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Kragerøskjærgården
under vann

Skjærgårdsliv

Kystkulturen drepes av lover og regler. Hva kan vi gjøre med det?
Hvis noen har noen forslag til hvordan vi skal få bekjempet
uvesenet med et voksende og stadig mer virkelighetsfjernt
byråkrati, så må de gjerne ta kontakt. Vi som er vokst opp i
skjærgården er snart ferdige. Vi makter snart ikke mer.
Ikke får vi lov til å bygge oss et naust, ikke får vi lov til å fiske
med ruser, ikke får vi lov til å drive en liten attåtnæring med gjester
på besøk for middag og skjærgårdstur, ikke får vi lov til å gå uten
redningsvest, ikke får vi lov til å gå på jakt, ikke får vi lov til å ha
dyr. Kort sagt så har byråkratiet snart fjernet det lille som var igjen
av god tradisjonsrik kystkultur. Vi kveles av lover og forordninger.
Er det noen politiske partier som våger å ta opp kampen mot
byråkratiet? Neppe. Offentlig sektor sysselsetter så mange velgere
at ingen partier våger å røre ved det. LO har til og med sørget for
at de som har jobbet i offentlig sektor skal få bedre pensjoner enn
de som har jobbet i privat sektor, og et flertall på Stortinget har
vedtatt det. Forstå det den som kan.
På små steder er NAV ofte nå den største ”arbeidsgiveren” med
det største og flotteste bygget i kommunen. Noe er steike galt!
Det å NAVE har blitt løsningen for mange unge som må gå på
trygd i stedet for å kunne få seg en jobb hos en onkel eller tante
som driver en liten virksomhet. Bærekraftig er det ikke. Vi har ikke
lenger råd til at de unge kan få like bra pensjon som de gamle, for
de må betale for de gamles pensjoner. Bedrifter vegrer seg for å
ansette folk av frykt for å påta seg store pensjonsforpliktelser.
Svaret blir deltid, engasjementer og vikariater. Arbeidslivet blir
mindre forutsigbart og mer krevende for unge som eldre.
Dersom det hadde vært lov til å bygge seg et naust, så hadde
naboen fått seg jobb som snekker. Sønnen hadde fått jobb som
håndtlanger. Fiskeutstyrsbutikken hadde solgt teiner fordi sønnen
ville begynne å fiske. På veien ut hadde han skutt fem sel. Turistene
som hadde kommet til Skåtøy for å være med ham hadde kjøpt
kunsthåndverk og selskinnstøfler som moren hadde sydd og fått
smake på selbiff som bestemoren hadde laget. Fordi hun ennå
kunne kunsten. Kunstneren hadde kjøpt seg en middag på Skåtøy
cafe. Innehaveren hadde kjøpt fisk av den lokale fiskeren. Han hadde kjøpt øl på cafeen. Gjestene hans hadde overnattet på hotellet.
Datteren i huset hadde fått et par hundrelapper for å fore griser og
høns mens han var på fiske. Byråkraten kunne ha brent opp reglene og forordningene sine og i stedet begynt å hogge ved.
Så måtte han ha kjøpt et motorsagkjede hos Jernia. Og så langsomt men sikkert hadde NAV kunnet flyttet ut av sine prangende
palass og over i et lite skur, for det var ingen som hadde bruk for
dem lenger. Alle hadde jobber. Om det var smått så var det i alle
fall et godt liv.
Jada. Noen hadde blitt litt dårlige i magen et par ganger fordi
det ikke var glutenfri saus til selkjøttet. Jada, av fem millioner mennesker så ville det nok være en uheldig stakkar som kunne ha fått
en rakett i øyet på nyttårsaften fordi vi hadde festet ved inngangen
til et nytt år og vært glade. Det er dumt. Men det er jo sannelig
dumt at alle må gå på NAV også. Fordi vi bare skal gå rundt å
se på hverandre. Fordi vi ikke får lov til noe som helst. Fordi det
koster så mye å komme i gang med noe, at ingen har råd. Fordi
at skal du ha betalende gjester på middag så må du ha handicaptoalett, rullestolrampe, brannsikre vegger, skjenkebevilling, serveringsløyve, branntau og sikre rømningsveier med plass til minst tre
i bredden, kjøledisk med anbefalt temperatur, ansvarsforsikringer,
vaskelinjer, kystskippereksamen med løvegrenssertifikat, redningsflåte, veltebøyler på traktoren og HMS kurs for alle de ansatte
minst tre ganger i året. Det er ingen som kan få
ting til å gå i det små under sånne forhold. Av og
til får jeg lyst til å gjøre som salige Odd Børretzen.
Å helle en boks med smøreolje ut over vannet bare
for å se på virkningen!

Foto: Cathrine Lørby Solberg

Sett fra
Sildebukta

Jomfruland som
nasjonalpark?
Åpent brev til Kragerø kommune fra Jomfruland Vel og Jomfruland Hytteeierforening
Arbeidet med å utrede Jomfruland som
nasjonalpark er i full gang. Jomfruland
Vel og Jomfruland Hytteeierforening,
som representerer de fleste fastboende
og hytteeiere på Jomfruland, ønsker i dette brevet å utdype sine
synspunkter og stille noen
spørsmål til kommunen.
Vi mener at det overordnede målet må være å ta vare
på kulturlandskapet og bevare
Jomfruland som en grønn idyll for
framtiden, uansett verneform. Til tross
for at utredningen har pågått en stund,
savner vi en konkretisering av hva som
er målet med en nasjonalpark. Uttalelser
fra fylkesmannen og ordføreren gir oss
inntrykk av at det viktigste er å gi Kragerø en ny attraksjon som kan brukes
til å markedsføre kommunen for å øke
turiststrømmen og aktiviteten i kommunen.
De senere årene har vi vært vitne
til en kraftig økning i dagsturister og
biltrafikk, særlig etter at ny ferge med
større kapasitet ble satt i drift. Fra starten av hvitveissesongen til slutten av

sommerferien opplever vi at tusener av
besøkende går inn i vernede områder.
Jomfruland er liten og sårbar, stort sett
mindre enn 500m bred, og belastningen på øya er i ferd med å ødelegge miljøet. Vi trenger hjelp til å
kanalisere trafikken og skjerme
spesielt sårbare områder gjennom bedre informasjon til de
besøkende og skilting. Tårnbrygga er i elendig forfatning
og må opprustes. Biltrafikken må
reduseres til et nødvendig minimum ved
at det bl.a. tilrettelegges i Kragerø for
parkering og gis bedre informasjon om
at det er generelt forbud mot bilkjøring
på Jomfruland.
Renovasjonsordningen er ikke dimensjonert for å håndtere den store strømmen av dagsturister i tillegg til fastboende og hytteeiere. Resultatet er overfylte
søppelkasser.
Offentlig toaletter mangler og det må
investeres i nye anlegg.
Jomfruland er et kulturlandskap som
har utviklet seg gjennom århundrer i et
samspill mellom mennesker og natur.

«på

Kjærlighetssang
Svarttrostens sang er vakrest for meg.
Det sa min far mang en gang.
Kanskje den en dag kommer til deg?
Og du hører svarttrostens sang.
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Den synger om våren når solen står opp
Og kaller på den han har kjær
Der oppe fra grana, i treets topp
Kan du høre hva kjærlighet er.

Sigbjørn Larsen - post@skjaergardsliv.no
S-media, postboks 103, 3791 Kragerø
MGT Tlf. 476 81 678 - morten@mgt.no
Valdres Trykk

Sigbjørn Larsen
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I takt med reduksjonen av
antall beitedyr har gjengroingen av øya skutt fart. Jomfruland er som kjent sammen
med Stråholmen utvalgt
som kulturlandskap i Telemark. Midler som bevilges
i den anledning, sammen
med dugnad fra fastboende
og hytteeiere, har gjort det
mulig å komme i gang med
rydding. Men det er langt
igjen. Vi trenger hjelp til en
langsiktig løsning som kan
øke antall beitedyr og sikre
midler til rydding. Vi ser med
beundring på hva man har
fått til på Stråholmen.
Vi er ikke så opptatt av
verneform. I dag har vi både
landskapsvernområde og
reservater på Jomfruland. Vi
har problemer med å forstå
hvorfor det skal brukes mye
tid og ressurser på å omarbeide lover og forskrifter for
nasjonalparker til å passe

for et kulturlandskap som
Jomfruland. Det viktige må
være at det skal være mulig
å vedlikeholde kulturlandskapet og ta vare på Jomfruland
som en grønn idyll uten å
møte masse hindringer i
form av lover og forskrifter
som vanskeliggjør arbeidet.
Et kulturlandskap betyr også
at rammevilkårene må legge
til rette for fast bosetting
med landbruk og beitedyr.
I det siste utkastet til
grenser for nasjonalparken
på Jomfruland, er området
betydelig utvidet i forhold til
dagens vernede områder og
berører en rekke grunneiere.
Dette opplever vi å gå imot
tidligere uttalte intensjoner
og det har skapt betydelig
frustrasjon og irritasjon. Vi
mener grensene må følge
dagens verneområder. Vi
er imidlertid positive til at
et belte som dekker rulle-

steinsstranda langs sjøen på
utsiden blir vernet sammen
med havområdet ned til
60m dyp.
Vi er også bekymret for
kommunens økonomi.
Tiltakene som er nødvendig
på Jomfruland, uavhengig
av nasjonalpark, vil kreve
betydelige ressurser. En
nasjonalpark som øker turiststrømmen vil kreve ytterligere opprustning. I tillegg må
det investeres i et nasjonalparksenter med påfølgende
driftsutgifter.
Vi ønsker svar fra kommunen på følgende spørsmål:
Hva er kommunens visjon
for Jomfruland?
Hva er konkret formålet
med å innføre nasjonalpark
på Jomfruland?
Hvordan vil kommunen
bidra til gjennomføring av
tiltak på de områdene som
er nevnt ovenfor (trafikk-

belastning, renovasjon,
sanitæranlegg, Tårnbrygga,
kanalisering, gjengroing) og
som er nødvendige uavhengig av verneform?
Har kommunen sett på
økonomiske konsekvenser av
en nasjonalpark?
Oppsummert mener vi at
det viktigste er å ta vare på

kulturlandskapet og bevare
Jomfruland som en grønn
idyll, uansett verneform.
Dette må gjøres i et samspill
mellom fastboende, hytteeiere og offentlige etater. Vi er
beredt til å gjøre vår del. En
nasjonalpark må ikke bli en
prestisjesak som er ødeleggende for øya vi er så glad i!

