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Det rasler svakt i bjørkeløv. Bølgen klukker stilt mot land.  
Mange er de korn av støv som ligger på min strand.  
Mange er de minner som jeg i livet fikk.  
Mange er de dager, som både kom og gikk.  
Så takk da Gud for dagen, og for livet som du gav.  
Og for alle minnene, som det ble sandkorn av. 

Gullkorn

”En omfordeling av verdier i samfunnet”. Slik gav Jens Ulltveit Moe en presis 
definisjon av finanskrisen. Og så iskald økonomisk kynisme er det faktisk som 
ligger bak en krise der det største problemet er manglende muligheter til å 
refinansiere lån, til å låne mer, eller til å forlenge kreditter for bedrifter og 
privatpersoner. 

De som ikke klarer det, møter konkurs og tvangssalg. De som har penger 
kan klare å ri stormen av til bedre tider, og får i tillegg muligheter til å kjøpe 
opp eiendom og produksjonsmidler rimelig. Dermed blir de sittende igjen 
med enda mer enn det de allerede hadde fra før, mens de som ikke har pen-
ger i verste fall kan bli fratatt det lille de eier og har. Under en finanskrise skjer 
det således en omfordeling av verdier i samfunnet. 

Hvordan er dette mulig? Når folk og bedrifter går konkurs så skjer det 
gjerne fordi de ikke lenger klarer å møte sine økonomiske forpliktelser. Så kan 
man selvsagt si ”tuff shit.” Hvorfor har de satt seg selv i en slik situasjon? Men 
sannelig er det også en del faktorer ved vårt system som setter mennesker og 
bedrifter med dårlig råd i en enda vanskeligere situasjon.

Hvorfor er det for eksempel lov for inkassoselskaper til nær å doble opp-
rinnelig skyldig beløp,  i tillegg til å ilegge skyhøye gebyrer og salærer ved 
manglende innbetaling? Hvorfor er det slik at kredittselskapene har lov til å 
trekke tilbake hele den innvilgede ordinære kreditt ved manglende måned-
sinnbetaling, og ikke bare for eksempel til å kreve inn ekstra rente på de 
skyldige månedsavdragene? Det blir jo selvsagt langt tøffere for folk flest og 
skulle reise 80.000,- på fjorten dager enn 5500,- i måneden over to år. Eller at 
banken har rett til å si opp hele lånet dersom for eksempel to månedsavdrag 
mangler? Likviditeten blir ytterligere presset. Stadig flere regninger forfaller 
uten muligheter til å betale, og den vonde spiralen er i gang. Om kreditter 
og lån i stedet kunne ha blitt forlenget, avdragsfrihet tilstått, frister forlenget 
og så videre, så kunne de mest negative effektene av en finanskrise både for 
privatpersoner og bedrifter ha vært unngått. 

Hvorfor har staten rett til å ilegge selskaper forskuddsskatt for et helt år 
dersom en eller flere terminbeløp uteblir? Hvorfor har staten rett til å gå inn 
og ta beslag i selskapets kontoer og innkommende inntekter, så en allerede 
begrenset handlefrihet blir enda dårligere for små bedrifter som fra før sliter 
i motvind? Hvorfor har NAV lov til å trekke nesten hele månedslønna for å få 
dekket skyldige barnebidrag? Hvorfor kan staten konfiskere alt du skulle hatt 
tilbakebetalt på skatten? Eller alt det bedriften skulle ha fått tilbake i moms-
refusjon? Det hadde vært greit med for eksempel 10-20 prosent, men ikke 
90-100 prosent. Hvem har bestemt at staten har rett til å tvangs-selge gård 
og grunn for noen usle skyldige småbeløp på noen få tusenlapper, mens fast 
eiendom som regel er verdt flere millioner kroner?

Et leasingfirma har med loven i hånd rett til å frata deg bilen, ikke på grunn 
av manglende innbetaling, men fordi de mener at antall purringer har vært 
for mange. Ja, de har til og med rett til å kreve hele bilens verdi betalt, selv 
om de selv allerede har solgt bilen videre til tredjeperson med god fortjenes-
te. Dermed har de i realiteten solgt samme bil to ganger og levd godt på 
andres ulykke.  

Har man først fått registrert en betalingsanmerkning på person eller selskap 
så skaper det i sin tur problemer både for å få lån og arbeid, oppdrag og 
kreditter. For det gjøres stadig økende bruk av kredittsjekk i samfunnet vårt. 
Tillit og omdømme tar det gjerne år og opparbeide og sekunder å miste 
heter det. En betalingsanmerkning er som arvesynden. Den påvirker gjerne i 
flere slektsledd!

Dette er bare noen eksempler på hvordan vårt system skaper tapere og  
sosialklienter og færre arbeidsplasser. Eller om man vil en forklaring på  
hvordan en slik omfordeling i samfunnet kan skje.  

Det verste er kanskje likevel at alle de som kontrollerer og bare kan sitte 
å rente-belaste andres gjeld mottar en stadig større andel av bedrifters og 
enkeltpersoners verdiskaping, mens det blir stadig færre som skaper arbeids-
plasser og inntektsmuligheter for andre enn seg selv.

Er det rettferdig? Er det lønnsomt? Er det lurt på sikt 
og på denne måten presse flere og flere til å NAVE, eller 
tvinge folk og bedrifter utfor stupet? 

Det er revnende likegyldig bare pengene kommer inn! 
Money talks. Bullshit walks.

Det har vært litt av et år. Det er det for 
så vidt fortsatt, det er jo enda lenge til 
selveste 150-årsdagen 12.12.2013. Men 
altså, sommeren har vært hektisk for alle 
som har med Munch å gjøre. Det har vært 
utstillinger, seminarer, stunts og 
happenings over det ganske 
land – og i utlandet med. Selv 
har jeg hatt meget begrenset 
radius, med Munch-vandring-
er annenhver dag hele som-
merferien i Kragerø. Man skulle 
tro folk ble lei, men neida! Stadig 
nye grupper av fastboende og som-
mergjester dukket opp utenfor Rådhuset 
med Munch i blikket. Hele sommeren. I 
tillegg ringer det… ”Hallo, vi er et mann-
skor på 20 som pleier å møtes en gang i 
året, og vi tenkte å finne på noe spesielt i 
år…” ”Hallo, vi får gjester på hytta i hel-
gen. Og alle er spesielt interessert i norsk 
kunsthistorie…” eller ”Hallo, det kommer 
noen journalister fra et tysk ukeblad som 
er på rundreise i Munchs landskaper, kan 
du ta dem med på en privat vandring i 
morgen?” Jada. Klart jeg kan. Slipper alt 
jeg har i hendene og løper dem i møte. 
Munch skal gjenoppstå, så godt det lar 
seg gjøre, i jubileumsåret.

Men hvor ble det av alle de endeløse 
sommerdagene som alle snakker om? 
Med deilige bålkvelder og nattbad og øy-
turer og alt som hører 
skjærgårdslivet til? Et 
annet år, kanskje. Når 
man når som helst kan 
bli oppringt og bedt 
om å stille på kort 
varsel, relativt vel-
kledd i møte med villt 
fremmede på vegne 
av vår aller største 
kunstner gjennom 
tidene, er det ikke å 

vente at hjernen når dvalemodus i år. Men 
august og september blir også fine! Rekker 
akkurat å slappe av litt på hytta før den 
første høststormen kommer. Har ikke for-
tøyd båten godt, oppdager det for seint, 

og er forvist til å folde hender og be 
til høyere makter om at jeg fortsatt 

har båt i morgen. Rekker også 
å banne på at om båten synker 
denne natten, flytter jeg tilbake 
til hovedstaden, sporenstreks og 

for godt. Jeg skal ikke turnere den-
ne skjærgården henvist til ferjeruter. 

Gi meg en ti-tolv trikkekontroller rett i 
fanget, det er ingenting mot en forlist båt.

Neste morgen ligger båten like fin og 
dupper fornøyd i fortøyningene. Den 
hyggelige tyske journalisten ringer og 
forteller at flere tyske aviser vil ha stoff om 
Munch. ”Har du fortsatt Munch-vandring-
er i oktober?” 

”Jada, det kan vi få til.”
”Er det noe annet å oppleve i Kragerø 

på den tiden, da?”
”Jada, nå begynner hummerfisket, og 

Kragerøs hjerte slår med sin egen rytme 
igjen. Hjertelig velkommen til Kragerø out 
of season!”

Men båten min får du aldri! 

-Katja Cecilie Ræder Aarflot

Whats another year?

«på
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www.estate.notÅtØY - KragErØ nydelig hytte m/flotte opparbeidede uteområder. meget solrikt

tåtøyveien 94, 3770 KragErØ

Eiendommen er beliggende på Sjøstrand på Tåtøy. Meget solrikt. Sommerhus i 2 etg. som inneholder i
1. etg. : Stor hall, bad/vaskerom, kjøkken og stue med utgang til skiferlagt terrasse mot sjøen. I 2. etg. er
det 4 soverom, bad og Tv-stue. Ved inngangsparti er det bygget sove hus og bod på tilsammen ca 15
kvm. Sjøbu på brygga på ca. 10 kvm. Tomten rundt hytta er meget fint opparbeidet med gressplen,
prydbusker, blomsterbed i bakkant med vanningsanlegg, skiferlagt platting og trapp ned til sandstrand.

prisant.: Kr. 9.000.000,- + omk.

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

Eierform: Selveier
Byggeår: 2001

primærrom: ca 145 m2

Bruksareal: ca 152 m2

tomteareal: 868 m2

soverom: 5
Finnkode: 43688206

Tlf. 32 21 96 00, E-post: eiendomsmegler@dahlas.no, www.dahlas.no

midgaard & opthun as
Tlf. 35 98 99 30, E-post: post@m-o.no

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 T A T E M E G L E R

www.estate.noKragErØ - meget spesielt og flott landsted! 100 m strandlinje og dypvannskai

rødlandet 11, 3770 KragErØ

Fritidseiendommen ligger fantastisk til i Hellefjorden, med terrasser, glass og beplantning i flere nivåer.
Vann om sommeren fra kommunal sommerledning, ellers i året vann fra egen borebrønn. Privat
renseanlegg, type Biovac. Funkisbygg kledd med sibirsk lerk og skifer, store glassflater/ skyvedører. God
adkomst også med båt til egen solid brygge, 10 min. til Kragerø havn. Praktfull utsikt mot Hellefjorden.
Solrikt. En unik eiendom. Alt innbo som er spesialtilpasset – følger med. ET DRØMMESTED !

prisant.: Kr. 10.800.000,- + 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: 2004

primærrom: ca 173 m2

Bruksareal: ca 188 m2

tomteareal: 2052 m2

soverom: 5
Finnkode: 43686249

Tlf. 32 21 96 00, E-post: eiendomsmegler@dahlas.no, www.dahlas.no

midgaard & opthun as
Tlf. 35 98 99 30, E-post: post@m-o.no

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 T A T E M E G L E R
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Vi følger høstsesongen og snak-
ker med produsenter, sier kjøk-
kensjef Jeppe Dahlgård. Menyen 
blir laget etter det produsenten 
kan tilby.  Kan du sende meg 
menyen?  Spør noen som kanskje 
skal komme til oss om et halvt år. 
Nei, sier jeg, men spør meg igjen 
om fire måneder. Topp kvalitet 
kan jeg imidlertid love deg p 
stående fot.

