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«på

Den Rødgrønne regjeringen gjorde 
mange krumspring i vannscooter saken. 
Først ett ESA ulovlig total forbud, så et 
forbud som kommunene kunne gjøre 
unntak fra med sterke begrensnin-
ger.  Bård Vegar Solhjell SV, var 
Miljøvernminister som måtte 
gå til Stortinget med lovfor-
slaget som opphevet total-
forbudet mot vannscooter i 
Norge i fjor sommer. Samtidig 
iverksatte departementet en 
selvmotsigende forskrift om at vann-
scootere for å kunne kjøre lovlig måtte 
kjøres 400 meter fra land og holmer. 
Det er tillatt med transportkjøring i 5 
knop ut til de åpne områdene, men kun 
i rett linje. Dette betyr at en CE merket 
vannscooter som tilfredsstiller alle miljø 
og støykrav, må putre i 5 knop på vei 
til åpent havområder som den ikke er 
konstruert for. 

Underveis kan vannscooteren bli 
forbikjørt av 10 fots joller med støyen-
de totakts motorer som ikke har noen 

restriksjoner, hverken på støy eller 
hastighet. 
Dette er resultatet av den Rødgrønne 
regjeringens politikk som i praksis tilsier 

at store deler av norsk skjærgård 
fremdeles vil ha et forbud mot 

vannscootere.
Høyre og Frp har vært mot-

standere av egne særregler for 
vannscootere. Regjeringsplatt-

formen til den Blå Blå regje-
ringen nevner flere særnorske 

forbud og restriksjoner som skal fjernes. 
Vannscooter forskriften er utformet på 
en slik måte at det er et forbud i store 
deler av Norge. 

Jeg mener at nå får Høyre i miljøvern-
departementet raskt gå inn og endre 
vannscooter forskriften! Det er kommet 
signaler om at Høyre er fornøyd med at 
forbudet er opphevet, og at man ikke 
tar sikte på å endre forskriften. 
Båt er båt! Vi må kunne forvente av et 
Høyre ledet departement at man klarer 
å holde fast i det som er prinsipielt. Eu 

Har Høyre glemt  
vannscooter løftene?

Den gamle birk.  

Den gamle benk.  

Så ene og forlatt.  

Men der i birk og benk  

og løv ligger gjemt en skatt. 

For noen kun en birk og benk 

av gammelt morkent tre.  

For andre rommes livet  

selv av den som vet å se!

Sigbjørn Larsen

Fv. Maria Kivle, Hannah Halvorsen, Sandra Sørby Clemensen, Julie Eliassen og Rikke Skaardal.

Kragerø kommune spør ofte om hva hyttefolk kan gjøre for Kragerø? 
Spør heller hva Kragerø kan gjøre for hyttefolket og feriefolket og 
turistene. 

Denne byen lever av turisme. Kragerø har ingen turistsjef. Turistkon-
toret hangler seg gjennom fra år til år som en halvhjertet varm potet i 
hendene på den som tilfeldigvis har fått den. 

Kragerø kommune mangler en plan for satsing på reiseliv og turisme. 
Kommunen har dermed ingen strategi for et av de viktigste næringspoli-
tiske felt i Kragerø. 

Det eneste Kragerøs politikere strekker seg til i form av initiativer for 
hyttefolket er av og til noen håpefulle bønner om mer penger fra vel-
beslåtte rikinger som de håper skal åpne lommeboken for et eller annet 
ad hoc prosjekt i Kragerø. Som regel koker initiativet bort i sanden fordi 
ingen hyttefolk går med vidåpne lommebøker. Heller ikke de som har så 
de klarer seg. De føler at de betaler mer enn nok som det er og spør seg 
i stedet om hva Kragerø kommune bruker pengene på.

Det er hytteskatt (eiendomsskatt)  og turisme som betaler skoler, 
kloakkutbygging og sosiale tjenester i Kragerø. Hvis jeg hadde vært be-
driftsleder så hadde jeg spurt meg selv hva kan jeg gjøre for at forholdet 
til min største kunde skal bli enda bedre.

Turistbyen Kragerø mangler gjestebrygger. De har ett offentlig toalett 
som noen ganger ser ut som en svinesti. Ingen gode sanitæranlegg ved 
gjestehavnene.  Ingen offentlige brygger for småbåter på de store øyene 
i den skjærgården som alle sier er så unik, utenom  Jomfruland. Ingen 
renovasjonsordning for hyttene i skjærgården på øyer uten fergeleie Og 
det er de aller fleste! Men full avgiftsbetaling for det. Folk må til Valle 
eller til Kragerø for å tømme søppel. Det burde selvsagt ha vært båtre-
novasjon minst hver uke hele sommeren og minst hver måned ellers i 
året. Ingen nye utbyggingsprosjekter for hytter, bortsett fra på Langøy. 
Et stivbent bygningsbyråkrati som minst tapper Kragerø for minst  
100 årsverk hvert år i form av arbeidsledige snekkere, murere og andre 
håndverkere. Ingen absolutt ingen ordninger for stimuli til næringslivsut-
vikling basert på reiseliv og turisme. På Oterøy er det en som driver med 
bier. Han har utviklet kunstferdig emballasje på praktfulle småglass som 
har blitt en suksess på hotellet som en velsmakende og nyttig souvernir 
fra Kragerø. Hvor er oppbackingen av slike gründere? Hvor er utnyttel-
sen av lokale råvarer i små hyggelige spisesteder? Hvor er en døgnbe-
mannet OFFENTLIG taxibåtsentral? Der alle de private taxibårførerne 
kunne ha fått en skikkelig turnus. Alt overlates til en næring som ligger 
med brukket rygg fordi alle har båter i dag. Men folk har fortsatt behov 
for å komme seg hjem hvis de skal spise og drikke ute, eller blir syke, 
eller får gjester med mye bagasje og så videre. Men viktigst av alt; Ingen 
strategi for helhetlig tenkning og satsing på videre næringsutvikling, 
vekst og markedsføring innenfor dette viktige næringslivsfeltet. 

