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Redaksjonen mottok fort kort tid siden disse hyggelige 
ord fra en av våre lesere som vi gjerne vil dele med 
dere! Har du noen ord som du gjerne vil dele med 
oss er det hyggelig om du sender de til 
sigbjornlarsen@gmail.com.

Sett fra  Sett fra  
SildebuktaSildebukta

Returadresse: Biørnsborgbakken 23, 3770 Kragerø   
 www.skjærgårdsliv.no
Redaktør: Sigbjørn Larsen - post@skjaergardsliv.no
Design: Mortens Grafiske Tjenester
 Tlf. 476 81 678 - morten@turer.no
Trykk: Nr1Trykk, Larvik

Hvem eier fisken i havet? Spørsmålet kan stilles etter forslaget fra 
to forskere om å innføre hummerfiskekort for alle fritidsfiskere som 
vil fiske hummer i Norge. Forskerne hevder at Norge har verdens 
dårligste forvaltning av hummerbestanden fordi fritidsfiskernes 
fangster ikke registreres. De henviser til registrerings- og 
bevaringstiltak i USA og Canada, som gjør det mulig å ta 
opp 20.000 tonn i året. Til en verdi av fem milliarder kroner. 
Fiskeridirektoratet har nedsatt en gruppe som skal evaluere reglene 
for hummerfiske, kan vi også lese i artikkelen i Sandefjords Blad.

Med dollartegn i øynene kan reguleringskåte politikere finne på 
å kaste seg på skrivebordsrottenes forslag som med et pennestrøk 
i så fall vil komme til å fjerne det siste som måtte være igjen av 
allmenningsretten i Norge.

Forskerne overser nemlig glatt det faktum at fisket utenfor 
kysten av Norge til alle tider har tilhørt folk flest. Kystbefolkningen 
som bor i dette landet. Nå forsøker i stedet forskerne å skape et 
inntrykk av at fisken i havet tilhører staten. Og derfor kan reguleres 
av den. Det er en tilsnikelse av så store dimensjoner at den ryster 
ideen om nasjonen Norge i sine grunnvoller.

Utviklingen har gått gradvis. Myndigheten har blandet seg 
i stadig sterkere grad opp i allmennhetenes interesser og har 
etter hvert klart å innføre fiskekvoter som ikke lenger tilhører 
kystfiskerne, men som eies og driftes av storkapitalen og staten.  
I en like vellykket symbiose som kongemakten og kirken var i 
middelalderen. Tilbake slamrer fjøsdørene i tomme lader for 
vinden i nedlagte bruk og mørkelagte kystsamfunn over hele 
Norge.

Det beste for staten er å ha mest mulig kontroll på allmuen 
gjennom færrest mulige og mest mulig effektive proffitsentere.  
Her gjør dermed storkapitalen og staten felles sak på bekostning 
av tusener av kystfiskere som har måttet flytte fra kystgrendene 
fordi de ikke lenger har noe å leve av. 

Nå sikler havforskerne, byråkratiet og staten på hummeren. Fem 
milliarder er mye penger. Hvem bryr seg om en fritidsfisker eller to. 

For folk langs kysten er hummerfisket som elgjakta i innlandet. 
Tidsregningen regnes før og etter hummerfiske. Fisket er allerede 
strengt regulert med begrensede fisketider og minstemål, 
redskapspåbud og fiskedybder. Kystbefolkningen følger lydig 
påbudene og gleder seg til hvert år de kan la teinene forsvinne i 
sjøen, for å fiske nok til at de kan ha det årvisse hummerlaget for 
familie og kjære.

Blir det slutt på det nå? Nei ikke med en gang naturligvis, prisen 
for hummerfiskekortene settes nok så lavt at folk flest kan klare 
det i starten. Så skrus stikka til, dyrere kort, vernede områder, 
kvotefiske, og kapitalinteresser og så har vi det gående. I dag 
er det snart ikke torsk igjen i fjordene takket være det statlige 
reguleringsbyråkratiske overfisket. Snart vil det ikke være hummer 
igjen heller takket vær det samme.  Men noen har tjent penger. 
Staten har fått inn sine avgifter. Så da driter vi vel i kystkulturen.

Snart har likevel det mest alvorlige skiftet funnet sted.  
Det finner nemlig sted i vår bevissthet. Fisken  
i havet. Luften og vannet. Hummeren i teina.  
Den tilhører ikke lenger deg og meg som en 
naturlig del av livet langs kysten, nedarvet  
i generasjoner. Den tilhører staten.

«på

Kragerø 20.10.2013
Jeg vil gjerne takke redaktøren og med-
arbeiderne for en velredigert avis som en 
hyggelig hilsen i postkassa, med lesverdige 
artikler og vakre fotografier. Til og med an-
nonsene bidrar til det positive inntrykk. Alt 
er så fint å lese om sommergjester som en 
del av Kragerømiljøet. Tenker med gru på 
Gardåsens bok  om skjærgården. Den var 
en skandale, også at den gikk under navn 

av forskning. Flott innlegg om Jomfruland, 
håper ikke park vil ødelegge kystkulturen 
og erstatte med turister. Jeg føler med 
Katja hver gang jeg ser henne i spissen 
for en Munch gruppe. Har vært muse-
umsmenneske. Ønsker lykke til videre. 

Vennlig hilsen 
Ruth Hamran

Rosende omtale

Så kom julekvelden på kjerringa i år igjen. 
Fuglenek og dompap, hvor er dere hen?
Snøen la seg over oss just som i fjor,
med lutefisk og ribbefett og julebord!
Men stallen og krybba og Betlehem,
er det noen som har hørt no mer i fra dem?
Julenissen kommer til deg som er snill,
med gaver og reinsdyr og puslespill.
Så da er det vel akkurat slik som det skal,
med engler og nysnø og juleball!

Har du kuler og kurver og stjerne med,
så mangler bare glitter og juletre!
Dra krakken bortåt glaset og hogg deg litt ved,
så kommer non og vasker gølvet,  
bare vent skal du se!
Og finner du fram gittarn og tar deg en trall,
så blir det vel Prøysen i alle fall!
Og visemus og nissefjøs og alt som er jul,
daler ned med snekker Andersen i skjul.
Og Askepott og Donald og Snipp og Snapp,
og grevinnen og hovmestern begynner der de slapp.
Ute på låven sitter nissen så glad,
for i år så fikk han akkurat det han ville ha,
en bolle med graut og ei grautsleiv av tre,
til å skremme alle de små musene med!
Så braser vi og steker vi til ribba blir sprø,
og spiser og smatter til vi holder på å dø!
Og kristtorn og bjeller og misteltein,
stiller du deg under, så jeg er ikke sein!
Så åpner vi pakker, og vet du hva kjerringa fikk?
En innpakket gubbe med julestrikk!