Vennlig hilsen For
Jomfruland Vel For Jomfruland
hytteeierforening.
Ruth Ellegård, leder

KragErØFJordEn hYttEgrEnd - staBBEstad

www.estate.no

nYdELigE tomtEr + VisningshYttE tiL saLgs !
•
•
•
•
•

sjønære tomter med ferdig opparbeidet grunn
også nyoppført visningshytte med Bta ca 97 m2 til salgs
Bilvei helt frem
strøm, fibernett og kommunalt vann/alvløp
prisgunstig - lanseringstilbud !

pris på tomter: fra kr 950.000,-

+ omk. •Visningshytte kr 3.190.000,- + omk.

Ansv.megler/adv: Jan I. Opthun – Mobil: 41020248, e-post: jan@m-o.no
Visninger etter avtale

E N G O D E I E N D O M S M E G L E R E R G U L L V E R D T V E L G E N E S TAT E M E G L E R

midgaard & opthun as
Tlf. 35
32 98
21 99
96 30,
00, E-post: post@m-o.no
eiendomsmegler@dahlas.no, www.dahlas.no
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Flaskene fylles med luft fra egen kompressor.
Luftmålere sjekkes. Pakninger overgås. Snart
går den første dykkeren i vannet. Snart en
til, og så ligger de som en flokk med selhoder
i vannskorpa like utenfor Fengesholmen eller
Svea eller et annet sted mellom Korset og
Portør. Skjærgårdsliv har fått være med
Kragerø Dykkeklubb under vann.
tekst: SIGBJØRN LARSEN foto: ODD EINARSON

Det er en helt ny verden som
åpenbarer seg i Kragerøskjærgården under vann. Her
lever tang og tare og mange
marine arter, som vi sjelden
ser i skjærgården dersom vi
da ikke beveger oss under
vann.

Sjøfjær.

Mindre torsk, mer hummer
Torsken har vist sterk tilbakegang bare i løpet av de
siste fem årene, forteller Odd
Einarson. Han er formann i
Dykkeklubben. Vi ser imidlertid mye mer hummer nå.
Dykkerne blir ofte urettferdig
beskyldt for å ta opp hummer under dykk. Det gjør
vi ikke. Vi har en helt klar
politikk på at vi ikke tar opp
hummer under dykking.
Derfor er det urettferdig å

Mudderbunnsrose.

4

kritisere oss for dette, fremholder Einarson.
Fantastiske bilder
I stedet er det mange som
tar med seg fantastiske bilder
fra havdypet. I denne reportasjen i Skjærgårdsliv kan du
også få gleden av å se hva
som skjuler seg under vann
i Kragerøskjærgården, siden
Odd Einarson velvillig har
stilt sine fantastiske undervannsbilder til disposisjon for
vår avis, fra en verden under
havet som er ukjente for de
fleste av oss, men likevel rett
under vannskorpa der vi til
daglig ferdes i skjærgården.
Marine dyr
På bildene ser vi blant
annet Mudderbunnsjørosen

Skjærgårdsliv

Det er langt mer hummer å se.

som er mer giftig enn en
brennmanet, men som er
svært vakker å se på. Så er
det Dødmannshånd, som
nettopp ser ut som en livløs
hånd med sprikende fingre,
hvite og likbleke, men den er
full av liv! De små paraplylignende dyrene har funnet ut
at de skal gå sammen om å
bo på dette viset og alle har
så sørget for å bygge opp
samfunnet på dugnad. Rene
Skåtøybeboerne! Det vil si
det ER jo faktisk Skåtøybeboere, fordi de finnes i sjøen
rett utenfor. Så er det den
merkelige ”Sjøfjæren” som
ligner på et tre med mange
kvister på. Heller ikke den
er et svært vanlig innslag
for oss som ikke er så ofte
under vannet i så lang tid av

gangen. Kamskjellene finnes
på faste plasser. Når et sted
er høstet så tar det et til to år
før kamskjellene oppnår moden størrelse igjen med 1011cm bredde over skjellet.
Gigantiske jettegryter
under havet
Noen av de mest spektakulære dykkeopplevelsene
i Kragerøskjærgården er de
store jettegrytene under
vann utenfor Knubben.
Mellom Fengesholmen og
Trefoten. Her kan dykkerne
svømme gjennom jettegrytene så store er de. En flott
undersjøisk opplevelse.
Kragerø Dykkeklubb
Kragerø Dykkeklubb teller nå
35 medlemmer og vi dykker

Dødmannshånd.

sammen fast en dag i uka, forteller Einarson. Har du lyst til å bli med i klubben
så er du velkommen til å ta kontakt.
Klubben arrangerer også dykkerkurs ved behov. I Kragerøskjærgården er det ikke mange
vrak å dykke på. De fleste
skutene som har gått ned
har blitt slått til stumper og stykker og gått
fullstendig i oppløsning
langt utenfor Jomfruland.
Det ligger en lastebåt
ved navn ”Trysfjord”,
som dykkeklubben har
eiendomsretten til, men
ellers er det ikke så mye
annet å finne av vrakrester
og slike ting. Men det er flotte
naturopplevelser, sier Einarson og
oppfordrer de som har lyst til å bli
med om å ta kontakt for å oppleve en
verden under havet! I Kragerøs skjærgård.

Kragerøskjærgården

Tolvarmet
sjøstjerne.

under vann
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Alarmsystemer passer hytta
Hvis innbruddet, brannen, fukt- eller frostskaden inntreffer, rykker det lokale vekterkorpset raskt ut med bil eller båt. Alarmanlegget innebærer nærhjelp 24/7.
foto og tekst: MATHIAS KRAFFT

Alarmsystemer er en veletablert bedrift i Kragerø som
har eksistert siden 1979. Bedriften opererer som eneste
godkjente vaktsentral i
Kragerø, og rykker også ut til
Bamble, Drangedal, Gjerstad
og Risør. Når det kommer
til produkter, leverandører
og samarbeidspartnere har
Alarmsystemer knyttet til seg
markedets beste.
- I dagens marked er det
lett å la seg rive med av gode
tilbud, men et alarmanlegg
er et hjelpemiddel som
leverer trygghet, som skal
hjelpe deg i mange år, og da
er det viktig med lokalkjente
leverandører som kan gi deg
den beste oppfølgingen.   
Vi har den laveste månedsleien i vårt marked og er
derfor stolte av å kunne vise

til at vi er billigst over tid, sier
daglig leder Jack Grøgaard.
Alarmsystemer tilbyr en
månedspakke til fast pris
uten bindingstid. Ferdig
installert innebærer alarmavtalen et sentralskap med
sirene, GMS overføringer og
fire valgfrie sensorer (brann,
innbrudd, fukt eller frost). Fri
service og fri utrykning er en
viktig del av avtalen. Dessverre ulmer det stor frustrasjon
blant kunder i skjærgården
etter flere hendelser der alarmen har gått, uten utrykning
fra alarmselskapene. Dette
er ikke tilfelle hos alarmsystemer, lover Grøgaard.
- Siden vi er lokale og rett i
nærheten, er vi også antagelig rasket på pletten hvis
alarmen utløses. Det er noe
våre kunder setter stor pris

på og vurderer som veldig
viktig, sier Grøgaard.
Stadig fler opplever dessverre å få ubudne gjester på
hytta, en svært lite hyggelig
opplevelse, som kan forhindres. Flere og flere er “føre
var” for å forhindre innbrudd
og tyverier, og dette gjøres

best med et alarmanlegg.
Det er effektivt og gjør at
sannsynligheten for at et innbrudd skjer hos deg synker
betraktelig.
Etablert i 1979, er Alarmsystemer et av de eldste
sikkerhetsselskapene i Norge
med over 30 års erfaring fra

alarm- og sikkerhetsbransjen.
Siste nytt fra bedriften er
at de i tillegg til Kragerø nå
også har etablert vekterbase på Stathelle, samt en ny,
enkel nettadresse, nemlig
www.1alarm.no

NORGES STØRSTE HUSBYGGER ER I DITT NÆRMIL

Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Me
Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. N
ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkun
solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og fa
rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.