Hvis Kragerø kommune skulle gjøre alt dette så ville de gå bankerott 
tenker du kanskje. La oss da leke litt med tall. La oss si at turister og 
hyttefolk legger igjen 100 millioner i kommunekassa hvert år både fra 
direkte skatt og avgift, til indirekte inntekter fra andres næringsdrift. Det 
kommer ca. 30 millioner kroner i inntekter bare fra eiendomsskatten. 
Hvis jeg hadde hatt en kunde som hadde lagt igjen over 100 millioner 
kroner i året, så hadde jeg i alle fall satt av 10 prosent til å videreutvikle 
denne kunden! 10 millioner kroner er det minste Kragerø kommune 
burde sette av til videreutvikling av feltet turisme, hyttefolk og næring. 
Da ville turistsjef, turistkontor, gjestebrygger, taxibåtsentral, næringsfond 
for reiseliv og turisme, gründerpriser og renovasjonsordninger smått om 
senn ha kommet på plass med litt etter litt hvert år.

Og da skulle du ha sett at kanskje en velbeslått riking eller tre også 
hadde ønsket å åpne lommeboken fordi de hadde sett at det var et ekte 
engasjement og driv og positivitet lokalt.

Hva gjør man så i Kragerø? De krangler om hvem som skal ta  
regninga på 250.000 for ”turistkontoret”. Nekter naboen å bygge  
båthus, og sitter og er misunnelige på andre som  
lykkes, og tviholder på å være en industrikommune 
fordi det er jo det som skaper arbeidsplasser. 

Før en politiker i Kragerø nok en gang ber en stein-
rik hytteeier om penger, så kan det derfor være verdt 
å spørre seg først: Hva kan Kragerø gjøre for dem?
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Teknikk og orden i særklasse

3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk

Massasjebad 
for utebruk.  15 modeller. 

“High End” 

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

• Vanntrening gir høy forbrenning uten belastningsskader

REPARASJON  
AV HVITEVARER

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

www.wiikselservice.no
Bestill	service	her:

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

MASSASJEBAD
- et trygt valg

definerer vannscootere som 
en båt som må oppfylle alle 
krav i fritidsbåt direktivet, 
også med hensyn til støy og 
utslipp.

Tollvesen forlanger båt-
motor avgift når båter, 
herunder vannscootere 
importeres til Norge. Hvorfor 

i all verden kan ikke Høyre ta 
grep å rydde opp i det rød-
grønne forskriftsrotet? 
Det er for dumt at jeg for 
å kjøre min vannscooter 
lovlig til Kragerø, i stedet for 
å bruke en 25 fots båt, må 
påmontere en RIB pølse på 
scooteren for at den skal bli 

definert som en båt av norske 
myndigheter! RIB pølsen er 
det som hva som skiller en 
båt (RIB) og vannscooter. 
Dette er fastsatt av Sjøfartsdi-
rektoratet. 
Jeg hadde forventet at jeg 
i 2014 sesongen kunne 
pensjonere min 2013 modell 

Solhjell Rib. Blir jeg skuffet av 
Høyre, eller vil partiet holde 
det man sa både før og etter 
valget?

Thorleif Fluer Vikre 
Leder i Kragerø Frp og småbåtfører.

Det værste de visste på Arøy før i tia var nordosten og 
snøføyka, og lungbetennels. Begge kunne få dødelig  
utgang. Ble det uvær kunne de finne på å si: uff jæ sytær 
for å gå ut i sånt et vær. Å syte for noe ble dermed brukt 
om det å grue seg for noe eller å vegre seg for noe.  

Vi gjenfinner noe av den samme betydningen i å syte 
og klage. I nynorsk finner vi det samme ordet i en helt 
annen betydning. Å syte for at noe vert gjort betyr å 
sørge for at arbeidet blir utført. Han sytte for at grinda 
vart stengd.

I denne spalten presenterer  
vi ord og begreper fra  
lokalmiljøet før og nå. 

Å syte for noe

Viosen“Kragerøsk”
Å være viosen ville vel i dag ha kvalifisert til noen 
bokstaver i alfabetet. Ikke vær så viosen kunne 
man finne på å si om en unge som oppførte seg 
uvørent. En som homset og herjet rundt og dultet 

bort i alt og alle. Å ha maur i buksa var også vanlig 
forekommende blant slike. Det betydde at de aldri 
kunne sitte stille så lenge av gangen.



Skjærgårdsliv

4

Får skrive litt om meg selv 
da.. Liker å si at jeg er fra 
Langøy en øy utenfor kra-
gerø, Kjørbånn var vel stede 
der jeg mer eller mindre 
vokste opp og holdt nesten 
på å bosette meg også i ca år 
2000 da mine besteforeldre 
begynte å skrante ville de 
gjerne at jeg skulle flytte ut å 
overta huset i kjørbånn.