Tore Juell, Morten skjævestad og Sigmund Kivle.

Kunstmuseum i Kragerø?

Som julekveld på kjerringa

Gi en gave til Kragerø i år! Nå kan du 
sikre deg et flott bilde av ”Fra Kirkebuk-
ta” av Even Ullving, som nå er innkjøpt 
av Tore Juell, Morten Skjævestad og 
Sigmund Kivle. De ønsker og lage et 
permanent kunstmuseum i Kragerø med 
en fast billedsamling. Kragerø kommu-
ne eier mange bilder. Det er for galt at 
vi ikke stiller de ut for publikum. Det 
fortjener Kragerø med den unike historie 
som vi har med kunstmalere her, sier de 

tre. Nå har de sikret seg bildet av Ulving 
som er malt fra Kirkebukta. Trykkene 
koster 1500,- ferdig innrammet,t og kan 
bestilles direkte fra Skjærgårdsliv ved å ta 
kontakt med sigbjornlarsen@gmail.com. 
-Vi håper at bildet kan bli begynnelsen 
på en utstilling til sommeren i Kragerø 
som vil vise fram det vi har av gode 
bilder i Kragerø, og så at dette i sin tur 
kan gi støtet til å etablere et permanent 
kunstmuseum i Kragerø, sier de.

Sigbjørn Larsen
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I Ørviks plantemarked er det et hav av julestjerner. 
Kattepusen kom overraskende plutselig inn fra et eller 

annet sted og ville være med på bildet. Men hva vet vi 
egentlig om denne blomsten som er så populær til jul?

Europeiske oppdagelsesreisende brak-
te med seg tallrike nytteplanter fra 
Amerika: potet og tomat, papaya og 
ananas, bønner og mais, vanilje og ka-
kao. Prydplanter var de mindre inter-
essert i, og det var først på 1800-tallet 
av julestjernen fant veien over havet 
til Europa. Her i landet ble den etter 
hvert så populær at det årlig selges 
flere julestjerner (minst seks millioner) 
enn det er mennesker i Norge!

Julestjernens blomster er små og 
uanselige. Det vi vanligvis tenker på 
som ”blomsten” er høyblad, grønne 
blader som blir røde for å tiltrekke 
pollinerende insekter. For at farge-
forandringen skal finne sted, må 
planten ha tolv timers mørke i minst 
fem døgn på rad – i tillegg til rikelig 
med lys på dagtid. Rødfargen er den 
opprinnelige, men nå får vi også 
kultivarer i bl.a. oransje, kremfarge 

eller hvitt. Vortemelkfamilien omfatter 
7000 arter på verdensbasis, bl.a. olje-
planten som vi får lakserolje av, mani-

ok eller kassava som gir oss tapioka og 
gummitreet som bidrar med 99% av 
all naturkautsjuk. Og så julestjernen, 

da. Felles for dem alle er 
… at de er giftige. Ofte i 
form av giftig melkesaft, 
de hvite dråpene vi ofte 

ser piple frem på stu-
eplanten! Heldigvis 
er den ikke dødelig, 
men væsken kan 

gi allergiske reaksjo-
ner, medføre diaré eller 
oppkast (hvis bladene 
spises) og midlertidig 

blindhet om man får 
den i øynene!

På engelsk kalles arten poin-
settia etter ambassadør og botaniker 
Poinsett som først tok den med seg fra 
de voksestedet i Mexico til USA. Viten-
skapelig navn er Euphorbia pulcherri-

ma (pulcherrima = ”veldig vakker”). 
En legende forteller at en fattig 

meksikansk jente ønsket å gi noe til 
kirken på Jesu fødselsdag, men måtte 
nøye seg med å plukke blader langs 
veikanten. Da hun la dem foran alte-
ret, sprang det straks fram praktfulle, 
røde ”blomster”. Julestjernens krans 
av høyblader minner faktisk litt om 
”betlehemsstjernen”! 

På folkemunne forveksles julestjer-
ne ofte med julerose, en helt annen 
juleblomst (i soleiefamilien) som 
tilfeldigvis også er giftig… Julegleden, 
derimot, er ufarlig :).

Visste du forresten at 12.12. er Nati-
onal Poinsettia Day i USA og at tyrkere 
kaller julestjerne for Atatürks blomst 
etter det moderne Tyrkias grunnlegger 
… som tydeligvis også hadde sansen 
for denne høytidsplanten!

Sikter mot stjernene…

JULESTJERNE
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Ikke på 46 år hadde Borgny Stavnes Nordengen  
feiret jul på Oterøy. Nå synes hun det var på tide.

Jul på OterøyJul på OterøyJul på OterøyJul på Oterøy
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Som tenkt så gjort. Familien ble invitert.. 
Snippeskene pakket. To dager før jul reiste 
ektemannen Finn Aage Nordengen ut til 
Oterøy for å fyre opp i ovnen og få varme 
i stuene. Lille julaften var det koselig 
gløgg i lavvoen.

På Oterøy lå det 35 centimeter pudder-
hvit nysnø. Og perfekt julestemning. Det 
ble til at de tre sønnene i familien med 
barn satte kursen mot Oterøy. Damene 
var opptatt med jobb og familie på annet 
hold. 

Julaften opprant. Først var det grøt med 
mandel og marsipangris. Så ble det  
ekspedisjon til Svineryggen. – Det var så 
fint å forsere de snøtunge trærne og de 
hvite jordene på vei oppover til Oterøys 
høyeste fjell. Vel oppe var det utsikt ut 
over Jomfrulandsrenna og halve jordklo-
den. 

Imens ble ribba satt i ovnen nede på 
gården. Det må være ribbe til jul. Slik har 
det alltid vært på Oterøy. Nå forsøkte 
femilien å ta seg over til kirkegården på 
Skåtøy for å sette lys på familiens grav-
sted. Det var blikk stille og fint på vannet, 

men da de nærmet seg kirkebrygga møtte 
de isen. Snerken var blitt såpass hard at 
prosjektet måtte oppgis.

Inne i stua på Oterøy stod juletreet 
pyntet og lysene tent. Og i gaven til vesle 
Marcus lå det en politiuniform! Stolt som 
en hane spankulerte han fram og tilbake 
i stuen og alle måtte gjennom politikon-
troll.

Det ble en drømmejul på Oterøy. 
Borgny minnes julefeiringene på Oterøy 
før da hun var barn. Først var foreldrene 
i fjøset. Kyr og hest og sau og gris og hø-
ner var besetningen på gården. Vi satte ut 
grøt til nissen. Inne var det bare stearinlys 
og parafinlamper, så det var stearinlys på 
juletreet. Det var pappa som pyntet treet 
natt til julaften, mens vi sov. Så kom vi 
ned til ferdigpyntet juletre. Det  var fint.