EN AV DE STØRSTE
HUSBYGGERNE
I DITT NÆRMILJØ
NORGES STØRSTE HUSBYGGER
ER I DITT NÆRMILJØ

Mesterhus sine arkitekttegnede hus bygges av lokale håndverkere med Mesterbrev.
Husene er basert på skreddersøm som vi enkelt kan tilpasse dine behov. Nybygg,
ombygg, påbygg eller rehabilitering, vi kombinerer dine ønsker med fagkunnskap og
solid håndverk. Vi oppfyller husdrømmen, og vi gjør det med trygghet og faste
rammer. Vi tibyr mange hus, men bare ett løfte. Det blir som avtalt.
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Tradisjonsrik butikk med nye krefter
I mars ble Chic gjenåpnet med ny lederstruktur og siden den tid har det kun gått
en vei, nemlig fremover, for både butikken
og daglig leder Fredrik Windegaard.
foto og tekst: MATHIAS KRAFFT

- Konseptet med vesker, parfymeri og reiseartikler i første
etasje, og lekebutikk i andre,
vil fortsatt bestå, men det vil
bli et større omløp på varer,
slik at det vil være grunn til
å komme på besøk igjen og
igjen, smiler daglig leder
Fredrik Windegaard.
Med et godt første halvår i
ryggen venter en lys fremtid
med spennende nysatsning
for den kombinerte butikken
som har noe for enhver. I
motsetning fra tidligere år,
satses det mer på sesongprodukter, der riktige varer
til rett tid står i sentrum. Da
kommer det særs godt med
at alle merkevareavtaler i
parfymeriet er i boks, slik at
butikken kan tilby varer i stil
med sesongen. Og det er
nettopp her Chic utmerker
seg. Det blir for eksempel
kampanje på solkremer i

påsken, slik at den sterke
påskesolen ikke bør være noe
hinder for glade friluftsentusiaster.
Bra vareutvalg, *hyggelig
betjening
Chic er et merkenavn i
Kragerø og butikken har
eksistert i flere tiår. Mange
er glade for at varehuset
gjenåpnet etter noen tøffe
år i kjølevannet av brannen i
mai 2010.
- Jeg er så glad for at
dere fortsatt er der. Denne
butikken er litt av Kragerø
for meg, og barnebarna må
alltid en tur innom når vi
besøker byen, skriver Grethe
Thommesen på facebooksiden til Chic.
- Butikken i Storgata har
nok blitt savnet, for det er
jo faktisk hjertet i lille shoppingkragerø. Det er butikken

Butikken bugner av nye sesongriktige farger innen vesker.

med tradisjon, som alle tar
for gitt og derfor varmer det
nå vi ser at gamle kunder er
kommet tilbake, sier Windegaard.
Med ny lederstruktur seiler
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butikken i medvind, og som
resultat av et godt halvår i
ryggen venter en lys fremtid
med spennende nysatsning
for både Fredrik Windegaard
og Chic.

Med Kragerøs første, og
fortsatt eneste, rulletrapp, ser
Fredrik frem til en nysatsning
innen det gamle konseptets
rammer.
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En god gammeldags jernvarehandel
Frithjof Johnsen Eftf.
som også heter Jernia Kragerø, ble etablert allerede i 1929,
og firmaet ble i 1974
med i Jernia-kjeden.
foto og tekst: MATHIAS KRAFFT

Firmaet er altså en av
Kragerøs eldste forretninger,
og er en jernvarehandel som
med sin erfaring og ekspertise møter alle sine kunder
med et ønske om å hjelpe,
samt et smil om munnen.
Jernia Kragerø er ikke som
alle andre jernvarebutikker,
og de ansatte ser på seg selv
som problemløsere, noe som
gjenspeiles i sørvisen de gir.
- Kunder kommer ofte til
oss med et problem, og vi
gir dem både informasjonen og verktøyet de
trenger for å løse dette,
sier Teodor Gregersen.
Dersom man trenger
noe slags utstyr som, mot
formodning, butikken ikke
har, blir dette bestilt på null

d

komma niks, slik at kunden,
skulle det være privat eller
firma. Kundene står altså i fokus, og alle blir tatt like godt
hånd om, skulle det være
en grill til flere tusenlapper
eller én simpel mutter, solgt

i løsvekt.
I tillegg til å inneholde det
meste man kan forvente av
en jernvarehandel, har Frithjof Johnsen en haug med
andre produkter også, som
inkluderer alt fra kjøkkenut-

Hus, Hytte og industritomter
renseanlegg
natur steinsmur stablet med maskin
levering av sand, grus, jord og stein
boring og sprengning

Maskinentreprenørenes Forbund

entreprenØrFirma

Leif Øygarden

spø
oss r
tilbuom
d!

a

s

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

www.øygarden-as.no
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styr og artikler til kilereimer,
kulelager, vedovner, redningsvester, arbeidsklær,
fendere og nøkler. Hver av
de ansatte har forøvrig hvert
sitt hovedfelt, slik at kompetansen alltid skal holde mål.

Nå som våren er kommet,
finner du alt det du trenger
av vårartikler, slik at du kan
gjøre deg klar til sommeren,
som for eksempel ca 15
forskjellige griller eller ca 13
forskjellige gressklippere.

Skjærgårdsliv

Pølsesesong fra påske til jul
Brødrene Brubakken driver egen slakterforretning, catering, pølsemakeri og engros-avdeling, og ser frem til påsken som en
slags åpning på sommeren. Det blir nemmelig fullt kjør fra påske, ut sommeren og helt
frem til jul for familiebedriften.
foto og tekst: MATHIAS KRAFFT

I perioden etter jul og før
påske er det en etterlengtet
rolig periode for Brødrene
Brubakken, som bruker denne rolige tiden til å klargjøre
og tilberede spekemat, maskiner og diverse før sesongen
begynner igjen. I år kommer
påsken sent, noe som lover
bra for brødrene, i og med at
det forventes en hel del turister nedover til den skjønne
kystbyen Kragerø.
- Vi ser frem til en god
start på sommerhalvåret, og
forventer en pangstart på
sesongen fra og med påske,
sier Olav Brubakken.
Fra brasiliansk til kortreist
Pølser er helt klart Brødrene
Brubakkens spesialitet, og
alene i juli forrige sommer

produserte de hele 12 tonn,
noe som sier mye om hvor
populære og dyktige pølsemakeren fra Kragerø er. Hver
uke leverer de pølsevarer til
store deler av Telemark, Buskerud, Østfold og Oslo.
I sommermånedene kan
det fort bli lange dager, med
opptil 900 kg kjøttvarer produsert på det meste.
Hver sommer introduserer
Brubakken to nye pølsevarianter, til sitt allerede
overlegne spekter, som per
dags dato består av hele 60
forskjellige varianter.
De to nye pølsene til sommeren vil bli en brasiliansk
og en fra mer kjente og kjære trakter. Den brasilianske vil
bli en pølse med krydder inspirert av verdensmesterska-

I påsken blir det helgrilling av både gris og lam i sentrum, lover Olav Brubakken.

pet i fotball som arrangeres i
Brasil til sommer. Den andre
vil derimot bli en bratwurst
med ost fra Haukeli som blir
en reinspikka telemarkspølse
fra fjord til fjell. Pølsen er

fortsatt under utvikling og vil
enten inneholde en chèvre,
geitost, eller en blåmuggost.
Brødrene Brubakken tilbyr
også egen skreddersydd
catering til bryllup, dåp,

konfirmasjon og andre
arrangementer. Her vil alt fra
koldtbord til varmmatservering være muligheter, og
bedriften kan også stille med
både kokker og servitører.

Besøk byens
stormagasin!

Alt samlet på 500 m 2 i 2 etasjer med byens eneste rulletrapp
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Fortsatt boplikt i Kragerø?

Ordfører,
Kåre Preben Hegland

Vår nye Frp/Høyre – regjering har et punkt i sin
regjeringserklæring som sier
at boplikten skal oppheves.
Et forslag som kom positivt
overraskende også på en
Høyreordfører i Kragerø.
Samtidig kom det svært beleilig i forhold til den debatten jeg allerede har varslet
i forbindelse med arbeidet
med ny kommuneplan i vår
kommune. Boplikten og
synspunkter på denne ordningen skaper alltid en stor
og engasjerende debatt, og
den er av vesentlig betydning for den overordnede
samfunnsutviklingen i kom-

munen frem mot 2025.
For mitt parti Høyre er privat eiendomsrett og forsvaret
av denne retten en overordnet og grunnleggende verdi
for partiets arbeid. Høyre
mener at den private eiendomsretten er en hjørnestein
for den verdiskapning og
den generelle velstandsutvikling vi har fått i Norge og vår
del av verden. Boplikten slik
den praktiseres i Norge og
Kragerø i dag utfordrer den
private eiendomsretten, den
utfordrer boligeierens råderett over egen eiendom.
Etter at saken ble brakt
på banen av den nye regjeringen har mange også
i Kragerø ønsket å delta i
debatten, slik skal det være
i et demokrati, samtidig jeg
ser at det er partiet ytterst til
venstre, nemlig Rødt som til
nå har ytret seg sterkest, og
de har vært særlig indignert
over at jeg som ordfører kan
mene det jeg gjør i denne saken. Tilsynelatende gir Rødt
inntrykk av å være talsparti
for den vanlige borger som
eier sitt eget hus eller skal
kjøpe sitt eget private hus.
I stedet for å bli irritert over
at en Høyreordfører vil føre
Høyrepolitikk er det vel heller
på tide at partiet Rødt viser
sitt røde flagg på en ærlig

