdagen. Så finner vi ut hva
slags pensjon vedkommende vil
få. Flere ser at den pensjonen som
de kommer til å få utbetalt ikke vil
dekke de behovene og de ønskene
man har. Men for en relativt lav
månedlig sparing til en tilleggspensjon så blir pensjonisttilværelsen en helt annen og mye bedre.
Vi som er yngre må selv sørge for å
sikre vår pensjonstilværelse i langt
sterkere grad enn våre foreldre og
besteforeldre gjorde det.
Hvordan vil pensjonsreformen slå ut for deg?
Vi kan se på hvordan pensjonsreformen vil slå ut for deg. Så kan vi
se på dine ønsker og drømmer og
så kan vi finne ut hvilke sparemål
som du må sette deg for å kunne
realisere det. Mange har gjort seg

opp noen meninger om hva de vil
få i pensjon, men vi ser veldig ofte
at det ikke alltid stemmer med virkeligheten. For i mange tilfeller er
det mange som kan alt for lite om
pensjon og om hva de nye pensjonsreglene vil bety.
Mange misforstår
Det er mange som også har misforstått den nye pensjonsreformen. Det å ta friår, jobbe deltid
kan koste veldig dyrt. Kvinnene
blir jo dermed ofte taperne i dette
systemet. For de har jo som regel
en eller flere barnefødsler å forholde seg til.
Noen taper
Den gamle pensjonsordningen
tok utgangspunkt i et gjennomsnitt av de 20 beste årene av dine
yrkesaktive år. Med den nye ordningen så teller hvert år du er i
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jobb. Staten vil at du skal jobbe
lenger og at du skal få betalt mer
jo lenger du arbeider. Igjen blir
det noen tapere. Folk studerer jo
lenger i dag og de kommer ofte
ikke så tidlig i jobb som før. Dette er derfor noe du i allerede ung
alder bør tenke over og ta stilling
til hvordan du vil ha det. I alle
fall sette deg inn i de reglene som
gjelder, slik at du kan ha et bevisst
forhold til din egen og familiens
økonomi. Derfor kan folk komme
inn og få litt rådgivning.
Folk skal stå lenger
i jobb og spare selv
Alle som er født etter 1963 kommer helt og holdent inn under den
nye ordningen. Pensjonen bygges
opp av folketrygd, tjenestepensjon og egen sparing.
Generasjonene før oss var gjerne også gjeldfrie som pensjonis-

ter. Vår generasjon har ikke alltid
den tanken. Kommer du til å bli
gjeldfri? For noen er det en fremmed tanke. For andre er det ikke
en prioritet. Uansett krever det
en del inntekt . Å være gjeldfri gir
deg større spillerom, men har du
gjeld, kan du likevel sørge for at
din hverdag blir langt enklere ved
å spare deg opp en tilleggspensjon.
Spørsmålene vi
hjelper deg med
Spørsmålene vi hjelper deg å besvare er derfor. Hvor mye får jeg
i pensjon? Er jeg gjeldfri? Hvilke
planer og drømmer har jeg? Hvordan ønsker jeg å ha min pensjonstilværelse. Og hvordan kan jeg
planlegge for å få det slik?
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Dekksenteret as

Dalane Næringspark, 3770 Kragerø Tlf. 35 98 24 55

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

SKAGERAK TREPLEIE

TAXIFLYGNING
Lei et helikopter som tar deg direkte
til bestemmelsesstedet.
OPPLEVELSER
Lei en helikoptertur for en uforglemmelig
sightseeingopplevelse.

Trepleie

FILM OG FOTO
Vi har det beste og mest avansert film og foto opplegg
for et hvert oppdrag i dette segment.

Trefelling
Skogkultur

GAVEKORT
Lei en helikoptertur som overraskelsespresang,
bursdagspresang eller julepresang?

Stubbefresing
Landskapspleie

FIRMAARRANGEMENT
Bruk av helikopter vil løfte ditt arrangement til nye høyder!

Vedlikehold
av grøntanlegg

LINJEINSPEKSJON
Linjebefaring med helikopter har vist seg å være
svært effektivt.
LASTEFLYGNING
Vi har gode tilbud på løfteoppdrag med helikopter.

PEDER
AARØ
Tlf. 90 76 15 76

Tlf. 64 95 64 95 Mob. 411 04 481
alexander@noraviation.no

Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

www.noraviation.no

www.skagerak-trepleie.no
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Foreslår ny hytteby
Som fastboende i Kragerø er jeg
selvfølgelig opptatt av hva som
skjer i byen og i skjærgården og at
det er viktig at vi ikke er redd for å
utvikle byen videre og kunne tenke
kreativt, nytt og moderne. Bærekraftig hyttebygging i Kragerø skal
bidra til å fremme lokal verdiskaping og bosetting. Den skal bygge
på langsiktig arealforvaltning og
ivareta viktige natur-, miljø- og
kulturverdier i byen. Utbyggingen
må ivareta landskapshensyn og
være godt terrengtilpasset, slik at
bygningene harmonerer med området. Utbyggingen skal ikke ødelegge for kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap som er av
stor betydning nasjonalt og lokalt.
Grunnlaget for at Kragerø
kan fungere hele året
I dag er Kragerø en av Norges mest
populære feriesteder om sommeren. Mange er sjarmert av byen og
ser frem til å dra på hytta i Kragerø
i ferien. Dette er ikke bare positivt
for turistene selv, men også for
hele Kragerø by og befolkningen
her. Det er nemlig hytteeierne
som er grunnen til at Kragerø kan
fungere gjennom året. Hadde det
ikke vært for at turistene hadde
lagt igjen penger i byen ville Kra-

Vilde Brataker Johannessen har
skrevet om bærekraftig hyttebygging.
Vilde har studert reiseliv som fag ved
Kragerø Videregående skole,

gerø slite veldig økonomisk og det
ville vært vanskelig å beholde de
fastboende.
Fra hytter til fritidsboliger
Hyttebebyggelsen i Norge har de
siste årene hatt en veldig stor utvikling. I dag bygges det fritidsboliger med like høy standard som
bolighus. Dette er en stor kontrast
i forhold til de tidligere tradisjonelle hyttene. I dag kan vi se et

klart skille mellom to ulike typer
hytter: Tradisjonelle hytter; dette
er hytter med utedo, der strøm og
vann ofte ikke er innlagt og varierende muligheter for å kjøre til
døra. Den andre typen hytter vi
snakker om er fritidsboliger; disse
har lik standard som boliger, innlagt strøm og vann, egen brygge
og ofte bredbånd slik at man uten
problemer kan surfe på nettet og
jobbe fra hytta. I dagens samfunn
er det sistnevnte som bygges og
som stadig er i utvikling.
Endringer i ferie- og bostedsvaner og høy standard på fritidsbebyggelsen gjør at bruken av
fritidsboliger endrer karakter. Utviklingen har ført til at infrastrukturen er forbedret og gjør at flere
bruker hytta oftere. Fordelen med
at man kan ha ”hjemmekontor”
på hytta og kjøre til døra skaper
ringvirkninger og er positivt for
næringslivet i en by som Kragerø
der vi er helt og holdent avhengig
av turisme. Selv om det har skjedd
forbedringer på dette området er
det fortsatt mye man kan gjøre
for å bygge enda flere hytter og få
enda flere mennesker til Kragerø.
Etter min mening må vi blir
flinkere til å tenke på at hytteturistene ikke bare er turister, det er

Alle kan ikke få bygge sitt private ferieparadis i Kragerøskjærgården, slår Vilde Johannessen fast. I stedet foreslår hun ny hytteby
på Valberg når steindriften tar slutt. Hun vil
ha gjestehavn med flere båtplasser og
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faktisk innbyggere nr 2 i byen vår
og de er viktige ressurspersoner.
For å vise dem at vi setter pris på
dem bør vi bli flinkere til å tilrettelegge, få de til å føle seg som en
del av befolkningen, utvikle de
mulighetene vi har i byen og utøve en bedre vertskapsrolle. Vi må
utvikle det sosiale her i byen fordi
folk som er på ferie er mer åpne
for å treffe nye mennesker og være
sosiale. Eksempler på dette mener
jeg bør være restauranter, arrangementer og lignende
Hvis vi blir flinkere på disse
områdene vil vi få hytteeierne
til å bruke hytta mer, noe som er
positivt for byen i form av ringvirkninger. Ringvirkningene er for
eksempel arbeidskraft i form av
håndverkere, handel i byen, restaurantbesøk osv.
Det er viktig å utvikle Kragerø i
den retning at vi må få hytteeierne
i skjærgården til å bruke hyttene
sine oftere. For at vi skal få dette til
å skje må vi friste med attraksjoner som får folk til å ville komme
hit, utvikle en bedre infrastruktur og vi må løse et stort problem
som vi står overfor i dag, nemlig
parkering og båtplasser. Dette
er vesentlige endringer som må
gjennomføres for at vi skal drive

utvidet hyttebygging. Jeg vil også
konkludere med at den fremtidige
hyttebyggingen i Kragerø må skje
på et vis som ikke påvirker naturen vår i negativ forstand. Vi bør
også være strenge på at hytter som
bygges må tilpasses miljøet og
omgivelsene på best mulig måte.
Alle kan ikke få bygge sitt
private ferieparadis
Først og fremt mener jeg at skjærgården ikke har plass til at alle skal
få bygge sitt eget private ferieparadis med privat strandlinje og
brygge. Hvis alle skal gjøre dette vil vi til slutt ikke ha noe areal
igjen til allmenn ferdsel i kommunen. Et godt alternativ til dette er
å bygge miljøvennlige hyttebyer
som ikke ødelegger for naturen
og omgivelsene. Vi må utvikle og
regulere slike områder for hyttebygging som er basert på ny
byggestandard, tilpasses miljøet
og bygges med miljøvennlige materialer. Hyttebyer krever et mye
mindre arealområde i forhold til
frittstående hytter, noe som fører
til at det er mye ledig område som
allmennheten kan ferdes i. I disse
allmennområdene vil det være et
godt alternativ å bygge for eksempel flotte fellesområder i form av

