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Med opprettelsen av Kra-
gerøskjærgården Mon-
tessoriskole (KSM) har 
Kragerø fått sin første 

private grunnskole. For 
første gang har foreldre, 

uavhengig av bosted, mu-
lighet til å velge en alternativ skoleløsning 
for sine barn. Mange forbinder private skoler 
med skolepenger og strenge opptakskrav, men 
KSM er et gratis tilbud, der alle kan søke om 
plass.

KSM holder til i skolebygget på Skåtøy, og er 
en liten skole godkjent for 45 elever. Kombina-
sjonen av nærhet til naturen, spennende peda-
gogikk og en relativt 
beskjeden størrelse gir 
KSM unike muligheter 
til å skape en fantas-
tisk skolehverdag for 
elevene! Individuell 
oppfølging av det 
enkelte barn står 
sentralt og montes-
soripedagogikken gir 
flere praktiske veier til 
læringsmålene: Det 
skal være gøy å lære! 
Derfor benytter KSM 
friluftsliv, natur og 
kultur, IT, litteratur og 
språk aktivt i tverrfag-
lige prosjekter.

Respekt, samhold 

og et godt og inkluderende sosialt miljø skal 
prege hverdagen. Trygghet skaper grobunn for 
god læring og KSM har lærere som er til stede 
gjennom hele barnas skoledag. Én naturlig 
følge av dette er at voksne og barn både lager 
og spiser god og sunn skolemat sammen. Alle 
foreldre skal vite at barn fra hele Kragerø kom-
mune er hjertelig velkomne hos KSM!

Nysgjerrig og vil vite mer ? Ta en titt på www.
kragero-montessori.no !

Helle Dønvik
Kragerøskjærgården Montessoriskole
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-Du vet at det er ulovlig? -Å fiske med ruser? Min venn hjalp meg å få 
opp en ruse som satt fast på bunnen. Staten har gjort oss til krimi- 
nelle. Vi som har fisket med ruser i Kragerøskjærgården i generasjoner.  
Vi gjør altså nå noe ulovlig. 

På den andre siden bevilger staten økonomisk støtte via fylkeskom-
munen til fiskere som vil fiske med ruser, fordi det er et så miljøriktig 
fiske. Forstå det den som kan. 

Hvis ingen andre har sett det, så kan jeg opplyse om følgende. 
Myndighetene skaffer seg noen signalprosjekter som alibi, for å ta 
oppmerksomheten bort fra det som egentlige er problemet. Store  
fabrikkskip som soper havet rent utenfor kysten, slik at ingen fisk len-
ger finner inn i fjordene. Båter som tar opp tonnevis i et kast. Stor- 
kapitalen rår enten det er blå eller rød regjering. 

Tilbake står den tradisjonelle kystkulturen som den store taperen. 
Min bestefar fisket med ruser. Min far fisket med ruser. Mine forfedre 
helt tilbake til 1774 fisket med ruser. Men for meg så har det altså blitt 
ulovlig! Det mest miljøriktige fisket langs kysten vår. Fordi fisken lever 
inne i rusa og kan slippes ut igjen i havet hvis den er for liten. Den står 
pent på bunnen i motsetning til tråling som soper med seg koraller og 
hva som ellers måtte være i nærheten.

Sel, ærfugl og grågås finnes nå til alt overmål i Kragerøskjærgården. 
Ja, de har blitt så tallrike at det har blitt et problem. Fisket blir enda 
dårligere, og gressbakker og strender skites ned av gåsedritt. Hadde 
noen skutt en grågås eller sel utenfor en av hyttene til et hysterisk 
kvinnemenneske fra dyrebeskyttelsen i  Oslo i sommer, så hadde vel 
vedkommende åkt inn på vann og brød. Det hadde blitt en stor sak i 
avisene. ”Seldrap i skjærgården”. Ser det for meg. 

Faktum er at vi nå snart har beveget oss så langt inn i bevaringshys-
teriet og så fjernt fra naturen, at det snart blir unaturlig å høste av de 
ressursene som naturen rundt oss har å by på. Sel, grågås og ærfugl 
er utmerket mat, tilberedt på den rette måten. Bestandene er i svært 
god forfatning og økende, og tåler beskatning. Sel kan dessuten være 
fint marint for til oppdrettsnæringen. Nei, vi skal selvsagt ikke utrydde 
den. Vi skal bare legge opp til en bærekraftig beskatning.

Den første restauranten i Kragerø eller andre steder som ville ha 
satt opp ærfulgl, sel og grågås på menyen, kortreist mat, delikatesser 
fra skjærgården, ville garantert ha fått besøk. Om ikke annet så fra 
mat-tilsynet som ville ha funnet ut at dette var strengt ulovlig!

Denne byråkratiske dritten må knuses. Vi kveler næringslivet. Vi 
kveler initiativ og pågangsmot. Vi kveler kystkulturen som vi har levd 
av i generasjoner, til fordel for virkelighetsfjernt byråkrati, virtuell vir-
kelighet og overdrevne vernehensyn, som nærmest menneskeliggjør 
dyrene. En bykultur som ikke eier forståelse for folk som lever nær  
naturen. Fordi de selv mangler tilstrekkelig erfaringer med den. Like-
vel krever de å bestemme over dem som har utviklet sitt levevis her 
gjennom generasjoners erfaringer. 

Jeg påberoper meg derfor retten som urfolk til å fiske med ruser i 
skjærgården, og er villig til å ta min straff, lenke meg fast, og la meg 
bæres bort av hvem det skal være. Men kom ikke til meg å si at noen 
stusselige feriefiskere som tar opp en krabbe og en torsk i ny og ne, er 
de som skaper problemene, når fabrikkskipene ute i havet soper havet 
rent for tonnevis av fisk. Naturen vår flyter over av melk og honning, 
men staten stempler oss som kriminelle hvis vi høster av allmennin-
gen. Som vi har gjort det i generasjoner! Det er staten 
som er kriminell på vegne av storkapitalen, som kre-
ver større og større kvoter på bekostning av de små. 
Stopp raseringen av vår kystkultur! Ta allmenningen 
tilbake, og nåde den faen som drar opp mine ruser!

Snart ringer konvallklokker sommeren inn!
Snart skinner sol over kniplingsgardin!
Snart blomstrer ballblom, hegg og syrin!

Snart skinner solen til sene kveld,
Snart lyses krabber og fiskes makrell
Snart nytes hvitvin og ny pimpernell

Tenk om Bamble og 
Kragerø kunne ha 
spleiset på en  
container til hytte- 
avfall på Valle

Snart

Sigbjørn Larsen

Snart padler ærfuglnøstene små
Snart får vi jordbær med sukker på
Snart vil bryggedansen gå

Snart er det her i skjærgården sommer
Snart forelskelsen heftig flommer
Snart hvis du vil så kanskje du kommer?

Snart….
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arØY - KragErØ praktfull strandeiendom på vestsiden av
arøy. sol fra morgen til sen kveld

arøy 61, 3770 KragErØ
Praktfull strandeiendom på vestsiden av Arøy, kun 5 min. med båt ut fra Valle. Stor, selveiet tomt med
sol fra morgen til sen kveld. Stort og solid bryggeanlegg med god dybde. Utvendig badebasseng, egen
sandstrand og gressplen. Usjenert beliggenhet.
Romslig hovedhytte oppført 1993/94 med sjøutsikt fra alle rom. Anneks, sjøbod og badehus. Strøm og
borevann.

prisant.: Kr. 12.500.000,- + ca. 2,5% omk.