måte. Et parti som har et
kommunistisk samfunn som
mål, og som bygger på en
ideologi som har sitt utspring
nettopp i å se den private
eiendomsretten som roten til
alt det vonde og urettferdige
i denne verden, og som hvis
de får makten har som mål å
fjerne den private eiendomsretten helt, ja, da blir det helt
feil å fremstå som et parti
som skal redde dagens eiendomsrett for innbyggerne
i Kragerø. Jeg håper at den
videre debatten kan være
mer ærlig fra alle partier og
debattanter i spørsmålet om
vi fortsatt skal ha boplikt i
hele eller deler av vår kommune, eller fjerne den helt.
Tilbake til vårt arbeid med
kommende kommuneplan,
som skal gjelde frem til
2025. Får forslaget om å fjerne boplikten i Norge flertall
i Stortinget vil det være av
begrenset betydning hva vi
måtte mene om denne saken
i vårt arbeid med kommende
kommuneplan. Men, inntil
videre må vi forholde oss til
det lovverket vi har, og da
er det opp til hver enkelt
kommune å bestemme på
dette området. I Kragerø har
vi i dag boplikt i hele kommunen, og det har ikke vært
politisk flertall for å endre på

dette, selv med Høyreordfører de siste 6 åra. Synet
på boplikten er en vanskelig
sak innad i de fleste partier,
også i mitt lokalparti har det
ikke så langt vært flertall for
å fjerne boplikten helt, men
vi har i vårt program som
gjelder til 2015 sagt at vi
ønsker å myke opp dagens
ordning, i praksis betyr det
at vi i hver enkelt konsesjons
sak vurderer hensiktsmessigheten med kravet om boplikt
på en eiendom. I praksis er
det Hovedutvalg for samfunn
som behandler konsesjonssaker, og det er i de fleste
saker tverrpolitisk enighet
for den løsningen som blir
valgt, enten det er å beholde
boplikten eller fjerne den fra
eiendommen.
Jeg ønsker en god debatt
om boplikten velkommen i
Kragerø, jeg tror ikke at noen
sitter med et fasitsvar på hva
som vil være best for vår
kommune i fremtiden. Her
er allikevel noen momenter
jeg mener vi må/bør drøfte i
kommende kommuneplan;
virker dagens ordning etter
hensikten?, innbyggertallet
i Kragerø har vært stabilt de
siste 50 årene, har boplikten
noen betydning her?, ønsker
vi fortsatt begrensninger på
eiendomsretten i Kragerø?,

ønsker vi å utvide boplikten
til også å gjelde ved arv?, er
boplikten et konkurransefortrinn for nye innbyggere
i forhold til kommuner som
ikke har boplikt?, hva sier
næringslivet om boplikt
kontra ikke boplikt?, ønsker
vi flere innbyggere i Kragerø
og hvis ja, hvor skal de bo?,
i Grenlandssamarbeidet har
vi ett felles bo - og arbeidsområde, skal vi fortatt ha
det som visjon, hvis ja, vil
fortsatt boplikt være en
fordel/ulempe for å få det
til?, flytte - og bo mønstret
har endret seg sterkt de siste
årene, er boplikt et hinder/
til fordel for en slik utvikling?,
virker boplikten pasifiserende og lite motiverende
for lokalpolitikerne når vi i
praksis er koblet fra vanlige
markedsmekanismer når
det gjelder kjøp og salg av
boligeiendommer?, trenger
vi boplikten for å holde på
egne innbyggere?, er det
andre boligpolitiske virkemidler som kan virke positivt
i forhold til fastbosetting i
vår kommune? Disse og flere
spørsmål skal det bli interessant å drøfte fremover. Skulle
ikke det bli flertall på Stortinget om å fjerne boplikten
i Norge, vil den bli avgjort
lokalt i Kragerø om ca. 1 år.

UNIKT KART OVER KRAGERØSKJÆRGÅRDEN
Vi har nå tegnet et nytt unikt kart over
Kragerøskjærgården. Navn på de fleste
holmer og skjær er satt inn.
Vi printer på fotopapir, selvklebende tapet
eller kunstlerret i ønsket størrelse.
Innramming blir gjort hos Mimosa Interiør.
Kjempeflott på veggen i hytte eller hus.
KARTET ER UTSTILT HOS OSS PÅ KALSTAD,
OG MIMOSA INTERIØR I BYEN
Kart med ramme
90x75 cm + paspatur
Pris fra

2600,-

Dalane Næringspark, Kragerø - tlf. 35 98 83 00 - jobbprofilering.no
10

Skjærgårdsliv

Historisk hotell
Med god hjelp fra
lokalpatrioter har
hotellbestyrer Anneriek Barree hentet
fram Victoria Hotels
historie. Berømtheter
som Edvard Munch,
Christian Krogh og
Pushwagner har satt
sine spor
foto og tekst: MATHIAS KRAFFT

- Det er fem år siden jeg
overtok driften av Victoria
hotel og jeg ønsket å markere det med en utstilling.
Sammen med ansatte og
kragerøfolk med masse
lokalkunnskap har vi brukt
måneder på å grave fram historien om hotellet. Det har
vært en spennende reise, og
resultatet er blitt en utstilling
med bilder, dokumenter
og gjenstander fra hotellets
hundreårige eksistens, smiler
Barree.
Sveitservilla
Opprinnelig var det tidligere ordfører, skipsreder og
konsul, Lars larsen som fikk
praktvillaen oppført i 1865.
Det er usikkert når huset ble
tatt i bruk som hotell, men
i en annonse som stod på
trykk i Aftenposten i 1883 reklameres det for overnatting
på Victoria hotel i Kragerø
til den nette summen av en
krone og femti øre natten.
-Vi regner det som rimelig sikkert at huset ble tatt i
bruk som hotell rundt 1900.
Ifølge en folketelling fra det
årstallet er huset oppført som
hotellbygning. Opp gjennom årene har hotellet hatt
mange eiere, blant annet to
søstre fra Lillesand. De het

Anneriek Barre har drevet Victoria Hotel siden 2009.

Sømming og eide og drev
hotellet fra 1936 til 1949.
Da overtok Nicolay og Helga
Irgens som drev hotellet
fram til 1970. Slektningene
deres Per og Audun Irgens
har vært svært behjelpelige
med både informasjon og fotografier fra hotellet fra den
tiden, forteller Barree.
Etter Irgens tid kjøpte Kjell
Bakke Victoria hotel . Han
eide også Central hotel som
ikke eksisterer lenger. Da
Kragerø kommune innførte
forbud mot alkoholsjenking i
1975 gikk det raskt nedover
for hotelleieren. Bakke gikk
konkurs og Kragerø kommune kjøpte Central hotel
(tidligere kontorer for teknisk

etat, nå i privat eie).
Kragerødamen, Ragna
Fasting, kjøpte Victoria hotel
i 1975 og eide det fram til
1984 da hun solgte det videre til Harald og Finn Carlsen.
Fasting fortsatte å jobbe
på hotellet fram til 1995.
Mange forbinder henne med
hotellets glansdager.
Fortsatt hotelldrift
i sentrum
I 2006 kjøpte Thor Olav Hegna Victoria hotel. Han stod
for en omfattende renovering og Victoria ble seksjonert til 17 private enheter.
Anneriek Barree overtok
driften i 2009. Via sitt firma,
Kragerø hotel & booking AS,

leier hun ut hotellrom og
suiter i Victoria hotel samt
leiligheter ved Villa Bergland.
- Jeg stortrives i Kragerø,
smiler Barree som kom
flyttende fra Nederland til
jobben på Victoria i 2008.
Med 20 års hotellerfaring
og en serviceinnstilling som
får gjestene til å stortrives i
sentrum ser hun lyst på framtiden.
-Jeg er så glad for at så
mange kragerøfolk har
funnet veien inn på hotellet
igjen. Utstillingen om Victoria hotels historie hadde ikke
blitt til, hadde det ikke vært
for det store engasjementet
som finnes i lokalmiljøet,
understreker hun.

I den lyse resepsjonen og
i biblioteket kan man ta en
runde og studere fotografier
og tidligere gjesters skisser
og malerier. Utstillingen
består blant annet av Edvards Munchs skisser på
hotellets brevpapir, hilsener
fra tegneserietegner Steffen
Kverneland og maleren Terje
Brofos (Pushwagner) samt en
rekke fotografier fra hotellets
tidligere dager.
- Det har også dukket opp
mange morsomme historier
og selvsagt spøker det her,
ler Barree og ønsker nye gjester velkommen til Kragerøs
sjarmerende byhotell.

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.

Mainøklær
“Kragerøsk”

Om våren vokste det opp de vakreste blomster over
jordene på Langøy. En av de vakreste var mainøklær.
Mainøklane blomstret, det vil si de gamle sa ”blonstret”
som små gule blomster med røde spetter inne i blomsten på sine lange grønne stilker. I dag går blomsten ofte
under navnet Maria Nøkleblom, men mainøklær sier også
noe om når blomsten blomstrer, og hvordan den ser ut.
Blomstene minner nemlig om de gamle boltenøklene som
ble benyttet i vikingtid og middelalder i boltelåsene. Ofte
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hadde husfruen et slikt knippe av nøkler å passe på til hus
og stabbur. Et slikt knippe med nøkler eller nøklær er det
nettopp denne blomsten kan minne om. Et sagn forteller
om at blomsten er Jomfru Marias nøkler til himmelriket.
Derav navnet Marianøkleblom. Hvis himmelriket kan
minne om Kragerøskjærgården om våren når mainøklane
blomstrer så må det være svært vakkert der, og all grunn
til å plukke blomstene forsiktig. En vakker bukett med
mainøklær på bordet er selve bildet på våren for meg.