parkeringsplasser på Tangen, og børster
støvet av planene om en gondolbane til
Stabbestad. Hytteeierne er grunnen til at
Kragerø kan fungere hele året, sier Vilde.
Kragerø Fjordbåtselskap bør styrkes med
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på Valberg
strender og badeområder.
Et annet godt argument for å
bygge hyttebyer i motsetning til
separate hytter er at det er mer
sentrert og miljøvennlig med tanke på at man kan benytte seg av
fellestjenester som for eksempel
renovasjon. Hyttebyer har all verdens med potensial til å kunne
bygges og drives på en mye mer
energibesparende måte. Man kan
felles borre etter vann, utvikle og
benytte seg av solcellepanel som
strømkilde og eventuelt er det
også muligheter for å bruke vindmøller som strømkilde.
Hyttebyer er løsningen
I dag eksisterer det allerede flere hyttebyer i skjærgården. Blant
disse finner vi for eksempel Lille
Kirkeholmen, Finsbudalen/Portørbyen, Bærøy og Stabbestad
golfanlegg. Da jeg var i kontakt
med Rudy Bonafede som har hytte på Lille Kirkeholmen og bruker
denne hele sommeren i tillegg
til enkelte andre ferier. Han gav
uttrykk for at han var positiv til
mitt forslag om videreutvikling av
hyttebyer og at det ikke var noe
som var bedre enn fellesskapet og
trivselen de fører til. Han la også
til at hyttene er ganske separerte

noe som gjør at privatliv ikke er
noe problem. Det var vesentlig
for meg å høre om hvordan dette
fungerer for å så se om dette virkelig er noe å satse på. Etter å ha
snakket med han er jeg helt sikker
på at dette er en genial løsning for
fremtidens Kragerø!
Hytteby på Valberg
For å realisere tanken om å utvikle
Kragerø og få folk til å komme hit
er det viktig å finne mulige områder hvor hyttebyene kan lokaliseres. Etter å ha diskutert med
min far, Espen Johannessen stilte
vi oss spørsmålet: Hva skjer med
Valberg-området når det blir slutt
på all steinen? Jo, da bygger vi hyttebyer! Vi må tenke nytt og dette
området har all verdens med plass
og muligheter til å utvikle noe helt
nytt, attraktivt og revolusjonerende.
Parkering og gjestehavn
på Tangen
Er det noe vi kritiseres for her i
byen så er det parkeringsplasser
og båtplasser. Dette er en vesentlig ting som må forbedres med
tanke på at dette er noe turistene
forventer og ser på som en forutsetning for å besøke og eventu-

flere ferjeavganger, og internett bør bygges
ut til alle hytter. Utviklingen går fra hytter
til fritidsboliger. Turister er innbygger 2 i
Kragerø og en viktig ressurs. Kragerø bør
ivareta sin vertskapsrolle bedre, sørge

elt kjøpe seg en hytte i byen vår.
Dette med parkering og spesielt
båtopplag har blitt en egen næring noe som er veldig bra, men
næringen har en lang vei å gå for å
dekke alle turistenes behov og etterspørsel. Hvis ikke Kragerø forbedres på dette området vil turistene som største konsekvens velge
andre kystbyer som reisemål, og
dette er en stor trussel som bør tas
på alvor.
Når det gjelder lokalisering av
parkeringsplasser og båthavn ser
jeg for meg Tangen-området som
et ideelt sted. Dette er nær innfartsveien til Kragerø og parkering
og båthavn med mange båtplasser blir da kombinert og lokalisert
på ett og samme sted. Dette vil turistene se på som veldig praktisk.
I tillegg til parkering og båtplasser er det viktig i en by som
Kragerø at vi har stabile og gode
taxibåter og ferjer. På nåværende
tidspunk mener jeg dette er noe
som fungerer dårlig. Ferjeavgangene er veldig begrenset og ferja
går kun til noen utvalgte øyer i
skjærgården. Hvis vi kunne forbedret dette i form av oftere avgangstider, særlig på kveldstid og
et bedre utvalg av øyer hvor ferja
kan ankomme er jeg helt sikker på

at mange ville valgt å kjøre kollektivt og mer miljøvennlig. Dette er
et tiltak som er enkelt å realisere.
Gondolbane til Stabbestad
Finnes det noe bedre enn å kombinere infrastruktur og attraksjoner? Det har lenge vært diskutert
om å bygge en bru fra byen til
Stabbestad og dette må vi etter
min mening helt klart gjennomføre. Dette ville vært veldig praktisk
for både turister og fastboende og
samtidig et spennende moment
i skjærgårdsomgivelsene. En bru
trenger nødvendigvis ikke bare
være en bru. Det finnes mange
eksempler rundt om i verden hvor
brua er en egen turistattraksjon i
seg selv og dette kunne vært kult å
få til her også i fremtiden.
Hvis man skal tenke enda større og mer kreativt ser jeg for meg
en gondolbane i skjærgården som
både kan benyttes som et fremkostmiddel og som en turistattraksjon i form av sightseeing og
lignende på samme tid. Dette er
noe som ingen har sett maken
til i Norge tidligere, det er nytenkende og revolusjonerende. Det
er nettopp slike tiltak som må til
for at Kragerø skal opprettholde
sin attraktivitet og ikke forsvinne

for mer åpenhet og utvikle byen sosialt
med flere arrangementer og hyggelige
restauranter.
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i mengden blant alle de andre
kystbyene vi har i Norge. Vi lever i
2012 og etter hvert er det slike ting
som dette folk forventer innenfor
reiselivsnæringen.
I dag blir slike gondolbaner ofte
brukt og forbundet med ski og alpint. Jeg har gjort litt research og
funnet ut at blant annet Tromsø
har en slik gondolbane. Jeg mener
allikevel at en fremtidig gondolbane i skjærgården i Kragerø blir
noe helt nytt, med tanke på at
det blir satt i andre omgivelser og
kombineres med helt andre momenter som sjø, sommer og sol.
Trådløst internett
En annen viktig del av infrastrukturen som bør forbedres i skjærgården er trådløst internett. Mange av hytteeierne er avhengig av
å jobbe litt selv om de er på hytta
og dette er da en forutsetning for
at de skal kunne bruke hytta ofte.
Dette er et tiltak som ikke krever
så mye arbeid for å få til, og slike
små forbedringer gir store fordeler for byen vår.
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Meny Kragerø Sentrum
s e r,
Sto rt u tva lg av w ie n e rp øl
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b ratw u rst og ost e pø lse r

Tilbud
Lammelår
med mørbrad og knoke,
frossent

Tilbud

69

Alle pølser fra
Gilde

90

ord.pris
109,00119,00/kg

35-41% rabatt

3 2
for

n billigste!
Vi spanderer de

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Tilbud

Alle typer Fanta

Smågodt i
løsvekt

Rype

Lakseloin

7

59

plukk og miks, 1,5 l, + pant

3 2
for

n billigste!
Vi spanderer de

ca 400 g, dypfryst, gryteklar

90
pr hg

90

ord.pris
89,00/stk

32% rabatt

Vi tar forbehold om trykkfeil og evt. prisjusteringer. Tilbudene gjelder fra 18/3 til 30/3.

KRAGERØ SENTRUM

9-20 (9-18) • tlf. 35 98 15 30
32

Salma, pr kg

149

00

ord.pris
239,00/kg

37% rabatt
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Gult
er kult

Hva er det folk handler til påske?
spurte vi Sigmund Kivle på MENY.
- Bare det er gult, så kjøper vi det meste! smiler
Sigmund. Fargen betyr faktisk noe for hva som
selger. Til påske skal det være gult. Selvsagt
selger vi gule servietter og gule lys, men du
kan nesten pakke inn hva som helst, bare det
er gult!
Her kommer handlelisten for påsken over de mest
populære varene som vi handler inn til påske,
basert på årelang erfaring med
påskehandelen på MENY i Kragerø.
Sigmunds påskehandleliste:
Lammelår
Pølser
Øl
Påskemarsipan
Påskegodt
Påskeegg
Solo eller Fanta
og selvfølgelig Kvikklunsj
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*Nye Honda CR-V 2WD fra kr 344.000.-, og 4WD fra kr 372.900.Veil. priser levert forhandler. Forbruk blandet kjøring: 5,6-7,7 l/100km. CO2-utslipp: 149-180 g/km.
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og farge
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avbildet og
modell.
mer
info, se www.hondacr-v.no
*Nye
Honda
CR-Vkan
2WD
fra krfra
344.000.-,
4WD For
fra kr
372.900.Veil. priser levert forhandler. Forbruk blandet kjøring: 5,6-7,7 l/100km. CO2-utslipp: 149-180 g/km.
Utstyr og farge kan avvike fra avbildet modell. For mer info, se www.hondacr-v.no

Bjørkkjærs Auto AS

Ole Halvorsensv. 921, 3788 STABBESTAD - Tlf. 35 98 71 00
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Til venstre Kjell Strand - Markeds og Organisasjons ansvarlig i Kragerø Energi Holding AS, Dag Heberg Johnsen avdelingsleder Kragerø Energi Installasjon AS, Britt Thorsen avdelingsleder Kragerø Kraft AS og
Per Eskeland Teknisk Sjef i Kragerø Energi AS Nett.

Ditt lokale kraftsenter
Kraftsenteret er i dag organisert som et
konsern med datterselskapene Kragerø
Energi nett, Kragerø Energi Installasjon,
Kragerø Kraft og Kragerø Energi Bredbånd.
Konsernet er under vekst og har i dag 56
ansatte og er en hjørnestensbedrift i
lokalsamfunnet.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