Vi har tilgang på sesongens 
råvarer . Her om dagen fikk vi inn 
et lass med kantareller, skogens 
gull. Vi har etablert et godt 
nettverk av produsenter. Nå står 
viltsesongen for døren, og vi må 
kvalitetssikre at vi har nok både 
til små grupper på 15-20 perso-
ner og antall opp til godt over 
100 til bords. Vi vil gjerne ha 
produkter med en historie som 
vi kan fortelle gjestene våre. Å 
gå tilbake i tiden og hente frem 
det beste av våre gode gamle 
mattradisjoner fra vårt nordiske 
kjøkken er samtidig å gå fram i ti-
den og være moderne, I sommer 
var det nesten religiøs stemning 
når vi kom med våre nybakte 
brød rett fra ovnen. Folk stod i kø 
for å kjøpe ferskt brød.

Vi kjenner bakeren som leverer 
melet fra Holli Mølle og snart skal 
vår egen baker på besøk dit for å 
se på produksjonen.  Melet kan 
også kjøpes i vårt Handleri.

Det er Anne Gry Dahlen som driver 
Handleriet. Hun pakker varene, finner 
emballasje og lager etikketter, men 
da blir det også ekte. Det er viktig for 

oss å ta inn ting som har en historie, 
og vi får stadig nye produkter.  Hon-
ningen vår er ekstremt kortreist. Vi 
må være forsiktige når vi spiller golf, 

slik at vi ikke treffer biene sier hun 
med et smil. Finn Åge Nordengen 
har bikuber på Levang, og biene flyr 
fornøyde rundt på golfbanen og i 

området rundt hotellet. Det vesle 
honning-glasset har nærmest blitt 
vår signatur.

Folk blir mer og mer bevisste 
på ren og kortreist mat. Økologis-
ke produkter har nå 15 prosent 
av markedet og det vil komme 
til å øke. Steinar på Sørlandets 
kaffebrenneri leverer kaffen. Den 
eksklusive Sommerbird-konfekten 
kommer fra Danmark, i vakre for-
pakninger perfekte som julegaver.

Høst og vinter er også spatid 
sier Markedskoordinator ved 
Kragerø Resort, Anette Preiss.  
Folk koser seg i vår varme bad-
stue med storslagen utsikt over 
Kragerøskjærgården,tar en svøm-
metur  og får en god massasje i 
vår behandlingsavdeling. Vi tilbyr 
også signaturbehandlinger  og et 
stort utvalg av hudpleie.

Vi har mange kurs –og  konfe-
ransegjester utover høsten og vi 
kan tilby et stort utvalg av aktivi-
teter både utendørs og innendørs 
som gir våre gjester en positiv 
opplevelse både faglig og sosialt.

Første helgen i november gjen-
tar vi suksessen med å arrangere  
helse-og velvære weekend. Dette 
er en helg med fokus på velvære, 
varierte treningstimer og deilig 
mat og drikke i hyggelig selskap.

Julebord er også en viktig  
tradisjon på Kragerø Resort. 

Vi har fire julebordshelger med 
god mat og underholdning, og på 
søndagene arrangerer vi familiejule-
bord med juleverksted og nisse- 
besøk.

Nordisk mat på alle fat
Kragerø Resort satser på velfylte høstmenyer av vilt og sesongens Nordiske mat.
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KONFERANSE KRAgERø RESORt
Fra1.290,-
Pris per person i dobbeltrom

Konferansepakken inkluderer:
• Overnatting i dobbeltrom med frokost
• Leie av konferanserom en dag med
  standard teknisk utstyr
• Dagens lunsj
• Kaffe, te og frukt
• Dagens middag
• Inngang til spa- og treningsavdeling
• Gratis innendørs parkering

Fra1.790,-
Pris per person i dobbeltrom

Lunsj til lunsj
• Overnatting i dobbeltrom med frokost
• 2 dagers leie av konferanserom med
   standard teknisk utstyr
• Lunsj begge dager
• Kaffe, te og frukt
• Dagens middag
• Inngang til spa- og treningsavdeling
• Gratis innendørs parkering

Stabbestadveien 1, 3788 Stabbestad | Telefon 35 97 11 00 | Booking 35 97 11 50 | booking@krageroresort.no | krageroresort.no

Bli vår venn på facebook
facebook.com/KrageroResort

01.-03. November

Pris  kr. 1290,- 
Pr. pers. pr. døgn i dobbeltrom.
Enkeltromstillegg kr. 200,- pr. døgn.

Inkluderer:
• Overnatting med frokost
• Lunsj
• Middag ( 3 retters –eller buffet)
• Treningstimer
• Frisk frukt, isvann, kaffe og te hele dagen
• Smoothie/aperitiff
• Inngang til spa- og treningsavdeling

Velværemesse med gode tilbud og fremvisning av 
treningsklær, spaprodukter og sminke.

 Pris for hele helgen: 

KUN kr. 2190,- 
Pr. pers. i dobbeltrom.

HElSE Og vElvæRE wEEKENd på KRAgERø RESORt

En helg med fokus på
• Velvære, spa og avslapping
• Varierte treningstimer med erfarne instruktører
• Deilig mat og drikke i hyggelig selskap 
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Gress holmen
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Gress holmen

Ruth og Johannes Thrane kjøpte Gressholmen av banken i 

1941. I alle år siden har dette vært som et annet hjem 

for familien. I dag er det Bente Sunden Thrane og 

svigerinnen Kari Thrane som eier eiendommen, sammen 

med en annen søster i Sveits. Alle har de nå fått hvert 

sitt drømmested i skjærgården, takket være at de 

avsto grunn til skjærgårdsparken.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN
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Da jeg kom hit var det 
huggorm i ura, og maur og 
husbukk i veggene, forteller 
Kari. Hun var gift med Espen 
Thrane, som dessverre gikk 
bort så alt for tidlig. Senere 
hadde hun gjennom alle 
år svært god kontakt med 
sin svigerfamilie, og barna 
er nærmest vokst opp på 
Gressholmen.

Kokte poteter i vedkassen
Foreldrene til Espen sov i po-
tetkjelleren. Da de overtok 
gården ble Julie og Johannes 
Kristensen forpaktere. – Jeg 
husker godt at Julie stod 
på det steike varme kjøkke-
net i gamlehuset og lagde 
middag til hele bølingen, 
fortalte Bente. Når potetene 
var kokt opp så måtte de 
kokes videre i vedkassen, så 
måtte resten av maten settes 
over, for at alt skulle bli fer-
dig samtidig. 

Reparerte vinduene  
med tyggegummi
Ruth hadde ikke så god råd. 
Jeg husker at hun reparerte 
vinduene med tyggegummi! 
Men hun hadde en fantas-
tisk estetisk sans. Inne var 
det så vakkert og stilfullt. 
Alt var så avstemt, fargene 
var vakre og møblene stod 
i forhold til hverandre. Jeg 

elsket å være her sammen 
med Ruth.

Måtte søke politiet for å 
reise til Kragerø
Vi måtte gå på politistasjo-
nen og søke om å få lov 
til å reise til Kragerø under 
krigen. For man fikk ikke lov 
å reise så langt uten tillatel-
se og reisedokumenter. Vi 
brukte som unnskyldning at 
vi måtte ned å hjelpe til med 
gårdsdriften.

Da tyskerne ville  
telle grisene
Tyskerne kom å ville telle 
grisene. De gikk på et skjær 

i vika rett utenfor her. Derfor 
kalles skjæret den dag i dag 
for tyskerbåen. Det oppholdt 
dem så lenge at vi rakk å få 
gjemt unna alle dyrene, så 
når tyskerne kom så var det 
ikke noen griser å telle.

Hesten ankom i en pram
Det stod tre kyr på båsen. 
Kom det en kalv var det rom 
for den med. Andehus hadde 
vi også nede ved stranda. 
Hesten ble fraktet fra Halsen 
eller Bjelvika når vi trengte 
den til arbeidet. Den kom i 
en pram. Ellers hadde vi hø-
ner, sauer og griser. Jordene 
ble dyrket og slått. Vi dyrket 
også tobakk som vi byttet 
mot fisk!

Delte klenodiene
Dette er våre virkelige røtter. 
Her er så stille og fredelig. 
Her har vi utsikt til sjøen.Vi 
setter pris på alt det gam-
le og deler på det som er. 
Møblene fra det gamle huset 
har vi også delt så alle har 
fått noen klenodier hver. Når 
det bare var et hus her så 
delte vi sommeren på tre.

Uberørt av tidens gang
Her er det så utrolig opprin-
nelig. Det er liksom uberørt 
av tidens gang. Den gamle 
eldstua i kavalaerfløuyen 

for eksempel og de flotte 
interiørene. Om sommeren 
hadde vi gjerne besøk av de 
fastboende til middag. Det 
var de på Halsen. Det var An-
ker Holmen, og alle de tre i 
Bjelvika. De fortalte historier. 
Det var som å komme langt 
tilbake i tiden her på Gress-
holmen. Jordene ble slått og 
dyrket. De gamle steingjer-
dene ble murt og vedlike-
holdt. Vi fisket og gjorde alt 
på gamlemåten. 

Barndomsvenner møtes
Hvert år samles barndoms-
venner fra Drammen til 
middag og sommerlige kul-
turopplevelser. Det var Lise 
Heir Skøyen på Jesper, som 

først tok initiativet. Første 
treff hadde vi på Jomfruland 
med Ivar Gundersen som 
guide. Alle har med seg litt 
mat. I fjor var vi på Langøy 
med Arne Kristian Aamodt 
som guide. Vi tar for oss øy 
for øy. Vi har vært på Skåtøy 
også og spist på cafeen. Det 
er så hyggelig og møtes og 
så får vi oppleve så mange av 
øyene her på den måten. 