Vi har bestemt oss for at det ikke skal 
bli den siste julefeiringen på Oterøy, for 
alle synes det var så fint. Så snart  står det 
nok et fint juletre fra Oterøy og skinner i 
stua på Oterøy på ny. Og Svineryggen blir 
besteget på selveste julaften!

Jul på OterøyJul på OterøyJul på OterøyJul på Oterøy

av: SIGBJØRN LARSEN                                    

Ekspedisjon til Svineryggen.

Perfekt julestemning i stuen på Oterøy.
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Nordkappbåtene er bygget 
på mer enn 40 års erfaring. 
Kombinert med teknisk 
innovasjon og design, blir 
resultatet en blanding av 
fornuft og  følelser.

Friske i frasparket
Nordkapp båter og en fantastisk sommer 
i Kragerø. Det er en god kombinasjon for 
Gromstad Bil og Båt i Kragerø. Nå kommer 
nyhetene for 2014, sier Runar Gautefald  
hos Gromstad.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN      Det har vært første året 
som Nordkapp forhandler, 
og det har gått veldig bra, 
sier Gautefald. Bestselgeren 
var Nordkapp Enduro 605. 
Vi forventer oss også mye av 
Avant 605 i 2014. Nordkapp 
følger godt med på utviklin-

gen og er førende innenfor 
blant annet design. Det sier 
litt at de tok ut en bestselger 
og laget en ny. Nordkapp tør 
og satse.

Nordkapp er friske i fras-
parket. De er også flinke til å 
se markedets behov.  
Skjærgårdsjeepen har friske, 
nye og spennende linjer. Du 
får også Nordkappbåtene 
helt opp til åtte og en halv 
meter med lugar og lekker 
interiørdesign. Så her er det 

noe for enhver smak. Det er 
bare å ta med seg sommer-
opplevelsene fra Kragerø å 
komme til Gromstad for å se 
på nyhetene fra Nordkapp, 
oppfordrer Gautefald. 

For med årets sesong 
som den sterke sesongen 
for Nordkapp i Kragerø, så 
er også Gromstad friske i 
frasparket og satser på flere 
nyheter fra Nortdkapp også 
for neste sesong.  
Noen av dem er allerede 

utstilt hos Gromstad.
Det er Evinrude motorer 

som følger med båtene fra 
Nordkapp. En typisk fami-
liebåt eller landstedbåt med 
lugar, skjermer og lekkert 
interiør og Evinrude 150 HK 
får du fra 485.000 og oppo-
ver til over 900.000 hvis du 
velger fra øverste hylle. 

Når jeg ikke får sove om nettene, så tenker jeg ofte 
på utsagnet som de gamle i skjærgården sa om å 
komme på andevaka.

Det var nemlig et uttrykk for ikke å få sove. Tidli-
gere var det vanlig å drive andejakt i skjærgården. 
Skulle man få ender måtte en helst ligge ute om 
natten og skyte endene akkurat i det de gikk ned 
for landing i det det grydde av dag. Det betydde 

at det ble dårlig med søvn den natten. Dermed ble 
uttrykket skapt. Man våkte for å skyte ender. Man 
var på andevåk, eller andevake. Dermed var det 
ikke langt herfra til at netter uten søvn eller i alle 
fall vanskeligheter med å sove kunne rett og slett 
skydes at man var kommet på andevaka.

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.

Om å komme på andevaka

“Kragerøsk”
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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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TRE ETASJER
STAPPFULLE
AV MØBLER!

Eng kontinEntal
med pocketfjærer 150x200 cm

VÅR MEST 

SOLGTE SENG

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

Vi leverer etter avtale.

EGEN INTERIØR- 
AVDELING MED 
MANGE FLOTTE 
JULEGAVER

EkSklUSiV  
DoBBYSatin
Høie københavn er et tidløst og 
stilfullt design i Høie eksklusiv
dobby vevet bomullssatin.  

Et sengesett som er  
luksuriøst så vel som  
avslappet i sin stil.
Finnes i to lekre farge-
stillinger; krem og sand. VARME ULLPLEDD

Ullpleddet Vadsø får du i Berger 
sin Basic kvalitet vevd av  
førsteklasses 100% ren ny ull.  
Fås i fargene grå og offwhite.

MANGE GODE 
TILBUD PÅ  
TEPPER OG RYER

795.-
BalUtCH
før 1495,-

TILBUD
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Kyststien som snor seg langs kysten i Kragerø kommune 
ble offisielt åpnet av ordfører Kåre Preben Hegland på 
Steinmann tirsdag 12. november. Han takket alle som 
hadde vært med på dette prosjektet, spesiellt Kragerø 
Turistforening med Else Bjørg Finstad i spissen. Arbei-
det ble påbegynt i 2010 ved å sende ut brev til alle 
241 grunneierne langs den ca 40 km lange kyststien 
gjennom kommunen. Kyststien er delt opp i tre deler, 

fra Fossing til Helle, Helle til Kragerø og Stabbestad til 
Ellingsvika mot Risør kommune. Det er trykt opp en 
liten folder for hver av disse etappene med kart og en 
beskrivelse av turen. Arbeidet med kyststien var et sam-
arbeid med Kragerø kommune, Telemark fylkeskommu-
ne, Delecto og Kragerø Turistforening. Gratulerer med 
en flott sti!

Kyststien i Kragerø
tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT                                    

I skrivende stund så har firmaet levert 
flere flislagte bad i et nytt bolighus i 
Kilen. Så er de i full gang med å støpe 
nytt gulv på Skåtøy. Så har de fått 
en stor jobb i Gjerstad. Det er gjerne 
mange om beinet for dyktige fagfolk. 

Etter at rørleggere og elektrikere har 
vært på ferde rykker Terje Pedersen 
og hans menn inn fra Kragerø Flis og 
Mur.

Vi er heldige og får lov til å komme 
inn og ta bilder på de nye badene. 
Lekre flislagte bad med varmekabler i 
gulvet, boblebad, vasker og dusjkabi-
nett. Hva mer kan man ønske seg på 
et bad? 

Vi støper også gulv og lager piper 
og andre murarbeider, forteller Peder-
sen. Prøv boblebadet da! smiler vi og 
knipser mannen bak Kragerø Flis og 
Mur i sitt rette element i det flotte nye 
badet til familien Solberg i Kilen. 