Skjærgårdsliv

Landkrabben som ble fergesjef
En ekte Krokunge. En landkrabbe. Vokst
opp i Rønning Maskin. Nå skal han lede
Kragerø Fjordbåtsselskap, selve livsnerven
i skjærgården.

foto og tekst: SIGBJØRN LARSEN

Det snør lett. Vi er på vei til
Skåtøyroa. Om bord tar Inge
Rønning seg god tid til å
hilse på både passasjerer og
mannskap. Og han blir be-

lønnet med glade smil og et
vennlig klapp på skulderen,
og ønsket lykke til.
Det har til tider stormet
hardt om baugen for Kra-

gerø Fjordbåtselskap. Den
nye fergesjefen er imidlertid
opptatt av å skape ro for
selskapet. Så de får gjort
sin viktige jobb med å drive
personbefordring i Kragerøskjærgården.
De lett gjenkjennelige blå
fergene har et velutviklet rutenett blant holmer og skjær.
Fjordbåtsselskapet anløper
Bærøy, Skåtøy, Stabbestad,
Kirkholmen, Langøy, Gumøy,
Jomfruland, både Tårnbrygga og Aasviks brygge, Tåtøy
og Furuholmen.
Kragerø Fjordbåtselskap
utgjør selve livsnerven for å
komme seg til og fra øyene,
med mennesker og gods,
eller med bil. Selskapet har
også ansvaret for skolekjøring. Gjennom ferietiden
frakte turistene ut i skjærgården. Det viktigste er
likevel at folk skal kunne bo
i skjærgården hele året. Da
er daglige sikre fergeanløp
mellom øyene og fastlandet
sommer som vinter en nødvendighet.

1alarm.no

-Jeg føler at det er politisk
vilje til å satse på fjordbåtselskapet, sier Rønning.
Selskapet har nå blitt et interkommunalt selskap.
Det sikrer rutetilbudet i
Skjærgården. Billettprisene er
indeksregulert og du kan sikre deg reisekort som gjelder
både på buss og ferge.
-Jeg har inntrykk av at folk
er fornøyde med rutetilbudet. Vi planlegger rutetidene
i tett samarbeid med velforeningen og en rutekomite.
Det å kjøre MF Kragerø til
Jomfruland er en fin opplevelse, sier Inge. Å sitte på
toppen av ferga og se skjærgården er flott. I dag er det
surt og kaldt utomhus. Men
det er også skjærgården.
Kanskje spesielt da er det
godt å komme inn i et varmt
oppholdsrom til kaffe og
vafler om bord, og spesielt
viktig at fergene går som de
skal.
Det står kø av biler på
Skåtøyroa som skal med

fergen. Store lastebiler, gravemaskiner, post, passasjerer,
biler, varer. Skjærgården lever heldigvis fremdeles også
om vinteren.
- Nå er jeg fortsatt ny, men
jeg føler at vi har et kompetent og stabilt mannskap
som gjør en kjempejobb, sier
Inge. De stiller opp uansett
og sørger for at fergene går.
- Dette er en veldig spennende bedrift i Kragerø, så
skulle det være en jobb i
Kragerø så måtte det være
denne. Jeg kan mye om teknikk og en del om lederskap.
I Kragerø Energi har han
sitte i styret gjennom mange
år, også som styreformann
i Kragerø Energi. Han trives
i Kragerø. Røttene er også
fra Kragerø. Jeg er glad i
Kragerø som sted. Det er en
veldig trivelig plass å bo. Jeg
har bodd i Kragerø i 22 år,
og har hatt båt i mange år så
jeg har vært mange steder i
skjærgården.

Vektertjeneste i hele
Kragerøskjærgården.

Alarmsystemer

Alarmer for Brann,

passer hytta, når du er borte

tyveri og vannskade.
Kamera-overvåkning.

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

www.3770kragerø.no
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Skjærgården i Kragerø er sjelden flott. Favorittplassen er Skratta. Har fergesjefen vært på grunn? undrer vi. Ja, hvem har ikke
det? Sier han med et smil. Du har ikke kjørt båt i Kragerø hvis
du ikke har gått på båe!

OVERNATTING - KURS - UTSTILLINGER

Victoria Hotel
Lite hotel – mye hygge
SkredderSydd opphoLd i kragerø
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.

Tlf. 35 98 75 25
www.victoria-kragero.no
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Jubileumsbudeia på Skåtøy
Vi treffer henne på Skåtøy der hun har
bodd de siste tre årene. Opprinnelig fra
Oslo, men med Kragerøskjærgården som
bosted og arbeidsfelt. Her bor hun på småbruket Ås der det er både sauer, kuer, geit
og kanin som gresser rundt på jordene.”

tekst: SIGBJØRN lARSEN foto: JANNE JOHNSEN

Dyra er utrolig beroligende
og koselig å bo med, sier
Katja. Jeg jobber jo ofte
med abstrakte ting og døde
kunstnere. Da er det utrolig
godt å komme hjem til dyra.
Jeg kjenner at jeg blir en del
av naturen når jeg kommer
hjem.
Etter å ha hatt en heldig
hånd med Munch-jubileet
i Kragerø i 2009 der hele
Norge stilte opp for å feire
Edvard Munch med Ketil
Bjørnstads konsert på bybrua
i Kragerø, som et av høydepunktene går hun i år løs på
et nytt jubileum. I år er det
Theodor Kittelsen som skal
feires.
Kragerøs egen, et ekte
bysbarn av livet i de små
forhold.
En helt annen kunstner
og et helt annet liv. Mens
Munch var den eksistensielle
kunstneren, det ensomme

geniet, så er Kittelsens kunst
preget av naturmystikk, og
vakre skildringer av naturen,
som det er lett å identifisere seg med på Skåtøy. Han
malte jo for eksempel: Har
dyrene sjel? Her ute er det
lett å bli påvirket av dyra
og naturen. En venninne
av meg sa til meg da jeg lo
at ”Katja, du breker!”. Så
da har jeg helt sikkert blitt
preget av livet med dyra her
ute, breker hun.
Det blir mange fine aktiviteter under Kittelsenjubileet
i Kragerø lover Katja. Det
blir vandringer i Kittelsens
fotspor. Karl Holte Aarø skal
gestalte Kittelsen i Kragerøs
smau. Jan Erik Vold skal
holde foredrag. I følge Vold
kunne Norge ha klart seg
uten Edvard Munch, men
ikke uten Theodor Kittelsen. I Kittelsenhuset, i følge
Aarflot, Theodor Kittelsens

barndomshjem, så skal det
bli utstilling i sommer, som
minst skal tidoble besøket.
Det blir originalverk og det
blir en ung kunstner som har
latt seg inspirere av Kittelsen, nemlig Jarand Tangen
Nilsson.
Jeg tror Kittelsenhuset i
Kragerø har et uutnyttet potensiale som vi skal ta frem
i år blant annet ved å åpne
haven for servering i samarbeid med cafeen, sier Katja.

Har Kragerø vært flinke til å
ta vare på Theodor Kittelsen?
Vi kunne sikkert ha gjort
mer for å ivareta et eierskap
til Kragerøs egen Theodor
Kittelsen, sier hun.
Er det et paradoks at mens
alle offentlige lommebøker
åpner seg for Edvard Munch,
så avspises Kittelsen med
smuler?
For meg oppleves det
motsatt. Vi velger nå å satse
på Kittelsen, etter å ha satset

på Munch, sier Katja. Det er
jo det som er det fine med
jubileer. Vi får mulighet til
å børste støvet at kunstnere og mennesker som har
betydd mye for oss, og som
vi egentlig burde ha viet mer
oppmerksomhet hele tiden.
Et jubileum gjør det mulig å
få Theodor Kittelsen frem i
lyset på ny, sier Katja Aarflot.
Jubileumsbudeia på Skåtøy.

Skjærgårdens arkitekt tjenester

Mer enn 30 års erfaring!
Ring meg på mobilen

900 92 064

Jeg bor på Skåtøy og er ofte å treffe i skjærgården dag/kveld, og
kommer gjerne innom deres sted for en uforpliktende befaring.

Arkitekt Øyvind Kristiansen tlf. 35 99 02 81
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Våre ferger trafikkerer
Kragerø skjærgården
hele året.
I tillegg kan vi tilby
selsafari, gruppeturer,
utleie av ferge til
arrangementer.
TA KONTAKT!

Opplev eventyret
i Kragerøskjærgården

- en positiv opplevelse!

SOMMERUTER FRA
20. JUNI - 17. AUGUST

Kragerø Fjordbåtselskap tar deg
med på unike turer i skjærgården.
500 holmer og øyer + 670 kilometer
kystlinje = utallige turmuligheter.
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Ørviklia

Solhellinga i kveldssola
”Solhellinga” og ”Kveldssola” er to velklingende
veinavn for det nye hyttefeltet på Ørvik. Det er
Helge Ørvik som eier og utvikler hyttefeltet som
har gitt veiene sine navn. Hytta som er bygget av
Johnny Jensen AS har panoramautsikt ut over Kilsfjorden. Det er en del av skjærgården som vi ser
nærmere på i denne utgaven av Skjærgårdsliv.
foto: FOTOVERKSTEDET AS tekst: SIGBJØRN LARSEN

Maskinene til Leif Øygarden
eter seg taktfast meter for
meter innover i det nye hyttefeltet på Ørvik. Det er ikke
få tonn med masse som er
sprengt bort. Samtidig er den
samme ”kortreiste masse” benyttet for å fylle ut der det trenges. En fin ny vei bukter seg fint
arrondert fremover i terrenget,
og det har blitt en god parkeringsplass ved hovedveien.
-Vi bygger ut gradvis, sier Helge. Elleve tomter blir gjort klare
i år. Vann, vei og kloakk legges
helt fram til hytta. Totalt får
feltet 59 nye hytter i Kragerø.
Og hvilke hytter!? Visningshytta
er laget med store panorama
glassvinduer i front, lekkert
kjøkken og lyse paneler. Hytta
er på cirka 100 kvadratmeter,
åpen stueløsning, soverom, bad
og hems.