1250 kilometer med linjer og kabler, 30.000 stolper og 380 nettstasjoner. Det er noe av det Kragerø
Energi Nett i «Ditt lokale kraftsenter» holder orden på samt ordner
med strømforsyningen. Kragerø
Kraft selger deg strømmen og Kragerø Energi Installasjon kan sørge
for å installere alt innvendig i huset, mens Kragerø Energi Nett har
ansvaret for alt fram til veggen.
Stadig like forvirra? Ikke etter å
ha lest denne artikkelen i Skjærgårdsliv !
Det er en gnistrende flott dag på
Kragerø Energi. Kraftsenteret formelig strutter av energi og fyrrige
kilowatt-timer som snart er på
vei til en kontakt nær deg. Bortsett fra at journalisten kom for
sent til avtalt møtetid, så leverte
alle de andre punktlig, slik de har
målsatt seg å gjøre det i kraftsenteret. Selskapet har 98 prosents
oppetid 24/7 365 dager i året. Bråten nettstasjon er hovedstasjonen for Kragerø by. Her passerer

all strømmen som skal til hus og
forretninger og annet næringsliv
i byen. Svimlende 25 Mega Watt,
eller 25.000 Kilo Watt passerer i
dette nettet hver eneste dag! Og
sørger for elforsyning til hytter,
hus og næringsliv.
9359 nettkunder
Selskapet har 9359 nettkunder.
Hvorav 3300 hytter. Fortsatt er det
dermed om lag 2000 hytter som
ikke har strøm i Kragerø. Det kan
nettopp Kragerø Energi Nett sørge
for å gjøre noe med. Dersom du er
interessert, så kan det derfor lønne seg å ta kontakt med Kragerø
Energi Nett. Ofte er det lønnsomt
at flere går sammen ved slike utbygginger, dersom det er mulig,
sier Per Eskeland i Kragerø Energi
Nett. Så blir det flere å fordele utbyggingskostnadene på.
Lokalkunnskap
-Det er avgjørende for kundene
at det er et slikt kraftsenter lokalt.
Folk vil gjerne snakke med en lokalt dersom noe skjer. Da kan vi

som regel rykke raskt ut og rette
eventuelle feil. Det er vel også
grunn til å anta at det hadde vært
atskillig mindre kundevennlig
dersom en slik kontakt og eventuell utrykning skulle håndteres fra
Grenlandsområdet.
Kragerø Kraft
Så lenge du har nett i Kragerø får
du også både nettleie og strømforbruk på en og samme faktura.
Så blir det enklere å holde oversikten sier Britt Thorsen fra Kragerø
Kraft.
Vi har noen store partnere i ryggen som megler strøm slik at vi
kan oppnå gunstige priser i markedet. Vi er absolutt konkurransedyktige med både Fjordkraft og
Norgesenergi. Så hvorfor da «gå
over bekken etter vann» når pengene kan bli igjen i kommunen og
du ikke har betalt mer for det. Når
det gjelder strømpris, så er differansen mellom de forskjellige leverandørene i markedet så liten at
det skal godt gjøres å «tjene» mer
enn til en liter melk i uka!
1250 kilometer med kabler!
Kragerø Energi Nett deltar i de ulike utbyggingene i Kragerø, enten
det er hyttefelt, byggefelt eller næringslivsutbygginger. Det er ikke
småtteri Per Eskeland og hans
kollegaer i Kragerø Energi Nett
har ansvaret for. 815 kilometer
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med linjer og 435 kilometer med
kabler går nå på kryss og tvers av
kommunen. Det er 30.000 stolper
og 380 nettstasjoner. Hoved forsyningen til Kragerø by kommer
fra Bråten trafostasjon. Ellers har
Kragerø Energi Nett to store trafostasjoner til i vårt regionalnett.
Påbegynt i 1948
Bråten trafostasjon er et imponerende anlegg, som ble påbegynt
allerede i 1948. I dag er anlegget
kraftig modernisert og den siste utbyggingen ble ferdigstilt for
et år siden. Da var hele anlegget
ferdig utbygget for å kunne møte
fremtidens behov i Kragerø. Det
er Kragerø Energi Nett du må
kontakte hvis du skal bygge ut et
bolig-eller hyttefelt for å legge ned
strømkabler og bredbånd. Nettet moderniseres hele tiden og vi
utfører rehabilitering av slitt og
gammelt materiale kontinuerlig,
forklarer Eskeland. Vil du ha lagt
kabler skjult i grunnen, så gjør vi
også det, men det er kostnadskrevende og må betales av kundene
selv, sier Eskeland.
Kragerø Energi Installasjon
Kragerø Energi Installasjon har i
dag 12 montører, og utgjør totalt
15 årsverk i Kragerø. Selskapet
er også en del av kraftsenteret og
har med all innvendig montering
å gjøre. Vi har bred kompetanse,

ikke minst når det gjelder å kunne
håndtere automasjon på bedrifter og industri, sier Dag Heberg
Johnsen i Kragerø Energi Installasjon. Når det gjelder alt som har
med stikk-kontakter, varme og lys,
varmepumper, TV og data så kan
vi ordne alt det som skal skje innvendig. Alt i svakstrøm. – Hvorfor
skal folk ringe til dere fremfor alle
andre? Spør vi. – Fordi vi har mange blide og flinke montører med
bred kompetanse, smiler Heberg
Johnsen. Med Kragerøs største
montørstab betyr det at vi kan
stille raskt opp i krisesituasjoner
døgnet rundt hele året, og bistå
med alle typer oppdrag innen
elektro. Og så gjør det jo ikke noe
at vi har god kontakt med resten
av miljøet her på kraftsenteret.
Kragerø Energi Bredbånd
Kragerø Energi Bredbånd er leverandør av Altibox bredbåndtjenester og Altibox alarm i Kragerø
og Drangedal. I Drangedal leveres
Altibox via Drangedal everk som
er en underpartner av Kragerø
Energi Bredbånd. Altibox bredbåndstjenster består av lynraske
internettløsninger, TV tilbud som
er kåret til Norges beste for 3. år
på rad og fasttelefon, alt levert via
fiberkabel direkte inn til hver enkelt kunde. Antall kunder vil sannsynligvis nærme seg 4.000 innen
utgangen av året.
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Valles nye boligområde
Ungdomsboliger
Eneboliger

Rekkehus
Seniorboliger

Johnny Karlsen, tlf. 957 65 702

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

LydLÅVEN as
Telefon 92 45 44 77 - lydtor@online.no
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Kragerøskjærgårdens
største dugnad
Over halvparten av befolkningen på Skåtøy er med på å arrangere
Skåtøy vise- og poesifestival.

tekst: JAN ERIK SCHULZE

ta frivillig i arbeidet, og retter en
spesiell takk til næringslivet på
fastlandet for sponsorinntektene
festivalen mottar. Bilettprisene er
nemlig ikke høye nok til å dekke
festivalens utgifter. Det blir færre
dyre kjendisartister på festivalen i
år, men kvaliteten på underholdningen skal ikke bli dårligere, forsikrer Nina Haugland. Hun forstår
at støtten fra Kragerø Kommune
falt bort når annet må prioriteres.
Allikevel synes hun det er dumt
å miste kulturstøtte. Dette fordi
kulturarrangementer som Skåtøy
vise- og poesifestival binder mennesker sammen.

Sponsoransvarlig Nina Haugland
prisgir alle som bidrar til å holde festivalen levende ved å del-

Skaper talenter
Skåtøy vise- og poesifestival er
en festival der sjerneartister opp-

Teltet forsvinner, men gjestene vender
tilbake på Skåtøy vise- og poesifestival. Foto: Arkivfoto, Nina Helene
Haugland

trer før de blir kjent. Fra tidligere kan nevnes Odd Nordstoga,
Susan Sunnfør og Katzenjammer
som var tidlig ute med å vinne
publikum på Skåtøy vise- og poesifestival. Ingrid Olava ble også
tatt med videre av Bjørn Eidsvåg,
etter oppvarmingsjobben hun
hadde på festivalen. I år speider
festivalledelsen etter nye talenter,
både innenlands og utenlands.
Svensker har meldt sin interesse
for å opptre. Slik får nye artister
muligheten til å vise seg frem, og
festivalkassa varer lenger. Festivalledelsen håper også at de nå
etablertene artistene som har
opptrådt på Skåtøy før de ble kjent
vender tilbake for en anstandig
pris. Nå er det vi som trenger de,
påpeker Nina Haugland.

Festivalen foregår søndag 14. til
lørdag 20. juli. I år flyttes den gode,
hjemmelagde maten nærmere cafescenen. Teltet som tidligere har
vært i bruk utelates denne sesongen som i fjor, til fordel for en mer
intim scene ved cafelokalet. Kirken benyttes som tidligere. Foreløpig er artistene Matilda, som har
laget musikk til den norske kinofilmen Til Ungdommen, og Kjetil
Bjørnstad med Anneli Drecker be-

kreftet. Sistnevnte kombinasjon
skal fremføre et bestillingsverk
om kjærligheten, livet og døden i
kirken. Skjærgårdsliv kommer tilbake med oversikt over poeter og
artister som skal opptre på festivalen når programmet er klart.
Ønsker du å være frivillig på festivalen? Kontakt festivalleder Jens
Harald Jensen.

Edvard Munch i Kragerø hele 2013
Jubileet som markerer Munch sin hundre
og femti års fødselsdag er fullspekket
av tilbud til barn og voksne.
tekst: JAN ERIK SCHULZE

Tegnekurs for barn, skuespill,
konserter og eget undervisningsopplegg for kunstskolens elever er
noen av tiltakene. Det blir alle typer vandringer gjennom Munchs
virke via foredrag, utstillinger og
guiding i Kragerø. Jubileet vil påny
definere Kragerø som kunstby.
Arrangørene ønsker at også etter
jubileet skal man i Telemark dra
til Kragerø for å oppleve Munch.
Arbeidet frem mot jubileet har pågått i mange år. Vi er i mål, økono-

mien er på plass, slår Kragerøkultursjef Harald Bothner fast
Ønsker bilder
I forbindelse med den storslåtte
feiringen ønsker Kragerø kommune å starte arbeidet med å få
Munch sine malerier tilbake til
Kragerø. Det er 140 verker som
han laget her, og flere av dem
henger på kontoret til Osloordfører Fabian Stang. Kragerøordfører
Kåre Preben Hegland har fått tilbud om å låne ett av disse bildene
som heter Gate i Kragerø. Proble-

met er at å forsikre dette bildet
under transporten er dyrt. Ved lån
til utlandet ville staten betalt forsikring, men innad i Norge finnes
ingen slik ordning. Ordføreren har
på vegne av jubileet og kunstbyen
Kragerø begynt å jobbe for at det
skal innføres en slik forsikringsordning også innad Norge. Blir
dette vellykket kan de sju andre
kommunene som er med i jubileet i tillegg til Oslo også få glede av
originale Munchmalerier.
Rett via nett
Et første møte med Munch sin
kunst og feiringen av denne kan
man få på jubileet sine nettsider.
Her kan man også holde seg oppdatert utover året, kommentere
selv, og finne ut hvor de forskjellige feiringsaktivitetene foregår.
Nettsiden er responsiv, og tilpas37

ser seg brukerens skjermstørrelse.
Her kan man altså surfe med PC,
nettbrett og mobil om hverandre

og få akkurat lik informasjon.
Les programmet her: http://
www.munchjubileet.no/
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KRAGERØ 2020
DET ETABLERES EN NÆRINGSKLYNGE I KRAGERØ
FOR FORSKNING, UTVIKLING OG
PRODUKSJON AV MAT
KUNDENE FOR PRODUKTENE ER
MATVAREKJEDER I NORD-EUROPA