Så flisene fyker!
Skal du ha flinke fagfolk til 
å gjøre jobben? Bør du ta 
kontakt med Terje Peder-
sen i Kragerø Flis og Mur.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                       
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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

Torvgt 2    3770 Kragerø    Tlf. 35 98 59 10  
www.kragero-bbl.no    post@kragero-bbl.no

Følg oss på

KRAGERØ BOLIG- OG BYGGELAG 

BLI 
MEDLEM 
I KBBL!

FORDELSKORTET
- forkjøpsrett og gode 
medlemsfordeler

– en viktig aktør i det lokale boligmarked

Produksjonen av den berømte sylta 
har nå kommet opp i over svimlende 
fire tonn julesylte. Skriver og sier fire 
tusen kilo svinaktig god sylte.  Ingen 
har vel som Brubakken i Kragerø 
maktet å ta vare på de lokale jule-
tradisjoner bedre enn ham når det 
gjelder kortreist mat fra den hvitmal-
te byen ved havet der sør.

Med favnen full av julesylte fore-

viges flittige damer hos Brubakken, 
rett før en ny ladning skal kjøres ut. 
Brubakken leverer sylte til mange 
forretninger over hele Østlandet. 
Oppover i Telemark og i Oslo. Er du 
hytteeier i Kragerø som bor i Oslo 
og Akershus og som lengter etter en 
smak av Kragerø til jul så finner du 
den blant annet på Skafferiet.

Fire tonn  
med julesylte!

Hos Brødrene Brubakken jobbes det nå bokstavlig talt 
under høytrykk. Det er den berømte svineribba som 
settes under press til jul. 

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN                                                                       

Beskjæring av trær og busker •  
Felling av trær • Opprydding • Bortkjøring • 

Fliskutting • Landskapspleie • 
Manuel snørydding • Snøfreser • 

Vaktmestertjenester

ANLEGGSGARTNERMESTER

TROND FARSJØ
Kontor: 35 98 14 00

Mobil: 92 26 47 89 • 3766 Sannidal
www.kragerogartner.no • e-post: post@kragerogartner.no
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Vaktmestertjenester

ANLEGGSGARTNERMESTER

TROND FARSJØ
Kontor: 35 98 14 00

Mobil: 92 26 47 89 • 3766 Sannidal
www.kragerogartner.no • e-post: post@kragerogartner.no

Beskjæring av trær og busker •  
Felling av trær • Opprydding • Bortkjøring • 

Fliskutting • Landskapspleie • 
Manuel snørydding • Snøfreser • 

Vaktmestertjenester

ANLEGGSGARTNERMESTER

TROND FARSJØ
Kontor: 35 98 14 00

Mobil: 92 26 47 89 • 3766 Sannidal
www.kragerogartner.no • e-post: post@kragerogartner.no

Beskjæring av trær og busker l Felling av trær l 
Opprydding l Bortkjøring l Fliskutting l Landskapspleie l 

Manuel snørydding l Snøfreser l  
Vaktmestertjenester



Skjærgårdsliv

11

Det er Britt Thorsen som 
nå lanserer det nye produk-
tet i regi av Kragerø Kraft. 
Kragerø Energi sitt eget 
kraftselskap. Samtidig opp-
hører det gamle produktet 
”Kragerø-pris”. De som har 
dette produktet i dag trenger 
ikke å bytte, men produktet 
vil ikke lenger bli tilbudt i 
markedet, og opphører ved 
nysalg. Mens alle som har 
dette gamle produktet selv-
sagt også står fritt til å bytte 
til at av de to nye produk-
tene som Kragerø Kraft nå 
tilbyr dersom de ønsker det, 
opplyser Thorsen.

Nå vil også Kragerø Kraft 
tilby Strøm til Innkjøpspris. 
Du betaler det samme som vi 
kjøper inn strømmen for hos 
Nordpool + påslag. 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 
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 

-Kraft for under  
 1,- om dagen!
Har du lyst på en kraftavtale med et påslag 
under en krone dagen? Da bør du kontakte 
Kragerø Kraft!

krone dagen» forutsetter 
Avtalegiro, eFaktura eller 
elektronisk faktura på mail. 
Dersom du fortsatt vil ha 
en papirfaktura, 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 begge 
produkter er valgfrie hos 
Kragerø Kraft. Det er du som 
bestemmer hvilket produkt 
du skal velge.

Blant kundene som tegner 
seg som nye kunder i desem-
ber hos Kragerø Kraft vil de 
være med i trekningen av ga-
vekort hos Euronics i Kragerø 
til en verdi av kr. 1.ooo,-. 

Har du dyr strømavtale i 
dag? eller at du rett og slett 
ønsker å handle strøm i Kra-
gerø så benytt anledningen 
nå til å sikre deg en meget 
gunstig kraftavtale. Vi leverer 
også til kunder utenfor Kra-
gerø sitt nettområde.. Noe 
å tenke på både for hytta og 
boligen din.

Ønsker dere alle lesere  
en riktig god jul og et  
godt nytt strømår fra  

Kragerø Kraft.

Umsveivelig og buksere. Et nyere uttrykk fra Langøy 
som jeg ikke har hørt andre steder er umsveivelig. 
Hvis en ting for eksempel kanskje ikke var så tung i 
itgangspunktet men vanskelig å få tak i når en for 
eksempel skulle løfte og bære tingen. Og kanskje 
keitete og vanskelig å få gjennom for eksempel en 
dør så var den umsveivelig. Å få buksert ei sponpla-

te på plass kunne for eksempel være en prøvelse. 
Buksere? Ja, tilpasse, dra og skyve og hale.  
Bare prøv å buksere en umsveivelig rammemadrass 
gjennom en smal soveromsdør så forstår du bedre 
begrepene neste gang de dukker opp!

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.

Umsveivelig

“Kragerøsk”



Skjærgårdsliv

12

Besøk byens 
stormagasin!

l Parfymeri
l Lærvarer
l Reiseeffekter
l Leketøy

Alt samlet på 500 m2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp

Chic
Kragerø 915 41 537

F L I S & M U R

K R A G E R Ø

Kragerø flis og mur leverer alt innen 
murarbeider ute og inne. 

Ringmur - Sålestøp 
Høy fagkunnskap på våtrom.  

Leverer alle typer membraner til våtrom. 
Sentral godkjenning tiltaksklasse 2. for murarbeider. 

Kostnadsfri befaring. 
Tett samarbeid med tekniske fag.

Høy lokalkunnskap om Kragerøskjærgården.
Piper - Ovnsmontering.