Jeg kjørte dengangen taxi-
båt hele året sammtidig som 
jeg drev et båtverksted på 
Borteid i samme bygg som 
Kragerø Trebåtbyggeri. Båt 
å sjø har altid vert en del av 
meg har liksom altid jobbet 
med ting som har tilknytning 
sjøen. Etter to år på Statens 
dykkerskole i Bergen startet 
jeg også et dykkerfirma der 
jeg gjorde all slaks under-
vannsarbeid, dette har jeg 
trappa veldig ned og gjør i 
dag bare litt når andre tren-
ger hjelp eller om jeg kan 
sende ned en miniubåt (rov) 
jeg har.

 I 2006 skjedde det mye 
verkstedet jeg hadde i KTB 
ble revet og det ble satt opp 
nye leiligheter på den tomta, 
jeg måtte da hive meg rundt 
å skaffe meg et nytt sted 
å ha verksted + jeg hadde 
bod i en leilighet i toppen 
av Trebåtbyggeriet så ny 
plass måtte jeg også finne 
meg. Heldig.. Jeg var heldig 
å fikk kjøpt meg to tomter i 
vannkanten så nerme Langøy 
jeg kunne klare å komme, 

Fra Langøy til Korea
Hans Edvard Olsen er vokst opp på Langøy. 
Hans interesse for motorer og mekanikk var 
velutviklet allerede som ung gutt. Det var 
ikke den påhengsmotor eller traktor han 
ikke kunne få skikk på.  
I dag reiser han verden rundt for et stort 
internasjonalt leverandørselskap til olje og 
gassindustrien. I dag er han med på byggin-
gen av nye skip for Seadrill på et av verdens 
største verft i Korea. Vi har invitert ham til 
å fortelle litt om sine opplevelser fra Langøy 
til Korea i denne utgaven av Skjørgårdsliv.

plassen jeg liker å si at er så 
midt i Kragerøskjærgården 
en kan komme med bil; Bor-
teid uterst i Soppekilen å kan 
se over til Langøy. Her bygde 
jeg hus i 2007 sammen med 
min kjære Nora.

 2006 begynte også min 
nye jobb som service engine-
er hos National Oilwell Varco 
som er et firma som leverer 
totalløsninger til olje/gass 
industrien, jeg hadde reist litt 
tideligere rundt i verden på 
skip å montert noe elektro-
nikk å ville gjerne gjøre det 
igjen så jeg kom i kontakt 
med NOV og de hadde brukt 
for slike som meg var be-
skjeden jeg fikk å ble nesten 
sent på jobb i Mexicogulfen 
med en gang å eventyret var 
i gang.

 Siden starten i NOV 2006 
har jeg vært omtrent over 
hele verden å sett utrolig 
mye rart.  Sjefene mine i 
Kristiansand som sitter på 
kontoret å organiserer jobber 
til meg kaller meg bare po-
teta han kan vi bruke til alt.  
Tar alle utfordringer på strak 
arm jeg om det skulle være 
en sikring i Brasil eller er bor-
re skip i India, jeg reiser stort 
sett aleina på disse jobbene 
og da er jeg jo min egen sjef 
å det er slik jeg liker det.

 Hva jeg gjør på jobb, Det 
meste av tiden reiser jeg på 
utstyr som har problemer, 
ikke virker osv det kan være 
alt fra små maskiner på et 

boreskip til 400 ton kraner 
som kan gjøre jobber på 
2-4000 meters dyp  For 
tiden er jeg på Samsung 
skipsverft i Korea som vel er 
et av verdens største, her er 
jeg å kjører i gang 2 stk 165 
ton aktiv hiv kompanserte 
kraner for Norsk eide Seadrill 
som bygger 5 drillskip på 
dette verftet 4 ligger på 
vannet å et er fortsatt i biter 
på beddinga. Dette verftet er 
så enormt at det er vanskelig 
å beskrive.

 På dette utstyret driver 
jeg mest med elektronikk 
styringsystemer og noe 
hydreulik.

 Selv om det blir mye 
reising rundt i verden har jeg 
jo noen baller i lufta hjemme 
i Kragerø skjærgården også 
da, et lite verksted har jeg jo 
på Borteid der jeg repparerer 
litt båt osv. I 2013 startet 
jeg opp med Taxibåt igjen 
mes som et prøveprosjegt 
i sommersesongen med en 
liten rask å kjekk båt regis-

trert for 8 passasjerer. Taxibåt 
tillbudet var jo så dårlig på 
kveld å natterstid så det er 
da jeg kjører mest.  Uten om 
dette er jeg litt sipper av og 
til for Kragerø Sjøtjenester på 
slepebåtene deres og som 
skipper båtfører på red-
ningskøyta Uni Kragerø.

 09.11.2012 var min ap-
solutte største dag da kom 
min datter til verden som ble 
opkalt etter bestemor Iris  
Ellinor Graneng og fikk nav-
net Ellinor.
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I løpet av de 39 årene min familie 
har hatt hytte i Hellefjorden har 
jeg jeg sett Kragerø utvikle seg fra 
en liten søvnig nesten-sørlandsby 
til et av skagerrakkystens mest po-
pulære feriesteder. Da jeg jeg gikk 
på barneskolen hadde knapt noen 
av mine jevnaldrende i hjembygda 
Skedsmokorset hørt om Kragerø. 
Det var Hvaler og Tjøme som 
gjaldt, – steder jeg aldri hadde 
vært, og fortsatt i dag kun har 
vært i forbindelse med jobb. Sånn 
blir det gjerne når man har hytte 
ett sted,- man ender opp med å 
reise hit og ingen andre steder. 
Også mine venninner, som etter 
hvert fikk bli med å se det ukjente 
skjærgårdsparadiset mitt lengst 
syd på Østlandet, satte stor pris på 
å komme hit. Minnene er  man-
ge, fra strandslikking på Larsøya, 
til skalldyrfrotsing på “Taket” og 
guttejakt på gamle “Lanternen”, 
hvor de brukte å spille “Seasons 
in the Sun” med 
Terry Jacks, som 
siste dans klokka 
halv to.