Flagget med svensk flagg
Da Bente fikk en svensk 
kjæreste begynte kjærlig-
hetsbrevene å komme fra 
Sverige om sommeren. Hvis 
Sigvart Strandsted over 
på Langøy hadde vært på 
posten, og sett at det var 
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brev til meg, så flagget han 
med det svenske flagget. Da 
reiste vi over og gikk opp til 
posten og hentet brevene. 
Vi handlet også på veien hos 
Wiik og hos Arnold Henrik-
sen, gartneren. Her kjøpte vi 
grønnsaker. Vi kunne handle 
på bok før hvis en ikke hadde 
penger. Det går ikke i dag.

Spiste steinene
Vi hadde noen store mo-
rell-trær på Gressholmen. 
Søsteren min kunne ikke 
klatre, forteller Bente. Så hun 
fikk bare spise steinene som 
vi spyttet ned fra treet. Da 
hun var på potte så smalt det 
i godset ettersom steinene 
kom ut. Bente ler. 

Padlet over sundet  
på gummimadrass
Vi lekte og hadde det så fint 
her ute. Padlet på gum-
mimadrass over sundet. 
Badet med venner i para-
disbukta. Dro til byen med 
Einar og Bjarne i koggen. Det 
er et genuint Kragerø før. 
Nå er det mer kopiaktig og 
stengte sommerbutikker. 

Kan melke
Jeg elsker dette stedet, sier 
Bente. Vi hadde melk, smør 
og fløte fra Gressholmen. 
Vi lagde melkeringer. Og 
jeg kan melke. Vi var ute 
og ble glade i naturen. I 
1947 sluttet forpakterparet. 

Strømmen kom.  Elling drev 
litt men gav det snart opp. 
Vi slår jorder ennå. Men har 
ingen dyr.

Rodde for å ringe  
til sykehuset
Pappa Johannes arbeidet 
som lege ved øre-nese-hals 
avdelingen på St. Josephs 
hospital. Av og til kom de ro-
ende ut fra Halsen og sa fra 
at han måtte ringe til syke-
huset. Så rodde han over og 
ringte og så kom han igjen. 
Det var slik det var før. 

Melk og dram
Charles i Hvalsund seilte 
gjerne over for å kjøpe melk 
hver dag om sommeren. Så 
ble det som regel en dram 
også. Sigvart Strandsted var 
journalist og korrespondent 
i Berlin. Han var den første 
nordmann som ble arrestert 
av tyskerne. 

Bjella står klar  
i vinduskarmen
Det blomstrer så vakkert i 
havene på Gressholmen. 
Den gamle slipesteinen 
står fortsatt ved fjøset, og 
båsene står klare hvis det 
skulle komme en ku forbi. 
Bjella til bjellekua står klar i 
vinduskarmen! I mens nytes 
glade dager på Gressholmen, 

vår sommer og høst. Snart 
samles barndomsvenner og 
familie til en ny kulturopp-

levelse på en av øyene i 
skjærgården. Vi takker for vår 
opplevelse på Gressholmen.
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BJØRNS TAXIBÅT 
OG HYTTESERVICE

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

Hytteservice: 97 17 46 30
hytteservice@hotmail.com

BJØRNS TAXIBÅT 
OG HYTTESERVICE

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

Hytteservice: 97 17 46 30
hytteservice@hotmail.com

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

Eneste
luftputebåt i

området!

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

BåTopplag for småBåTEr på skåTøy

Vi tar opplag og vedlikehold av både tre og  
plastbåter inntil ca 26 fot / 4 tonn.  

Vi reparerer og restaurerer nye og gamle trebåter! 
Innredning og trearbeid til plast båter er noe jeg også utfører,  

samt legging av skipsgulv, bygging skipsmøbler, ol. 
All lakk og maling arbeid blir påført for hånd med kost og rull.  

Vi garanterer topp finish og resultat på alle oppdrag. 
Trenger du service på motor som ikke trenger tilkobling av data gjør  

vi det og hvis ikke sender jeg den til ett merke verksted.  
Vi holder til på Tåtøy, en øy utenfor Kragerø, og det vil si båten  

ikke er så tilgjengelig for tyveri bl.a.

www.trebaatservice.com
marigaard@trebaatservice.com

Tlf. 922 90 380

tlf. 922 90 380

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

TREND   2013 Fasadeprodukter AS 
Din totalleverandør innen solskjerming

FA

SADEPRODUKTER
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> SKAP DIN EGEN UTELOUNGE

  V
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  V
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  V

INDKLASSE 3

M A R K I S E R

  V

INDKLASSE 3
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 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!

Lammmm...
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Gresshoppene er med sine 
20 000 arter en middels 
stor insektorden. Da 600 av 
disse forekommer i Europa 
skulle vi kanskje tro at det 
er mange å velge mellom i 
Norge. Men det stemmer 
ikke. Her hjemme kan vi 
ikke skilte med mer enn 25 
forskjellige gresshoppearter.

Enkelte gjør til gjengjeld 
mye av seg. Gresshoppenes 
spesielle sang er forsøkt 
sammenlignet med alt fra 
symaskin og høyhastig-
hetsbor til kamtenner som 
føres mot en linjal! Enda 
mer spesiell enn lyden er 
måten den fremføres på… 
Men først må vi kikke litt 
på systematikk, for ikke alle 
gresshopper synger likt.

I Norge har vi to store 
familier: markgresshoppe-
ne og løvgresshoppene. 
Markgresshopper er brune 
eller brungrønne, har korte 
antenner og er mest aktive 
på solvarme steder midt på 
dagen. Hannen synger ved 
å gni en rekke små tapper 
på innsiden av låret mot en 
ribbe langs forvingen! Ikke 
noe strupe og stemmebånd 
her, bare lår og vinger!

Noen arter har fargespra-
kende bakvinger som er 

skjult når de sitter i ro. Blir 
den truet, slår gresshop-
pen ut vingene og kan et 
øyeblikk forveksles med en 
sommerfugl. Dette forvirrer 
selvsagt angriperen – og 
straks slår gresshoppen 
vingene sammen igjen slik 
at fienden nå leter forgjeves 
etter et fargerikt bytte.

Til markgresshoppene 
hører også de fryktede 
vandregresshoppene, en av 
det bibelske Egypts ti lan-
deplager. I én fase lever de 
enkeltvis og gjør ingen for-
tred. Så skjer det plutselig 
”noe” – og gresshoppene 
skifter form, farge og – verst 
av alt: atferd. I løpet av kort 
tid blir de flokkdyr, samles 
i enorme svermer og spiser 
opp alt plantemateriale på 
sin vei.

Mens markgresshoppene 
er planteetere er løvgress-
hoppene altetere og setter 
gjerne til livs andre insekter. 
De er overveiende grønne, 
har lange, trådformede 
antenner og foretrekker 
skumrings- og nattetimene. 
Sangen har som regel 
høyere tonehøyde enn hos 
markgresshoppene – og 
varer som regel lenger.

Løvgresshoppene bruker 

ikke låret når de synger, 
men gnir forvingene mot 
hverandre. Til gjengjeld har 
det ”øret” eller høreorganet 
på leggen på forbeina!

Farge og antenneleng-
de viser at Timmy er en 
løvgresshoppe. Siden han 
er så stor, er 
arten trolig 
grønn løv-
gresshoppe, Tettigo-
nia viridissima. Siste del av 
det viten-skapelige navnet 
betyr ”veldig grønn”. Tim-
mys artsfrender finnes over 
det meste av Europa, lever 
som rovdyr og er ganske 
store til gresshoppe å være. 
Stor, men ikke størst. Ver-
dens største art er 12 cm 
lang og måler hele 22 cm 
mellom vinge-spissene. 

Timmy på bildet er, 
som navnet antyder, 
en hann. Hunnene 
har et umiskjen-
nelig, 2 cm langt 
eggleggingsrør som 
når forbi spissen av 
bakvingene. (Sigbjørn: 
gresshoppen på det uskar-
pe bildet er en hunn ;)) Og 
barna? Har du noen gang 
sett gresshoppelarver? Selv-
sagt ikke, denne ”primitive” 
insektgruppen har noe vi 

kaller ufullstendig forvand-
ling. Det vil si at egget 
(som vanligvis er det 
stadium gresshop-
pen overvintrer i) 
klekkes til en liten 
utgave av de 
voksne. En 

bitteliten utgave, som kalles 
nymfe. Nymfen skifter hud 
en rekke ganger før den 
endelig når voksenstadiet.

Gresshoppene utgjør en 
verdifull proteinkilde og ut-
nyttes som mat mange ste-
der i varme strøk. Du finner 
dem på markeder i Mexico 
og Kina, som ”spikeren i 
suppen” i Afrika sør for Sa-
hara og som snacks i deler 
av Midtøsten... Og siden 
Døperen Johannes ifølge 
Matteus 3,4 spiste ”gress-
hopper og vill honning” 
er vi i godt selskap om vi 
våger en prøvesmak…

Like sikkert som høsten når 

lyden av gresshoppene mitt øre. 

Denne heter Timmy og bor i 

Skomakerbukta. Det er Hilde-

gunn Brekks som har sendt oss 

det flotte bildet! Som regel er 

gresshoppene så små og unn-

seelige at de knapt nok sees. De 

bare høres. Når de gisler bena 

mot hverandre så gir de oss 

lyden av høsten. Gresshoppe-

lyden skal ha en frekvens som 

visstnok er slik at der er en av 

dem som først blir borte om 

vi begynner å høre dårligere. 

Heldigvis har jeg den fortsatt i 

mitt øre om høsten. Hildegunn 

Brekka forteller at Timmy kom-

mer inn hver kveld. Hvorfor? Jeg 

husker tilbake på mine barn-

doms sommere på Langøy. Det 

kom gjerne inn et skikkelig langt 

grønt eksemplar på sensomme-

ren. De er jo helt forskjellige fra 

de små brune som kunne hoppe 

omkring i enga om man skrem-

te dem opp. Jeg tenkte med gru 

på fortellingene jeg hadde hørt 

på søndagsskolen om svermer 

av gresshopper som spiste alt 

og alle ved synet av disse gigan-

tene. Men de var heldigvis aldri 

svermer her. Bare en og annen 

kjempegresshoppe. Katten i 

Skomakerbukta vil gjerne ta den 

sier Brekka. Men det blir til at 

den bare sitter og skakker på 

hodet og ser på den. Den ser 

jo ganske fryktinngytende ut. 

Dessuten kan den jo når som 

helst finne på og hoppe!

Lyden av høsten
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Noen ord tilhører også det gamle norrøne språket. Slik finner vi for eksempel Toner- leia, som opprinnelig 
stammer fra Doner-leia, etter Tor med hammeren. Når han kom farende over himmelen så bråkte det – 
eller donte det noe forferdelig.  Å done var altså det samme som å bråke. Uff det donær så, kunne min 
farmor finne på å si. Det bråkte så.