Terje Pedersen
901 36 115

terje.flisogmur@gmail.com

Knut Erik Bergum
909 52 058

knutbergum@gmail.com
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Fredag 13. desember 
 Kragerø kirke kl.18.00: Julekonsert. Hanne Krogh og De Tre Tenorer. Mega.
 Hellekirken kl.18.00: Julekonsert. Harald Gulstad.  
Lørdag 14. desember 
 Støle kirke kl.18.00: Julekonsert. Mange medvirkende. Harald Gulstad.  
søndag 15. desember - 3. søndag i advent
 Skåtøy kirke kl.11.30: Adventsgudstjeneste. Bente Heibø Modalsli.
 Sannidal kirke kl.17.00: Julekonsert. Kor og korps. Michael Wohlenberg. 
 Kragerø kirke kl.18.00: Byens kor og korps. Harald Monsen
mandag 16. desember 
 Kragerø kirke kl.20.00: Julekonsert. Garness, Odd Nordstoga og Kormix
søndag 22. desember 
 Kragerø kirke kl.20.00: De ni Lesninger. Julemusikk ved Kragerø Kantori        
                                                        med solister og Kragerø Jentekor. Harald Monsen
mandag 23. desember
 Furubo bokollektiv kl.11.00: Juleandakt. Harald Gulstad.
24. desember - JuLaFten 
 Seniorsenteret kl.11.00: Juleandakt. 
 Sannidal bokollektiv kl.11.00:    Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
 Sannidal omsorgsboliger kl.11.45: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg                  
 Marienlyst sykehjem kl.12.00:     Juleandakt. Harald Gulstad
 Tangeheia Omsorgsbolig kl.13.00: Juleandakt. 
 Stabbestad Omsorgsbolig kl.12.00: Juleandakt. Bente Modalsli.  
 Skåtøy kirke kl. 14.00:            Gudstjeneste. Bente Modalsli.  
 Hellekirken kl. 15.30: Gudstjeneste. Harald Gulstad
 Sannidal kirke kl. 15.30: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
 Støle kirke kl. 16.00: Gudstjeneste. Bente Modalsli.  
 Kragerø kirke kl. 14.00: Gudstjeneste. Harald Monsen. Mini-Mini
 Kragerø kirke kl. 16.00: Gudstjeneste. Harald Monsen. Kragerø Jentekor
25. desember - 1. JuLedag 
 Kragerø kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen og Harald Gulstad                           
                                                       Kragerø Kantori
 Sannidal kirke kl.11.00: Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
26. desember - 2. JuLedag
 Støle kirke kl.11.00:                    Høytidsgudstjeneste. Bente Modalsli. Støle kirkes korgruppe
søndag 29. desember               
 Hellekirken kl.11.00: Gudstjeneste. Harald Gulstad
 Støle kirke kl.17.00: Juletrefest. Harald Gulstad
 Kragerø kirke kl.19.00:           Romjulskonsert. Robert Carding. 
                                                 Jentekorene med solister og medlemmer av Kantoriet
tirsdag 31. desember – nyttårsaFten
 Skåtøy kirke kl.16.00:                   Fakkelvandring til Darefjell. Skåtøy menighetsråd.       
 Kragerø kirke kl.23.00:           Midnattsmesse. Harald Monsen
Onsdag  1. Januar – 1. nyttårsdag 
 Sannidal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg        
 Kragerø kirke kl.12.00 ( NB!).   Økumenisk gudstjeneste. Bente Modalsli
søndag 05. Januar  - Kristi åpenbaringsdag
 Sannidal kirke kl.11.00:  Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
 Støle kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Harald Monsen
 Kragerø kirke kl.16.00:   Hellig tre kongers fest. Harald Gulstad

KIRKENS JULEPROGRAM

Julebordsmeny:
Igjen i år har vi, and fra Holte gård servert på ekte dansk manér, engelsk 
julemiddag med kalkun, hjemmelagde pølser, og masse annet deilig. Siste 
fredag før jul serverer vi pinnekjøtt fra Løyte gård (buffet). Vårt koselige 
personale står klar til å gjøre middagen, til en fl ott opplevelse.

Julemiddag med dessert og kaffe 450,00Nkr.
 

Hjertelig velkommen!

WESSELGÅRDEN 

                   kunst og mat

Kilsveien 21, Sannidal

Bordbestilling 
på 35 10 01 54 - 99 39 56 54

SNEKKER BUA

SNEKKER BUA

SNEKKER BUA

SNEKKER BUA

Epost: trondgau@hotmail.com

Besøksadresse: Underetg. KS-senteret
Frydensborgveien 4, 3770 Kragerø

Trond Gautefald Tlf. 35 98 21 61 - 35 98 29 43   Mob. 913 05 009

Garderober og  
ellers alt etter mål

Kjøkken-
innredninger

Trapper

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
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KYSTSTIEN

KRAGER Ø
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Fra Måneliheia
til Heucheverven
Kyststien del to fra Måneliheia til ferjeleiet i byen går for det meste 

i bolig og hyttefelt. Søndag 10. Juni 2013 arrangerte Kragerø 

Turistforening den første turen på denne delen av kyststien. 

Over Stormyr mot Bergneset.
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isdam. Her passerer vi den 
gamle taubanen som gikk 
fra Vadfos til Strand med 
papirmasse, som ble losset 
om bord i båter. 

Taubanen som kjørte sin 
siste vogn i 2008, sto ferdig 
til bruk i 1911. Det var tyske-
ren Hermann Pieper som sto 
for byggingen av banen. Det 
var samme mann som hadde 
ansvaret for taubanen i Fru 
Ankers gruve på Langøy.

Det er tegn etter båttrafik-

ken. I fjellet ved Strand er det 
malt inn signaturer. 

Fra Strand går stien opp til 
boligfeltet på Måneliveien, 
forbi en gammel fotballøkke 
og ut på Bruksarbeiderveien 
som fører ned til Strand. Et-
ter noen meter på denne, tar 
stien av til høyre over Strand 
hyttefelt. Spesielt område 
med mange små og bratte 
fjellkoller med hver sin hytte 
på. Området har også spor 
fra Kragerøs siste istid, med 
store steinmurer, etter isdam-
mene. Fra 1850 og frem til 
1914 var iseksporten viktig 
for Kragerø. 