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

Eierform: Selveier
Byggeår: 1994

primærrom: ca. 95 m2

Bruksareal: ca. 100 m2

tomteareal: Ca. 5 mål
soverom: 3

Finnkode: 42217284

staBBEstad - KragErØ Fint beliggende

orremyrveien 3, 3770 KragErØ
Eiendommen er vakkert beliggende på toppen av en kolle på Stabbestad med noe utsikt utover
Kragerøskjærgården og kanskje en av norges beste 18-hulls golfbaner. Området byr på mange muligheter
og aktiviteter. På hotellet finnes det spaavdeling og nede ved havna finnes det både badestrand, Beach
Club og småbåthavn. 1. etg. inneholder: hall/trapperom, bad, teknisk rom med grovkjøkken, stue med dør
til terrasse, kjøkken og bod. 2. etg.: Tv-stue med utgang til veranda, bad og 4 soverom.

prisant.: Kr. 2.900.000,- + ca. 2,5 % omk.

Ansv.megler: Bjørn Helliksen – megler MNEF – Mobil: 40 40 19 77 – bjorn@m-o.no
Visninger: Etter avtale med megler

Eierform: Selveier
Byggeår: 2007

primærrom: 132 m2

Bruksareal: 134 m2

tomteareal: 1270 m2

soverom: 4
Finnkode: 41298436

sKÅtØY - KragErØ stor, solrik eietomt på 3,5 mål

skåtøyveien 58, 3780 sKÅtØY
Koselig hytte på 54 kvm. Solrik, selveiet tomt på hele 3,5 mål med noe sjøutsikt. Hytta ligger på vestre del
av Skåtøy, kun kort tur fra fergeleiet. Det er bilvei helt frem til hytta, og parkering på egen tomt. Hytta
inneholder soverom, kjøkken og lys stue med direkte utgang til terrasse.Toalettrom m/el-toalett. Tinglyst
båtplass i felles bryggeanlegg følger eiendommen. Uthus og utebod.

prisant.: Kr. 2.500.000,- + ca. 2,5 % omk.

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

Eierform: Selveier
Byggeår: 1969

primærrom: 54 m2
tomteareal: 3477 m2

soverom: 1
Finnkode: 40727616

sauØYa - KragErØ nydelig strandeiendom med lang
strandlinje, mye sol og bryggeanlegg med båthus

sauøya 29, 3770 KragErØ
Eiendommen ligger på sydspissen av Sauøya i Skåtøysundet i den nydelige Kragerøskjærgården.
Beliggende på en odde med lang strandlinje som går rundt nesten hele eiendommen. Sjarmerende utsikt
mot fjord, holmer og skjær og svært solrikt. Kort vei med båt til bl.a. Kragerø by og Skåtøy. Inneholdende
stor stue med spisestue, unik peis og utgang til overbygget terrasse, kjøkken, 3 soverom i hytten samt 2
soverom med egne innganger. Kjeller som går under mesteparten av hytta. Stor treplatting beliggende
riktig i forhold til utsikt og solforhold. I tillegg følger det med en badeholme og et utenforliggende skjær.

prisant.: Kr. 10.500.000,- + ca. 2,5 % omk.

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

Eierform: Selveier
Byggeår: 1946

Bruksareal: ca. 110 m2
tomteareal: ca. 5 mål
soverom: 5

Finnkode: 36468262
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Det er den reneste Robinson-ekspedisjonen for å komme 
frem til øyene her ute på kanten av Skagerrak. Den enkleste 
veien ut er å følge leden på innsiden av Stråholmen, så skrår 
du ut i havet, men pass opp for skjær nær øyene. Kommer 
du deg helt ut hit får du betalt i form av en helt fantastisk 
opplevelse ytterst mot havet. Du bør velge en stille solfylt 
dag, for her ute blåser det nesten alltid og kan være svært 
værhardt og det er ingen steder å gjemme seg. Holmene har 
ingen trær, men en fantastisk 
blomsterprakt. Rullestein, sva-
berg og sand. Øyene har ingen 
navn så vidt jeg vet. De ligger 
mellom Stråholmen og Stråholm-
steinen. Vi døpte stranden for 
Paradise Beach etter en fantastisk 
opplevelse på stranden. Dersom 
du er interessert i flora finner du 
blant annet Strandkål, Balderbrå 
og Kattehale her ute. Og er du 
ikke interessert i annet enn en 

kurv med hvitvin, laks og jordbær og en helt avslappende 
feriedag i solen, så er dette også stedet for deg. Dersom du 
har med medbragt selvfølgelig. Du kan vasse mellom øyene. 
Det er rullestein så du bør gå forsiktig. Rurene er spisse. 
Vannet er fantastisk klart her ute. Tang og tare kan studeres 
under vannflaten i brunt og gult og rødt. Hemmeligheter er 
noe man forteller til en og en av gangen, sies det. Nå vet du 
om min.

Welcome to  
Paradise Beach

Skal jeg fortelle deg en hemmelighet? Utenfor Stråholmen ligger det noen vakre øyer 

som ingen hvit mann har satt sin fot inntil 16. Juli. Øyene er nemlig fuglereservater 

store deler av året, men etter den 16 juli er fuglene ferdige med sitt og så stilles  

eiendommen til disposisjon for deg og meg. 

Strandkål

Du kan finne din ugenerte fredelige  
plett blant svabergene.
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3766 Sannidal, Kragerø. Tlf.: 35 98 47 60. www.sandtangen.no

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

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

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

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

Noe av det vi forhandler:

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

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

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

Vi trodde vi hørte feil, da Jernia 
ville markedsføre peiser og ovner 
i sommerutgaven av skjærgårds-
liv. Men så kom vi og snakket med 
Gregersen i ovnsbua hos Fridtjof 
Johnsens eftf, nå Jernia i Kragerø. 
Og så skjønte vi at det kanskje 
ikke er så galt som det hørtes ut. J

For det er klart du skal kose deg 
med sommeren og nyte den. Men 
vi vet jo alle at det kommer en 
høst og en vinter. Da er det hygge-
lig med en fin ovn eller peis som 
fungerer optimalt. Som er lekker 
og se på og som gir god varmeef-
fekt. 

Poenget er at du kan gå rundt i 
ovnsbua hos Jernia nå i ro og mak 
og titte og bestemme deg for den 
ovnen eller peistypen som du li-
ker best, og så kan du planlegge 
arbeidet i god tid sammen med 
Jernia i Kragerø. For de har også 
fagfolk som tar seg av monterin-
gen. De har i tillegg piper og rør 
og alt som hører til. 

Peiskos og rødvin på hytta til 
høsten? Den kan du sørge for i 
sommer!

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN       

Planlegg ovnskosen i sommer!

Tobias Gregersen hos Jernia i Kragerø.
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Victoria Hotel

Ta kontakt for nærmere info
0047 35 98 75 25

resepsjonen@victoria-kragero.no
www.kragero-hotel-booking.no

Vi har hotel og leiligheter forskjellige steder i kommunen  
– enten du vil bo i sentrum eller ytterst i havgapet

Skreddersydd opphold i Kragerø

Kragerø HOTeL BOOKINg

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

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

Gode
vinduer er en 

investering i et 
komfortabelt 

inneklima

Balkong- 
dører i mange 
utførelser og 
prisklasser

Skap din  
egen stil og 

atmosfæren i 
boligen -med 
flotte inner- 

dører

Ytter- 
dører for  
enhver  
smak

Rune Brekka leverer alle typer håndver-
kertjenester til hytter og hus. – Vi kan følge 
opp kundene langt tettere enn et Oslo-fir-
ma. Vi er i Kragerøskjærgården hele året. Vi 
tar ombygginger, nybygg og vedlikehold.