Liv og røre
Etterhvert ble 
det flere og flere 
sommerturister å 
se i Kragerø, og 
plutselig var det hit 
alle skulle om som-
meren. Spør du de 
eldste innbyggerne i 
byen, vil nok mange 
ønske seg tilbake til roligere dager, 
før de store hordene av hytte- og 
båtturister inntok byen. Samtidig 
skal man være bra sær for å påstå 
at det ikke er stemningsfullt og 
morsomt å være i Kragerø om 
sommeren.

Selv er jeg så heldig å ha hytte i 
den lille rolige Hellefjorden, hvor 
vi har merket forholdsvis lite til for-
vandlingen fra Kragerø som rolig 
70-tallslandsby til den pulserende 
feriebyen det er blitt i dag.

Jeg synes det er supergøy å  kun-
ne dra til byen og kjenne livet på 
pulsen når jeg har lyst, og samti-
dig kunne trekke meg tilbake til 
min lille rolige oase når jeg har fått 
nok. For jeg er enig at det til tider 
er mer enn trangt nok i sommer-

gatene i juli, men er 
man litt lokalkjent 
er det lett å finne et 
stille smau, selv på 
en lørdag i felles-
ferien. Kragerø har alt du trenger, 
med gjestehavn, flere strender i 
sentrum, og et yrende folke- og 

markedsliv hele sommeren. Skjær-
gården utenfor er kjent som en av 
Norges flotteste og største, med 

flere daglige fergeforbindelser til 
flere av øyene. Flere store og små 
festivaler og konserter er også 
gode grunner til å besøke byen 
om sommeren. 

Kunstnerbyen
Flere av våre mest kjente malere, 
skulptører og skribenter har satt 
sitt preg små småbyen. Maleren 
og tegneren Theodor Kittelsen ble 
født i Kragerø, og i år markeres 
100-årsjubileet for hans død.

Edvard Munch udødeliggjorde 
Kragerø gjennom maleriet “So-
len”,  som henger i universitetets 
aula i Oslo. “Solen” er malt fra 
Skrubben, hvor du ser rett ut i 
Skagerrak. I tillegg malte han flere 
av sine beste portretter av venner 
og kontakter i kunstlivet mens han 
bodde i Kragerø.

– Denne byen må males, uttalte 
Christian Krohg, som også fore-
viget bymiljøet og heiene rundt 
med penselen.

Blindtarmen  
på langs
Om sommeren fore-
går det meste av akti-
viteter og fornøyelser 
rundt Blindtarmen, den 
konstruerte fjordtarmen 
som strekker seg inn 
til den gamle jernba-
nestasjonen nedenfor 
Martinuistrappene. Nest 
innerst i “tarmen” ligger 
uterestauranten Tollbo-
den, som lokker med 
italienske småretter og 

skalldyr på bryggekanten. Her kan 
du gjerne ta med hunden din, re-
stauranten har nemlig egen meny 
for de firbente. Videre bortover 
brygga ligger restaurantene og 
pubene tett i tett; Onkel Oskar, 
Jensemann, Stopp en halv og 
Haven på Victoria hotell har vært 
samlingssteder for lokalbefolknin-
gen og turister i flere år. I løpet av 
de siste par årene har flere steder 
kommet til, og tettet de tidligere 
tomme lokalene langs “Lysløypa”, 
som går fra Blindtarmen til  den 
populære westernsaloonen  
El Paso.

Ingen sommer uten Kragerø

  
 

Linn Krogh Hansen
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Skjønte tidlig at  Kragerø  
                    var en  merkevare

I denne reportasjeserien inviterer 
Skjærgårdsliv til en hyggelig prat  
under en velsmakende middag  
i Haven. Denne gang har vi invitert  
en nestor fra Kragerøs reiseliv:  
Tor Alf Jørgensen.

-Vi møtes i Haven!

Det var i 1974 at Tor Alf 
Jørgensen overtok den gamle 
Skåtøy Møbelfabrikk i Kilen.  
Her laget bestefaren sove-
værelsesmøbler. Den legen-
dariske båtbyggeren Carl 
Iversen bygde båter i første 
etasje. Faren hadde solgt til 
norske ungdomsherberger 
for å konsentrere seg om 
campingplassen på Hestøya. 
Her kom folk og campet i 
enkle spisse telt. Nå kjøpte 

Tor Alf Jørgensen er en  av nestorene innen-
for Kragerøs reiseliv. Han skjønte tidlig at 
Kragerø var en merkevare. I bestefarens  
møbelfabrikk ble det vandrehjem. Snart ble 
det også leirskole, Villa Bergland, asylmottak 
og utleieleiligheter. For å nevne noe.  
Tor Alf med skipperlua, rødt tørkle og ferske 
reker var et årvisst syn på reiselivsmessa. 

Tor Alf det tilbake og startet 
vandrerhjem. Jeg reiste mye 
rundt for å se hvordan de 
andre gjorde det og lærte 
mye.