INVESTORER SØKES
HENVENDELSER SENDES TIL
info@kragero2020.no

Med Honda på rattet
Nye biler, brukte
biler og verksted.
Bjørkkjærs Auto på
Levang leverer det
kundene vil ha.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

-Når jeg leser hva som er viktig for
folk når de kjøper bil, i våre bransjeundersøkelser, så hender det at
jeg blir litt overrasket! sier Svein
Bjørkkjær ved Bjørkkjærs Auto på
Levang. – Ja, jeg kan for eksempel
være opptatt av bilens farge, forsøker jeg meg. – Ja, og det betyr
jo absolutt egentlig ingenting! ler
Svein. Det er jo egenskapene ved
bilen som teller. Men jeg må jo
også innse at kunden har rett. For
det som de forteller meg, det er jo
det som er viktig for dem, og da
må vi i bilbransjen lære av det, for
det er de som har fasiten. Ikke vi.
Svein Bjørkkjær kan bil. Noen av
norges beste Honda-mekanikere
arbeider nettopp hos Bjørkkjærs
Auto på Levang. De er prisbelønte
og har vunnet flere prestisjetunge konkurranser. Familiebedrif-

Svein Bjørkkjær er salgsansvarlig i familiebedriften Bjørkkjærs Auto. I utstillingshallen er det både nye og brukte modeller.

ten består av nybilsalg, brukbilsalg, verksted og bensinstasjon.
Ja, til og med påhengsmotorer
forhandles hos Bjørkkjærs Auto.
Det hender at vi må skaffe en del
motorer etter at tyveribandene
har vært på ferde i området, sier

Svein. –Vi forhandler både Honda og Tohatsu. Mange hyttefolk og
fastboende synes det er greit at de
kan få hjelp med reparasjoner og
service med alt fra biler til småmaskiner, påhengere og traktorer.
Vi skrur på omtrent alt, men det
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er jo biler vi først og fremst kan.
Lokalbefolkningen er veldig flinke
til å støtte opp om oss og er flinke
til å bruke oss. I biler er det Honda
det går i. Her finnes nærmest alle
modeller og utførelser. Siste skrik
er en SUV. Når vår fotograf får

den ut på Portør og stilt den opp
på brygga med hele havna bak, så
ser du hva vi mener! Dette bare er
Bjørkkjærs Auto! Den kan bli din!
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Alt i grunnarbeider
Gravemaskinen eter seg nedover i det
sprengte fjellet. Meter for meter blir ny
vei bygget. I maskinene sitter erfarne
entreprenører og maskinkjørere.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Borerigg, lastebiler og gravemaskiner sørger for effektiv ekspedering av massen til den nye veien
og parkeringsplassen. Det er det
nye hyttefeltet på Stabbestadlandet som begynner å ta form.
Ute på parkeringsplassen står
en og måler at høyden på plassen
blir lik med høyden på veien. Det
piper i måleinstrumentet og Inge
Pedersen konstaterer fornøyd at
høyden er slik den skal være.
Det er mye å passe på for maskinkjørerne og de som skal utføre
grunnarbeidene. For at alt til slutt
skal bli slik det skal være. Men de
har gjort det før. Firmaet ble etablert i 1958 og har vært i Kragerø
siden. – Vi forsøker hele tiden å
jobbe lokalt, sier Kjetil Solvang.
Han er daglig leder av firmaet i
dag og berømmer sine dyktige
medarbeidere. Vi har tatt mange
store og krevende oppdrag som
Helle Terrasse, mye av utbyggingen på Sjåen og krevende tomter

både på land og i skjærgården,
men vi har alltid lykkes med å
komme i havn med våre oppdrag
til kundenes tilfredshet og det er
vi stolte av. sier Solvang.
Han manøvrerer den lastebilen mens han snakker med
journalisten i styrhuset. Maskinen rygges nøyaktig på plass. Det
dundrer i lasteplanet. Massene

slippes på. Her er det en jobb som
skal gjøres og ingen tid og miste.
Snart tippes et nytt lass i fyllinga
som skal bli til parkeringsplass.
Oppover i feltet gjøres tomtene klare for grunnmurer. De skal
sprenges og planeres. Grøfter skal
graves med riktige hellinger, så alt
kan bli klart til den første ringmuren. Når feltet er ferdig utbygget
vil mellom 40 og 50 nye hytter stå
klare. De fleste med sjøutsikt, parkering og båtplass.
Laget som er på plass på denne jobben består i tillegg til Kjetil
Solvang også av Daniel Haugland, Tom Inge Thorsen og Inge
Pedersen. Firmaet sysselsetter i
dag totalt syv mennesker og alle
er spesialutdannet for den jobben
de skal utføre. Vi tar også gjerne
jobber utover i skjærgården. Da
samarbeider vi med de som kjører
lektere og så frakter vi maskinene
ut og får jobben gjort, sier Solvang, og oppfordrer hyttefolk og
fastboende til å ta kontakt dersom
grunnarbeidene skal utføres på en
fagmessig god måte.

Tom Inge Thorsen.

Solvang står ved gravemaskinen.
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Vårsjauen

blir mye morsommere med jernia i Kragerø!
BOSCH

ART 23 COMBI
GRESSTRIMMER

490,-

Skal du klippe hekken, beskjære trær, trille bår, grave i hagen, hakke, skjære opp eller ned
noe, blåse bort løv, rake plenen, eller spyle terrassen? Jernia i Kragerø har det som du
trenger til vårsjauen og mere til. Hele den sportye betjeningen synes det er morsomt
med alt som skal gjøres i hagen i vår, for med verktøyet fra Jernia i Kragerø blir alle
arbeidsoppgavene så uendelig mye lettere, og så kan du ha det moro samtidig.
For det er jo gøy og få orden på alt sammen? Hos Jernia i Kragerø hjelper de deg
med å finne fram til det du trenger, og så er det en fordel til. Hos Jernia eller Frithjof
Johnsen i Kragerø så kan de jernvarer. Du kan spørre betjeningen om hva du skal ha
og de kan faktisk mye om både det de selger i butikken og om hvordan du skal
gjøre det. En drill da? skal ikke den være med? sa en. Nå skulle vi jo fokusere på
hageredskaper, forsøkte jeg meg. Men du må jo kanskje skru eller bore noe?
lød det. Ja, tenkte jeg! Vi vil ha drill! Vi vil ha drill!!

KÄRCHER

VINDUSVASKER

690,-

BOSCH

STIGA

2990,-

3490,-

BOSCH

STIGA

490,-

1990,-

KÄRCHER

IRONSIDE

2990,-

599,-

ROTAK 37 LI EL.
GRESSKLIPPER

COMBI 53
GRESSKLIPPER

AHS 45-16
HEKKSAKS

BIO SILENT
KOMPOSTKVERN

K4 PREMIUM
HØYTRYKKSPYLER

LØVBLÅSER
2500W

Jernbanetorget, 3770 Kragerø - Tlf. 35 98 16 68 - post@jernia-kragero.no
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Hus, Hytte og industritomter
renseanlegg
natur steinsmur stablet med maskin
levering av sand, grus, jord og stein
boring og sprengning

Maskinentreprenørenes Forbund

spø
oss r
tilbuom
d!

entreprenØrFirma

nørenes Forbund

Leif Øygarden

a

s

graving - sprengning - transport
3766 Sannidal - Tlf. 35 99 02 18 - Fax. 35 99 08 09
Mob. 918 77 023 - solvang@kebas.no

www.øygarden-as.no

Til vanns, til lands og i luften med….
Entreprenør Ole Gundersen i Kragerø sørger
for å få fram byggevarene til hytta om det
er til lands eller vanns, ja i luften med!
Entreprenøren samarbeider med flyselskapet Hesnes Air på Torp.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

-Vi flyr ut alt av byggevarer til
hytta, sier markedssjef Benedicte
Heyerdahl i Hesnes Air.
Sikkerheten er viktig
For oss er sikkerheten viktig, sier
flygesjef Nils-Helge Silbodal hos
Hesnes Air. Det betyr at vi alltid
gjennomfører en god briefing med
kundene . Det betyr også at alle
materialer blir pakket til helikoptertransport. De pakker det riktig,
med riktige vekter og riktig form
på pakkene.
Fra pipehatt til ferdig
møblert!
- Vi flyr nærmes alt. Isolasjon, vinduer, ja, vi flyr alt fra pipehatt til
ferdig møblert, sier Silbodal. Jord
sand, gress, ferdigplen. Alt mulig.
Det er svært effektivt og tidsbesparende. Før kunne folk ødelegge ryggen på bæring og så ble de

sykemeldte når de egentlig skulle
ha startet. Nå er bare snakk om
minutter, til hele jobben er utført.
Lastemann følger oppdraget og
stropper lasten forsvarlig.
Støper fra luften
Hesnes air flyr også betong til støping. Ferdig betong i tobber flys
i skyttel til og fra arbeidsplassen
og kan fylles i forskallingene fra
luften!. Vi støper alt mulig. For
eksempel rygger og såler til hytta,
funkishus og murvegger. Vi flyr ut
betongen og opp i forskalingen. Et
helikopter er egentlig en kran med
propell på.
Satte opp hytte i to etasjer
på fem timer
-Det er ikke ethvert helikopterfirma i Norge som tar slike oppdrag., sier pilot Christer Silbodal.
Lasteoppdrag kan være krevende
,og er oppdrag som trenger erfarne piloter. Vi kan også fly vegg for

vegg. I Risør satte vi opp en hytte
på fem timer! Da var hytta ferdig
satt opp i to etasjer. Dette krever
naturlig nok nn del mer planlegging. 60 meter longline og mange
flere snekkere for å ta i mot de
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ferdige elememnter. Minimium
syv stykker. Men regn litt på det: 7
snekkere i fem timer mot to mann
i et par måneder. Når det gjelder
ferdige elementer så må vi gulvet
blant annet klargjøres for festing

av avstivere. Alt rundt slike oppdrag blir nøye planlagt. Ned i minste detalj og er selvsagt en helt annen type jobb, enn å fly ut et lass
med jord.
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tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Bergenholt-Broadnet.” Slike omtaler gleder og inspirerer oss til å
stå på litt ekstra, og alle er viktige
for at anlegget skal gå rundt, sier
Eliassen. Vi øker til staben til 200
årsverk i sommersesongen.