Kragerøskjærgården har endret seg mye 
bare på de årene jeg har holdt på. Nå er 
det så mange oppdrag i skjærgården at det 
har ført til en rekke nye arbeidsplasser for 
håndverkere, transportører og mange ulike 
faggrupper.

Kragerø er egentlig en luksus-pakke. Så 
vi merker jo også at det er roligere tider, 
men samtidig er perioden fra påske til 
sommeren hvert år nesten så vi ikke klarer 
å ta unna. Vi oppfordrer våre kunder til å 
planlegge, slik at løsningene kan bli rime-
ligere og kanskje til og med mer effektivt 
utført. Det kan ofte være en fordel å gjøre 
ting på høsten og vinteren. Så det er klart i 
god tid til neste sommer.

Kragerøskjærgården kan dessuten be-
nyttes hele året. I år har vi hatt en stor jobb 
på Jesper. Selv om det har vært is har det 

vært ferge til Jomfruland og taxibåt til Je-
sper. 

Faunen har også endret seg. Det er min-
dre fisk. Mer sel. Langt mer hegre og grå-
gås. Dette ble jo utnyttet til mat før. Nå 
skjer ikke det i samme grad. Tangen i sjøen 
har også endret seg. Før var det mye blære-
tang, nå vokser det opp en annen type tang 
og blæretangen er på retur.

Som håndverker synes jeg det er flott at 
folk får bygge. Det skaper jobber for oss, 
men det å sprenge bort helle fjellknauser  
synes jeg vi må være forsiktige med. Det er 
på en måte en irreversibel handling.

Rune Brekka og malerne maler nyinn-
satte vinduer med vakker belistning på 
Jesper, men Brekka vil ikke ta bilde av det. 
Våre kunder er private. Dette er deres pri-
vate steder og jeg vil ikke ta bilder av ting 
jeg ikke har klarert med kundene. De skal 
vite at de har full diskresjon når de ansetter 
oss. Vi er svært nøye med våre kunder. Det 
er de vi lever av. Skjærgårdsliv kan i alle fall 
bekrefte at det så svært så ordentlig og fag-
messig vakkert utført ut. 

Rune Brekka er tredje generasjon håndverker i  
Kragerøskjærgården. Bestefar Lars Brekka startet  
med husbygging og møbelsnekring på Roligheten  
på Gumøy. Det har familien holdt på med siden.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                    

Tredje generasjon håndverker
i Kragerøskjærgården

I det gamle Kragerø så var det mange låneord fra  
svensk, takket være svenske makrellfiskere, sjauere  
og gruvearbeidere som hadde kommet og slått seg 
ned i Kragerø. Min farmor sa ”inte” i stedet for ikke, men da vi forholdt 
henne det så sa hun: Nei, jeg sier inte inte jeg, det gjør jeg inte! Denne for-
men førte også til samentrekningene børnte, skante og månte. Du månte 
hoppe til havs da kunne hun finne på å si før jeg gikk ned til Vestre Langøy 
eller Malmtangen.

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.

Inte
“Kragerøsk”
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MASSASJEBAD
- et trygt valg

MASSASJEBAD
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- et trygt valg

MASSASJEBAD
- et trygt valg

Teknikk og orden i særklasse

3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk

Massasjebad 
for utebruk.  15 modeller. 

“High End” 

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

• Vanntrening gir høy forbrenning uten belastningsskader

REPARASJON  
AV HVITEVARER

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

www.wiikselservice.no
Bestill	service	her:

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

MASSASJEBAD
- et trygt valg

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))  
www.carlsenfritzoe.no 
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Hun var et grepa kvinnfolk. Hadde hender som en kar.
Hadde ku og gris og sau, og eide egen gard.
Kua hette Mølind, og den ville ikke gå
på beite hvis ikke Bærulda var med og  passet på.
Så hang hun opp et forkle der i jordet på et tre,
men da Mølind så en vakker dag plutselig fant ut det,
at Bærulda bare var et tre med kjøkkenforkle på
da gikk kua hjem og nektet  ut igjen og gå!

Hun hadde egen eiendom. Hadde egne holmer òg.
Hun solgte fra en hyttetomt, hvis hun trengte si og så.
En gang fikk Gunnar Pedersen et tilbud om en øy,
som vi har ledd av mange ganger, for det var ganske gøy!
Bærulda forlangte ikke hverken kuer eller okser,
men fem hundre kroner og to par underbukser!
Rett etter krigen så var det trangt for mange,
og de to par underbuksene de måtte være lange!

Hun hadde mange friere. En kar på hver en hånd.
Hun giftet seg med to, men var også samboer og sånn.
En dag kom presten ut og formante henne om 
at hun måtte se å gifte seg, og leve som en from.
Da ble Bærulda ergelig. Hun ville ikke vite av
at presten skulle mene no’ om hvem hun skulle ta.
Så presten åkte samme vei, som flere karer før.
Bærulda tok den hellige og kastet ham på dør!

Balladen om  
Bærulda Bæruldsen

Hun stod og stekte munker, der på kjøkkenet. Det blå.
Hun hadde i en eplebit, og rullet sukker på.
Fra kammerset lød sanger fra en platespiller, og
i bestestuen innenfor var mye rart å kikke på.
Her var sjømannslivet samlet. Der lå en kokosnøtt
og svaiet under bordet. En konkylie lå støtt.
Her var dekketøy ,og bilder og kinesisk porselen.
I hjørneskapet stod konjakk og krus av elfenben.

Hun levde her blant holmene. Slik skjærgårdskvinner gjør.
Hun strevde for sitt brød, og var flittig slik man bør.
I dag så ville hun vel kanskje ha blitt kalt en original,
men takke meg til det, fremfor ensporet og smal.
Så kommer du til Arøy, når syrinen blomstrer blå,
og du ser det hvite huset med gamle taksten på,
og et velstelt tun med bryggerhus, og glassverandaen,
så var det her hun bodde, Bærulda Bæruldsen!
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Dalaneveien 6A, 3770 Kragerø
Mobil: 901 26 034
e-post: fred@johnnyjensen.no
www.johnnyjensen.no

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

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

mesterhus.no

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

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

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

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

mesterhus.no

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

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

mesterhus.no

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

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

mesterhus.no

Byggmester

Johnny Jensen AS

NORGES STØRSTE HUSBYGGER  
ER I DITT NÆRMILJØ
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Det var øs pøs regnvær da jeg en 
kveld i våres dro nedenom Kil på 
min vei langs kysten. I Wesselgår-
den i Kil var lysene tent. Det røk 
fra bakerovnen i hagen, og inne 
var det stuvende fult. Dette i seg 
selv var en så bemerkelsesverdig 
tildragelse på dette tidligere slum-
rende sted at jeg fikk lyst til å teste 
det selv.

Som tenkt så gjort. Vi bestilte 
bord og ankom stedet en halv time 
etter klokken 2100. Normalt ville 
vel de fleste kjøkken ha stengt på 
denne tiden, men ikke i Wesselgår-
den i Kil. Her tok Nina i mot med et 
stort smil. Som dere ser er det fullt 
her i kveld, begynte hun. Det var 
midt under en av landskampene 
i fotball, og nesten ingen i restau-
ranten da vi ankom. Omsluttet av 
en varm glede over sine gjester ble 
vi likevel snart husvarme.