Et annet slik norrønt ord var farkosten. Det er rett og slett en båt. Med farkosten kunne du altså kjøre i 
doner-leia eller Toner-leden.

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

Doning og farkosten

“Kragerøsk”

DEKK FELGER  
BATTERIER

Dekksenteret asDekksenteret as
Dalane Næringspark,  

Tlf. 35 98 83 00

www.jobbprofilering.no   
post@jobbprofilering.no

SKILTER
BIL-DEKOR 
REKLAMESEIL

STORFORMAT PRINT

TEKSTILTRYKK

FO
TO

VINDUSDEKOR

UNIVERN YRKES-  

         KLÆR/SKO

FOLIETEKST
TAPET

TIME- BESTILLING OG “DROP IN”

www.dekk-kragero.no  l  dekksenteret@kebas.no  l  Tlf. 35 98 24 55
Dalane Næringspark, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 24 55

TILBUD PÅ VINTERDEKK OG FELG

ÅPENT
8-17

lørdag 10-14

Lamper, armaturer og var-
mepumper eller elektroniske 
styringssystemer for hytter 
og hus. Det er hva selskapet 
kan tilby. Styringssystemene 
eller såkalte smart-hus-løsnin-
ger muliggjør å ringe hytta 
varm, sette på strømmen hvis 
temperaturen synker under 
et gitt nivå, slå på lyset til 
ulike tider av døgnet og en 
rekke andre muligheter. Disse 
anleggene er datastyrte og 
kan aktiviseres fra iphone og 
ipad. Her kan du også sjekke 
status på temperatur i ulike 
rom eller dimme lys eller skru 
på lys. Du kan også define-
re nattmodus og dermed 
kontrollere strømforbruket 
enda bedre. Kragerø Energi 

Kragerø Energi Installasjon er den  
største elektroinstallatøren i Kragerø
– Vi utfører alt av 
elektriske instala- 
sjoner for bedrifter 
og privatpersoner.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN     

installasjon installerer også 
varmepumper  og anlegg for 
kjøling eller aircondition. I 
tillegg skaffer selskaper alt av 
utendørs belysning.

Selskapet utfører også 
elsjekk. Det betyr at du kan 
få oppdaget og rettet feil før 
det oppstår en brannfarlig 
situasjon eller at noe går 

i stykker som en følge av 
strømfeil. Hvis jordfeilbry-
teren går hele tiden, så er 
det jo som regel noe som er 
galt. Det kan vi oppdage og 

utbedre, sier Pål Norskov og 
Dag Heberg Johnsen i Kra-
gerø Energi Installasjon som i 
dag teller 16 ansatte.
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Kjøp strømmen hos 

din nærmeste 

kraftleverandør ! 
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Jeg hadde mine forfedre på 
Jensengården og på Østre 
Saltverksmyr, og har i dag 
et hus på øya jeg har arvet 
etter mine foreldre. Jeg har i 
mange år interessert meg for 
øyas historie. Jeg har foto-
grafert øya gjennom mange 
år og har mye bildemateriale 
liggende sammen med lyd-
båndopptak av forfedre som 
var født på slutten av 1800 
tallet.

I utgangspunktet syntes 
jeg det var en god ide å la 
Jomfruland få status som 
nasjonalpark, men da jeg et-
terhvert forstod at man kun 
ønsket å stykke opp området 
og lage små fragmenter av 
en nasjonalpark, så ble jeg 
skuffet.

Jeg regner med at tanken 
bak å definere et område 
som nasjonalpark må være å 
sikre området slik at kom-
mende generasjoner skal 
kunne oppleve det slik det i 
lang tid har vært.

Min oppfatning er at man 
burde fått på plass et sty-
ringsverktøy som muliggjør 
å lage en nasjonalpark også 
i et bebodd område, og 
således la hele øya bli en 
nasjonalpark. Har man ikke 
det verktøyet i dag, bør man 

heller vente til dette er på 
plass, før man etablerer en 
nasjonalpark i området.

De mest karakteristiske 
områdene på Jomfruland er 
rullesteinsrøysa på utsiden av 
øya, kulturlandskapet med 
de åpne landbruksområdene 
på innsiden og eikeskogen 
mot Øytangen.

Egentlig er man for sent 
ute med å lage en nasjo-

nalpark på Jomfruland. Det 
skulle vært gjort før det ble 
gitt tillatelse til å plassere 
campingvogner og små-
hytter i kulturlandskapet på 
Østre og Vestre Saltverks-
myr, og før man i 1992 fikk 
utarbeidet en skjøtselsplan 
for området rundt kafeen 
som medførte at man ødela 
dette kulturlandskapet ved 
at det grodde til. Slik dette 
området i dag fremstår har 
det endret karakter til mer 
å være naturlandskap. Disse 
eksemplene viser hvor galt 
det kan gå uten en samlet 
plan for øya.

Senere har Regjeringen 
vedtatt at kulturlandskapet 
på Stråholmen og Jom-
fruland er viktige kulturland-
skap som man ønsker å ta 
være på for ettertiden.

Det viktigste kulturland-

”Sommergjester” på vei ned mot Tårnbrygga. Bildet er tatt før kafeen 
ble bygget, og viser hvordan området så ut der da.

Bildet er tatt ca 1954 og viser barn med hund på Haganestranda. 
Åpent jorde. Man ser eikealleen langs den gamle hovedveien på øya.

Dette bildet er fra tidlig 1900 og vi ser det gamle fyret og at det er en 
låve på Tårnbakken. Det viser også området rundt kafeen før denne 
ble bygget. Et åpent kulturlandskap.

tekst: GUNNAR AABØE                     

Jomfruland nasjonalpark?

Bildet er tatt i 1954. Her kan man se låven på gården til Jensen.

skapet på Jomfruland er de 
grønne åpne jordene på 
innsiden av øya.

Dette karakteristiske områ-
det som er formet gjennom 
menneskers bruk i generasjo-
ner må taes vare på . Bøn-
dene her ute har i århundrer 

strevd med å bryte ny jord, 
grave diker, plukke stein  
og bryte opp røtter. Her er 
det viktig å se helheten og 
samspillet med jordbruket. 
Det er ikke noen god løs-
ning å verne bare en liten 
del av dette karakteristiske 
landskapet. Man kan heller 

Bilde tatt 2009 viser området omtrent slik det fremstår i dag. Her er, som bildet 
viser, det flotte kulturlandskapet ødelagt av gjengroing.Området mot kafeen (Haganestranda) sett fra Jomfrulandsrenna 2009.
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Jeg ønsker å med dette å komme med noen  
kommentarer til den planlagte nasjonalparken.

Barn som leker på Jensengården. Tatt ned mot Tårnbrygga. Har ser 
man også deler av Haganestranda. Trolig 1940-1950.

Fra tidlig 1900 og vi ser det gamle fyret og at det er en låve på T 
årnbakken. Det viser også området rundt kafeen før denne ble bygget. 
Et åpent kulturlandskap.

Bildet er trolig tatt tidlig på 1900. Fotografen må ha stått i  
nærheten av Evadammen. Man ser låven hos Jensen og et jorde  
som er helt åpent.

Dette bildet er tatt i 2005 fra nogenlunde samme sted og viser endringen i vegitasjonen. Man kan ikke lenger se låven på Jensengården.

Konklusjon:
Jomfruland er et tydelig av-
grenset geografisk område, 
og hele øya bør vernes for 
fremtiden.

Det må utarbeides statlig 
styringsverktøy for å kun-
ne lage nasjonalpark i slike 
bebygde områder.

Planene for å lage nasjo-
nalpark bør derfor stilles i 
bero til man har fått utarbei-
det slike retningslinjer.

Området fra kafeen og 
sørover, som eies av fylket, 
må ikke inngå i nasjonalpar-
ken. Dette fordi området 
er en naturlig del av det 
omkringliggende, åpne og 
flotte kulturlandskapet, på 
innsiden av Jomfruland. 
Dette området må tilbakestil-
les til det kulturlandskap det 
var før gjengroingen startet, 
og deretter forvaltes som et 
samlet kulturlandskap.

Det er viktig for proses-
sen at eldre personer med 
tilknytning til Jomfruland 
blir hørt, og at man skaffer 
til veie god dokumentasjon i 
form av bl.a. bilder. 

Gunnar Aabøe

Jomfruland nasjonalpark?

ikke verne dette karakteris-
tiske kulturlandskapet uten 
at man stimulerer og sikrer 
seg varig landbruksvirksom-
het i området. Landbruket 
vil være ”motoren” for å 
holde liv i dette landskapet 
og være garantien for å 
beholde det for framtiden. 
Jordene må brukes, pløyes, 
gjødsles og dyrkes. Dikene 
må graves opp jevnlig for å 
sikre god drenering. Uten at 
man sikrer en slik kontinuitet 
i landbruket i dette området 
vil kulturlandskapet gradvis 
forfalle og bli ødelagt.

Jeg legger ved litt bilde-
dokumentasjon som viser 
hvordan kulturlandskapet på 
innsiden av øya har endret 
seg over tid.
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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

SKAGERAK TREPLEIE

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ A/S
Tlf. 90 76 15 76
Vadfossveien 15, 3770 Kragerø

Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Vedlikehold
av grøntanlegg

ALT AV GRUNNARBEIDER  
OVER SJØ OG LAND!

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

www.byggmesterolafhaugland.no

Byggmester

Olaf Haugland
Vi hjelper deg 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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For deg som
er opptatt av
design!

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

Daikin Nexura
Opplev hva Nexura kan gjøre  
for din komfort!
l  Radiatorfunksjon gir  
 behagelig varme
l  Tilnærmet lydløs
l  Kan felles inn i veggen

Daikin Emura
Unn deg en designmodell!
l Prisbelønnet design
l Aluminium eller hvit utførelse
l Stillegående

Radiator-
funksjon!

Pris- 
belønnet
design!

Størst utvalg i luft/luft varmepumper
for kaldt norsk klima  
gjør at du alltid kan finne en varmepumpe som passer til ditt hus.

For deg som har behov for virkelig
høy varmekapasitet,
har Daikin Nexura 50 opptil 4800W ved -15°C ute.

Nexura radiatorfunksjon gir
behagelig varme, økt komfort og er stillegående.

For deg som
er opptatt av

design!

Stortrives som hotellvert i Kragerø

- Byen og skjærgården er en 
OPPLEVELSESPARK!
Anneriek Barree kom med familien til Kragerø  i 2008. Det var 
kjærlighet ved første blikk!  Året etter overtok hun driften av 
Victoria Hotel. - Kragerø er fantastisk og hotellet helt unikt.  
Vi stortrives!