Mikael Eliassen er fra Honningsvåg og vaskekte nordlending. I hotellfaget har han gått
gradene. Da han var 14 år begynte
han i oppvasken på SAS- hotellet
i Honningsvåg, før det bar videre
til Nordkapphallen og etter hvert
Hotellhøgskolen i Stavanger. Han
har vært servitør, hovmester og
F&B Manager. Mikael har vært
direktør for flere Choice-hoteller
og kommer sist fra Clarion Hotell
Ernst i Kristiansand. Så fant han
kjærligheten på Tåtøy i Kragerø.
Etter å ha pendlet en stund så tok
de mot til seg og flyttet til Tåtøy.
Nå er Mikael Eliassen blitt hotelldirektør ved Kragerø Resort.
Gondolbanen vil bli
en attraksjon
Dette er et fantastisk anlegg, og
på fritida så er jo Kragerøskjærgården helt perfekt, sier Mikael
Eliassen. Han går inn for gondolbanen, selv om den kommer til å
gå rett over sitt nyvunne paradis.
Den ville bli et løft både for hotellet og for samfunnet på Tåtøy,
ja, for hele Kragerø, sier Eliassen.
Resortet anslår at ca. 30 prosent
av gjestene vil kunne komme til
å bruke gondolbanen. En mulighetsstudie anslår et totalt trafikkgrunnlag på 18 millioner kroner i
året ligge til grunn for driften, men
det vil jo også koste noe å drifte
gondolbanen sier han. Så det må
jo regnes på om det er lønnsomt.
Dersom den blir en realitet så er
jeg sikker på at den vil bli en attraksjon. Det vil jo i så fall bli den
eneste gondolbanen i Norge som
er bygget over vann. 40 meter over
havoverflaten. Den kommer til å
skape den knytningen til Kragerø
som vi savner. Det betyr at folk
kan spise en god middag dra hjem
igjen med banen.
Mer enn spa
Kragerø Resort er et stort prosjekt. Juni hadde vi rekord. Juli var
kjempebra. I januar i år satte vi
nok en rekord og februar har vært
bra. Det er moro at vi nå klarer å
trekke gjester hele året, innenfor
kurs og konferansemarkedet.
Kragerø Resort er jo mye mer enn
et spa hotell, selv om vi har en spa
avdeling. I tillegg til vanlig hotellvirksomhet driver vi fire restauranter, golfbane, beachclub og har
240 golfbiler og 400 båtplasser.
Ikke en dag er lik. Det er pulsen
og menneskene som skaper et
godt resort. Vi har en eiendom på
1700 mål og ivareta. Den skal være
mest mulig åpen for alle. Det betyr at det skjer ting overalt.

Satser på nordisk mat med
dansk kjøkkensjef
Nå har vi lagt planer for et Handleri med lokale spesialiteter som
and fra Holte gård, kjøttmat fra
Brubakken, lokale egg, honning
og fisk på glass. Restaurantavdelingen på Kragerø Resort er styrket med den danske driftsjefen
Torben Steen Andersen. - Det nye
matkonseptet skal bygges rundt
nordisk mat, sier Torben. Vi skal
satse på sesongens råvarer og god
kvalitet. Når vi ser dagens lunchbuffet er vi ikke et øyeblikk i tvil.
Maten på resortet er den aller beste. Vi har tatt med et lite knippe
bilder så kan du jo dømme selv.

- For - For meg er Tåtøy et paradis. Her har vi alt det som de i byen
drømmer om. Stillhet, ro og fred. Nærheten til naturen, og på toppen av det hele den fantastiske skjærgården. Mikael Eliassen fant
kjærligheten. Hun var fra Tåtøy. Så han flyttet dit, og ble hotelldirektør på Kragerø Resort. Dette må du ikke skrive, men før jeg
kom til Tåtøy, så hadde jeg aldri kjørt båt sjøl!

Flyttet til Tåtøy og
ble hotelldirektør
Rosende omtaler
Mens vi snakker, så tikker det
inn en mail. Den er fra en bedrift
med 300 gjester som nettopp har

vært på hotellet. ”Tusen takk for
et TOPP arrangement hos dere!
Vi er så fornøyd med gjennomføring og den velvilje og service

vi møtte hos dere i alle ledd. Det
har vært en fryd å være gjester hos
dere- og vi ønsker å gjenta dette
arrangementet til nest år. Trude

Veldig fra Tåtøy
Min kjære er veldig fra Tåtøy. Før
vi kom dit, så hadde jeg aldri kjørt
båt sjøl, selv om jeg er fra Magerøy Jeg var nok litt av et syn der jeg
krabbet omkring på alle fire og
skulle om bord i jolla. Nå har vi
kjøpt egen båt. Jeg husker veldig
godt når jeg tøffet rundt øya for
første gang og var veldig redd for å
gå på båe. Tåtøy er mitt hjem. Jeg
ble veldig godt mottatt her. Øyfolket har åpne dører. Det er utrolig
flott å bo her. Fine mennesker. De
har en veldig selvironi og humor.
Skolen ble dessverre stengt, og
om vinteren er jo nærmest hele
øya stengt på grunn av isen. Men
øyfolket finner sammen og skaper
sosiale møteplasser likevel.
Startskuddet for et
nordisk kjøkke
Mat er en uttryksform. Det skal
være vår signatur for resortet,
forteller Torben. Derfor går vi mye
for sesong. Vi må forstå hva som
er tilgjengelig fra produsentene.
Vi må fortelle om hva det nordiske
lyset gjør med den lange vokseperiode for nordiske grønnsaker.
Klimaet vårt er pure, simple and
clean. Det er også maten vår. Vi
skal få fram lettheten i det nordiske kjøkken. Tre til fem retter på
menyen og fast meny. Vi skal få
frem historier som vi kan fortelle
til kunden. Nordisk mat er sesong,
tilgjengelighet, kunnskap, og formidling av miljø.
Handleriet og matfilosofien
Med Handleriet, så vil vi gjerne at
folk skal oppleve noe her ut over
selve anlegget. Et tilbud både for
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Frakt - Betongpumping - Septiktømming

MOBIL: 906 38 262

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

Øytunet

tilfeldige gjester og leilighetseiere. Vår matfilosofi er forankret i Ny Nordisk Mat som er
prosjekt igangsatt av Nordisk Ministerråd
og næringen i de nordiske landene. Vi skal
bruke det fine huset vårt. Handleriet skaper
en god assosiasjon til kunden. Her kan du
få juice, kaffe og mat. Kundene kan få et
produkt som ikke kundene kan få annensteds. Vi baker vårt eget brød i bakeriet her.
Det er rykende ferskt. Vi selger brød, smør,
skinke, pesto og ost. God mat har med kvalitet å gjøre. Og vi skal være stolte av det og
formidle det. Få kokkene ut i restauranten!
Kokkene skal stå i restauranten å lage ma-

ten. Det skaper en relasjon til gjesten. Til
Frokosten dufter det av nybakt brød. Fucking smørpakker forsvinner. Vi går ned på
antall produkter og opp på kvalitet. Vi serverer lun leverpostei fra Brubakken. Vi kan
bli et utstillingsvindu for Tine. Lansere nye
produkter. Økologiske egg. 100 prosent. Ordentlig håndtverksprodukt. Han prater seg
varm nå vår danske venn. Det er nesten så
vi aner den gode danske kro i det fjerne. Vi
skal servere platte med røket fisk og salat.
Vi skal prege stedet med god mat og en lun
ting på menyen, og en dessert. De som er
veldig glad i overkokt pasta og bolognaise
må gå et annet sted.

Vi leier ut til selskaper og ferieformål i hjerte av
Kragerøskjærgården!
Booking: Grunde Valldal 90419260 www.oytunet.no

KIRKENS PÅSKEPROGRAM 2013
PALMESØNDAG
Kl. 11.00 Kragerø kirke Familiegudstjeneste. Påskevandring. Harald Monsen og Robert Carding.
Ofr. Menighetsarbeidet.
Kl. 11.00 Hellekirken Påskevandring. Harald Gulstad og Robert Czyz.
Ofring Kirkens Bymisjon i Kragerø
SKJÆRTORSDAG
Kl. 18.00 Skåtøy kirke

Påskemåltid med nattverd. Bente Heibø Modalsli, Kristoffer Lønning Tørresen
og Gunvor Fjellheim
Kl. 18.00 Hellekirken Nattverdgudstjeneste. Harald Gulstad og Robert Czyz
Laudate. Ofring til Hellekirken.
Kl. 19.00 Kragerø kirke Påskemåltid med nattverd. Harald Monsen, Berit Lian og Robert Carding.

Til Tåtøy
Vi tar turen til Tåtøy. Han er fullbefaren båtkjører nå, hotelldirektøren og
stryker langs Tåtøylandet som om
han aldri skulle ha gjort noe annet,
og skjærer klar av den lumske båen
i sundet. Det er fortsatt vinter og såpeglatt. Eliassen bor på toppen. Vår
danske venn er på glattisen. Fra det
flate Danmark er Tåtøy nærmest for
et fjell-land og regne og nesten like
høyt som Himmelbjerget. Vi skal
imidlertid passe oss for å le. Jeg følte meg som Bambi på glattisen selv.
Gå i kanten her, sier Eliassen. Han
kjenner veien. Han går den ofte og
kiloene renner av. Men han kom på
jobben med reven buksebak en dag.
–Det var månelyst, ja, ler han. Men
jeg hadde ikke tid til å skifte og lot
det stå til. Sånn går nu dagan. Katta
sitter på trammen og ønsker velkommen. I kjøkkenet svinger han rundt
kaffen og så går praten livlig rundt
bordet. Nå har du også fått vite hva
vi snakket om. Kanskje vi ankommer
Tåtøy neste gang i gondol!?

LANGFREDAG
Kl. 09.00 Sannidal kirke Pasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz.
Ofring Kirkens SOS i Telemark
Kl. 11.00 Støle kirke
Pasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg og Einar Bang. Nattverd.
Kollekt til menighetsarbeidet ved utgangen.
Kl. 11.00 Kragerø kirke Pasjonsgudstjeneste. Kristoffer Lønning Tørresen og Robert Carding.
Kantorigruppe. Ofr. menighetsarbeidet ved utgangen
Kl. 21.00 Kragerø kirke Korsets vei. Musikk. Lesninger. Kantorigruppe.
Bente Modalsli og Robert Carding.
PÅSKENATT
Kl. 23.45 Steinmann

Påskenattsmesse. Bente Heibø Modalsli. Kantorigruppe. Robert Carding.