Vi valgte purreløksuppe, lam-
meskank og eplekake. En  kald 
perlende Carlsberg ble servert fra 
fatet og satt på bordet rett for-
an oss. Den holdt hva den lovet! 
Wesselgården i Kil har blant annet 
satset på øl og eget mikrobryggeri. 
Det er i tillegg utstilling på restau-
rantveggene av skiftende kunstne-
re, og i den tømmerlaftede gamle-
stuen like ved. Det er murt opp en 
stor pizzabakeovn i hagen, og lyk-
tene er tent på bordene både ute 
og inne. Til tross for tre ulike be-
varings- og verneregimer (Ja., du 
leste riktig. Tre ulike sett med by-
råkratiske regler å forholde seg til.) 
så har Nina klart å skape et rustikt 
og populært spisested i Kil. På ste-
det som Gud glemte og djevelen 
forlot. I alle fall har det ikke skjedd 
mye her etter at Nylands sommer-

Kragerø har fått sin Babette! Hun er på Wesselgården i Kil og heter Nina Wessel Toft. 

jazz-toner stilnet hen. Så langt inn 
i bunnen av Kilsfjorden som det 
går an å  komme. Er det mulig? Vil 
det gå? Vil noen komme?

Mange ville vel tenke slik? Etter 
å ha vært der så må jeg bare si; 
Dersom du ikke i sommer besøker 
Wesselgården i Kil, så har du kas-
tet bort sommeren i Kragerø! Det 
er få spisesteder i Kragerø, som 
gjør henne rangen som mester-
kokk stridig.  Først ankom nybakt 
varmt fucaccia-brød fra baker-
ovnen i hagen! Deigen har hevet 
langsomt i en uke. Det er det beste 
fucaccia-brød jeg noen sinne har 
spist. Fucacciaens hjemland in-
kludert!

Purreløksuppen virket lovende. 
Jeg stakk skjeen prøvende ned i de 
dype skålene med det herlige inn-
holdet. Den holdt hva den lovet. 
Sammen med det varme brødet 
var forretten perfekt etter en lang 
reise!

Så kom lammeskanken. Også 
den hadde vært en tur i den flotte 
steinovnen på utsiden. Da Nina 
tok av lokket seg duftene av ur-
ter, rotgrønnsaker og lammekraft 
berusende til nesen. Hun hadde 
anbefalt en flaske Barolo til lam-
met. Etter å ha løftet opp hver vår 
skank, som løsnet perfekt fra be-
net så snart gaffelen ble stukket i 
det møre kjøttet, så kunne vi bare 
skåle for kokken! Alt er hjemmela-
get fra bunnen av i Wesselgården i 
Kil mine damer og herrer! Her er 
ingen poser og bokser. Tror ikke 
engang hun har en boksåpner! 

Da vi skulle åpne her, så lå vi litt 
på etterskudd, med å få det hele 
ferdig, forteller Nina. Så vi satte 
opp en plakat i vinduet om dug-
nad! Det var kanskje litt vågalt, 
men det kom et tyvetalls mennes-

ker og hjalp til med å få det hele 
ferdig! Alle de som kom og var 
med på denne dugnaden har fått 
navnene sine på border og stoler 
i restauranten! Vi spiste på bordet 
Anita, med flott utsyn til eple-
kaken som stod på et glassfat på 
disken.

Men først lammeskanken. 
Skulle ikke forundre meg om den 
var kortreist fra Peder Aarø! I alle 
fall smakte den helt perfekt. Rot-
grønnsakene var nydelig avstemt, 
gulrøttene en anelse søte, nettopp 
slik de skal være! Urteblandingen 
perfekt smaksatt. Jeg tenkte ikke 
et øyeblikk på pepper eller salt 
gjennom hele måltidet.  Her had-
de vi ankommet et spisested i Kil 
etter klokken 21 på kvelden og fikk 
en lammeskank som var Provence 
verdig. Og vinen som ble anbe-
falt til var så rund og avstemt og 
perfekt temperert at vi mistenker 
Nina for å ha noe stort på gang her 
i gården!  

En av gjestene kom innom med 
dette bildet, forteller Nina, og hek-
tet ned et sort hvitt Kilspanorama 
fra veggen. Her kan vi se hvordan 
det så ut i Kil før, sier hun. ”Lykke 
til med sommeren!” stod det bak-
på bildet, som viser Kil før bilenes 
og plastbåtenes tid.

Nå steker jeg den siste pizzaen! 
Sier hun og farer forbi med en ste-
kespade med en pizza med mas-
se herlig fyll på. Vi hadde akkurat 
krystet den siste saltbakte poteten 
(også de et kapittel for seg! Skrel-
lede saltbakte poteter. Halvinger. 
Åhåhåå!) for å få med oss det siste 
av urtesausen på asjetten. Vi sjok-
ket etter Nina ut i hagen. Steino-
vnen ute holder 200 grader. Det 
lyste så koselig fra bålet der inne. 
Pizzaen inn i ovnen. Det kreves 

Babettes gjestebud i Kil
mange og lang erfaring for å bli en 
god steinovnskokk. 2 minutter før 
du må snu pizzaen i den varme ov-
nen! Hele pizzaen klar på fire mi-
nutter og så god den blir. Hvorfor 
er det ikke flere som steinsovns-
baker pizza i hagen, tenkte jeg. Vi 
har stukket hodet vårt inn i alle de 
steinsovner som vi kunne finne i 
Europa før vi bygget vår egen her 
i Kil, forteller Nina. Du må passe 
på så bålet brenner slik og så. Nina 
forklarer mens pizzaen snus med 
øvet hånd med den store bakste-
spaden. Åja, tenkte jeg. Det er en 
hel vitenskap dette. 

Vel inne igjen ankom eplekaken 
og isen. Er den også hjemmela-
get? spurte jeg. Nina bare så me-
getsigende på meg, og jeg skjønte 
at dette var kveldens dummeste 
spørsmål. Selvsagt var den hjem-
melaget. Selvsagt var den god. 
Ute i sommerkvelden ventet ta-
xibåten. -Det er langt inn hit, sa 
sjåføren da vi ankom. -Vend deg 
til det! svarte jeg, om bord i bå-
ten. Dette kommer til å bli en av 
dine mest besøkte destinasjoner 
i sommer! På under syv minutter 
var vi i Kragerø. Langt? For å opp-
leve Babettes gjestebud i Kil? Jeg 
hadde kjørt 22 mil fra Bærum for 
å oppleve dette! Nå kunne bilen 
stå på brygga i Kil, mens jeg suste 
utover til hytta i en taxibåt i Nor-
ges vakreste skjærgård.  Etter å ha 
besøkt Babette, alias Nina Wessel 
Toft på Wesselgården i Kil. 

Purreløksuppe og fuccacia.  Lammeskank. Eplekake og is.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN
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Babettes gjestebud i Kil

Kil før i tiden.Kil i dag.

Nina Wessel Toft lager en ny herlig  
hjembakt pizza i steinovnen.
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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

BravoDesign

Velkommen innom til  

en hyggelig handel

til Dame: 
Kjoler
Bluser
Skjørt
Bukser
Topper
Gensere
Jakker
Kåper
Vårfrakker
Pels og saue- 
skinnsvarer
Sommer dunjakker
Fargerike vesker
m.m.

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

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN

Det er tøffe tider i byggebransjen 
og marginene presses stadig ned-
over. Johnny  Jensen er totalentre-
prenør. –Vi tar både små oppdrag 
og til oppdrag med nøkkel i låsen 
fiks ferdig i døra, sier Skarpodde.