Mat er viktig
Vi sitter en flott sommerdag 
i Haven. Menyen kommer 
på bordet. Jeg avslører at 
første gang jeg møtte ham 
var jeg journalist i Vestmar. 
Han hadde smørbrød på 

pressekonferansen. Det var 
et sjakktrekk. Han fortalte 
om nye rom med dusjer på 
vandrerhjemmet og alle de 
andre nyhetene ved  virk-
somheten. Journalistene 
mumset smørbrød og skrev 
villig vekk. Jørgensen humrer. 
Mat er viktig. Jeg skjønte fort 
at journalistene ble blidere 
da. Hva skal vi velge av Ha-
vens meny da? spurte jeg. 

-Fiskesuppa så god ut, sa 
Tor Alf. Ja så bestilte vi fiske-
suppe.

Vesla og Tor Alf
Tor Alf vet hvordan en god 
fiskesuppe skal være. Han og 
kona Vesla har stått last og 
brast i en årrekke med å huse 
og bespise sine gjester ved 
sine ulike etablissementer. 
Først var det å servere frokost 
til gjestene fram til klokken 
1000. Så var det sightse-

eng fra 1100-1600. Det var 
guidede turer i skjærgården 
med båt om dagen og så var 
det hjem og lage middag til 
gjestene klokken 1800. 

-Jeg siklet lenge på skjær-
gårdsruta som Egil Ellefsen 
og Arnold Haukeberg fra 
Gumøy kjørte hver dag fra 
byen klokken 1100. Jeg klar-
te å holde meg i skinnet og 
overtok da de pensjonerte 
seg. Taxibåtførerne i Kragerø 
skiftet til hvit pull på lua om 
sommeren. De hadde sine 
faste kunder. Hadde de en 
avtale med en fast kunde, 
så kjørte de ikke andre turer 
den dagen, men lå trofast og 
ventet på at vedkommende 
skulle dukke opp.

- Da vi overtok var det 
1400 gjestedøgn i året. Etter 
et par års drift var vi kommet 
opp i over  14.000. Vi kjøpte 
inn robåter og kanoer, og 

allierte oss med noen ”stein-
gærne folk” i Kragerø med 
slipemaskiner og lagde kurs 
i geologi. Og vi lagde smyk-
ker av det vi fant. Reiste ut i 
skjærgården og pella stein. 
Tørrdal brukte vi også å reise 
til. 

Havfiske- leirskole  
og steinpelling
Tor Alf var en av de første 
i Kragerø som startet med 
havfiske. Jeg dro til Lange-
sund for å se og lære hvordan 
de gjorde det der og fikk etter 
hvert mange tyske turister 
som var interessert i havfiske 
til Kragerø. Vi har fått masse 
flott fisk. Noen havnet også 
på middagsbordet.  

Tor Alf og Vesla utvidet 
stadig. I samarbeid med den 
tidligere skolesjefen i Kra-
gerø, Tobias Gausdal, så fikk 
de opprettet leirskolen med 

foto og tekst: SIGBJØRN LARSEN                                                                                         
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Skjønte tidlig at  Kragerø  
                    var en  merkevare

egne lærerkrefter fra kom-
munen, og båter til rådighet 
fra vandrerhjemmet. Den fikk 
offentlig godkjenning i 1978. 
Dette ble raskt en populær 
maritim leirskole. Jomfruland 
stod sentralt i opplegget. 
Elevenes funn ble analysert 
av folk som kunne det og de 
fikk kunnskaper om geologi. 
Vi var rundt i bruddene og 
”pella stein” også. Fant vi noe 
interessant ble det kommen-
tert og stilt ut. De lærte om 
livet i fjæra. Sjøkart og sjø-
mannskap. Vi brukte Kragerø 
sentrum, Jomfruland og Berg 
Museum. 

Det var enn opplevelse for 
mange bare å kjøre innom 
Kragerø sentrum under 
brua, gjennom Eidkilen, ut til 
Rauane og Jomfrulandsrenna. 
Jomfruland var jo krumtappen 
på turen. Her ble folk satt i 
land og hentet igjen om et 

par timer. Så kjørte vi gjerne 
Hasseldalssunda hjem. Det er 
små marginer om du kjører 
på en båe i Kragerø. Jeg kan 
båane nå. 

 
Fiskesuppa ankommer
Havens fiskesuppe ankom-
mer. Den som Ragnar Breivik 
på Haven har sagt ikke kan 
tas av menyen uten pro-
tester, så den må være der. 
Sammen med Chardonnay  
Graulin Frog fra Australia. 
Og en Shiraz. Pinotage fra 
Syd Afrika. Jeg var spent på 
reaksjonen.

Den var i alle fall varm, sa 
Tor Alf fornøyd. Hva skal til 
for at et spisested som dette 
skal få suksess, spør jeg.

Jeg tror de gjør veldig mye 
riktig her sa Tor Alf. Måten 
de presenterer seg på. Er 
blide og imøtekommende. 
Maten er god. Det handler 

om service og å følge opp 
gjestene sine. Det synes jeg at 
de klarer her!

Det var et godt skussmål fra 
en reiselivets nestor i Kragerø 
for Haven tenkte jeg og setter 
det på trykk. Æres den som 
æres bør!