1. PÅSKEDAG
Kl. 06.40 Rapen.
Kl. 11.00 Hellekirken

Påskevake ved soloppgang. Ta med frokost. Menighetsrådet.
Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad og Halvard Gautefall Hiis
Ofring til Det norske Misjonsselskap.
Kl. 11.00 Sannidal kirke Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz.
Nattverd. Ofring til Boliviaprosjektet
Kl. 11.00 Kragerø kirke Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen og Robert Carding
Kantoriet. Ofr. misjonsprosjektet IOP.
Kl. 11.30 Skåtøy kirke Høytidsgudstjeneste. Bente Heibø Modalsli og Gunvor Fjellheim.
Ofr.Clinik Norvega. Taxibåt fra byen kl.10.30 om holmene.
Egenandel kr. 50,-.
2.PÅSKEDAG
Kl. 11.00 Støle kirke
Kl. 11.00 Kjølebrønd
bedehus
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Høytidsgudstjeneste. Kristoffer Lønning Tørresen og Einar Bang
Ofr. menighetsarbeidet. Kirkekaffe.
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg og Robert Czyz.
Ofring til misjonsprosjekt Sosial innsats i Bangkok
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Hos oss er det mye
historie i veggene.
Carlsen Fritzøe er en helt ny byggevarekjede, og likevel har den i grunnen
vært der bestandig. Både Carlsen og Fritzøe er familienavn med solide
tradisjoner innenfor byggevare og trelast i Sør-Norge. Vår historie strekker
seg flere hundre år, og mange millioner tonn med plank, tilbake i tid.
Se på den flotte gulv-avdelingen, sjekk det store utvalget av maling,
bli inspirert i vår flotte nye baderomsutstilling – og så er du selvfølgelig
velkommen til å se på ulike vegger også.

Leverandør av varer til å bygge hus med!
KRAGERØ
Dalaneveien 22 - 3770 Kragerø
Tlf: 35 98 66 66 - Åpent: 7-17 (9-14))
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Skap din
egen stil og
atmosfæren i
boligen -med
flotte innerdører

TR EN D 2013

SA

ER

Design din egen dør eller ta et bilde av en
gammel dør og vi produserer en maken

FA

www.carlsenfritzoe.no

rabatt på utvalgte
produkter

Med terrassemarkisen kan du forvandle uteplassen til et nytt trivelig hverdagsrom og forlenge utesesongen!

MARKISER, PERSIENNER
GARASJEPORTER OG SPA
Balkongdører i mange
utførelser og
prisklasser

Våre dyktige salgskonsulenter er alltid
klare til å hjelpe deg!

Ytterdører for
enhver
smak

Screen

Garasjeporter

Spabad

Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa

Fasadeprodukter AS er største norskeide leverandør av både
solskjerming, garasjeporter og spa.
Vi kommer gratis hjem til deg med
gode råd og løsningsforslag.

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

Morgan Thoresen
Tlf: 976 72 550
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Ring GRATIS: 800 80 488
www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER
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Helt fra barndommen har jeg tilbrakt mye av
min tid i skjærgården. For meg er sjø og båt
en lidenskap. På samme måte er også formidling av fritidsboliger blitt en lidenskap
for meg, fordi jeg vet hva som gjør akkurat
dette området unikt. Skal du selge fritidsbolig lønner det seg å bruke megleren med
mest lokalkunnskap og lidenskap for stedet!
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I vårt BoligsøkerRegister finnes
det mange som drømmer om fritidsbolig ved sjøen. Registrer dine
ønsker i vårt BoligsøkerRegister, så sier vi
ifra så fort din hyttedrøm dukker opp. Les
mer på krogsveen.no/fritid
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Kragerø Brønnboring utvider
-Vi borer som aldri før, sier daglig leder
i Kragerø Brønnboring , Kim Bråtøymyr.
Firmaet har nå tre borerigger i full sving, og
har allerede vokst seg ut av sine lokaler på
Fikkjebakke. Nå planlegges det en ny hall
i tillegg til den gamle, som da skal kunne
fungere mer som en garasje på vinterstid.
Utstyret trenger vedlikehold og avising av
og til i vinterperioden.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det ligger en haug av borekroner
til skjerping i den store hallen
til Kragerø Brønnboring på Fikkjebakke i Sannidal. Selskapet
skjerper borekronene selv. Kim
er i full gang med å overhale en
av boreriggene utenfor. Firmaet
er engasjert langs hele sørøstlandet. For tiden bores det for fullt
for vann og kloakk i Bamble og
på et stort prosjekt i Kristiansand.
For mens Kragerø brønnboring
selvsagt også kan bore brønner,
så ligger fremtiden for selskapet i
energiboring og boring under veier og i grunnen for å legge kabler,
og framføring av vann, strøm og
kloakk, tror Kim. Energiboring til
varmepumper er en stadig større

andel av virksomheten. I skjærgården ved Portør boret selskapet
170 meter i fast fjell, til ny vannledning. Da skjøtes borene for å få
maksimale lengder.
Borer under vei
-Vil du ha kaffe? Han myser ut,
på den merkelige bladfyken som
nettopp har vaglet seg opp trappen til anleggskontoret, fra en
overalls som i alle fall ikke har
vært i vaskemaskinen i går. Men
så føyker det da også rimelig bra
når de kraftige boreriggene eter
seg innover i fjellet. I dag er det
ikke lenger lov å grave over en vei
dersom man skal legge for eksempel vann og kloakk. I stedet må det
bores under. Slik bevares veien
best mulig slik at veileggingsar-

beidet ikke blir ødelagt og samfunnsnyttige formål likevel kan
komme seg fram.
Borer under vann
I disse dager så bores det for vann
og kloakk til et byggefelt på Val45

le. –Vi kan også bore under vann
og støpe fundamenter til kaianlegg og brygger, sier Kim. Kragerø
Brønnboring avsluttet nettopp arbeidet med den nye kaia for fiskebrygga, der en rekke fundamenter
skulle bores ned i grunnen under

vann. Røret føres ned sammen
med boret og kjerne og så fylles
det med betong., så vannet fortrenges. Dermed står fundamentet støtt.
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Hesnes Air tilbyr flytjenester
og helikoptertjenester

Døgntlf.: +47 33 48 59 50 (helikopter)
+47 33 48 59 59 (fly)
E-post:

hesnes.air@hesnes.no

Til elgjegeren som har alt
Her er gaven til elgjegeren som har alt!,
smiler Karin Haugland Pedersen i Bravo
Design Skinnbua. Vi har fått fram en helt
ny type veske som passer både til mobiltelefonen og lommelerka! Den kommer også
som sau! ler Karin, men elgen har blitt mest
populær på kort tid.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Glem mobiltelefonskjulere fra
Nokia og iPhone. De kreative veskene fra Bravo Design Skinnbua i
Kragerø er mye kulere. En elg eller
sau med morsomt ansikt og øyne i
ekte skinn skjuler mobiltelefonen
eller de edle dråpene.
Det er også mye mer i Skinnbua i Kragerø. Her lages vester og
skinnklær bokstavlig talt over en
lav sko (tøfler)! Her lages skinnvester til barn og voksne og her lages
nydelige babyskinnposer i vakkert
og moderne utført design.
Her er også mange sommerkjoler og smykker og bunader og bunadsskjorter og… ja i det hele tatt
er det som å gå rundt i et kunstgalleri. Bravo Design Skinnbua har
også mange flotte merkeklær. Og
skal du ha en bunad til 17. Mai, så
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er det kanskje for sent i år. Men du
kan jo begynne å tenke på neste
år. Så husker du på det før du står
der å må trekke på deg den lyseblå
kreasjonen da også.
Denne passer vel godt til påske? spør Karin. En moderne snittet topp og bukse i smashing gult
fremstår som den perfekte påskehabitt. Det er i det hele tatt så mye
her at vi kommer igjen for å se på
flere ting. Neste gang er kanskje
du der også? Karin serverer kaffe
til kundene og slår gjerne av en
prat. En kunde vil ta bilde av bunaden. En annen kunde vil ikke gå
på det fine gulvet med broddene.
Kari vet råd. Sett deg bare her så
skal jeg finne fram det du er ute
etter sier hun. Og bare ta bilder av
bunadene!
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Gamle Sørlandske 74, 3766 Sannidal

35 98 68 50
www.linkjendal.no

Brønnboring

Spesialboring

Energiboring

Brønnboring
med vanngaranti!
Boring i forbindelse med vann og avløp
på hytta - svømmebasseng - vannbåren
varme. Vi monterer alle typer pumper!
Vi reparerer gamle pumper og skifter
ut gamle anlegg!
Spør oss også om
fundamentering av brygger!

KRAGERØ BRØNNBORING AS
Kragerø Næringspark • Industriveien 9 • 3766 Sannidal
tlf. 35 98 71 11/970 90 104 • fax. 35 98 08 38 • kim-braa@online.no
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Spill golf i Kragerø
og bo på Kragerø Resort

I idylliske omgivelser i Kragerøskjærgården, kan vi tilby unike opplevelser for
golfspillere på alle nivåer. Golfbanen er en av Norges mest særegne 18-hulls baner.
Banen er av internasjonal standard og ligger høyt og fritt.
Det er gode klimatiske forhold for en utvidet sesong.
Etter endt dag på golfbanen er mulighetene mange på vår resort. Nyt en deilig
golfmassasje i vårt Spa, ta et oppfriskende bad og nyt en deilig middag.
Slapp av og se frem til neste runde!

Golfpakke Basic Fra kr 1.150,Pr. person pr. døgn i dobbeltrom.
Tillegg for enkeltrom kr. 200,- pr. person
Oppgradering til suite kr. 300,- pr. person

Prisen inkluderer:

• En overnatting med frokost
• Inngang til Kragerø Spa
• 1 stk Green fee
• 1 stk polett til Driving rangen

Golfpakke for vennegjengen Fra kr 1.150,Pr. person pr. døgn (3 til 6 personer)

Prisen inkluderer:

• En overnatting i suite med frokost
• Inngang til Kragerø Spa
• 1 stk Green fee
• 1 stk polett til Driving rangen
Suitene har flere soverom, kjøkken, stue, bad og terrasse.