14 ansatte med eventuelle sam-
arbeidende underleverandører 
sørger for effektiv utnyttelse av 
ressursene og står på for kunde-
ne. Selskapet er en av de største 
entreprenørene i Kragerø. Johnny 
Jensen har bygget flere leighets-
prosjekter i Kragerø for KBBL, 
blant annet Hvitveissveingen og 
Nordraaksgate.

Hovedtyngden av våre arbeider 
skjer i skjærgården, sier Skarpod-
de. Men vi arbeider hvor det skal 
være.  Nå er det den første vis-
ningshytta i Ørvikfeltet som gjel-
der. Gravemaskiner, sager, laste-
biler og snekkere i fullt arbeid. 

Med flotte store panoramavin-
duer slippes lyset og utsikten rett 
inn i stuen. Hytta har moderne 
arkitektur og er holdt i lyse farger. 
Det er vel egentlig bare å ønske 
lykke til med visningene!

Med flott utsikt over sjøen ligger visnings-
hytta til det nye hyttefeltet ved Ørvik på 
Stabbestad. Hytta bygges av Johnny Jensen, 
og vi ønsker folk velkommen til å se hvor 
fint det blir, sier Fred Skarpodde hos  
Johnny Jensen.

Hovedtyngden av  
oppdrag i skjærgården
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Våre åpningstider for sommeren 2013:
 
Fra søndag 23. juni (sankthansaften) - 
til og med 4. august
Mandag - Fredag: 08:00 - 21:00
Lørdag: 08:00 - 18:00
Søndag: 10:00 - 18:00

Tlf. 35 98 15 30

lørdag 13. og søndag 14. juli

velkommen til  
2 hyggelige familiedager!

ved Velhuset/skolen. Åpent 11-16

Jomfrulandsdagene

Jomfruland Vel

lørdag:
l Ekstriørbedømming av hest  
 + utstilling av div. smådyr

Begge dager:
l Pilkast
l Posekast
l Tipping på godteri
l Fiskedam
l Hesteskokast
l Åresalg
l Basar/utlodning
l Kafésalg
l Salg fra grill

søndag:
l Sykkelritt
l Loppemarked (starter kl. 11.00)
l Stor auksjon

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

Byggmester

Olaf Haugland

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

Se vår nye huskatalog med en rekke moderne og også  
tradisjonelle bolighus, www.konsmohus.no
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Et selskap med sterk lokal forankring,
som gir deg lys og varme til meget

konkurransedyktige priser

Ditt lokale

kraftsenter!

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

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

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

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

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

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

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

Tlf. 35 98 48 00  -  www.krageroenergi.no
Kragerø Energi Installasjon AS
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Leif Harald Sagedal foran inngangen til 
grevinne Wedels gruve.

Historisk funn i gammel gruve
Et flere hundre år gammelt hjul ble funnet 
i forbindelse med at grevinne Wedels gruve 
på Langøy nå settes i stand for besøkende.

Her ser vi Leif Harald Sagedal med 
hjulet som ble funnet i grevinne 
Wedels gruve på Langøy. Hjulet 

ble funnet i forbindelse med opp-
ryddingsarbeidene som gjøres for 
å sette den gamle gruven i stand 

Et unikt historisk funn er gjort i grevinne Wedels gruve på Langøy.

Også den gamle Stigergården er satt i stand for overnatting og kan huse opp til 30 personer. 

for besøkende. Hjulet antas å 
være flere hundre år gammelt og 
er et svært kraftig hjul. Antakelig 
ble hjulet benyttet på en av vog-
nene som ble dratt av hester for 
å få jernmalmen ut fra gruven. 
I gruven er det også funnet en 
mengde små hestesko. Antakelig 

er det hester av den gamle 
norske typen som har vært 
benyttet i malmgruvene på 
øya. De som vi i dag kaller 
for islandshester.

Hjulet representerer en 
svært viktig industriell epo-
ke på Langøy. Gjennom 200 
år var  gruvene på Langøy 
sammen med jernverkene 
i Fritzøe og Bærum Norges 
desidert største industrielle 
virksomhet. Dette hjulet er 
så vidt vites det eneste som 
er bevart fra denne tiden.
Funnet av hjulet ble innrap-
portert til Berg, Kragerø Mu-
seum, men der var man ikke 
interessert i dette funnet, 
i følge en av dem som var 
med på å finne hjulet. Hjulet 
er nå ferdig konservert og en 
svært flott kulturgjenstand 
fra denne gruven som blant 
annet også har Norges leng-
ste fyrsatte gruvestoll. 
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KJØTTFORRETNING - 3770 KRAGERØ
Storgata - Tlf. 35 98 14 19 - 35 98 19 16 - Tangen 35 98 20 84

Org.nr. 910 847 759 MVA - Bankgironr. 2655.05.01111

KJØTTFORRETNING
Storgt. 12 – Tlf. 35 98 14 19
KJØTTFORRETNING

Storgt. 12 – Tlf. 35 98 14 19Tlf. 35 98 14 19 • www.brodrenebrubakken.com

BRUBAKKENS 
store pølseutvalg 
finner du også 
i flg. utvalgte 
butikker:

Meny Myren. Skien
Meny Flåtten. Porsgrunn
Meny Rising. Skien
Meny Saga. Skien
Meny Lietorget. Skien
Spar Toppen Skien 
Spar Langesund

Skafferiet. Oslo
Gutta på haugen. Oslo
Gastro. Oslo
E & G Delica. CC Vest. 
Oslo
Maschmanns  
Matmarked Skøyen

Ica Brotorget. Stathelle
Ica Amfi Kragerø. Sannidal
Joker Brevik
Nærmat Valle
Spar Valle
Spar Drangedal
Meny Seljord

Fo
to
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ug

o
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an
d
e

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                      

Her har de fått på seg sommerhabittene 
på skinn, i sommerenga og i litt mer røffe-
re miljø. Lokale modeller gjør seg nå best! 
Her er det mange fine nye sommerklær for 

enhver anledning. I vår kom det busslaster 
til Bravo Design på motevisning. Vi spår at 
interessen ikke blir noe mindre med Silje og 
Silje i stallen.

Silje og Silje  
priser sommeren
Silje Kjærra Pedersen og Silje Strand er valgt ut som 
modeller til å vise sommerkolleksjonene i Bravo Design, 
skinnbua.
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Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad | Telefon 35 97 11 00 | Booking 35 97 11 50 | booking@krageroresort.no | krageroresort.no

Stor beachclub med båtplass og alle fasiliteter!
Stabbestranda gir deg tilgang til 80 båtplasser fem 
minutter med båt fra Kragerø sentrum.  

- Dusj og toalett
- Restaurant
- Stupetårn
- Klatrevegg rett fra vannet

GRATIS gjestehavn dagtid, og kun kr. 250,- pr. natt.

Kragerø Resort ligger vakkert plassert på 
Stabbestad utenfor Kragerø.

Med skjærgården som nærmeste nabo kan 
vi tilby et unikt konsept med alt fra velvære 
i spa-avdelingen til skreddersydde aktiviteter.

Overnatting i dobbeltrom
Fra kr. 850,- per person per døgn.
Pris inkluderer frokost, inngang til 
spa og treningsanlegg

Overnatting i suite/familieleilighet:
Fra kr. 1150,- per voksen og kr. 250,- per barn.
Pris inkluderer frokost, inngang til spa og treningsanlegg.