Dette er et mulighetshotell, og Kragerø er 
en opplevelsespark, sier Anneriek Barree.

Et hotell midt i en by som 
Kragerø, med sine trange 
gater og små muligheter til 
utvidelse, har sine begrens-
ninger når det gjelder bruk 
av egne lokaler.  Men dette 
er ikke noe problem for An-
neriek. – Byen og skjærgår-
den er jo en opplevelsespark!  
Det er utrolig mange mulig-
heter i Kragerø. Det gjelder 
å spille på lag og by på det 
man har.  Vi skreddersyr 
opphold for familier, venne-
gjenger og bedrifter.   Skjær-
gården,  Jomfruland, fiske-
turer, handling i sentrum, 
kunst, kultur,  Playmoland 

tekst og foto: WILLY NILSEN                    .  Vi finner løsninger for alle.  
Dessuten har vi en golfbane i 
verdensklasse på Stabbestad. 
Vi samarbeider godt med 
Kragerø Resort.

Victoria Hotel har 33 rom 
med 90 senger, men har ikke 
problemer med  å  skaffe 
enda flere overnattingsplas-
ser.  Selskapet Victoria Hotel 
og Booking AS har avtaler 
med andre aktører om rom 
og leiligheter som inngår 
i konseptet.  -  Dette er et 
mulighetshotell. Kragerø 
har et fantastisk mangfold, 
sier Anneriek.  At alle rom er 
forskjellige, er  noe gjestene 
legger merke til. 

Mens mange andre ho-

teller sliter, kan Victoria vise 
til pen økning i besøk og 
resultat  de siste årene. 

Nå står hun foran en ny 
julebordssesong, og igjen 
gjelder det å samarbeide 
med andre. Vi sørger for 
overnatting  mens andre tar 
seg av bespisningen.  Dette 
fungerer veldig bra. Vi har 
blant annet et svært godt 
samarbeid med Haven, som 
holder til i vår underetasje.
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Vektertjeneste i hele 
Kragerøskjærgården.  

Alarmer for Brann,  
tyveri og vannskade.  

Kamera-overvåkning. 

Bestill nå;  
vi legger inn  
Alarmsystemet for

349,- pr mnd.

1,-KAMPANJE
PRIS

post@alarm-systemer.no
Tlf. 35 98 38 88 • Mobil 92 02 49 63
www.3770kragerø.no

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                  

Det ser så lekende lett ut 
når han gjør det, men så har 
han da også gjort det noen 
ganger. Når vi skal forsø-
ke oss, så går det ikke like 
feiende flott. Eplekvisten skal 
beskjæres en tre fire skudd 
ut fra der den har vokst ut. 
Der vi klipper den av vil den 
så sette nytt skudd og nye 
epleblomster vokse ut med 
frukter på de knoppene som 
blir igjen. 

Anleggsgartneren og hans 
folk bruker mye av høsten på 
beskjæring og på og sette i 
stand hageanlegg for vinte-

En skulle klippe  
epler i Kilsfjorden
Solen skinner over det blå vannspeilet langt 
der nede, og over alle epletrærne som faller 
slakt av nedover jordene mot vannet. Vi er 
imidlertid ikke i Hardanger, men langt inne 
i Kilsfjorden. Her skal vi få lære å beskjære 
epletrær av anleggsgartnermester Trond 
Farsjø.

ren. Frukttrær skal beskjæres. 
Hagemøbler ryddes inn, 
trapper vedlikeholdes, plener 
rakes. Ikke klipp plenen helt 
ned foran vinteren, sier Far-
sjø. Det er bedre at gresset 
er litt lengde på, så holder 
plenen seg bedre gjennom 
en kald vinter. 

Og ikke klipp rosene. Må 
du absolutt ut i rosebedet, 
skal du bare ta av de visne 
knoppene. Dersom du har 
en krevende og stor hage, så 
kan det være fint å få hjelp 
av fagfolk. Eller om du bare 
vil lære litt mer om hvordan 
du skal gjøre det. Ett tips til 
på hagesenteret til Farsjø, så 

finner du alt av hageredska-
per. Og hvis du skal ha en 
vakker vårhage med krokus, 

snøklokker, liljer og tulipaner 
så må du sette ned løkene 
nå! Nevnte jeg at hagesente-

ret til Farsjø har et bugnende 
utvalg av alle typer blomster-
løk!?
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Så er det igjen tid for å få båten på land 
og i sikkert opplag.  

- Kundene skal føle seg  
trygge hos Gromstad Bil og Båt
- Vi legger stor vekt på trygghet og sikker-
het. Kundene skal  vite at avtaler følges opp 
og at det er fagfolk som tar hånd om båten.

Salgsansvarlig hos Gromstad 
Bil og Båt, Runar Gautefald, 
kan se tilbake på en fantas-
tisk båtsommer. En like flott 
høstsesong er på hell, og 
nå er det konservering av 
motorer og båtopplag mye 
dreier seg om. Men det er 
også mange som benytter 
høsten til å bytte båt, kanskje 
litt større og bedre enn den 
de har.  -  Vi tar brukte båter 
i innbytte, og mange synes 
dette er en fin mulighet til å  
handle ny båt.  Vi finner nye 
eiere til den brukte båten, og 
selger med garanti.  

Runar har 30 år bak seg i 
båtbransjen, og  har  med-
arbeidere med solid kompe-
tanse. 

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Runar Gautefald legger vekt på kvalitet i alle ledd.  – Vi ønsker fornøyde kunder og har et utvalg som passer godt i kragerøskjærgården.

- Moderne motorer krever 
hjelp av både kyndige hen-
der og elektronikk for å yte 
sitt beste.   Mekanikerne våre  
oppdateres kontinuerlig, og 
det er mange eksempler på 
at service hos merkeforhand-
ler øker andrehåndsverdien. 

Gromstad satser spesielt på 
dagsturbåter, gummibåter 
og riber . Askeladden og Zo-
diac står for kvalitet, og nylig 
ble det også inngått avtale 
med Nordkapp, en velkjent 
produsent av båter fra 16 til 
25 fot.  -  Vi er godt fornøyd 
med salget av Nordkapp i 
sommer. Dette er båter som 
er midt i blinken for bruk i 
skjærgården i Kragerø.

Høsten er tid for båtopp-
lag, og Gromstad kan tilby 
innendørs lagring for 300 
båter opptil 26 fot. 130 av 
disse får plass i oppvarmet 
hall. Fortsatt er det noe plass, 
men det fylles fort opp i de 
moderne hallene.

 De fleste båtene leveres 
ved brygga i Frydensborg-
bukta, og ofte dreier det 
seg om «full pakke» med 
rengjøring, vedlikehold og 
eventuell  reparasjon etter 
avtale med kunden.  Når 
våren kommer med bud om 
en ny sommer, kan kunden 
hente en nøkkelferdig båt 

Det er lagt stor vekt på design og funksjonelle løsningen i Nordkapp-båtene.

ved brygga.  – Kundene kjø-
per ikke bare opplag.  De vet 
at båt og motor blir tatt vare 
på, og som kunder hos oss 
har de sikkerhet for å få hjelp 
hvis noe skulle skje.

Stadig 

viktigere med 

service, sikkerhet 

og oppfølging.



Skjærgårdsliv

20

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 han
del

til Dame:  
Skinnjakker 
Kjoler 
Bluser 
Skjørt 
Bukser 
Topper 
Gensere 
Dunjakker 
Kåper 
Regnfrakker 
Pels og 
saue-skinns-
varer 
Hansker 
Vesker mm.

til Barn:  
Babyposer 
luer 
Tøfler 
Votter  
i saueskinn

til menn:  
Bunader 
Skinnjakker 
Vester 
Luer 
Votter 
Tøfler i 
saueskinn 
Hansker 
Belter 
Lomme-
bøker 
Skjerf mm.

Bravo Design Skinnbua

Mange har lagt merke til turbusser 
som har stått parkert ved Bravo 
Design Skinnbua  i sommer.  Men få 
tenker over at det faktisk dreier seg 
om en turistattraksjon!  -  Vi har hatt 
16 busser her i sommer  med kunder 
fra hele Sør Norge, sier Karin Haug-
land Pedersen.   Turistene blir møtt 
med smil, sprudlende drikke i høye 
glass og en kakebit. – Det er  veldig 

moro med slike besøk, sier Karin, og 
håper  at enda flere vil legge turen 
om den meget spesielle attraksjonen 
rett ved innfartsveien.

Det er innehaveren selv som har 
skapt og utviklet Bravo Design, med 
god hjelp av dyktige medarbeide-
re. Det startet med en lang rekke 
produkter i skinn, og dette er fortsatt 
en viktig del av driften.  Men det 

som virkelig har satt fart i besøket, er 
utvilsomt satstingen på klær til da-
mer i alle aldre.  Karin er raskt frempå 
med en liten korreksjon. - Vi har 
også klær til menn, og dessuten har 
vi endret litt på utvalget slik at også 
ungdommen skal finne noe de liker.

Mange som besøker butikken for 
første gang, blir overrasket over det 
store utvalget av klær til hverdag og 

fest. Selskapskjolene henger på rekke 
og rad, og nå er det tid for kåper. 
Karin mener hun har ca 40 ulike 
modeller av kåper!

- Det vi ønsker mest av alt, er at 
folk skal stikke innom slik at vi kan 
vise frem utvalget, sier Karin.

EN TURISTATTRAKSJON!

Bravo Design Skinnbua har klær til alle aldersgrupper.
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Finn oss på bogront.no

BoGrønt Ørvik
Plantemarked
Man - fre 09-17  l  Lørdag 09-16  l  Søndag 12-16
Dalaneveien 2, 3770 Kragerø  Tlf. 35 98 36 00

Høstsalg!
100,-

20-70%
Høstlyng
3 stk fine

på busker, trær,  
stauder, roser og  

potter.

Nå er tiden for å sette Tulipaner, Krokus, m.v

Planlegg våren:  

Masse fint i grønne inneplanter til høstkosen.

Det er kortversjonen av 
utviklingen i møbelbransjen.  
Einar Solbekk har, sammen 
med sine to sønner, et impo-
nerende utvalg å vise kunde-
ne, og synes det er spen-
nende med nye løsninger. 
-  De tradisjonelle møblene 
utfordres av nye trender som 
gjør at kundene har mange 
valgmuligheter. 

Solbekk Møbler AS er 
medlem av Fagmøbler. - 
Dette er en kjede som passer 
godt for oss.  Stort utvalg og 
rask levering av varer er helt 
nødvendig slik markedet er 
i dag.  Mange benytter seg 
av Fagmøblers nettside for å 
gjøre sine valg. Så følger vi 
opp med gode råd, service 
og levering.