Med reiselivslaget ble det 
turer til Danmark og Tysk-
land. Avisene ble også invitert 
med. Vi fikk mange ideer. 
Vi har uendelig mye vi kan 
utvikle i Kragerø. For det 
første må vi være glade for 
at vi har det. Skjærgården er 
unik. Miljøet i Kragerø likeså. 
Skjærgården og sentrum. 
Hyggelige opplevelser på 
restauranter og gallerier. For 
å trekke utenlandske gjester 
tror jeg sikkert det kan gjøres 
mer. Tor Alf med lua , rødt 
tørkle og ferske reker var et 
årvisst syn på reiselivsmessa. 
Magasiner fra Holland og 

Tyskland kom til Kragerø for 
å skrive om dypvannsfisket. 
Vi fikk blant annet lange og 
brosme og fisket etter sild. 
I dag ligger denne virksom-
heten nede. Jeg er ikke noen 
språkmann og kan veldig 
dårlig engelsk men du verden 
å vi klarte å få opp fisk. Jeg 
gav beskjeder på Hollandsk 
til slutt. Men du må endelig 
huske på å få med Veslemøy. 
Hun har æren av mye, ikeke 
minst de mange middagene. 
I 1986 begynte vi flyktnin-
gemottak. Mange gamle i 
Kragerø sa klart ti fra til oss 
at vi var på ville veier. Så vidt 
meg bekjent hadde vi ikke et 
problem med noen av disse 
gjennom alle de årene vi drev 
på med dette. Igjen var det 
Veslemøy som var primus 
motor. Utlendingene tok gi-
taren ned fra veggen og det 
ble god stemning. En julaften 

hadde vi 7-8 nasjonaliteter til 
bords. Serbere, makedonere, 
afrikanere og chilenere. Noen 
kunne ikke spise ribbe, men 
vi hadde mange retter så det 
gikk fint.

Hva jeg gjør nå? – Jeg er 
pensjonist jeg, sier Tor Alf. 
Veslemøy ringer. Han smiler til 
henne helt gjennom mobil-
telefonen. Jeg har spist jeg, 
sier han, så ikke tenk på meg. 
Deilig fiskesuppe!  Sangen og 
musikken har fulgt ham gjen-
nom livet. Det har blitt mange 
kor. Nå synger han visene til 
Dippner. Kanskje det kan bli til 
noe. Han takker for maten og 
starter sabben og tøffer ut fra 
brygga. Det er dette som er 
båt vet du, sier han. Koggen 
”Bris” er lakket og pusset etter 
alle kunstens regle og flagget 
er på plass. Nok et hyggelig 
besøk på Haven er over. Kan-
skje sees vi neste gang?
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KJØTTFORRETNING - 3770 KRAGERØ
Storgata - Tlf. 35 98 14 19 - 35 98 19 16 - Tangen 35 98 20 84

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

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

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

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

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

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

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

Fo
to

: H
u
go

 L
an

d
e

Fo
to

: B
irg

itt
e 

Sj
øb

er
g

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

Utlevering av alle typer mat
SELSKAP - SAMMENKOMSTER - MARKERINGER

Variert meny hele året. Velkommen!
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Kontakt: tlf. 97 87 91 91/91 66 22 00 
www.haven-restaurant.no  ◆  post@haven-restaurant.no

Utlevering av alle typer mat
SELSKAP - SAMMENKOMSTER - MARKERINGER

Variert meny hele året. Velkommen!
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Braatø Trebåtbyggeri er 80 år
Og ikke bare det, denne sommeren står  
jubileene i kø på Skåtøy

Et andre generasjons båt-
byggeri, som befinner seg 
på sør-østre del av Skåtøy. 
I dag er det yngste sønn av 
Birger Braatø, Reidar, som 
driver geskjeften som ligger 
et steinkast unna barndoms-
hjemmet. Reidar kjøpte 
eiendommen av foreldrene, 
for 27 år siden.

- Det er mange jubileer 
som skal feires i år, smiler 
båtbyggeren, og ramser 
opp: 75 år siden den første 
Kragerøterna så dagens lys, 
80 år siden faren startet båt-
byggeriet, 26 år siden Reidar 
fortsatte i Bua og to år siden 
han selv ble operert for kreft.

- Det har vært en tøff tid, 

men nå går det bedre igjen, 
smiler han.

Og det er Reidars mange 
kunder glade for. Tålmodig 
og alltid fornøyd med resul-
tatet har de levert sine båter 
til vinterlagring og repara-
sjoner etter at han overtok 
båtbyggeriet.

- Jeg er utdannet tøm-
rermester, og startet med 
trearbeid allerede i 1966 så 
en del erfaring får man jo 
opp gjennom. Da jeg startet 
å bygge den første Kragerø-
terna, hadde jeg iakttatt min 
far så pass mye og visste 
hvordan jeg skulle gjøre, 
men kom ikke i gang før Tore 
Skotmyr kom utover med en 

bit av fremre bord nr.1 og sa; 
«gjør slik som denne og se 
på noen gamle ternebord» 
og så reiste han hjem igjen! 
Morsomt hva? Likevel, dette 
var nok til at jeg kom i gang 
og fullførte de neste ternene 
uten hjelp.   

Med båt som livsstil
Reidar viser vei inn i dagens 
trebåtverksted som står 
nesten vegg i vegg med det 

gamle. I det nye båtbygge-
riet er det topp moderne 
utstyr, et trelastlager med 
tresorter som ask, mahogni, 
eik, kirsebær og selvfølgelig 
mange furubord samt flere 
båter til reparasjon. I den 
gamle bua henger veggene 
fulle av verktøy og historie, 
fra tiden da Birger drev.

- Min far var viden kjent 
som en dyktig trebåtbygger 
og regattaseiler, og i løpet 
av sin trebåtbygger-karriere 
bygde han cirka 150 trebå-
ter, vesentlig motorkogger 
(snekker), Kragerøterner, 
seilkogger, (et utall) pram-
mer og utførte en mengde 
reparasjoner, forteller Reidar. 