Etter noen minutter på 
stier og trapper mellom 
hyttene, kommer vi ut på 
Kragerøveien. Stien følger 

gangveien for så 
å ta av ned forbi 
Helle Jernindustri, 
ved Båten. Den 
gamle postvei-
en til Kragerø 
på 1800-tallet 
gikk forbi Båten, 
langs vannet og 
opp forbi gården 
Sanssouci. Nav-
net Sanssouci er 
et fransk ord og 
betyr ”Sorgenfri”. 
Gården ble anlagt 
som lystgård i 
1790-årene og 
brant ned midt 
på 1800-tallet. 
Husene som 
står der i dag er 
av nyere dato. 
Ved Sanssouci 
var det også 
en isdam. Fra 
midten av 1940-årene og 
frem mot 1960-årene var 
Båten en populær telt og 
badeplass. Plassen var med 
i NAF samarbeid fra 1953 til 
1957. Teltplassene den gang 
var meget primtive. Det var 
kun satt opp en utedo og 
vannet kunne man hente fra 
en olle like under Båtsvingen. 
Olla ligger nå under den nye 
veien som ble ferdig høsten 
2005. Teltplassen på Båten 
var egentlig delt i to eien-
dommer, den ene tilhørte 

Årø og den andre var på 
Sanssouci eiendommen. Da 
Årø ble med i NAF samar-
beid, ble det en liten avgift 
og den andre delen Sans-
souci var gratis. Kan kan jo 
tenke seg hvor det var flest 
telt. Det har i mange år vært 
aktivitet ved Båten, blant 
annet istrafikken og utskiping 
av Dolomitt. Båten har hatt 
mye båttrafikk, derfor navnet 
Båten. 

Stien tar av til venstre før 
vi kommer opp til plassen 
Sanssouci og runder den 

innerste delen av 
Hellefjorden. Her 
går stien helt i 
strandkanten, ved 
høyvann kan stien 
ligge under vann. 
Dette må da kalles 
kyststi. Vi går over 
den lille gytebek-
ken som kommer 
fra Sluppantjenna 

Det var 15 stk som startet 
turen rundt et hushjørne 
på Måneliheia. Stien går på 
nedsiden av boligfeltet, mot 
sjøen, opprinnelig gikk den 
forbi noen hytter nede ved 
Hellefjorden, men går nå 
ovenfor hyttene. 

Ved Strand går stien på 
utsiden av den store stein-
muren som i sin tid var en 

tekst og foto: MORTEN RUGTVEIT    

Noen av båtnavnene ved Strand.

Else på broen, innerst inne i Hellefjorden.

Langs den store isdammen ved Strand.

Hit men ikke lenger.  
Kyststien tar av til høyre.
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på en lite bro og tar fatt på 
Bergskogen. Dette er et mye 
brukt turområde med mange 
flotte stier og flere utsikts-
punkt mot Hellefjorden. 
Et utsiktspunkt som nå blir 
kalt ”Olsens Minde” går det 
noen små steintrapper opp 
til. Dette er Berg eiendom-
mens høyeste punkt, som 
var et av utfartsstedene for 
familien som bodde på Berg 
i gamle dager. Eiendommen 
Berg er på nærmere 700 
mål. Bygninger og eiendom 
ble testamentert til Kragerø 
By i 1943. 

Etter noen minutter på fine 
skogsstier kommer vi inn på 
grusveien, fra Berg-Kragerø 
museum. Her kan man velge 
å legge turen nedenom ba-
deplassen på Bergneset eller 
gå videre mot Berg. Vil anbe-
fale å ta turen til Bergneset 

som er en ypperlig plass for 
en pause. Vi går over Stor-
myr og passerer en gammel 
løe på veien ned dit. 

Etter en god pause ved 
stranda på Bergneset går 
vi videre på grusvei mot 
Berg-Kragerø museum og 
parken, men kyststien tar oss 
ikke så langt. Stien tar av til 
høyre fra grusveien og inn på 
gamle turveier i Bergskogen. 
Opp til Lindtvedtheia er det 
opprettet ny sti, som senere 
kommer inn på en gammel 
sti ned forbi Solberg og ut på 
Kragerøveien, Kalstadsletta. 

Kyststien følger så den 
gamle jernbanetraseen gjen-
nom tunnelen og tar av ned 
til høyre til Tjennastien, som 
er en gammel gårdsvei. Den 
gamle gårdsveien, fra den 
tiden Kalstad og Frydensborg 
var en eiendom på 1700-tal-
let, var der hvor Jernbanen 
gikk. Gårdsveien ble flyttet 
ned der den er i dag. 

Jernbanen ble åpnet 1. de-
sember 1927. Siste tog gikk 
31. Desember 1988.  

Her skal man kunne se 
rester etter en steinbrygge 
fra den gang Kalstadtjenna 
var mye større og det var 
båttrafikk på tjenna. Det var 
Dahll som tappet Kalstad-
tjenna i 1876 – 1878 til det 
nivået som er i dag. Det ble 
sprengt en 400 meter lang 
kanal. Det var behov for mer 
dyrkbar mark. Kalstadtjenna 

var ca 1500 meter langt og 
200 meter bred før det ble 
tappet. På kartet har jeg teg-
net hvor ca stor tjenna var. 

Fra Kalstadtjenna og Fry-
densborg  går kyststien opp 
Studsdalen. Dalen var ski-
sportens sentrum i Kragerø 
og samlet folk i alle aldre. 
Studsdalen er mest kjent for 
hopprenn. Det første skiren-
net ble arrangert i 1885.  
I Studsdalen kan man finne 
flere av de gamle jernkorsene 
etter siste bygrense-utvidelse 
i 1891. Når vi går videre opp 
Studsdalen mot Bråtenveien 
passerer vi en hule. Det var 
et ammunisjons og kulelager 
som tyskerne hadde skutt 
ut i fjellet under okkupa-
sjonen 1940-45. Lageret 
hadde to innganger. I 1984 
ble den ene inngangen til 
hula fylt igjen og den flotte 
steinmuren ut mot bratte 
heia ned til Blåveisdalen ble 
ødelagt etter sprengningen 
til et nytt byggefelt. Vi går 
gjennom en tyskerport og ut 
på Bråtenveien. Vi er nå i et 
område som tyskerne holdt 
til under okkupasjonen fra 
1940-45. Det var tyskerpor-
ter på Bråten, Skriverheia og 