Optimist på vegne av Kragerø Sentrum!

Mye nytt og spennende 
hos Solbekk Møbler AS
Nye stiler. Ny design. Men også gode  
løsninger med inspirasjon fra 50-tallet.

Sindre Solbekk i en sofa inspirert av 1950-tallet. 

-  Det har skjedd mye posi-
tivt i Kragerø sentrum de siste 
årene. Bare se på Jernbanetor-
vet utenfor her, sier Solbekk.   
Han tror flere og flere vil se 
verdien av et levende sentrum.  
Store kjøpesentre har vært 
noe nytt og spennende, men 
det kommer ikke opp mot det 
pulserende livet i en by som 
Kragerø.  – Jeg er optimist på 
vegne av sentrum.

Men han ser gjerne at flere 
politikere får øynene opp for 
sentrums betydning, og sør-
ger for tiltak som kan få både 
fastboende og hyttegjester til 
å benytte byen.  -  Blir sen-
trum brukt, vil også det gode 
vareutvalget opprettholdes.  
Det er viktig, slik at kundene 
finner det de er ute etter. Hvis 
ikke er veien kort til andre 
steder de kan handle.

tekst og foto: WILLY NILSEN                    
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Mejulen lå og ertet meg i synsranden. Jeg hadde 
sett den der lenge nå. Enn om jeg skulle kunne 
klare å padle meg dit? Den karakteristiske buede 
fjellformasjonen med hvit kvarts eller feltspat 
formet som en stor ski oppover langs  fjellet er et 
svært karakteristisk sjømerke i Tonerleia.

Det er langt å padle fra Arøy. Det er dessuten 
enda lenger enn det ser ut for i virkeligheten.  
Jeg passerte Wittenskjul i fint driv. Det blåste 
motvind. Den ble sterkere og sterkere etter hvert 
som jeg nærmet meg de åpne sjøstrekkene, og 
jeg fant det best å ta en omvei innaskjærs. Nå 
var det Nimbusene som laget mest sjø. Halvpla-
nende kom de og Targaene og gravde opp en 
halv tsunami i hekken. Her var det om å gjøre 
å balansere så lenge det gikk. Jeg var irritert på 
meg selv som ikke hadde tatt på meg vesten, og 
målte avstanden inn mot land hvis jeg nå måt-
te svømme. Det var langt. Jeg holdt på å miste 
motet. Men jeg har ikke for vane å gi meg så lett. 
Nærmere og nærmere kom jeg målet. Mejulen 

lå snart rett forut. Jeg hadde bestemt meg for å 
padle rundt øya og ta den mest krevende utsiden 
mot havet først, mens jeg ennå hadde litt krefter 
igjen. Jeg antok at det var den mest værharde og 
ugjestmilde av øya, og helt riktig.

Skumsprøyten slo opp over de steile klippe-
ne. Det var umulig å tenke på å komme meg i 
land. Rurene var sylskarpe. Fjellsidene steile og 
ingen steder å gjemme seg. Utenfor lå de skumle 
undervannsskjærene laglig til for hugg. Ble man 
dratt over et slikt var det jamt slutt i denne vin-
den. Hvorfor i himmelens navn hadde jeg reist ut 
uten vesten? I neste nå slo bølgen inn bak meg 
og fylte rommet med vann. Våt til skinnet men 
fortsatt flytende kom jeg meg i le. Det var ikke så 
dramatisk likevel, men alt var vått.

En smal skjæring i fjellet. Skulle jeg våge meg 
inn. Nei. Det blåste for mye. Hva med ved det 
vesle fyret på innsiden. Nei, det var også for bratt 
for meg. Jeg har funnet ut at jeg må ha et svært 
grunt farvann for å komme meg inn og ut av 
kajakken. Helst en strand. Men det var det slett 
ikke på Mejulen. I alle fall ikke hittil. 

Øya virket i det hele tatt helt uinntakelig, men 
der rundt odden åpnet det seg en vik. Kanskje 
der inne ved rullesteinene? Jeg padlet inn. Nei, 
dette var også umulig, jeg ville ikke klare å kom-
me sikkert ut i kajakken igjen her. Jeg var snart 
rundt. Men hva skuet mine mørkebrune…Der 
var det da vitterlig en 
helt perfekt lagune. 
Jeg padlet i land og 
følte meg som Robin-
son på den øde øy. 
Lykkelig over at jeg 
kunne få fast grunn 
under føttene og få 
hvile skikkelig ut før 
hjemturen. 

Jeg vrengte av meg 
de våte klærne og la 
dem til tørk i solskin-
net. I Adams drakt 
hoppet jeg ut i vannet. Fortsatt 20 grader og 
klart i slutten av august! Denne sommeren varer 
evig! Jeg pustet ut på svaberget.  Solen varmet. 

Mejulen

Jeg hadde hørt folk snakke om  
Mejulen. Hadde sett den også  
i det fjerne. Men jeg hadde  
aldri vært der. 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                                           

Plutselig kom det en båt.

Kystrøysa på Mejulen.
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Dette var et perfekt sted. Ingen kunne se meg 
fra vannet, men jeg kunne se alt som rørte seg! 
Igjen fikk jeg Robinson-følelsen, da jeg plutselig 
så mast og seil runde odden. En flott seilbåt av 
Colin Archer-typen kom for fulle seil. Majestetisk 
vakker.

Så bar det ut på oppdagelsesferd. Her var villro-
ser, rullesten og skog. Inne på øya var det jorder. 
En gammel falleferdig bu bar bud om brustne 
drømmer. Plutselig kom det en hund. Jeg skvatt 
til. Forstyrrer vi? Eieren og hans datter kom hel-
digvis rett bak. Nei, sa jeg. Jeg har akkurat komet 
selv. De forklarte at de var dratt ut fra Brevik-
strand på oppdagelsesferd. Som gutt husket han 
å ha lekt her ute. Det var spennende. Utenfor lå 
”Lille Atlanteren.” Det var skummelt og spennen-
de og stå her ute og kjenne på bølgene og se på 
været. Nå hadde han tatt med seg datteren for at 
hun også skulle få oppleve øya. 

Våre veier skiltes og jeg begav meg oppover 
mot toppen. Kommer du til Mejulen, så anbefaler 
jeg deg å holde deg til svafjellet på utsiden når 
du skal opp til toppen, for gjennom skogen er 

det svært ulendt. Rett før toppen ligger 
det en gammel gravrøys. Jeg tipper på 
at røysa er fra bronsealderen. Og at det 
er en av de klassiske flotte kystrøysene 
vi har foran oss. Dessverre har noen i 
nyere tid ødelagt mye av den og byg-
get opp to varder i røysa, men ennå 
kan de store dimensjoner og mektige 
skue sees her og det er lett å tenke seg 
hvordan det hele så ut den gang da. 
Det er ingen som har mot og guts og 
tid siden den gang til å reise slike store 
byggverk ute i naturen, så at dette 
er en gammel røys er hevet over tvil. 
Steinene må ha kommet langveisfra, 
kanskje helt nede fra rullesteinstranda i nærheten 
av der jeg hadde landet med kajakken. For et slit 
det måtte ha vært å frakte disse helt opp hit!?

På toppen skjønner jeg hvorfor guttene kalte 
dette for Lille Atlanteren. Du ser rett ut i blåmyra 
så langt øyet kan se! Vel nede måtte jeg ha meg 
et nytt bad etter turen. To kvapsne svimaneiter 
lå og buktet seg i badevika. Søren også. Hvorfor 

måtte de ekle bløtdyrene ligge akkurat her? Men 
jeg overlistet dem og fikk meg et nytt herlig bad.  

Jeg sendte Tim Kronborg en god tanke før jeg 
la på hjemtur. Det var han som hadde anbefalt 
meg å dra en tur hit. Jeg støtter anbefalingen, 
men det bør være på en varm sommerdag og 
ingen andre før deg i lagunen! God tur!

Den vesle lagunen var perfekt.

Hadde vært her i guttedagene.
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Din trafikkskole
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

En tur i høst?
turer.no

Vi utfører alle typer 
tjenester under vann

Henning Hodnemyr
henning@dykkern.no

416 52 559

Mange tror at høsten ikke er 
tiden for planting, men det 
stemmer ikke.  -  Oktober er 
en fin tid for hagestell. Det 
gjelder både luking, tildek-
king og planting, sier Ørvik.

Svein Ørvik deler gjerne 
erfaring og kompetanse med 
kundene, og det er mange 
som ber om råd om hva som 
må gjøres før kulde og snø 
tar overhånd. 

- Det er smart å gjøre en 
grun¬dig jobb med luking 
om høsten. Raking av løv og 
en siste finpuss av plenen er 
også verd innsatsen. Så kan 
man kose seg enda mer i 
vårsola. 

Planter som skal overvintre 
bør få noe hjelp til å klare seg 
mot kul¬degradene.  For å 

Svein Ørvik med gode råd til hageeiere:

-	 Høsten	er	en	fin	tid	for	planting
- Bruk litt tid på hagestell før vinteren. Det 
kan spare oss for plagsomt ugress og unød-
vendig arbeid når våren kommer. Et godt 
råd er å slå to fluer i en smekk; ved å ta 
hånd om ugresset mens man planter! 

tekst og foto: WILLY NILSEN                    

Tormod Thorsen med flerfarget Calluna, en av de mest populære plantene akkurat nå.

slippe problemer med fros-
ten bør plantene dekkes til.  

Utenfor Ørvik Plantemar-
ked er det høstfargene som 
dominerer. Hagesenteret  
følger årstidene, og på den-
ne ti-den er høstlyngen på 
sitt aller flotteste. Den finnes 
i mange varianter, men fler-
farget Calluna er kanskje den 
mest populære. 

Ørvik Plantemarked har 
holdt til på Kalstad siden 
1998, og er medlem av 
fagkjeden Bo Grønt. Med 
nærmere 5000 vareslag kan 
Ørvik dekke de aller fleste be-
hov når det gjelder utvendig 
vedlikehold og nye planer for 
hager og uteområder.  - Vi 
har fortsatt stort utvalg i bus-
ker og trær. Høsten er en fin 
tid for planting, sier Ørvik.
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Det er Britt Thorsen som nå 
lanserer det nye produktet i 
regi av Kragerø Kraft. Sam-
tidig opphører det gamle 
produktet ”Kragerø-pris”. 
De som har dette produktet 
i dag trenger ikke å bytte, 
men produktet vil ikke len-
ger bli tilbudt i markedet, og 
opphører ved nysalg. Mens 
alle som har dette gamle 
produktet selvsagt også står 
fritt til å bytte til at av de to 
nye produktene som Kragerø 
Kraft nå tilbyr dersom de øn-
sker det, opplyser Thorsen.