- Beachvolleyballbane
- Bocciabane 
- Lekeplass for barn 

Besøk kragerø resort via sjøvegen
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Perlen blant kystbyene
KRAGERØ
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Menys betjening er for anlednin-
gen iført gule t-skjorter med opp-
fordringen til kundene. Den er det 
mange som følger. Meny Kragerø 
har en velfylt ferskvareavdeling 
med alt du kan tenke deg på gril-
len. Laks med hvitløkssmør, laks 
med pesto, lammeskanker, mari-
nert og umarinert kjøtt til mange 
forskjellig anledninger. Det mes-
te smaker egentlig veldig bra på 
sommer-grillen, så det er bare og 
forsøke seg. Og så har Meny selv-
sagt alt tilbehøret, greske potetsa-
later hjemmelaget hos Meny. Og 
en rekke andre ting som du måtte 
ønske deg til grillmåltidet. Og be-
tjeningen på Meny kan grill, så det 
er bare å spørre!

Spør oss om grillmat!
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN



Skjærgårdsliv

29

Finn oss på bogront.no

BoGrønt Ørvik
Plantemarked

Man - fre 09-20 (kl. 17.00 etter 1. juli)  l  Lørdag 09-16  l  Søndag 12-16

Dalaneveien 2, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 36 00

Veksthusa våre bugner av sommerblomster

59,- 49,- 200,-
100,-

9.990,-
149-

99-
Stort  

utvalg i 
hageroser

Flotte
Surfinia

Flotte
Geranium

3 stk
Hageheller

4 stk
Verbana

3 stk
Margeritter

Bogrønt  
plantejord

Stort utvalg  
i busker,  
trær og 
stauder

6 pk

Kr Kr Kr

KrKr

Kr

Milano Hjørnsofa
med  
glassbord

Skjærgårdsliv Skjærgårdsliv
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«Aldri så galt at det ikke er godt for noe», tenker jeg idet jeg en vårdag rusler ned mellom 
Smestad og Radiumhospitalet på jakt etter Ekely. De rev Munchs villa, men bygget i hvert 
fall disse kunstnerboligene som gir lys og luft til levende kunstnere av i dag. til Jomfruland
Fra Ekely

Tekst: Katja Cecilie Ræder Aarflot, foto: Martine Linge, Lars Petter Paulsen.

En av dem som bor her, er    
Martine Linge. Hun er skulptør av 
yrke og utdanning, 53 år gammel, 
og datter av den berømte båtkon-
struktøren Jan Herman Linge. 
Hun viser vei gjennom gang og 
stue før vi kommer til atelierde-
len av huset – et nydelig rom med  
store, nordvendte vinduer og høyt 
under taket. Arkitekturlegendene 
Wenche og Jens Selmer står bak 
de «nye» kunstnerboligene på 
Ekely, som ble bygget på 1950 og 
60 tallet. 

Atelieret er fullt av drivved, 
gamle sjøkart, skisser, trykk og ar-
beidsprøver i diverse materialer. 
Alt skal prøves ut i møte med Jom-
fruland, ser det ut til. 

– Jeg hadde vært mye på Jom-
fruland før jeg fikk stipendiet, for-
teller Martine. 

– Min manns familie har hytte 
der, og vi har feriert på øya i man-
ge år. Men å ha stipendiet og bo 
på fyret og jobbe der alene utover 
høsten er noe helt annet. Jeg følte 
meg så privilegert som kunne bru-
ke all tid og plass bare på meg selv 
og kunsten, uten å rydde bort eller 
tenke på middag, sier Martine. 

– Jeg gikk rundt med kamera 
og skissebok om dagen, og satt 
inne og tegnet om kvelden. Det 

var som et stort rom som åpnet 
seg, idet jeg tok farvel med alle 
daglige forpliktelser. Min erfaring 
med slike stipendopphold er at de 
gir en veldig ekstra dimensjon av 
konsentrasjon. 

Hun er ingen nybegynner når 
det gjelder arbeidsstipendier. I 
1994 hadde hun Nordisk gesteate-
lier Sveaborg i Helsinki, og i 2006 
hadde hun et tilsvarende atelier-
stipend i Dale i Sunnfjord. Begge 
var på tre måneder. –Jeg har alltid 
vært veldig interessert i hva et sted 
er –  det å finne det stedsspesifik-
ke. Landskapsprosjekter har jeg 
på en måte alltid jobbet med, i og 
med at skulptur er mitt fag. Hun 
har hatt flere store utsmyknings-
oppdrag, og er vant til store løft 
og harde tak med stein og andre 
tunge materialer. Denne gangen 
ser det ut til å bli en sart og an-
nerledes utstilling. - Jomfruland 
er annerledes enn alt annet. Jeg 
ble veldig opptatt av å ikke etter-
late meg noen synlige spor på øya, 
forteller Martine. Arbeidene i ate-
lieret har en grunntone som viser 
nærhet og respekt for materialene 
og naturen.

-Jeg har laget meg et Jomfru-
lands-arkiv, forteller hun og viser 
fram en mappe med diverse trykk, 

tegninger og «løsøre» fra øya. 
En død fugl er blitt gjenstand for 
trykksverten, og resultatet er et 
skremmende naturtro «portrett». 
For ikke å snakke om nisen hun 
fant på stranden etter stormen. 
Den er blitt et større grafisk verk. 
Ingenting skal være uprøvd, synes 
å ha vært mottoet underveis. Re-
sultatet er en form for «lojalitet» 
til oppholdet som man skal lete 
lenge etter. En rask telefon til Kra-
gerø Kunstforening bekrefter mis-
tanken. –Det er veldig varierende i 
hvilken grad vi føler at utstillinge-
ne i etterkant er et resultat av opp-
holdet. Men vår erfaring er at de 
gangene publikum kan fornemme 
Jomfrulandsoppholdet gjennom 
kunstnerens øyne, så slår dette 
absolutt best an, forteller Brith 
Kolltveit. Hun er styremedlem og 
mangeårig ansvarlig fra kunstfo-
reningens side for utvelgelsen av 
Jomfrulandsstipendiater. I juryen 
sitter hun sammen med repre-
sentanter for Telemark Kunstner-
senter, Telemark Fylkeskommune 
og Kragerø Kommune. – Den 
som mottar Jomfrulandsstipen-
diet står fritt til å bruke oppholdet 
som de vil. Vi tilbyr to måneder i 
fyrvokterboligen på Jomfruland 
(september - oktober), kr.25 000,- 
samt en utstilling i Kragerø Kunst-

forening den påfølgende våren. 
For oss i kunstforeningen er sti-
pendiet et aktivum og en viktig del 
av foreningens arbeid. Vi blir jo en 
form for vertskap for stipendiaten 
etter at de er kommet i land, for-
teller hun.

Martine er overrasket over hvor 
inspirert hun ble av Jomfrulands-
oppholdet. –Jeg hadde vel tenkt 
at dette stipendiet ville vare de to 
månedene på øya, pluss noe job-
bing  senere med ferdiggjøring 
før utstillingen i mai. Men det 
har grepet meg fullstendig, og jeg 
har ikke kommet meg ut av Jom-
frulandståka enda, ler hun. Det 
er fortsatt mye mer å utforske og 
mange avgjørelser å ta i materialet 
før hun sier seg fornøyd. –Og jeg 
koser meg med det. Jeg fikk noen 
gode venner der ute og gleder meg 
til å komme ut igjen til somme-
ren. Da vil jeg nok se Jomfruland 
med nye øyne, smiler Martine 
Linge. Men først altså; utstillingen 
«Randsoner» i Kragerø Kunstfore-
ning 25. mai – 16. juni.

En del av dette prosjektet vil 
også bli å se på årets Jomfrulands-
utstilling og på Haga Kystkafe ut-
over sommeren.