-Hvor er peisen da? undrer vi.
Må det ikke være et ildsted i en
hytte med respekt for seg selv,
selv om den ligger i solhellinga?
- Det skal bli et ildsted, sier
Morten Moland fra Johnny
Jensen AS, men det skal bli opp
til eieren av hytta og bestemme
hvor de vil ha det! Et ildsted er
som et møbel. Her er det tenkt
på alt. Utenfor er det en stor
solrik platting, som må ha en
av Kragerøs flotteste utsikter! –
For her ser du like til Kragerøs
navle; Sannidal! Kjetil Solvang
i entreprenørselskapet Leif
Øygarden as flirer godt over sin
egen bemerkning. Vi ler med.
Stemningen er god blant de tre
hovedsamarbeidspartnerne for
det nye hyttefeltet. Utsiktene er
det ingenting å si på. Men så
bygger de da også ut et av de
flotteste hyttefeltene i Kragerø.
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Her kan du gjerne bo hele året
om du vil. De nye hyttene har
alt du trenger i en bolig og er
selvsagt vinterisolerte.
Lokalt samarbeid
Entreprenørene har samarbeidet om flere prosjekter tidligere
og er vant til å jobbe i lag.
–Vi skaffer gjerne hverandre
oppdrag, sier de. Det handler
om å samarbeide best mulig.
Mange lokale håndverkere har
vært inne i bildet som Kragerø
Elektriske, Skjærgårdskjøkken
og Skjærgårdsmalerne.
- Vi har en fenomenal byggherre, sier Solvang. Helge
tenker løsninger i stedet for
problemer og er fleksibel. Det
gjør ting så uendelig mye lettere. Sammen får vi det til.
Vei, sprengning, utsprengning av tomter, planering, vann
og avløp, og ny adkomstvei. Ny avkjøring, ny parkering og 51 tomter. Det
er hva Leif Øygarden
har av grunnarbeider
på feltet. Det er
mange tusen
kubikk, sier
Solvang.
- Vi
selger
ikke

råtomtene, men jobber helhetlig mede hele feltet, sier Helge.
For Helge som eier og utvikler
så er det viktig at feltet blir best
mulig for alle. Her er det tenkt
på hytter i flere plan og utsikt
for alle og en mest mulig helhetlig planløsning. Ingen hytter
skal stå på søyler, men rett på
tomta. Det gir et best mulig
helhetlig uttrykk. Hva som så
skal skje oppå tomten, det vil
si hva slags hytte som eieren
vil velge å bygge blir opp til
de ulike eierne. – Og det gjør
ingenting at de velger en av
de mange hyttene som vi kan
bygge, og oss til å bygge den,
sier Morten Moland hos Johnny
Jensen AS. Det er Midgaard og
Opthun som megler hyttene.
De gir deg nok gjerne et prospekt over feltet. Ørviklia med
Solhellinga og Kveldsola og
utsikt til verdens navle!
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Eier og utvikler Helge Ørvik, Kjetil Solvang i entreprenørselskapet Leif Øygarden AS, Fred Skarpodde og Morten Moland
i Johnny Jensen AS. Foto: Sigbjørn Larsen.
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Ny serie i Skjærgårdsliv:

-Vi møtes i Haven!

I denne reportasjeserien inviterer
Skjærgårdsliv til en hyggelig prat under en velsmakende middag i Haven.
Først ut i denne serien er Tor Dønvig
fra Skåtøy. Det viste seg at han hadde
muntre minner å komme med da vi
utfordret ham på hva som var hans
beste minne fra Haven.

- Kom deg i koggen
Tor Dønvig er født og oppvokst i Dønvika på Skåtøy.
Han har bodd i England og
Canada og Irland. Nå har
han flyttet hjem til sin barndoms øy. Her var han med på
å starte opp visefestivalen,
Montesorryskolen og
”Flaskeposten”. Nevnte jeg
at han også står bak prosjektet om å drive cafe i Lokalet
på vinterstid? Møt Tor Dønvig fra Skåtøy. En varm forkjemper for kystkulturen.
foto og tekst: SIGBJØRN LARSEN

- Vi har spist opp hjorten,
men vi har alt det andre,
ler Ragnar og kommer med
menyen på Haven. – Jeg tror
jeg tar steinbit, sier Tor. En
skummende øl blir satt foran
oss på bordet. Perfekt. Kald
og perlende og akkurat passe
skummende.
I det Herrens år 1949 kom
Tor til verden på Skåtøy.
Norsk Hydro skulle etter
hvert bli arbeidsplassen.
Han jobbet seg opp i industrien og fikk etter hvert
utenlandsansvar for flere
prosjekter. Tor har bodd i
England, Canada og Irland. I
Irland satset Hydro på et helt
18

vanvittig prosjekt og investerte i en torvbrikettfabrikk.
Prosjektet ble en fiasko, men
jeg hadde noen skrekkelige
morsomme år.
Er det dette du vil?
En dag spurte jeg meg selv.
Er det dette du vil? Vi hadde
fått barn og jeg tenkte på
hvordan det var å vokse
opp på Skåtøy. Så vi flyttet
tilbake. I dag har vår eldste
datter gjort det amme i en
tilsvarende livssituasjon.
Skåtøy er et fint sted å vokse
opp. Vi ungen ble sendt ut
i en synkeferdig pram med
årer og seil, og lærte tidlig

sjømannskap. I grov sjø lærte
vi å jobbe sammen og at en
måte være sjef. Kanskje er
det derfor Norge har gjort
det så bra på havet. Fordi
noen vokste opp på Knuppetangen. Vi var mange som
vokste opp slik. Holmene i
Kragerø har alltid hatt nær
kontakt med verden utenfor.
Du kan merke det på mentaliteten. Det er folk som har
reist og sett mye. Som har et
vidsyn. Kommer du til Østerdalen er det helt annerledes.
Trangere. Mindre åpenhet.
På en øy må du være venner med naboen. På Skåtøy
er vi en gjeng som får det
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og kjør hjem!
til sammen. Dugnadsånden
lever. Vi tar felles løft. Det
går an å få til ting om vi gjør
det sammen. Og så er det jo
både sosialt og moro. Det er
lett å få en dugnadsgjeng til
å ta et løft. Det er vanskeligere å få til at noen vil lede an
og ta ansvar.
Jeg har alltid vært glad i
kystkultur. Min bestefar seilte
på seilskuter. Sjømennene
hadde et åpent sinn.
Skolen er viktig for skjærgårdens fremtid
Skåtøy har satset på skolen.
Dønvig sitter i styret. Midt
oppe i den vonde diskusjo-

nen i Kragerø om skolenedleggelser så valgte vi en helt
annen linje enn å strø salt
i såret både for kommune
og politikere. Vi holdt oss
bevisst borde fra de negative
debattene. Vi jobbet i stedet
ufortrødent og hardt videre
med planene våre innenfor
lovverket med å få til en best
mulig skole på Skåtøy. Det
har vi nå lykkes med. Tre
nye barnefamilier har flyttet
til øya. Vi får nå elever fra
Kragerø, Sannidal og Helle.
Det gleder meg at vi har fått
det til. Det er viktig for skjærgårdens framtid. I ettertid
ser jeg jo at dette har vært

på grensen av hva privatpersoner bør ta mål av seg til å
aksle. Det er svært mye jobb
og krevende, så det kan ikke
forventes av noen.
Havens steinbit med
kremet purreløk
Steinbiten kommer inn fra
kjøkkenet. Med kremet purreløk. Med lett gylllenbrunede poteter. Jeg satte tennene
prøvende i fileten. Hva synes
du? Spurte jeg Dønvig. Bra!
Sa han. Jeg koser meg! Selv
er han også en erfaren kokk.
-Perfekt! sa jeg da Monica
kom og spurte om maten
smakte. Kombinasjonen med
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kremet purreløk var svært
god og velsmakende. –Det
er enkelt sa hun, men det er
godt. Potetene var aldente
og gitt et lite brunt skjær i
pannen. Bladsalaten var god
til. Vinen som ble servert
som husets anbefaling var
en shiraz ved navn ”African
spirit”. Navnet gjorde meg
skeptisk. Jeg synes alt som
har med afrikanske rødviner
å gjøre har en merkelig røyket smak som ikke skal være
der. Men navnet skjemmer
tydeligvis ingen. For denne
vinen var da svært avbalansert og god. Slett ingen røkt
smak. Bare helt perfekt til

maten. Altså vi har en deilig
restaurant i Haven folkens.
Den serverer blant annet
steinbit. Den kan varmt
anbefales! Inviter med deg et
hyggelig selskap og kom!
Vintercafe med eisbein
på dugnad
På Skåtøy har de også nå
laget seg en vintercafe på
Lokalet. I perioden midt på
vinteren når Skåtøy cafe er
stengt. Vi var en gjeng som
satt på cafeen og synes at
det var synd at den skulle
stenge. –Vi kan jo lage en
cafe selv, sa jeg. Nå går matlagingen på dugnad.
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spesielt glad i gele. Det neste
spørsmålet fra sendemannen
var da om vi kunne få lov
til å ta med oss medbrakt
gele til dessert? Et uvanlig
spørsmål som betjeningen
undrende svarte ja på. Vi nøt
biff, øl og dessert, -lenge og
vel - og stemningen var særs
god ved bordet. Det betjeningen på Viktoriahaven ikke
visste, var at gelen var laget
på sprit og vaniljesausen var
byttet ut med eggelikør.
Så herved en advarsel til
Viktoriahaven, alle Kragerøs
restauranter og kommunenes skjenkekontrollører,
dukker det opp øyfolk med
medbrakt dessert er det all
grunn til å være skeptisk.