Maistanga. Det 
var ikke tillat 

for kragerø-
borgere 
å ferdes 
innen-
for disse 

portene. Når 
man nå følger 

kyststien ut til 
Steinmann og Skriverheia, 
kan man se flere minner 
fra denne tid. På Bråten ble 
det funnet mye rart etter 
at tyskerne forlot landet i 
1945. Jon Steffensen fant en 
trestokk etter en tysk soldat, 
stokken var dekorert med 
tyske ord og bårder og da-
toen 7. April 1945. I stokken 

var det opprinnelig spikret 
fast to tyske 50 pfennig, men 
det var bare en i stokken 
når den ble funnet. En dag 
tidlig i 70-årene da Bråten-
veien var av grus fant jeg en 
slik mynt, den bar preg av 
at den hadde ligget i grusa 
i mange år. Når jeg fikk se 
stokken i 2005 kom jeg til 
å tenke på mynten jeg fant 
for mange år siden. Som jeg 
trodde, den passet! Stien går 
forbi Kragerø Stadion og ut 
mot Steinmann. Ved inngan-
gen til Stadion ligger en av 
flere små bunkere i området. 
Den ligger nå skjult under 
en stor jordhaug, men det 
er mulig å se et lite hjørne 
av den. Når vi nå kommer 
ut til platået på Steinmann, 
som er rest etter tyskernes 
anlegg under krigen og som 
nå er byens utsiktspunkt. 
Nedenfor platået står et av 
de gamle bygrensekorsene 
fra 1848. Navnet Steinmann 
stammer fra en fjellformasjon 
som lignet et ansikt. Like 
etter krigen falt nesa av og 
ansiktet til Steinmann er ikke 
lenger synlig.  
Hvis man er opptatt av de 
kongelige, kan man få med 
seg inskripsjonen til Harald 
og Sonja fra 1975, Haakon 
og Mette Marit fra 2008.  
Etter en liten pause 
med en fantastisk 
utsikt over byen 
og skjærgården 
går kyststien 
videre over 
Mellomheia og 
Skriverheia. Her 
passerer vi en 
ny tyskerport. I 
området finnes 
kanonstilling 
og bunkere 
etter tyskernes 
anlegg. Ved 
boligfeltet på 
Skriverheia 

God tur!

går vi på en liten sti ned til 
Biørnsborgbakken og ned 
Huebakken. Huebakken var 
i eldre tider den eneste vei-
forbindelse med opplandet, 
en slags hovedvei/bakken ut 
av byen. Navnet ”Hue” kan 
komme av ”Hoved”, derfor 
navnet. Vi går forbi Biørns-
borgparken og ned trappe-
ne til Kirkebukta eller bare 
”Bukta” som det hette lokalt. 
Her kan jeg huske spesielt 
fotballøkka som hadde et 
sort dekke. Dette var plassen 
hvor de gamle kullagrene til 
jernbanen hadde stått. En 
times tid med fotball her, 
var skoa svarte. Bare noen 
få meter igjen, og vi er ved 
ferjebrygga på Heuchever-
ven. Fin og variert tur på 3-4 
timer og lengde ca 11 km.

Kyststien fra Stabbestad til 
Ellingsvik får vi ta en annen 
dag. 

Se flere bilder på  
www.turer.no 

En bunker på Bråten.

Tyskerhola i Studsdalen.

Fra utsiktspunktet Steinmann.

Tysk mynt med 
spikerhull funnet på 
Bråtenveien.

Kyststi
Gamle grensemerker
Portstolpe
Brakker
Bunker
Portstolpe 
Portstolpe
Bunker 
Lyskasterfundament
Bunker
Portstolpe
Portstolpe
Kanonstilling 
Portstolpe 
Kanonstilling
Kanonstilling/bunkere
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www.byggmesterolafhaugland.no

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

Byggmester

Olaf Haugland
         Byggmester 

         Olaf Haugland   

Kontor adr: Kalstadveien 7A, 3770 Kragerø, E-post olafhau2@online.no, Konto26550503556 
Tlf. 35 98 34 55, Mobiltlf. 922 85 330, Fax 35 98 34 19, Org.nr 963097743 MVA 

 

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

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

I et hav av puter, interiørting, 
møbler, sengesett, dyner og 
puter fra Høie, lys og kur-
ver, sitter de to på noen av 
puffene i forretningen. Rundt 
om i butikken ser vi også 
saueskinnsfeller. De er også 
populære til jul. 

-Det har hendt at det kom-
mer desperate mannfolk og 
kjøper en sofa i julepresang, 
men det er mest gaver og 
interiør som folk ønsker seg 
nå til jul, ler brødrene.

Så klinger klokken i døren 
og så kommer det nye kun-
der som de må hjelpe, men 
et hyggelig bilde ble det nå i 
alle fall.  

Solbekks jul
To av brødrene  
Solbekk har tatt en 
liten pust i julestria 
for å fortelle Skjær-
gårdslivs lesere om 
hva de har å tilby i 
forretningen nå ved 
juletider.

tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN      

Solbekks jul består av mø-
bler, gaver og interiør i tre 
etasjer. I tredje etasje er det 

en stor senge- og madras-
savdeling. Her er det en stor 
senge- og madrassavdeling, 

som vel har alt du kan tenke 
deg av ulike muligheter til å 
flate godt ut i horisontalen. 

Og lys og staker og skaper 
og bord og stoler og vakre 
malerier og bilder. 
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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

Velkommen til julehuset
på Kalstad

79,-
200,-

100,-
149,-
Azalia

Julestjerne (flergrenet)

Julestjerne (enstaket)

Kranser til  
kirkegården

fra kr

3 stk kr

3 stk kr

fra kr

l Julestjerner
l Julegleder
l Azalia

l Avskårne blomster
l Julegrupper
l Juletrær

Stort utvalg i blomster og gaveartikler til jul.
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I det skumringen begynner 
høres plutselig det dypet 
ropet fra en hubro borte i 
den litt bratte, men skog-
kledde åsen. Først 4-5 rop fra 
en hubro bare 100 meter fra 
meg, og så svar fra en annen 
hubro litt lenger borte i åsen. 
Jeg hadde hørt det jeg ville, 
hubroen var fortsatt her, nå 
var det bare å trekke seg til-
bake for så å komme tilbake 
til sommeren.

Gjennom flere hundre år 
har vi mennesker vært betatt 
av denne fuglen. Den har 

vært forbundet med mystikk, 
trolldom og uberørt natur. 
Hubroen er vår største ugle 
og har blitt en svært sjelden 
fugl på våre trakter. Trolig er 
det bare 4-5 par med hubro 
i Oslofjorden. Tidligere 
måtte vi til øde skogsom-
råder i Vest-Telemark for å 
finne hekkende hubro. Nå 
finner vi den i skjærgården 

vår sammen med tusenvis 
av båter og turister. Men 
den gjør lite ut av seg. De 
færreste har nok sett hubro 
i skjærgården, selv om man 
har kjørt rett forbi den med 
båten sin. Den jakter om nat-
ta på måker, ærfugl, rotter 
og mus. En og annen hare 
kan nok også ende opp som 
middag på hubrohylla. Men 
når sola kommer opp sitter 
hubroen og sover, gjerne 
inne under en bergvegg slik 
at den går i ett med naturen. 
Slik er hubroen en mester 

til å gjemme seg bort på 
dagtid, når vi andre er ute på 
vannet.