Jomfrulandsstipendiet:

Deles ut hvert år til en kunstner 

(må være medlem i godkjent 

kunstnerorganisasjon; NK, NBK el-

ler lignende). 

Består av kr 25 000,- pluss to må-

neders opphold i fyrvokterboligen 

på Jomfruland utenfor Kragerø. 

Stipendiaten forplikter seg til å 

avholde en utstilling i Kragerø 

Kunstforening påfølgende vår.

Søknadsfrist er 1. juni hvert år.

Martine Linge: født 1959 i Oslo. 

Bor og arbeider i Oslo.

Bachelor of Fine Arts fra CCA, 

Oakland i California. 

Statens Kunstakademi  i Oslo. 

Bodd på Ekely siden 1997. 

Jobber med skulptur, tegning 

og nå også trykk.
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I det gamle Kragerø så var det mange låneord fra svensk, takket være svenske makrellfiskere, sjauere og gruvearbeidere som 
hadde kommet og slått seg ned i Kragerø. Min farmor sa ”inte” i stedet for ikke, men da vi forholdt henne det så sa hun: Nei, 
jeg sier inte inte jeg, det gjør jeg inte! Denne formen førte også til samentrekningene børnte, skante og månte. Du månte 
hoppe til havs da kunne hun finne på å si før jeg gikk ned til Vestre Langøy eller Malmtangen.

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.

Inte

“Kragerøsk”
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Jernbanetorget, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 16 68  -  post@jernia-kragero.no

VI HAR DET DU TRENGER FOR Å HOLDE VARMEN!

Høsten kommer fort!Høsten kommer fort!

Støpejern 
Store sideglass og et flott innsyn til bålet 
Vinner av Red dot design award,  
merket for god design m.fl. 
Praktisk med askeløsning og skakerist 
 Mulighet for uteluft 
 Kan monteres dreibar  
 i 360 grader

NYHET!
Nå kommer den populære Jøtul F373 
også i hvit emalje!

22.490,-
Veil. pris: 

DENNE KAMPANJEN KJØRER VI UT JULI  
I TILLEGG TIL  
KAMPANJEPERIODEN  10-29 JUNI!!

Skjærgårdsliv Skjærgårdsliv
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Langsomt glir båten ut fra brygga. 
Det er strålende sol. En perfekt 
dag på vannet. Sakte ut i åpen sjø. 
Så legges båten i plan. Nordkapp-
båtene som opprinnelig kommer 
fra Sarpsborg, har et design som 
er bygget for fart. Med særdeles 
gode sjøegenskaper, sier Gau-
tefald. Med de kraftigste moto-
rene så gjør båten glatt 45 knop. 

Gromstad Bil og Båt er en av de 
forhandlere som har vært lengst 
i markedet. Mange Oslo-folk kjø-
per heller båten sin i Kragerø. For 
da vet de at de får service lokalt 
året rundt. Gromstad har også 
vinteropplag og utfører vedlike-
hold på båt og motor, sier Runar. 

Om våren leveres båten sjøsatt 
ferdig vasket og polert og over-
halt med nøkkelen i. Nordkapp-
båtene intet unntak i så måte. 
Folk som kommer på hytta for 
noen få sommeruker vil gjerne at 
ting skal virke i ferien. Da er det 
viktig at alt er på stell. Men husk 
og vær tidlig ute med bestillingen 
foran sesongen. I den mest hek-
tiske perioden er det opp til 14 da-
gers ventetid på å få ut båten. Da 
går vi på høygear, sier Gautefald. 

Hvor mange tusen båter og mo-
torer det har blitt opp i gjennom 
årene for Gromstad.bil og båt har 
vi ikke tall på, men at vi har le-
vert flere tusen båter og motorer 

er i alle fall sikkert. Kundene er 
fornøyd med den service og tilbud 
vi har og kommer tilbake når de 
skal kjøpe nytt. Det er vi glade 
for. Derfor anstrenger vi oss også 
litt lenger for våre faste kunder. 
Nordkapp-båtene kommer i utfø-
relser fra 15-25 fot. – Nordkapp-
båtene er perfekte landsted-båter 
for Kragerø-skjærgården, sier 
Gautefald. Du kan cruise rolig og 
stille på tur, eller du kan komme 
deg kjapt fram og tilbake til hytta.

De nye Nordkapp-båtene er designet for fart 

Designet 
for FART

En hel stall med hestekrefter setter seg næmrest lydløst i bevegelse samtidig

Runar Gautefald vrir om nøkkelen på det sm
ekre skroget
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SKAGERAK TREPLEIE

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
Tlf. 90 76 15 76
Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

TREND   2013 Fasadeprodukter AS 
Din totalleverandør innen solskjerming

FA

SADEPRODUKTER

G A R A N T I

So
m vi

st 
i B

ONYTT!

> SKAP DIN EGEN UTELOUNGE

  V

INDKLASSE 3

G A R A N T I

  V

INDKLASSE 3

G A R A N T I

  V

INDKLASSE 3

M A R K I S E R

  V

INDKLASSE 3

G A R A N T I

 Inntil

–30%
 rabatt på utvalgte

produkter 

VINTERKUPP

Screen Garasjeporter Spabad

www.fasadeprodukter.no SOLSKJERMING – GARASJEPORTER 

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. 

Ring GRATIS: 800 80 488

MARKISER, PERSIENNER
GARASJEPORTER OG SPA

Våre dyktige salgs-
konsulenter er alltid 
klare til å hjelpe deg!

Morgan Thoresen
Tlf: 976 72 550 

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

  V

INDKLASSE 3

G A R A N T I

  V

INDKLASSE 3

M A R K I S E R

  V

INDKLASSE 3

G A R A N T I

Som vist  i BONYTT!

SOMMERKUPP!

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

– noe å glede seg til

EktE glEdE i Badeparken!
Ta med hele familien på badeferie til 
Quality Hotel & Resort Skjærgården i Langesund. 

For booking eller spørsmål, kontakt oss på tlf.:

35 97 81 00 eller e-mail: 

qr.badeparken@choice.no 
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Nordbohus SA-bygg AS
Kragerø  I Telefon: 90 18 40 03  I E-post: leifharald@sabygg.as

NÅR FagkuNNskap TELLER
NYBYgg Og REpaRasJONER aV HYTTER Og Hus

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.

Stuen er rommelig med heldekkende 
glassfasade ut mot sjøen.

Soverommene har vakkert  
overlys fra himmelen.

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.

Soveromsrekken har dører og vinduer ut 
mot en vakker gressbakke som strekker 

seg ned til svabergene ved sjøen.

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.

Låsen på 
boden er 
kamuflert, 
så den ikke 
synes fra 
utsiden. Det 
skal være 
mest mulig 
rene flater.

Arkitekt LUND HAGEM  
har plassert hytta meget 

godt i terrenget.
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Fliser
Badekar / Massasjekar

Baderomsmøbler / Baderomstilbehør
Blandebatterier / Dusjsett / Dusjløsninger

Inneklima / Utemiljø
Kjøkken / Vaskerom

Klosetter / Servanter/Bidet
Varmtvann / Varme / Energi

Kilsveien 21, Sannidal
telefon 99 39 56 54

35 10 01 54

åpningstider 
søn-tors 13-23
fre-lør    13-24
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Dette er en historie fra okkupa-
sjonstiden Ruth har fortalt. Ruth 
var tretten år da dette hendte, og 
de yngre brødrene hennes, Frants 
og Ivar, husker også denne opp-
levelsen godt. Gundersen, som 
senere ble min svigerfar, var baker 
og konditor i Kragerø, men måtte 
slutte etter råd fra doktor Bentsen 
på grunn av store åreknuter som 
resultat av mye stående arbeid 
på harde gulv. Han kjøpte går-
den Saltverksmyr på Jomfruland 
sammen med sin far som var pen-
sjonert sjøkaptein. Ved siden av 
gårdsarbeid tok han seg annet ar-
beid, deriblant for fyrvesenet. Det 
er her historien begynner.