Golfpakke Extra Fra kr 1.370,Pr. person pr. døgn i dobbeltrom.
Tillegg for enkeltrom kr. 200,- pr. person
Oppgradering til suite kr. 300,- pr. person

Prisen inkluderer:

• En overnatting med frokost
• Inngang til Kragerø Spa
• Dagens middag
• 1 stk Green fee
• 1 stk polett til Driving rangen

Bli vår venn på facebook
facebook.com/KrageroResort
Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad | Telefon 35 97 11 00 | Booking 35 97 11 50 | booking@krageroresort.no | krageroresort.no
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til Dame:
Kjoler
Bluser
Skjørt
Bukser
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Gensere
Jakker
Kåper
Vårfrakker
Pels og saueskinnsvarer
Sommer dunjakker
Fargerike vesker
m.m.
Til menn:
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Bukser/jeans
Skinnjakker
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Hansker
Skjerf
m.m.
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Kragerøveien 111 - tlf. 35 98 23 95 - www.BravoDesignSkinnbua.com
man-fre 10-17 - lør 10-15 - åpent ogSå etter avtale
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Annonser i en avis

som leses!
« Norges vakreste skjærgård
Chr. Krohg
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ÅRG ANG

VINT ER 2010

Vi ønsker deg
en God Jul
og et gnistrende
Nytt År!

NR. 19 6. ÅRGANG SOMMER 2010
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2011

« Norges vakreste
ÅRG ANG
NR. 20 6.

skjærgård

Chr. Krohg
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Maskinentreprenørfirma
Maskinentreprenørfirma
Maskinentreprenørfirma

Sannidal
Sannidal
Sannidal
Bulldozerdrift
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Bulldozerdrift
AS
Bulldozerdrift
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e-post:
ieike@start.no
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OLE GUNDERSEN AS
BYGGMESTERFIRMA

l
l
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l
l

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

ole@ole-gundersen.no - www.ole-gundersen.no

Velkommen til nybegynnerkurs hos

Bamble Golfklubb
Kursene leder til golfkortet og består av til sammen 12 timer
med hovedsakelig praktisk trening ute på banen. Ingen prøver.
Følgende kursdatoer er foreløpig satt opp. Se vår hjemmeside:
www.bamble-gk.no for ytterligere kursdatoer eller avtal spesiell dato.

Pris for kurset er kr. 1.490,I tillegg gir vi knalltilbud på golfutstyr og medlemskap.

Påmelding på telefon 932 85 370

Kurs 1: 22., 23. og 25. april - kl. 17.00 – 21.00 alle dager.
Kurs 2: 4. og 5. mai – kl. 10.00 – 16.00 begge dager.
Kurs 3: 27., 28. og 30. mai – kl. 17.00 – 21.00 alle dager
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Jeg husker Karl fortalte om oplevelser fra sin ungdom hvor han
var med på hvalfangst i åpne båter som ble rodd til hvalene for
så og stikke harpun i dem. Dette
har jeg skrevet et annet sted, vi
tar dette som et tillegg. Likedan
fortalte sønnen Ragnar om et år
de nesten ble skjyldig penger når
sesongen var over.
Da nærmer vi oss toppen, men
så er det huset til Eigel og Gunhild
Brynemo, dette var det vist en
Kjærra fra Kjølebrønn som hadde
eiet her mangler mye informasjon. Eigel var drosje sjåfør.
Det nest siste var huset til Trygve og Kristiane Kristiansen, det
var vel slik at de hadde fåt kjøpe
dette av Kragerø Kommune. Kristiane er muligens inne på dette i
interjuvet som K.V. hadde med
henne inne på K.K.H.? Trygve var
baker, men det var mange av de
så det var ikke bestandig arbeid til
alle, og da kunne det bli veiarbeid
( nødsarbeid ) Vi bør få med mer
om Kristiane og Trygve, kansje
et utdrag av interjuvet, hvor hun
beskriver livet i fattige kår, hvor
hun måtte nekte sønnen Øyvind
en brødskive om kvelden, for at
han ikke skulle begynne dagen på
tom mage. Det er nok ikke mange igjen som kan identifisere seg
med denne tiden slik jeg ser det.
Da er det bare et hus igjen og
det er Møllerstuen, huset til mølleren. Denne møllen som malte
mel ble drevet av en vindmølle,
som sto så høyt oppe for og sikre
mest mulig stabil vind, uten vind
ingen maling, men dette har jeg
lite rede på.
Det var den som bodde der i vår
tid vi tenker på, og det var Nils (
strømpe Nils ) som han ble kaldt.
Noe etternavn har ikke jeg hørt
det jeg minnes, men han hadde
strikkemaskin, og strømpene han
strikket var han rundt og solgte.
Jeg har noe mer når jeg skriver om
oppveksten på Øya
Dette var litt om de eldre husene på Vestre Øya og de som bodde
der når vår generasjon var i oppveksten. Det er sikkert andre som
har noe og tilføye på dette jeg har
laget en mal til, om vi kan si det
slik?
Jeg hadde skrevet noe ved en
tidligere anledning som Øyvind
Jensen har fortalt og som jeg syntes bør komme med. Det var Øyvind s bestefar som ferget over fra
Øya til byen før det ble bru, og for
dette fikk han 2 og 5 øre, de to antagelig for barn av en viss størrelse, og for de som var ekstra dårlig
stillet tok han ingenting, men det
var den gang !
Øyvind forteller også at hans
far var med som 13 åring, men var
bare noen mnd. Føre brua kom.
Øyvind s far hadde også fortalt
at det var holdt Styrmanns skole i

mente innformanten, jeg vil vel
alikevel spandere et par klyper salt
her? men slik har jeg hørt den og
slik får den få lov og stå.

Brannvakta på Øya.

Fisker og forfatter Jack Halvorsen har bodd på Øya i hele sitt liv.
Han har også tidligere gledet våre lesere med sine fortellinger.
Nå skriver han om Øya.
Kommunelokalet, men disse kom
fra byen og hadde muligens bedre økonomi. Disse betalte 25 øre
om dette var tur retur og kollektiv
betaling er vel noe uklart?
Det ble mye småpenger av
2 og 5 ørene, og da var det
nok gildt med noen blanke
25 øringer vil vi tro. Det var
meg navnet Fergemann ble
hengende ved sier Øyvind,
men så ikke på dette som
noe skjeldsord sier han,
han var faktisk blitt oppfordret til og bytte ut Jensen
med Fergemann.
Øyvind nevnte også en
episode som står i grell
kontrast til slik bestefaren
vurderte folk som ikke
hadde så god økonomi,
og handler om hans far
som var på issjau et sted i
distriktet, for og si det litt
diskre.
En Engelsk skute lå og
lastet is ved et isbruk, og
hadde ligget noen dager,
det var en stor skute. Lastegjengen hadde full dag,
men det manglet litt på at
skuta var ferdiglastet, og
skipperen lokket med dobbelt betaling om de ville stå
til skuta var ferdig, og de
var ferdige ved 23,30 tiden,
og hadde muligens øket tempoet
for og bli ferdig og komme hjem til
en fortjent hvil.
Når så karene kom for og hente
sine surt tjente kroner, så var det
ikke mer enn vanlig lønn for siste dagen, noe de dristet seg til og
bemerke. Brukseieren brettet ut
jakkeslaget mot innerlomma, de
er her sier han, kan det gjøres simplere? Neppe ! men var kanskje
ikke så uvanlig?
Skipperen hadde holdt ord og

gjort opp for seg, mens brukseieren hadde regelrett stjålet de surt
erhvervede par kronene de hadde
slitt for. Dette passer jo inn med

hva Jørgen Knutsen, Krikkholmen
mange ganger fortalte, hvor de
kunne sparke eldre til fordel for
yngre og sprekere. Jørgen var en
av de sprekere og så urimeligheten i at han skulle bli foretrukket
i forhold til en eldre med mange
unger hjemme. Dette var Jørgen
stadig inne på når han fortalte om
tider som hadde vært.
Vi har også litt tillegg til det vi
skrev om Karl Finne. Karl hadde
en ca 22 fots kogg og en sjekte,
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som han brukte når han røktet
russene, han fisket vel også noe
med snøre, makrell,torsk og sei, og
hadde vel også noen hummerteiner? Karl leverte sin fisk til
Erling Kristensen, det jeg
husker.
Karl var en god forteller og han hadde en egen
mimikk, sto sjelden stille
der var hele kroppen med,
jeg kan tydelig se han for
meg, med armsleng og sigaretten, særlig den gang
han fortalte om hvalfangst
i åpen båt. Dessverre hadde jeg ikke fått skrivekløa
den gangen, dette var en
hel forestilling.
Det var vel Karl selv som
fortalte om når han skulle
begynne og kulpe ( dorge )
hvor han først gjorde ut ett
snøre, og der nappet det
på stanga med en gang,
men den gikk igjen, når
han gjorde ut det andre
snøret gjentok dette seg.
Da kan vi muligens se Karl
for oss, optemistisk den
var jo der med en gang,
rulle seg en sigarett slenge seg ned på aktersetet,
kansje svingte han tilbake
der det hadde nappet?
Den optimismen som
hadde vært ble etter noen timer til
pessimisme, og hvor Karl misfornøyd vinner inn snørene, men der
var det ingen sluker, de var igjen
nede på bunn. Det er naturligvis
ikke slik dette skal gjøres. Snørene
må opp med jevne mellomrom,
slik at en ser at de er i orden, at det
ikke er tang på for eks. Har det vært
fast i bunn må de apsolutt opp for
og se at det er i orden.
Nå har jeg ikke denne fra hans
egen munn, men er rett gjenfortalt

Vi var inne på Jon Johnsen og
hans hurtighet, det var ikke bare
at han var hurtig, han hadde så
mange jern i ilden at dagene ble
for korte, der han nærmest løp fra
det ene til det andre.
Tok småsild til ålefiske, så ut og
trekke og flu, så var det hjem for og
støpe, dette var etter at han hadde
kjøpt huset til Karl Finne. Her fikk
han egnerom for Jon fisket også
med bakker. Om våren var det lyrgarn senere makrell dorging, om
høsten hummerfiske. Jon og broren Halvor hadde også trålskjøyte, jeg mente og hadde hørt at de
brukte denne som losji båt når de
var nedover til Arendals kanten og
fisket med bakker, men hørte nylig
at dette var en overbygget livbåt?
På våre kanter var det så mange
bakkelag at det var trangt om plassen. Også med Jon hadde noen
hengt på litt ekstra, hvor det hette
at han hadde saksa liggende i tofteknekten og at han klipte lyrene
ut. Det kan nok ha ligget en saks
der men det lå antagelig også en
garnnål der? så han kunne lappe
et rift eller flenge om garnet hadde
vært fast i bunn, tror nok det er her
forklaringen ligger? Men da hadde
det jo ikke blitt noe moro historie
av det, så derfor måtte det dramatiseres noe, for her trenger vi minst
to klyper salt !
Jon var også fisker politi, hvor
han samarbeidet med lensmann,
dette gjaldt mest unnermåls hummer, og de som fisket i fredning
s tiden. Dette er pr. i dag overlatt
Kystoppsynet / Kystvakta, det
er ikke lenger fiskere med. Jens
Bruntangen var engasjert i mange
år, men det sluttet med han, som
var godt kjent i kriker og kroker. Nå
oser de full fart og har helst andre
gjøremål, så for tyvfiske er dette en
dårlig løsning slik jeg ser det. Det
ble fortalt om Jon et par episoder
hvor han tok den ene, nesten den
andre, men han fikk tømt kassa før
Jon tok han igjen. Her gikk det muligens noen store også, eller om
dette var til gal tid, og fredning.
Det ble kanskje litt mye om disse,men det var jo litt artig e historier.