En dag i uken. Vi har vært
over 20 spisegjester. Vi har
en bussjåfør der ute som er
tysk. Han ble oppfordret til
å lage eisbein! Det gikk fint.
Ellers er det hverdagskost.
Erter, kjøtt og flesk. Alle
bidrar. Først var det sånn at
mange ikke turde å lage mat
til flere. Nå er det sånn at
det er så mange som vil lage
mat at alle ikke kan få tid, og
nærmest blir litt furtne fordi
de ikke har blitt satt opp, fordi vi har for få dager å ta av.
Vi føler at vi bidrar sammen
og investerer litt i fellesskapet
også.
Ikke rom for de små
Kona er kunsthåndverker.
Jeg liker kystkultur. Sammen
kunne vi kanskje ha skapt en
levevei her ute. Men da jeg
skjønte hvor mange lover jeg
brøt dersom jeg tok med en
gjeng i båten og tok betalt
for det, så tok det motet fra
meg. Det er synd. For folk
liker jo de ekte opplevelsene
av å være med på fiske, sløye
og spise egentilberedt mat.
Det kreves imidlertid så mange sertifikater og kapital for
å starte noe slikt at det ikke
blir plass til alle de små som
kunne ha hatt dette som litt
attåtnæring. Det er mange
som pusler med røyking av
fisk og slikt. Men du kan
ikke bare rigge deg til med
en tomtønne og sagmugg
og starte opp. For da kommer mattilsynet og tar deg.
Dermed forsvinner også den
levende kystkulturen som består av de mange små. Som
lever på tradisjonelt vis.
Hvorfor skal Kragerø ligne
på Aker Brygge?
Jeg har i alle fall sett at
eiendomsutviklingen i
skjærgården som styres av
lokale grunneiere gir mer
til lokalsamfunnet enn om
det kommer profesjonelle
eiendomsinvestorer inn i
bildet. Som skal tjene mest
mulig penger. Skåtøy burde
hatt et industriområde for
næringsutvikling og småindustri. Blokka på bruddet i
Bærøy er så stygg. Tenk om
vi hadde bygget en gresk
liten landsby oppover fjellet
der isteden. Hvite murhus,
blå tak og røde blomster,
små gater. Butikker. Hvorfor
skal alle prosjekter være så
store. Stabbestad, skrubben,
kirkebukta. Folk vil bo i småhus. Vi har en liten rar by.
La den fortsatt beholde sitt
særpreg. Det er derfor den
har blitt så populær. Hvorfor

skal vi få den til å ligne på
Aker Brygge? Dumme folk
med mye penger er livsfarlig.
Da blir det glass og betong.
Paradoks fra ro til stress
Det er et paradoks for meg
at før så søkte Oslofolk til
Kragerø for å oppleve ro
og stillhet. Det var det som
var det eksotiske. Å padle
gjennom et trangt sunn og
se en fisker med sine ruser
og måker over hodet. Nå tar
de med seg storbyens fart og
stress på ferie. En ribb med
200 hester blir en dødsmaskin i hendene på en 16 åring
som ikke er vant til sjø. Det
er farlig på sjøen om sommeren nå. Flere dødsulykker.
Det har med fart å gjøre.
- Ditt beste minne fra Haven? utfordrer vi. –Det egner
seg ikke på trykk, sier Dønvig. Dagen etter vi hadde
vært på Haven tikket det inn
følgende mail:
Hei og takk for i går
Etter å ha sovet på det
tror jeg du kan ta med en
morsom tidligere erfaring
fra Viktoriahaven. Hvis du
bruker det må du få det inn
i en kontekst der det passer
med en morsom “gammel

røverhistorie.” Her følger
historien:
En sann røverhistorie
For 30-40 år side drev
ungdommen fra øydistriktet
med det man, for å bruke
det norske kongelige slottets
terminologi, ville kalle «et
noe utagerende festliv». Den
gangen var det slik, at kom
promillen ut av kontroll utpå
natta, var politiets reaksjon
mot ungdommen fra skjærgården - følgende strenge
beskjed: «Kom deg i koggen
og kjør hjem!» Promilleturen
hjem i 5 knops fart var den
gangen hverken betraktet
som farlig eller kriminell.
Ungdomsspillopper fra den
tida er nå forhåpentligvis oss
tilgitt, som det er for Mette
Marit.
Viktoriahaven for å spise biff var Skåtøygjengens
mål, og med koggene pent
fortøyd ved brygga ble den
mest presentable og taleføre
av gjengen sendt på land.
Betjeningen ble spurt om det
var biff på menyen? og bord
ledig til 12? og det var det.
Neste spørsmål var om det
var gele på dessertmenyen?
og det var det ikke. Det var
synd, for denne gjengen var
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Presses fra mange kanter
Vi som bor i skjærgården
presses fra flere kanter. For
det første presser Oslofolk
opp prisene så unge nyetablerte har vanskelig med
å skaffe seg en eiendom i
skjærgården. For det andre
så omgås konsesjonsreglene så man bare venter på
at ”huset” kan tas i bruk
som hytte. For det tredje så
ser det ut til at hensyn til
allmennheten på ferie går
foran hensynet til bofaste
fastboende som ikke får lov
til å gjøre noe som helst på
sin egen eiendom.
Før kunne det ligge 20-30

båter i uthavnene i løpet av
et døgn. Nå er det kanskje
like mange i løpet av en hel
sommer. Folk skal helst inn i
en bås med strøm og vann
og internett. Sjømannskapet
har blitt dårligere. Kravet til
comfort har blitt større.
Til dessert bestilte vi fire
sjokoladebiter og dobbel
espresso. Var det godt?
Jaa. Kommer vi igjen? Jaaa.
Var det dyrt? Nei! Det var
overraskende rimelig. Det
var i det hele tatt en svært
hyggelig kveld. Vi lover å
gjenta suksessen til sommeren. Da kommer en ny gjest
i Vi møtes i Haven. Følger du
med?
Dønvig hiver på seg skipperlua med øvet hånd. Bikkja
venter lydig i båten. Det er
en ”Lassie” som er med om
bord. Med den lengste tåa
på reveseringa som en ekte
gammel taxibåtkoggsjåfør
i Kragerø legges rorkulten
godt over mens propellvannet velter om atterbakken så
skuta langsomt setter seg i
bevegelse forover. Snart ser
vi ham tøffe ut mellom Øya
og Gunnarsholmen. Det er
ikke fritt for at en liten følelse
av misunnelse og lengt lurer
seg inn under vesten. Kom
deg i koggen og kjør hjem!
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Silje i to frakker
Butikken er full av kunder. Karin Pedersen
sjokker rundt med kunder, mobiltelefon,
jakker, bestillinger. Nei, det er ikke meg!
Har du 38? Utsolgt! Har det regnet så mye?
Du kan bruke den i gråvær også.
foto og tekst: SIGBJØRN LARSEN

Silje Kjærra Pedersen viser
frem to av frakkene. Karin
trekker i en fargeglad jakke
som er moderne nettopp i år.
Det skal gjerne være litt fargerikt i år. Skinnbua bugner
av ulike vår og sommerjakker
og en haug med andre flotte
kjoler og skjørt. Selvfølgelig
skal kunden ha det skjørtet
som henger på dukken i
vinduet. Karin løfter av. Kunden kjøper både skjørtet og

jakken. Etter påske kommer
16 turistbusser til Skinnbua.
Bravo! Sier vi og gleder oss
til å komme tilbake. Kommer
du?
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Hatt over hatt på råtne trær vokser gjerne soppene ut
på trestammene. Slike ”kjuker” som vi kalte dem, vet
jeg ikke så mye om. Jeg har hørt at de kunne males opp
til meltilskudd i ”barkebrødtiden” men jeg vet slett
ikke om det bare var en gammel skrøne. Dekorative er
de i alle fall i skogen. En eiendommelig duft av skog
har de også med seg. Om de har vært benyttet til noe

fornuftig og hvilken funksjon de skulle ha må vi nok
gå til vitenskapen for å høre mer om. Det jeg vet er at
soppene er med på å bryte ned vegetasjonen på jorden
slik at den ikke kommer helt ut av kontroll. Dersom det
ikke hadde forekommet sopp med sine nedbrytende
mekanismer så hadde jordens vegetasjon nådd månen,
sa en professor til meg. Men de sier jo så mye…