 Det var tre hollandske sjøfolk 
som ble tvunget til å seile for tys-
kerne på norskekysten med de 
spesielle kanalbåtene. Jeg husker 
de lå ved kai i Kragerø av og til. En 
dag hadde de tre bestemt seg for 
å sabotere denne transporten ved 
å senke båten. I følge Frants teori 
kunne dette godt ha vært utenfor 
Jomfruland, slik at de i livbåten 
ble ført med strømmen vestover 
til Lyngør fyr, hvor de kom i land. 
De regnet med at tyskerne straks 
var på sporet, så de ville prøve å 
komme seg til Sverige så fort som 
mulig. Fyrmesteren på Lyngør 
kjente Gundersen meget godt, så 
han rådet dem til å komme seg til 
Jomfruland og kontakte Gunder-
sen for å søke hjelp hos han. Det 
gikk ikke lang tid før motoren i 
båten de kjørte mot Jomfruland 
streiket, så de måtte ro det meste 
av veien. De fikk landet båten og 
skjult den godt like ved bryggen 
til Gundersen. De fikk kontaktet 
Gundersen og ble holt skjult på 
låven med kost og losji der til mo-
toren var reparert. Ruth husker at 

hun stusset da de laget mat med 
dobbel mengde av det som var 
vanlig. Ungene skulle jo ikke vite 
at det lå folk i dekning på låven, 
men hun forsto at noe spesielt var 
på gang. Motoren som streiket var 
en liten totakter av samme type 
som Gundersen selv hadde, så 

minner fra

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

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.

Tyskerne søker etter bevis på at noen har vært i dekning her. 
Tegnet av Johannes

Tysker med tårer i øynene over dette 
lille barnet. Tegnet av Johannes

Leif Gundersen. Tegnet av Terje Nielsen

med den gode kjennskapen han 
hadde, ble motoren reparert. 

De stakk av gårde igjen anta-
geligvis midt på natten med kurs 
for Sverige. Det var ikke helt ufar-
lig å ta seg av tre sabotører som 
var på flukt, og Jomfruland var 
langt fra noe trygt sted. 
På Løkstad var det 
stasjonert en tysk 
vaktstyrke, og en 
farlig nazist fra 
Oslo bodde mye 
på Jomfruland på 
den tiden. Båtlosene 
i Kragerødistriktet skyg-

get unna øya så godt de kunne. 
En tid senere kommer det flere 

tyskere sent en kveld til gården. 
Familien Gundersen var gått til 
ro for natten. De ble vekket opp 
alle sammen og det ble foretatt en 
meget grundig husundersøkelse. 
Ungene ble vitne til noen uhyg-

Hollenderne i livbåten etter å ha senket  
fraktebåten. Tegnet av Johannes

gelige scener som de aldri kom-
mer til å glemme ved å se sin far 
i nattøy truet med våpen. En stor 
koffert og en kiste vakte spesiell 
interesse og disse hadde de ikke 
nøkkel til. Dette var noe som var 
satt til oppbevaring for noen i fa-
milien og som skulle hentes når 
krigen var over. Tyskerne brakk 
opp låsene og undersøkte innhol-
det grundig. Det var for det meste 
skipsførere i familien, og innhol-
det var klenodier fra mange land 
som de hadde innført. Dette var 
ikke det de hadde ventet å finne, 
så de lot det være med det. Heller 
ikke annet ble funnet på gården 
som kunne hentyde at noen had-
de vært i dekning der.

I alt styret som foregikk så opp-
daget fru Gundersen en tysker 
som sto over vogga til den minste 
ungen og strøk henne over håret 
med tårer i øynene. Han fikk gjort 
seg forstålig med en forklaring 
om at han hadde reist fra en liten 

unge i Tyskland. Etter en stund 
forlot de gården, og man kan jo 
danne seg et bilde av hvordan det 
var der etterpå. 

Gundersen var spent på hvor-
dan det var gått med flyktnin-

gene. Det gikk en tid, så 
fikk han lese i Budstik-
ken at de var kommet 
vel frem til Sverige. 
Mens han leser dette 

sammen med Ruth 
kommer det tilfel-
digvis tyskere inn 
mot bryggen. De 

blev redde for at det 
skulle bli en gjentagelse av 

det de hadde opplevd noen dager 
tidligere, men heldigvis så svingte 
de en annen vei, så det ble med 
skrekken. 

 Hollenderne var heldige som 
hadde fått et lite forsprang på 
tyskerne. Jeg hørte aldri svigerfar 
snakke om denne historien. Han 
var religiøs og levde deretter, og 

det å hjelpe var en selvfølge for 
han. Kanskje er det noen slekt-
ninger til disse tre sabotørene i 
Holland som kan utfylle denne 
historien.

Tysker med kraftig lommelykt kommer inn på barnerommet.  
Tegnet av Johannes.
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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

Farsjøveien 5, 3766 Sannidal, Kragerø
www.farsjoe.no

& SØNNER AS
KRAGERØ
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tekst og foto: WILLY NILSEN           

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

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

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

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

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

Tilbyr servicepakker til hyttene

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

sikre på at alt er i orden til enhver 
tid.

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

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

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

SJØMAT, DITT 
NATURLIGE VALG 
OM SOMMEREN

TELEFON: 35  98  04  1 1
BRYGGASENTERET

DIN LEVERANDØR AV FERSK SJØMAT

ÅPNINGSTIDER:
MANDAG - TORSDAG 9-17

FREDAG 9-18
LØRDAG 9-15

TELEFON: 35 98 04 11
BRYGGASENTERET
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Victoria Hotel

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

OVERNATTING - MASSASJE - KURS - UTSTILLINGER

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

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

SkreDDerSyDD oppholD i kragerø

Vi bearbeider og leverer det meste innen  
naturstein, og anvendelsesmulighetene  
er nærmest ubegrenset, inne eller ut,  
til hage eller parkanlegg.

Vi leverer også gravmonumenter.

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

Naturstein og skifer
til hus og hytte

Åpningstider:Man-fre 10.00 - 16.00 eller etter avtale



ENDELIG BÅTSESONGENDELIG BÅTSESONG
NORDKAPP ENDURO 760 SPORT

m/ Evinrude DE 200 HX
KAMPANJEPRIS kr 599.400,- 

Askeladden 535 Bowrider 
m. Suzuki DF 90 TL

KAMPANJEPRIS kr 292.500,- 
Veil: 321.500

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

KAMPANJEPRIS kr 309.800,- 

ENDELIG BÅTSESONG
SERVICE OG LEVERING - DER DU BRUKER BÅTEN

NYHET I KRAGERØ OG BAMBLE 
FRA GROMSTAD BIL & BÅT

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

PAKKEPRIS fra kr 674.700,- 

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

Gromstad Bil & Båt KRAGERØ

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

KJØREMASKINER AV EDLESTE MERKE 
OG HØY KLASSE! 

KOM GJERNE INNOM OSS Å HENT 
GROMSTAD BIL OG BÅT SIN EGEN 
OG HELT NYE 2013 BÅTBROSJYRE!

Askeladden 525 Excel 
med Suzuki DF100

PAKKEPRIS kr 249.000,- 

KRAGERØ