Terna, blir født
Like før krigen, i 1938, 
utlyste Kragerø seilforening 
en tegnekonkurranse som 

ble vunnet av Carl I. Iversen. 
Bakgrunnen var at forenin-
gen ønsket en entypebåt slik 
at regattaseilerene skulle få 
like forutsetninger når de 
konkurrerte.

- Før Kragerøterna så 
dagens lys, seilte folk med 
alle slags typer prammer. 
På tegningen står det kun 
«TERNA», men etter noen år 
ble dette til «Kragerø-Terna».  
Far bygde sin aller første 
Kragerøterne, nr. 14, til nabo 
Arne Sejersted Bødtker. Far 
var en eminent seiler også, 
og vant mange regattaer 
som rormann, sier Reidar. 

Reidar Braatø har bygd 15 
Kragerøterner og til sammen 
30 trebåter. Han har i tillegg 
utført en mengde reparasjo-
ner og restaureringer.  Den 
siste terna han bygde var i 
2011.

foto og tekst: MATHIAS B. KRAFFT                                                                                       



Skjærgårdsliv

10

Sist det skjedde var når flomtu-
nellen i Langfoss ble laget i 1954. 
Når vannet er borte, dukker det 
opp mye historie. det er rart å gå 
her, føles som man fysisk er i en 
annen tid. En tid da fløting var 
en stor næring. 

I 1774 ble det gitt tillatelse til å 
benytte elva til fløting. Tømmeret 
ble fløtet ned til sagbruk i San-
nidal og Kragerø. Før tømmeret 
kom i elven, ble stokkene merket 
med kjøperens tegn i hver ende 
og på midten. Når dette var 
gjort og tømmeret var tørt nok, 
startet den lange ferden ned til 
Kammerfoss. Når stokkene var 
fremme ved lensa i Kammerfoss 
var tømmeret blandet fra for-
skjellige kjøpere. Der foregikk det 
et tidkrevende sorteringsarbeide 
før tømmeret  ble sendt videre.

I 1972 ble de siste tømmers-
oppene slept over Toke og fløtet 
ned Kragerøvassdraget til Kam-
merfoss. Dermed var fløtingen 
slutt i Kragerø.

I forbindelse med flomlukepro-
sjektet i Langfoss er det anlagt 
en vei fra Refsalen i Sannidal til 
Solumkreppa, hvor det er bygget 
en midlertidig dam. Denne gjor-
de det mulig å tørrlegge strek-

ningen fra Solumkreppa til Vafos 
mens de oppgraderte flomtunellen 
ved Langfoss. Langfoss ble liggen-
de midt i den tørlagte strekningen.

Like nedenfor den midlertidig 
dammen i Solumkreppa dukket 
det frem en tømmerrenne. En 
godt bevart tømmerrenne som 
har vært lagret under vann siden 
1954. Ingen jeg har spurt kan si 
hvor gammel den er. Når man går 
i tømmerrenna ser en virkelig hvor 
stort og solid byggverk dette er. 
En severdighet som vil bli lagret 
under vann igjen, og vil sansynlig-
vis ikke kunne sees på mange år 
fremover. I 1861 ble det bygget 
en laftedam i Solumkreppa. En 
laftedam er av laftet tømmer byg-
get som en kiste fylt med stein. 
Denne ble brukt til oppdemming 
av fløtiningselver, når grunnen var 
løs, der demningen skulle stå. 

I 1892 var det storflom i vassdra-
get, og laftedammen i Solumkrep-
pa ble revet opp. Ved Vafos er det 
satt opp et vannstandsmerke som 
viser hvor høyt elva sto den gang. 

Det har vært flere flomtopper; 
det var årene 1949, 1953 og 
1961. Solumkreppa er et smalt 
parti i vassdraget. Når elva ble 
tørrlagt, dukket det opp mye 
gammelt tømmer i store hauger, 
som et stort pinnespill. Det aller 
meste av tømmeret stammer nok 
fra perioden fra 1890 til omkring 
1950. Her i Solumkreppa er det 
en liten kolle. Når elva har nor-
mal vannstand på dagens nivå, er 
denne lille kollen en liten øy midt 
i elva. Det er en liten steinmur 

på toppen, kanskje etter en liten 
bygning. Kanskje et lite kaffehus for 
tømmerfløterne. 

Turen videre nedover vassdraget 
kan gåes enklest på venstre side. 
Hele veien ser man hundrevis av 
bolter og kjettinger etter tømmerflø-
tingen. Det er også andre ting som 
ligger igjen mellom steinene, som 
f.eks. Flasker, bokser, gamle røtter 
og stubber fra dengang elva sto mye 
lavere enn i dag. Jeg kom over en 
beverhytte, men der var det ingen 
hjemme. Hytta lå nå flere meter fra 
vannlinja. I de store dammene i elve-
leie vaket det fisk. Når man nærmer 
seg Langfoss blir elveleiet smalere 
og brattere. På venstre side nedover 
kunne jeg se en smal steinsatt sti 
litt oppe i fjellsiden. Det er mulig at 
vannet gikk hit før den nye dammen 
i Langfoss ble laget. 