Kjuker

tekst: ODD BRUCE HANSEN

foto: SIGBJØRN LARSEN

Du ser dem over alt i skogen.
Som små eller store hyller
stikker de ut fra trær, stubber
og falne stammer. De kalles
poresopper, noe du straks
forstår om du kikker på en
nedenfra: hele fruktlegemet
åpner seg i hundre- eller
tusenvis av små porer hvor
sporene etter hvert kommer
ut.
De fleste poresopper er
harde, vedaktige og mangler
stilk. Spiselige er de ikke,
med unntak av fåresopp
som vokser på bakken under
grantrær og både er velsmakende og lett å identifisere! Mange poresopper
er saprofytter og livnærer
seg på organisk materiale (i
første rekke veden til døde
trær) som de dermed bringer
tilbake til naturens kretsløp.
Andre er regelrette parasitter
som snylter på levende trær.
De 200 norske artene er
relativt godt undersøkt til
sopp å være. Mange har
artige navn som antyder kulturhistorie. To arter, kniv- og
knuskkjuke ble faktisk funnet

i lommene til Ötzi, ”ismannen” som døde i Alpene for
mer enn 5000 år siden!
Knuskkjuke minner om
hoven til en hest og har tjent
forfrosne mennesker siden
steinalderen. Mellom skorpen og det tynne porelaget
finnes nemlig et stort lag av
knusk. Det er bokstavelig tatt
knusktørt og fanger lett gnister, enten fra flint mot stål
eller enda eldre fyrtøy. Frem
til 1800-tallet var Norge
faktisk en eksportør av knusk
til Sentral-Europa!
Men ild er ikke alt vi kan
få fra denne bjørkeboende
soppen. Knuskkjuken kan
bløtgjøres, behandles med
lut og deretter bankes til
filtlignende flak som settes
sammen til hatter og kapper.
I Romania kan du fortsatt
kjøpe slike som suvenir!
Ildkjuke ligner knuskkjuke, men overflaten er ofte
svartere og mer oppsprukket, som om den hadde
vært utsatt for brann. Den

er ikke fullt så god å tenne
opp med, men brenner til
gjengjeld langsomt og holdt
ilden lenge ved like i grua.
En del kjuker får navn etter
fargen. Den vakre, røde
sinoberkjuken er lett å
gjenkjenne, likeledes svovelkjuke, fiolkjuke, kanelkjuke og rødrandkjuke.
Kanelkjuken er faktisk giftig,
et unntak blant poresopper.
Til gjengjeld gir den herlig,
vinrød farge til ullgarn.
Rødrandkjuke er en utbredt, dekorativ, lett identifiserbar – men ikke særlig
populær – sopp på grantrær.
Den forårsaker nemlig brunråte, en tilstand hvor veden
raskt svekkes. Noe som igjen
fører til at hele stammen
kan brekke et par meter
over bakken hvis det blåser
kraftig.
Den svartbrune kreftkjuken har med sine svulstlignende klumper på stammen
føyd seg inn i rekken av
”signaturvekster” som s”å
viselig var skapt slik at folk
skulle forstå hva de kunne
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brukes til…” Chaga, som
den også kalles, omtales
av Solzjenitsyn i romanen
”Kreftavdelingen”, har lenge
vært folkemedisin i Asia og
omsettes nå i Amerika som
helsekostprodukt. Dessverre
ser det ikke ut til at helbredende virking noen gang er
vitenskapelig dokumentert!
Vi runder av med forfatterens favoritt, knivkjuke. Nyrelignende med skittenbrun
papirglatt overlate. Alltid på
bjørketrær, som regel døde
eller døende. Om vinteren er
den et yndet oppholdssted
for små insekter som prøver
å overleve til våren uten å
fryse i hjel.
For mennesker har den
hatt en ganske annen anvendelse, nemlig ”nålepute”!
Det relativt myke fruktlegeme passer perfekt til å sette
kniver, syler og andre skarpe
gjenstander fast i. Tidligere
var denne poresoppen fast
inventar hos både skreddere
og skomakere. Etter sigende
skulle jern ikke ruste så lenge
de sto fast i knivkjuken…

Mens sopper flest er
vanskelig å bevare i naturlig
form, er kjukene fine objekter
for skolens naturfagsamling. Knivkjukene får gå på
omgang mellom elevene på
barnetrinnet (er det en klasse
som ikke ”tar av”, får de til
og med kaste den som ball).
Samtidig forteller jeg om forgangne tider da lekebutikker
ikke fantes og bygdas gamle
menn satt i godstolen og
spikket små baller eller andre
gjenstander av knivkjuke til
en begeistret ungeflokk :).
Det er forresten ikke bare
russiske nobelprisforfattere som skriver om kjuker. I
fantasyboken ”Gravbøygen
våkner” nevner Sigbjørn
Mostue kjuker som viktige indikatorarter for den urskogen
barneheltene prøver å redde.
Best kjent er likevel Lulla og
Xenofilius Lunekjærs klippefaste tro (i Harry Potter-litteraturen) på eksistensen av
krøllhornet snørkjuke! I den
sammenheng deler jeg nok
Hermines skepsis…
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> SKAP DIN EGEN UTELOUNGE
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rabatt på utvalgte
produkter

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

Variert meny hele året. Velkommen!

MARKISER, PERSIENNER
GARASJEPORTER OG SPA

Utlevering av alle typer mat
SELSKAP - SAMMENKOMSTER - MARKERINGER

Våre dyktige salgskonsulenter er alltid
klare til å hjelpe deg!

Screen

Kontakt: tlf. 97 87 91 91/91 66 22 00
www.haven-restaurant.no ◆ post@haven-restaurant.no

Garasjeporter

Spabad

Alt innen solskjerming, garasjeporter og spa

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

Ring GRATIS: 800 80 488

Morgan Thoresen
Tlf: 976 72 550

www.fasadeprodukter.no

SOLSKJERMING – GARASJEPORTER

SKAGERAK TREPLEIE

Foto: Birgitte Sjøberg

Trepleie
Trefelling
Skogkultur
Stubbefresing
Landskapspleie
Variert meny hele året. Velkommen! Vedlikehold

av grøntanlegg

Utlevering av alle typer mat
SELSKAP - SAMMENKOMSTER - MARKERINGER

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

Kontakt: tlf. 97 87 91 91/91 66 22 00
www.haven-restaurant.no ◆ post@haven-restaurant.no

www.skagerak-trepleie.no
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Jernbanetorget, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 16 68 - post@jernia-kragero.no

Kirkens påskeprogram 2014
1.PÅSKEDAG

PALMESØNDAG
Kl. 11.00 Kragerø kirke.

Kl. 11.30 Skåtøy kirke

Familiegudstjeneste. Påskevandring.
Bente Modalsli. Ofring til
menighetsarbeidet.
Gudstjeneste. Harald Monsen. Påskevandring.
Konfirmantene deltar. Ofring til Clinica
Noruega. Taxibåt fra byen om holmene
kl.10.30. Fra Jomfruland og de andre øyene på
tilsigelse 90 88 48 88 dagen før. Kr.50,- tur/retur.

SKJÆRTORSDAG
Kl. 19.00 Kragerø kirke.
Kl. 19.00 Sannidal kirke.

Påskemåltid med nattverd. Harald Monsen
Nattverdgudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Ofring til Kirkens SOS i Telemark.

LANGFREDAG

Pasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Nattverd.
Kragerø kirke.
Pasjonsgudstjeneste. Harald Monsen.
Kantorigruppe. Ofring til Kirkens Bymisjon
Furubo omsorgssenter. Andakt. Harald Gulstad
Sannidal bokollektiv. Andakt. Michael Wohlenberg
Hellekirken.
Pasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Laudate. Ofring til Prosjekt Kvinnebank i

Kl. 11.00 Støle kirke.
Kl. 11.00
Kl. 11.00
Kl. 16.00
Kl. 18.00

Påskevake ved soloppgang. Ta med
frokost. Menighetsrådet.
Kl. 11.00 Hellekirken.
Høytidsgudstjeneste. Harald Gulstad.
Nattverd. Ofring til Det norske
Misjonsselskap.
Kl. 11.00 Sannidal kirke. Høytidsgudstjeneste. Michael
Wohlenberg. Nattverd. Ofring til Prosjekt
Sosial innsats i Bangkok.
Kl. 11.00 Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. Harald Monsen og
Robert Carding Kantoriet.
Ofring til misjonsprosjektet IOP.
Kl. 11.30 Skåtøy kirke.
Høytidsgudstjeneste. Bente Heibø
Modalsli. Ofring Gautefallkirken.
Taxibåt fra byen kl.10.30 om holmene.
Fra Jomfruland og de andre øyene på tilsigelse
90 88 48 88 dagen før. Kr. 50,- tur/retur.

2.PÅSKEDAG
Kl. 11.00 Støle kirke.

Høytids og familiegudstjeneste. Bente
Heibø Modalsli. Utdeling av dåpsduene.
Ofring til menighetsarbeidet.
Kl. 11.00 Kjølebrønd bedehus. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Kjølebrønd blåsegruppe.
Ofring til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok.

Mekong.
Kl. 21.00 Kragerø kirke. Korsets vei. «Stabat Mater Dolorosa
«av Giovanni Pergolesi. Musikk.
Lesninger. Kantorigruppe. Harald Gulstad

PÅSKENATT
Kl. 23.45 Steinmann.

Kl. 05.50 Rapen.

Påskenattsmesse. Harald Gulstad.
Kantorigruppe. Robert Carding.
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