Nå vil også Kragerø Kraft 
tilby Strøm til Innkjøpspris. 
Du betaler det samme som 
vi kjøper inn strømmen for 
hos Nordpool + diverse på-
slag. Av dette har vi laget to 
nye produkter.

Det ene produktet heter 
«Under 1 krone dagen.

Her betaler du som sagt 
det samme som vi kjøper 
strømmen inn for + kun et 

Kraft for under  
1,- om dagen!

Har du lyst på en kraftavtale til en fastpris til under en krone dagen?  

Da bør du kontakte Kragerø Kraft!

fastledd på 95 øre pr dag.
Det andre produktet som 

tilbys heter «Strøm til Inn-
kjøpspris + 2,9 øre kWh»

Her betaler du også kun 

det samme som vi kjøper 
strømmen for + 2,9 øre per 
kilo Watt time, men her be-
taler du ingen fastledd.

Kun produktet «Under en 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN     

krone dagen» forutsetter 
eFaktura eller elektronisk 
faktura på mail. Dersom du 
fortsatt vil ha en papirfak-
tura, kan du få det, men da 

må du betale et fakturagebyr 
på 29,-

Da kan det lønne seg 
å regne litt på ditt eget 
strømforbruk, og se hvilken 
modell som passer best for 
deg og ditt behov. For beg-
ge produkter er valgfrie hos 
Kragerø Kraft. Det er du som 
bestemmer hvilket produkt 
du skal velge.

Blant kundene som teg-
ner seg som nye kunder i 
oktober hos Kragerø Kraft 
vil de være med i treknin-
gen om to splitter nye flotte 
DAB-radioer. Vi offentliggjør 
vinnerne i neste utgave av 
Skjærgårdsliv.

Om en stund kommer 
Kragerø Kraft også til å lanse-
re nye nettsider. Da kan du 
gå inn her og følge med på 
nyheter og tilbud og kanskje 
få svar på nettopp det du 
ønsker å vite om ditt lokale 
kraftsenter! -Kraft for under 
1,- om dagen!
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Jeg begeistres 
av stillheten og 
langsomheten 

på Skåtøy
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Jeg elsker
Skåtøy
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Når en konsert, et maleri, 
en god setning, eller poesi 
berører oss til bristepunk-
tet av å miste kontroll over 
følelsene og sinnet..... mister 
kontakt med materien.... da 
er vi kanskje i nærheten av 
noe som kan kalles kunst - 
etter min oppfatning. Når 
noe menneske skaper eller 
utøver blir et redskap for å 
oppnå en dypere dimensjon. 

Jeg tenker at maleriet ikke 
bare må illustrere eller illude-
re, det hjelper ikke å kunne 
tegne en hånd hvis man ikke 
kan besjele den. 

Hun fylte nettopp toppe-
tasjen på det prestisjetunge 
Stenersen-museet i Oslo. 
Gyldendal forlag gav ut en 
bok på 400 sider om Elisa-
beth Werps kunst i forbindel-
se med hennes utstilling på 
museet i vår.Neste sommer 
stiller hun ut i Nicolines hus. 
Men å hoppe etter Wirkola 
eller stille ut etter dronning 
Sonja er hun ikke redd for. 
Hun smiler litt over sammen-
likningen. Elisabeth Werp har 
fire år på kunst- og hånd-
verkskolen, deretter fire år 
på kunstakademiet og fått 
kunststipender til både Paris 
og Firenze.  Neste år er det 
hun og Nico Widerberg og 
Kjell Nupen som stiller ut i 
Nicolines Hus.

Vi møter henne en vakker 
sommerdag på Skåtøy. Hun 
og Ole Brum møter oss på 
brygga. Ja takk begge deler 
er en rasehund i miniformat 
som raskt logrer med halen 
og bare vil kose, men gjør 
som besatt, helt til vi får tatt 
maleren i hånden. 

Allerede på veien opp fra 

bryggen aner vi at vi er på 
vei til noe spesielt. Små møn-
stre av skjell, steiner, gamle 
ratt, hjerter og tegninger er 
felt ned i støpen på stien opp 
til huset. På toppen blir vi 
bare stående og glane. Her 
ligger det en vinterhave av 
det mer kunstneriske slaget 
med dype stoler, sittegrup-
per, japanske lykter, grønne 
planter og måneskinnslam-
per. Teen er nytrukket. 
Aprikosene er fra egen have! 
Hun smiler. Utsikten ut over 
til Høyvarde er betagende.

Som i trance beveger vi oss 
over til atelieret. Gresk mu-
sikk toner ut fra åpne vindu-
er. En vakker kaprifol slynger 
seg blomstrende oppover 
veggen utenfor døren. Store 
plater med stoler, klokker, 
hester og ulik symbolikk 
fyller rommet. Maling og 
legeringer blander hun selv. 
Bildene er en blandingstek-
nikk. Lag på lag. Jeg bygger 
opp og bryter ned. Jeg leg-
ger bildene mine i sjøvann 
og maler igjen. 

Det dreier seg mye om 
oppbrytning og nedbryt-
ning. I et hvert møte ligger 
det alltid en avskjed. Alt vi 
gjør har sin syklus gjennom 
oppbygging, bevaring og 

destruering. Siden dette er 
en del av tema i maleriene 
mine, er det naturlig for meg 
at teknikken er i samsvar 
med innholdet. Tomrommet 
når noen er borte, og viljen 
til å fylle det igjen er sentralt 
i maleriene mine. «Tilfeldi-
ge» gjenstander som møter 
meg taes inn i maleriene 
dersom de korresponderer 
med historier, erfaringer og 
opplevelser som allerede 
ligger her inne, lik bilder på 
en ufremkalt fil. En gammel 
benk, en liten lekeseilbåt, 
en gyngehest, en globus, 
en gjenglemt sykkel... det er 
så mye som snakker til meg 
utenifra og som kan hjelpe 
historien til å materialisere 
seg. Symboler på drøm, 
undring, taknemmlighet, 
alenehet, andektighet, kamp, 
flyktighet osv. 

Jeg husker godt kunstde-
batten med Vebjørn Sand da 
vi gikk på Kunstakademiet. VI 
kranglet i Per Ståle Lønnings 
debattprogram på NRK om 
opptakskriteriene var i ferd 
med å skli ut. Jeg var enig 
med ham i fascinasjonen 
av det å mestre et håndt-
verk, men prøvde samtidig 
å belyse betydningen av å 
besjele sitt arbeid, og bevege 

noe dypere. Samtidig er det 
interessant med et maleri 
som ikke trenger malerens 
signatur - fordi maleriet i seg 
selv er signaturen, og ikke 
kan forveksles med andres 
uttrykk. 

Da jeg studerte ved Aka-
demiet, var det ikke kunst-
neriks korrekt å ha kontakt 
med Odd Nerdrum. Han 
kom forbi atelieet mitt og 
ble opptatt av mitt arbeid. 
Jeg var ikke opptatt av å 
følge hverken trender eller 
uuttalte regler, så jeg fikk 
et nært forhold til Odd på 
den tiden. Jeg har aldri møtt 
noen, hverken før eller siden, 
med mer kunnskap innenfor 
kunsthistorie, håndverksmes-
sige teknikker, kunstteori og 
filosofi, enn ham. Og han 
har i over 40år øst ut sin 
kunnskap og erfaring - gra-
tis - til elever inn- og utland; 
inspirert , oppmuntret og ba-
net en vei inn i et kunstnerliv 
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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, Teambuilding, Ung familie eller en pakkeløsning tilpasset ditt ønske 

og behov, personalet blir gjerne med på tur.

Lite hotel – mye hygge

SkredderSydd opphoLd i kragerø
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for så uendelig mange. Det 
var selvfølgelig en tragedie 
at han ikke ble ansatt som 
professor på Akademiet. Han 
er utvilsomt blitt behand-
let med mye missunnelse, 
smålighet og umenneskelig 
trakassering. Nå er han syk 
og ødelagt. Den Norske stat 
kan legge han listen over 
betydelige kunstnere den har 
knust, nedvurdert og tråkket 
på. 

Jeg kom til Skåtøy og fant 
stillhet og store skoger fulle 
av overraskelser. Fikk leie 
vedskjulet hos fyrvokteren 
på Stavseng fyr for 10kroner 
måneden i mange år. Etter-
hvert ble han veldig syk, men 
jeg ville så gjerne fortsette å 
male på Skåtøy. Lapper ble 
satt opp på lyktestolper på 
hele øya, og hos Midgaard 
og Opthun, med spørsmål 
om det fantes en sjøbu, en 
liten tomt, et båthus, om 
enn bare en container eller 
liknende, til salgs. Plutselig 
kom et brev i posten om 
«tomt til salgs» og 4 fotogra-
fier av en sjøbod. Vi ringte til 
banken og la inn et bud uten 
å ha sett stedet. At det var 
på Skåtøy var mer enn nok. 
Uansett hva utgangspunktet 
er, kan man skape oaser av 

skjønnhet og glede. Etter-
hvert måtte tomten bebyg-
ges, og siden vi ikke hadde 
råd til arkitekt, gikk jeg til 
besøk til de eldste husene på 
øya, og tegnet opp hvordan 
de var konstruert. De var 
bygget opp av tømmer med 
saueull eller spesiell type 
mose som tettningsmiddel. 
Slik får bygget puste. I Kra-
gerø var de skeptiske til en 
maler som kom med egne 
tegninger og ville bygge 
seg en bondegård. Men vi 
møttes litt på halvveien, og 
idag ser jeg selvfølgelig noen 
bedre løsninger jeg burde 
ha tenkt på, men jeg er mest 
opptatt av å lage rom preget 
av fortellinger, minner, 
musikk, gode lukter, eventyr, 
rare eller vakre gjenstander, 
gode, sunne materialer, 
avstemte valører, en kjærlig 
hånd og vakker tanke, enn 
en superslick, perfekt bolig. 

Jeg elsker Skåtøy og livet 
her. Kantarellene i de hem-
melige skogene, rådyrene, 
bondegårdene, kirken og 
kirkegården, fuglelivet, veie-
ne og stiene, lydene, still-
heten, kafeen, lukten av sjø 
og våt eller tørr jord- og ikke 
minst.....langsomheten. Her 
ute henter jeg kraft til alt jeg 

driver med og det er faktisk 
innmari mye!! Her kan jeg 
jobbe uforstyrret - bortsett 
fra når et rådyr stikker hodet 
mot vinduet - og fordype 
meg.