Fortsetter neste nummer
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Oterøy er himmelen, for meg, sier Henrik Olstad. I 17 sommere har
han vært i Kragerøskjøærgården i minst fire uker om året. Det har
preget ham på mange vis, selv om han til daglig bor i Bærum.
Her forteller han om hvordan han har opplevd å vokse opp
i Kragerøskjærgården på sitt kjære Oterøy.

Oterøy
er himmelen
tekst: SIGBJØRN LARSEN

Da denne avisens redaktør var ung og lovende,
og vokste opp på Langøy så kom det alltid nye
og spennende Bærumsjenter hver 14. dag, etter hvert som familiene byttet på i hyttene. Det
kom som regel et par brev utpå høsten også, før
vi skjærgårdsguttene ble glemt. Men det kom jo
alltid en ny sommer….
Vi som kommer herfra har jo vår opplevelse
av hvordan det er å vokse opp her, men hvordan opplever de det? Hvilke minner og erfaringer sitter de igjen med, som kommer fra
Bærum i dag og får oppleve skjærgården i noen
hektiske uker på sommeren?
Etter å ha intervjuet 17 år gamle Henrik Olstad fra Bærum så ble jeg faktisk litt beroliget.
Denne gutten forteller ikke om jetset og stress
og jag. Han forteller om bading, seiling og jogging. Om å møte andre venner i ferien. Om å
svømme over sundet. Om morgenjogg med
mamma og padletur med pappa. Så er kanskje
ikke verden gått av hengslene likevel?
Jeg har vært der siden jeg var tre uker gammel, forteller Henrik. Hver eneste sommer
siden jeg var født. Etter hvert har vi blitt en liten venneflokk med hytte rett over hverandre,
som holder sammen i ferien. Vi har alltid kjent
naboene. For vi er der nede veldig mye. Noen
kommer til og fra. Andre er der hele sommeren.
Vi driver med båtkjøring og båtturer. Bading,
lek og vannsport. Vannski og tube. Jeg Kiter og
synes det er moro. Så seiler jeg Bb11. Jeg kan
seile. Har lært det av pappa. Med seilbåten
hender det at vi drar på turer nedover til Risør.
Vi overnatter i båten.

Vi kjører mye båt om sommeren. Drar på ekspedisjon til Jomfruland eller noen av småholmene. Legge ut en dregg bak båten og ligge der
og slapper av og koser oss.
Oterøy betyr nok veldig mye for meg. Mamma og jeg er aktive løpere. Det går en 4 kilometer løype inne på øya. Her er det veldig fint med
en løpetur om morgenen. Så padler vi kajakk.
Rundt Oterøy og rundt Skåtøy. En gang ble jeg
tippet rundt av en sel i Jomfrulandsrenna! Den
dukket opp og veltet båten. Pappa lo og jeg var
ikke redd. Det var en flokk på 15-20sel. De forsvant etter at jeg gikk i vannet.
Naturen i skjærgården er fin. Når det er veldig varmt i vannet og vi bor inne i et sund, så
hender det at vi smømmer over til hverandre.
Da svømmer vi et par hundre meter.
Når vi kommer til hytta så er det bestandig
ro. Ellers er det jo veldig mye som skjer. Her bestemmer vi litt selv hvordan dagene blir. Ikke
noe stress. I 5-6 uker på sommeren. Vennene
mine kommer fra Bærum, Trondheim, Drammen og Stavanger. Jeg gleder meg til sommeren! sier Henrik. Da skal jeg til Oterøy.
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Kajakktur med lillesøster Bergliot Olstad med seilbåten BB11 ved navn “Exit”
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Kom padl
med meg
Tidlig morgen ut Dypsund. Siolen gyller over sjøen og kajakken.

En padletur en grytidlig morgen mens solen gyller
over svabergene er en fin naturopplevelse. Det er mange
sund og velge mellom. Her er noen små glimt fra min.

Finn deg en fredet plett. Dra opp kajakken og ta et bad.

Jettegryta på Oterøy er en av de største vi har i skjærgården.
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Skåtøyveien på Face
Skåtøyveien har fått sin
egen side på Facebook.
Her oppfordres både
fastboende og hyttefolk
om å like siden. Skåtøy
Vel har enstemmig gått
inn for at det er en vei
med fast dekke som er
den eneste løsning for
Skåtøyveien fremover,
opplyser Geirr Dippner.

Skåtøy Vel har også opprettet en egen
veikomite, som kun har fokus på den
offentlige veien på Skåtøy. Skåtøyveien har alltid vært en kjærrevei, men
nå som trafikken har økt betraktelig er
veien under enhver kritikk.Vi som bor
på Skåtøy har i mange år nå betalt eiendomssskatt til Kragerø. Det samme gjør
alle som har hytte på Skåtøy og i skjærgården forøvrig. Eiendomsskatten ble
innført på Skåtøy med begrunnelse av
at Skåtøy var et bymessig strøk. Ingen
som bor på Skåtøy kan se noe som ligner bymessig på Skåtøy. Til og med den
offentlige skolen på Skåtøy legges nå
ned.
Vi har en klar appell til alle som har
hytte i Kragerøskjærgården, om å følge

oss og støtte oss på vår facebook side som
heter SKÅTØYVEIEN. Denne facebooksiden
er nokså ny, men vil bli mer og mer aktiv i

ukene fremover. Alt i alt bidrar de fastboende og hytteeierene i skjærgården med millioner av eiendomsskattepenger og er ellers

en stor økonomisk motor for hele Kragerø
kommune, sier Dippner.

Hvem drepte Bambi?
Det spørsmålet stiller viltforvaltningen i Kragerø seg etter at en
oppspist rådyrskrott ble funnet på Arøy. Dersom rådyret er tatt av
ørn, så er det første gang i Telemark.
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

I den siste tiden så har det vært
observert flere havørner regelmessig i Kragerøskjærgården. Dette
er Norges største ørn og en svært
kraftig jeger. At den kan ha gitt seg
i kast med et rådyrkje fra i fjor er
ikke utenkelig, men i så fall første
gang vi har registrert det i Telemark, sier Arne Sørdalen i viltnemda.
Grunnen til at mistanken går i
retning av den store rovfuglen er
at det er funnet to ”nedslag” på et
åpent jorde der rådyret må ha blitt
drept. Det ligger også flere utnappede hårdotter fra pelsen på snøen ved de to nedslagene. Det er
typisk fugler med slik napping av
pelshår, og ikke så karakteristisk
dersom rådyret er tatt av rev eller
gaupe.
– Det er en del havørn i området

nå, men dersom rådyret er tatt av
ørn, så er det i så fall første gang vi
har registrert det i viltforvaltningen i Telemark, sier Arne Sørdalen
i viltnemda.
Det er i alle fall helt tydelig at
fugler har forsynt seg av dyret, for
benet er helt renspist, og har tydelige merker etter nebb. Men dette kan like fullt ha skjedd etter at
en rev eller gaupe har tatt livet av
det først, sier Sørdalen. Det som
peker i retning av rev er at hodet
er borte. Det er typisk reven, sier
Sørdalen.
På Froste i Bamble ble det nylig
skutt en gaupe. I følge jegerne så
sporet de ni andre gauper i det aktuelle området. Det er to generasjoner siden at det ble sett gaupe
på Fluer, en av naboøyene til Arøy,
men i vinter kan den ha kommet
seg ut på isen fra Fossingfjorden
like ved Froste i Bamble. Dersom
det er gaupa som har tatt rådyret

er det også i så tilfelle første gang i
skjærgården.
Det er imidlertid ikke uvanlig at
rev tar rådyr. Den angriper gjerne i
hasene på rådyret. Et bitt her lammer dyret, og gjør det til et lett bytte for et rovdyr, dersom den klarer
å snike seg innpå dyret, ofte i perioder med dyp snø, slik at rådyret
har problemer med å komme seg
unna. Det er slett ikke dyp snø i
det området der rådyret er funnet,
og det har heller ikke vært det på
dette stedet i vinter.
Hvem som egentlig drepte
Bambi på Arøy utenfor Kragerø
er derfor et uoppklart mystrium.
Viltmyndighetene har nå registrert rådyrfunnet, med kommentaren mulig drept av ørn.
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ENDELIG
ENDELIG BÅTSESONG
BÅTSESONG
SERVICE OG LEVERING - DER DU BRUKER BÅTEN

NYHET I KRAGERØ OG BAMBLE
FRA GROMSTAD BIL & BÅT

NORDKAPP ENDURO 760 SPORT
m/ Evinrude DE 200 HX

KAMPANJEPRIS kr 599.400,-

KOM GJERNE INNOM OSS Å HENT
GROMSTAD BIL OG BÅT SIN EGEN
OG HELT NYE 2013 BÅTBROSJYRE!
Askeladden 535 Bowrider
m. Suzuki DF 90 TL

KAMPANJEPRIS kr 292.500,Veil: 321.500

KJØREMASKINER AV EDLESTE MERKE
OG HØY KLASSE!

XO 240 RS OPEN HIGHLINE
m. Evinrude DE225 PX/ICON

PAKKEPRIS fra kr 674.700,-

NYHET
KAMPANJEPRIS PÅ ZODIAC PRO OPEN 550 OG 650
SOM INKL. STOFFING • GARMIN 720 • MP3/DAB+ • KONSOLL- OG SETETREKK

ZODIAC PRO OPEN 550
m. Evinrude E 115 DPL/DSL

KAMPANJEPRIS kr 309.800,-

Gromstad Bil & Båt

KRAGERØ

Gamle Kragerøvei 24 - 3770 Kragerø / tlf 35 98 59 59 / www.gromstad.no
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