Tilbake i hubroheia ved St 
hans tider. Er hubroen her 
fremdeles og har den fått 
fram unger? Tålmodighet og 
venting er en del av sjar-

men som naturfotograf. Når 
en har med hubro å gjøre 
må en være ekstra varsom. 
Båtene kjører i ett, folk er på 
hyttene sine og skjærgården 
er full av turister. Men hubro-
en bryr seg tydeligvis ikke. 
Her er det mat nok, og åsen 

Hubro i skjær gården
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Hubro i skjær gården

der den bor er foreløpig ikke 
bygd ut. Mens en sitter ute i 
hubroheia hører jeg med ett 
det jeg så gjerne ville høre, 
en hvesende tiggelyd fra 
en hubrounge fra omtrent 
samme plassen der hubroen 
ropte i vår.  På tide å rigge 
opp kammuflasje, foto og 
video utstyr.

Dagene gikk med flere be-
søk i hubroheia. Hubroparet 
hadde tatt i bruk en ny hylle. 
Men det var bare en unge i 
reiret i år. Den var stor alt og 
like før den forlot reirhylla. 

Matrester av måker, ærfugl 
og rotter lå på reiret. Men 
det lå også et ubefrukta egg 
her. Kan det være tilfeldig-
heter, eller er det et resultat 
av alle miljøgiftene som er 
funnet flere steder i skjærgår-
den. Hubroen står jo øverst 
på næringskjeden her ute så 
dette kan være bekymrings-
fullt.

Hubroen er vel noe av det 
mest spennende og fasine-
rende en kan oppleve som 
naturfotograf. Etter å ha fulgt 
hubroparet i skjærgården 

har jeg lært at det er dama 
som er sjefen. Hunn er også 
størst, så det er lett å se 
forskjell på dem. Men fram-
tida for hubroen ser mørk 
ut. Stadig mer utbygging i 
skjærgården vil på lengre sikt 
fordrive denne elegante ugla 
vekk fra den flotte skjærgår-
den vår. Og vi må få gjort 
noe med alle miljøgiftene 
som ligger på bunnen av 
fjordene her. Naturfotogra-
fen ser fram til neste som-
mer….

tekst og foto: PER OLE HALVORSEN                        

Aprilkvelden var mild med gråvær 

og tåke. Er på veg ut i skjærgår-

den for å lytte etter hubro. Fant 

hekkeplassen her ute for noen år 

siden, og etter et par års pause 

var det kanskje på tide å lytte for 

og se om den fortsatt var her. 
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VI HAR: 
> Gravemaskiner 
> Minidumper 
> Minigraver 
> Boretårn 
> Lastebil 
> Hjullaster 

SPØR OSS OM: 
> Graving 
> Sprengning 
> Transport 

- Ingen jobb er for 
liten! Ingen jobb 
er for stor! 
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Tlf.: 35 98 12 50 
Mob: 920 44 870/906 87 225

OLAF PAULSEN 
& SØNN

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

SPØR OSS OM: Graving l Sprengning l Transport

- Ingen jobb er for liten! Ingen jobb er for stor!
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Tlf.: 35 98 12 50 
Mob: 920 44 870/906 87 225

OLAF PAULSEN 
& SØNN

Tlf. 35 98 12 50  -  olaf@spreng.no
Mob. 920 44 870 / 906 87 225

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

Ring for avtale!

alt innen malerarbeider,  
legging av alle typer 

gulvbelegg, tepper og 
byggtapetserng.

Evig eies kun det tapte, skrev 
Ibsen. Som regel skjønner 
man kanskje ikke helt betyd-
ningen av hva man har før 
man mister det. I alle fall var 
det mange i Kragerø som 
skjønte hvor viktig det var 
å ha et varehus som Chic i 
byen etter at det i kort tid 
var borte. Nå er Chic gjen-
oppstått med velduftende 
flakonger, gaver og leker 
og vesker og hansker og 
sminke og hva er det den 
butikken ikke har av smøring 
og kremer og stash? Tror til 
og med du kan få tak i et 
par falske øyevipper om det 
skulle knipe.  I en mengde 
kufferter og vesker og bager 
tar Fredrik blidt i mot sine 
kunder. Nå kan du igjen gjø-
re en hyggelig julehandel i 
det rosa huset midt i Kragerø 
sentrum! Og takk for det!

Chic på ny frisk
tekst og foto: SIGBJØRN LARSEN      
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TREND   2013 Fasadeprodukter AS 
Din totalleverandør innen solskjerming
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SADEPRODUKTER
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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!
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Som vist  i BONYTT!

I alle landets Narvesenbutikker. Løssalg 65,- Årsabonnement 372,-

Nytt magasin
i salg nå!

Send navn og adresse til post@naturmagasinet.com

Natur - kultur - historie - reise - mat  
og opplevelser 
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NR 5 HØST 2013  KR. 65,-

www.naturmagasinet.com

NATUR - KULTUR - HISTORIE - REISE - KUNST - MAT - OPPLEVELSER
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Hos oss er det mye Hos oss er det mye Hos oss er det mye Hos oss er det mye Hos oss er det mye Hos oss er det mye Hos oss er det mye 
historie i veggene.historie i veggene.historie i veggene.historie i veggene.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 fl ere hundre år, og mange millioner tonn med plank, tilbake i tid. 

Se på den flotte gulv-avdelingen og sjekk det store utvalget av maling, 
– 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 



 

 
:

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

 

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

Gromstad Bil & Båt KRAGERØ

Se også våre bruktbåter på www.gromstad.no

Nordkapp 550 Avant Highline med 115 Hk Evinrude 
Veil 354.000  

Askeladden P66 Multi med 70 Hk Suzuki
Veil 280.700  

Nordkapp 550 Enduro Highline med 115 Hk Evinrude Etec HO 
Veil 311.600  

Xo 240 RS Open med 300 Hk Evinrude Etec Icon
Veil 719.900  

Nordkapp 760 RS med 300 Hk Evinrude Etec Icon 
Veil 875.000  

Zodiac Pro Open 650 med 150 Hk Evinrude Etec
Veil 439.300  

Askeladden P66 Weekend med 140 Hk Suzuki  
Veil 521.300  

Zodiac Pro open 550 med 115 Hk Evinrude Etec
Veil 309.000  

Askeladden 525 Excel med 90 Hk Suzuki 
Veil 303.900  

Zodiac Pro 420 med 30 Hk Evinrude Etec
Veil 152.300  

Askeladden 475 Freestyle med 60 Hk Suzuki 
Veil 197.200  

Zodiac N-ZO 680 med 200 Hk Evinrude Etec
Veil 577.000  

319.000 252.000
280.500 615.000
749.000 398.000
470.000 285.000
275.000 137.000
169.000 495.000
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2013 Modeller til 
knallpriSer!Utstillings og Demobåter

VÅre oVerliGGere oG deMoBÅter