 Hun svinser ut av atelie-
ret iført sin hvite malerdress 
med rester etter alle regnbu-
ens farger med hull på kneet 
og sin grønne caps, og tar 
oss med over i drivhuset. Her 
vokser sukkererter, tomater 
og salat. Tenk at det vokser 
aprikoser her! Sier hun. De er 
fra egen hage. Vel anbragt i 
vinterhavens dype lenestoler 
fylles dype tekopper med 
nytrukket te. Aprikoser og 
sjokoladekake med bringe-
bær fra skogen, settes frem. 
Jeg er ikke noe flink til å 
lage mat, men jeg kan lage 
ostesmørbrød altså, forsikrer 
hun.

Vi snakker om kunsten og 
livet mens regnet høljer ned. 
Solen har forsvunnet bak en 
sky og himmelen er mørk. 
Hun har funnet en svalestjert. 
Det dundrer ned på taket. 
Veldige krefter er i sving. Hef-
tig. Snart lyn, snart torden. 
Vinden stilner av og puster 
ut. Sjøen ligger rolig. Snart 
bryter solen fram på nytt 
og vi er klare for å bevege 

oss ned til brygga igjen. I et 
hvert møte ligger det et opp-
brudd. Skape, bryte ned og 
bygge opp. Vi gir hverandre 
en rask klem til avskjed. Skul-

le gjerne ha snudd meg og 
vinket, men må holde fokus 
forover, farvannet er urent og 
krever sin mann. Det duftet 
svakt av Patchcouli.

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

3766 Sannidal     Tlf kontor: 35 98 14 00    Mobil: 922 64 789     www.kragerogartner.no

Anleggsgartnermester
Trond Farsjø as

3766 Sannidal     Tlf kontor: 35 98 14 00    Mobil: 922 64 789     www.kragerogartner.no

Anleggsgartnermester
Trond Farsjø as

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

Er det noe du trenger hjelp til utendørs?
Ringoss for gratis befaring
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Lik oss på

Julebord
Take away

Små og store selskaper
Lunchretter hver dag

Beskjæring av busker 
og trær

Trefelling
Landskapspleie

KAFEÉN ANLEGGSGARTNER
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Se også vår hjemmeside: www.fagmobler.no
Torvgata 3, 3770 Kragerø  I  Tlf. 35 98 17 28  I  solbekk@fagmobler.no
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Solbekk
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TRE ETASJER

SPESIELLE
ØNSKER?

STAPPFULLE
AV MØBLER!

Dayton sofa

9.995.-

5.995.-
Eng kontinEntal
med pocketfjærer 150x200 cm

VÅR MEST 

SOLGTE SENG

Her finner du alt av kontinentalsenger, ramme-
madrasser, regulerbare senger og vendbare 
madrasser i alle størrelser fra Hilding Anders, 
Europas største madrassleverandør.

Bygg din egen modul-
sofa på vår hjemmeside, 
eller kom innom i butikken så 
hjelper vi deg med forslag.

www.fagmobler.no

Vi leverer etter avtale.

HAR DU 
BESØKT VÅR
STORE SENGE-
AVDELING I  
3. ETASJE

Kort vei  
til ferge og  
handlebrygge. 
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-Smaksprøver? Brubakken 
har nok med å skjære. Folk 
står i kø. Hvor mye koster 
schorizzoen? Hvilken smaker 
best. Hvordan bør de lages? 
Hva slags tilbehør? Folk er 
interesserte. Mmmmh. En 
dame er helt over seg over 
smaken av Lambada. For 
meg er ikke pølser fy-mat. 
Jeg elsker pølser! Det er jo så 

Brubakken på Matstreif
Pølsene putrer på grillen og en liflig duft 
brer seg over torvet. Vi er på Matstreif i 
Skien og det er kø foran standen til Bru- 
bakken fra Kragerø. I dag leverer den  
populære pølsemakeren sine varer til  
kollonialbutikker over hele Telemark  
og flere andre steder i Norge.

godt! Hun virker veltrent og 
bevisst over hva hun putter 
i munnen. Pølser, ja! Sier 
Anneli Romberg. Og vi hører 
den ”smeltær på tunga!” Det 
er en grunn til at Brubakkens 
pølser går sin seiersgang 
over det ganske land. De 
smaker rett og slett bedre. 
Mindre fett og mer kjøtt, enn 
de fleste som det er naturlig 
å sammenligne seg med! For 
første gang kan vi lette litt 
på sløret til hvor Brubakken 
selv har hentet inspirasjonen 
til pølseoppskriften. – Jeg har 
reist mye i Tyskland. Der er 
pølser kultur. Hvert sted har 
sine egne pølser og spesia-
loppskrifter som de holder 
høyt i hevd. Selv synes jeg 
pølsene fra Türingen er aller 
best! sier han. Jeg tar en pak-

ke med Lambada og en sånn 
en, sier damen og peker. 
Hvorfor det? spør vi. Jeg liker 
pølser med mye smak! Sier 

hun. På Matstreif har lokale 
matprodusenter av ymse 
slag satt hverandre i stevne. 
Selv endte vi opp med sik 

fra Løyte gård som forrett. 
Hva vi hadde til hovedrett? 
Pølser! Pølser! Fra Brubakken! 
Like god i begge ender!
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Hos Alarmsystemer i Kragerø 
tilbyr de overvåkning av 
hytter og hus og leiligheter 
24 timer i døgnet, sju ager 
i uken, alle årets dager. – Vi 
har båt og bil og rykker ut 
til hytter i skjærgården så 
vel som til hus på fastlandet, 
sier Jack Grøgaard i Alarm-
systemer.

For en svært rimelig pris 
både på installasjon og 
service og vakthold, så kan 
Alarmsystemer fortelle deg 
hvis noe er galt. Men kanskje 
enda bedre de rykker ut til 
stedet dersom alarmen går. 

24/7/365
Det finnes en alarm for alt. Fukt, brann og 
tyveri. Det er imidlertid viktig at det også 
er noen som overvåker situasjonen og kan 
gjøre noe raskt dersom uhellet først er ute. 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN      
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Slik kan firmaet både begren-
se og forhindre skade.

Enkelte leverandører har 
sluttet med vakthold i skjær-
gården. Alarmsystemer satser 
heller sterkere på denne tje-
nesten. Nye kunder kommer 
nå til oss nettopp fordi vi kan 
tilby dette sier Grøgaard.

Det gir en ekstra trygghet 
at hytta eller huset kan over-
våkes når en ikke selv er til 
stede. Og alarmer for brann, 
tyveri og fukt kan være viktig 
både som avskrekking og 
forebygging, men også selv-
sagt det å begrense skadene 
mest mulig hvis uhellet først 
skulle være i ute. I alarm-

systemer har vi alle disse 
ulike alarmene i vår kampan-

jepakke, sier Grøgaard. Men 
viktigst av alt også dette med 

vaktholdet. At noen kommer 
dersom noe skjer!

Det var i 1971 at familien var 
på besøk i Kragerø første gang 
sammen med entreprenøren Reidar 
Rønning. Svigermor var sikker i sin 
sak, og minnet om at hun var den 
første som ringte, da vi fikk se ste-
det. Fonneløps overtok eiendom-
men i 2005. Vi har hatt de vanlige 
kranglene med bygningssjefen i 
Kragerø, som alle andre forteller 

om. Da han sluttet kom naboen og 
sa at vi kunne heise flagget! 

Hellefjorden har gitt oss den 
rekreasjon og de naturopplevelse-
ne som vi kunne drømme om. 17 
mai for fire år siden hadde jeg min 
største fiskeopplevelse noen sinne. 
Først kom brislingen, så makrellen, 
så silda og så seien. Jeg dro til jeg 
fikk krampe i armene. Vi har funnet 
østers på Berg-siden og vi har fisket 
hummer på egen eiendom! Dat-
teren min kommer alltid opp fra 
brygga med fisk.

Det er en vidunderlig stillhet her. 
Vi har sprengt anlegget inn i fjellet. 
Totalt er det åtte plan nedover mot 
sjøen. Solrikt og mange koselige 
utemuligheter. Morten Lunøe 
har tegnet. Vi har glassflater mot 
vinden og en fantastisk utsikt.  Vi 
har tøffet rundt i skjærgården. Vi 
har fisket på utsiden av Jomfruland. 

Fonneløp er skipper på egne skuter. 
Fiskeskøyta Streif og skuta Jørn-
skjær.

Kragerø er et fantastisk natur 
og rekreasjonsområde. Det er ti 
minutter til Kragerø med båten. 
Det kommer aldri noen hytteby på 
Berg-siden for det er en friområde. 
Larsøya midt i Hellefjorden er også 
fredet. Det er 66 trinn fra sjøen og 

opp til hytta. De er det snart andre 
som vil benytte. Helsen er ikke hva 
den engang var og sine eldre dager 
vil ekteparet nyte hjemme og tøffe 
rundt med fiskeskøyta om somme-
ren. Nå blir det rek langs kysten, og 
du skal ikke se bort i fra at vi også 
av og til kommer til å stevne inn 
Hellefjorden, sier Fonneløp.

Hytteperle i Hellefjorden
Gründeren av CuraMed, Kåre Fonneløp kan  
se tilbake på mange herlige år på sin hytteperle  
innerst i Hellefjorden. 
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Nordkapp 550 Avant (Bowrider)  
med 115 Hk Evinrude HO.

Zodiac Pro open 550 med  
115 Evinrude.

Veil 346.500  Veil 309.000  

Nordkapp 550 Enduro (Skjærgårdsjeep)  
med 115 Evinrude HO. Veil 307.500  

Zodiac Pro 420 m/30 Evinrude.  
Veil 152.300  

Nordkapp 655 Noblesse 
med 200 Evinrude HO. Veil 683.300  

Zodiac Pro open 650 med 150 Evinrude. 
Veil 439.300  

Nordkapp 760 Noblesse RS 
med 300 Hk Evinrude. Veil 838.100  

N-ZO  680  med 200 hk Evinrude.  
Veil 577.000  

312.000285.000

280.000135.000

615.000399.000

715.000495.000
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Askeladden P66 Weekend

Askeladden 525 Excel med 90 Hk  
Suzuki. Veil 303.900  

Askeladden P66 Pilotehouse

 
Askeladden P66 Multi

249.000

Be om Tilbud!

Be om Tilbud!

Be om Tilbud!
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ENDELIG  BÅTSESONG
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XO 24 Open Highline med  
300 Hk Evinrude.

Veil 719.900  

XO 22 Open Highline med 150 Hk  
Evinrude 2012 mod. Veil 560.600  

612.000

478.000

SOLGT! 

DEMO! 
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 Innbytte og finansiering