På strekningen fra Langfoss til Va-
fos kom det også frem en del spen-
nende ting. En godt bevart laftedam 
bl.a. Det er mye fast fjell på denne 
strekningen, ikke så mye steinur som 
over Langfoss. Da jeg nærmet med 
Vafos på venstre side nedover, kom 
jeg over noe i fjellet. Sola sto lavt 
og kastet litt skygge. Her har det 
sittet noen og risset inn sine initialer 
i fjellet, kanskje mens de ventet på 
tømmeret. Det var risset inn 1865 
NN SS. Det var tre inskripsjoner, men 
de andre var ikke risset ferdig, eller 
var noe utydelige å lese. Det ble en 
annerledes tur i en svunnen tid.

Tekst og foto: Morten Rugtveit
www.turer.no

Denne sommeren tok jeg meg en tur til Solumkreppa og nedover 
mot Vafos. Det er ett sjeldent syn se en nesten tørrlagt elv,  
slik som det er fra Solumkreppa til Vafos nå.

En tidsbegrenset  opplevelse
En laftedam mellom Langfoss og Vafos. Den midlertidig dammen i Solumkreppa. Det var ikke bare bolter som ble brukt.

Vannstandsmerke ved Vadfos. Tvangsflytting av bever.
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En tidsbegrenset  opplevelse
Solid byggverk i Solumkreppa. Initialene som vanligvis ligger under  

vann, mellom Langfoss og Vafos.
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Koggregattaen gikk av stabelen med 96 
påmeldte båter. Ny rekord for regattaen som 
ser ut for å ha kommet for å bli og trekker 
enormt mange deltakere og publikum til 
sentrum. Årets regatta gikk i strålende vær. 
Noen gikk på grunn. Noen kjørte i hverandre 
i kaoset men langt de fleste koste seg og den 

ene mer kreative koggoppsetningen enn 
den andre er festlig til stede! Vi gleder oss på 
vegne av sommer-Kragerø og alle glade del-
takere. Koggreggataen viser også at det alltid 
er mulig å finne på nye kreative ting som kan 
bli til en fin tradisjon. Honnør da også til de 
som står bak arrangementet. Regattaen i år 

ble skutt ut fra start og til Saltneven. Raskeste 
kogg ble ”Oda kobben” med Petter Dahll 
som skipper. Jeg synes også det er flott at 
kogger som Nei til asfalt og andre kreative 
kogger vinner velfortjente priser for morsom 
deltakelse.

Tøff, tøffere, tøffest!
tekst: SIGBJØRN LARSEN  foto: PER OLE HALVORSEN                                                                                                 
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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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Tff. 40 00 58 58 - www.fjordbat.no - facebook-com/fjordbat - SE HJEMMESIDE FOR RUTETIDER

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

SOMMERUTER FRA 
20. JUNI - 17. AUGUST

Følg med på www.fjordbat.no

Våre ferger trafikkerer 
Kragerø skjærgården 

hele året. 
I tillegg kan vi tilby 

selsafari, gruppeturer, 
utleie av ferge til  
arrangementer.
TA KONTAKT!

- en positiv opplevelse! 

Wesselgården

Kil • sannidal

KUNST 
& MAT

Åpent alle dager fra kl. 13.00 
Tlf. 99 39 56 54/35 10 01 54

wesselgardenkunstogmat@gmail.com • Besøk oss på facebook  

Jeg fikk nesten pirva, sa jeg til en journalistkollega. Du har nå et 
uttrykk for alt sa hun. Og på nytt kom et Kragerøsk ord inn i vo-
kabularet. Å få pirva kunne man få dersom man ble frenetisk over-
gitt over noe. En håpløs innpåsliten fyr som aldri ville gi seg med 
sine håpløse argumenter. Da kunne en lett få pirva. Jeg trudde jeg 
skulle få pirva! Kunne man også si om man hadde holdt på med 
noe porkearbeid over lang tid uten at man fikk det til.

Ja, slik kunne det høres ut når en fra øyane før hadde tenkt seg 
en tur inn til Kragerø neste dag. Det å esle seg til noe er altså noe 
man har tenkt å gjøre eller planlagt å gjøre. Å esle er dermed å 
tenke seg noe eller å planlegge noe.

I denne spalten presenterer  
vi ord og begreper fra  
lokalmiljøet før og nå. 

“Kragerøsk”
Å få pirva

Jæ har esla mæ  
te byn i morra!
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Selv om hanner og hunner natur-
lig nok ikke er like, er det få dyr 
hvor dette fører til at de får hvert 
sitt navn. Hos fugl er det først og 
fremst storfugl (tiur & røy) og orr-
fugl (orrhane & -høne). Blant fisk må 
vi selvsagt nevne blåstål og rødnebb.

Cyclopterus lumpus (du hører alle-
rede på latinen at denne fisken verken 
er flat eller slank) har også markant 
kjønnsforskjell. Hunnen er grågrønn på 
ryggen, hvit på buken og veier opptil 10 
kilo. Den umake maken er bare halv-
parten på stor og blir sterkt rødfarget på 
buken i gytetiden. 

Du har kanskje allerede gjettet at det 
dreier seg om rognkjeks (hunn) og rognkall 
(hann), to artige men ikke særlig spiselige 
ulkefisker som opptrer langs kysten fra vår til 
utpå sommer.

Begge kjønn (heretter sier vi rognkjeks 
siden det er tradisjon å bruke hunnens navn 
som fellesbetegnelse :)) har syv rader vorte-
lignende beinknuter langs sidene og buken. 
Knutene skjuler dessuten fremre ryggfinne 
fullstendig. Også på buken har det foregått 
anatomiske omkalfatringer: bukfinnene er 
nemlig omdannet til en stor sugeskive! Denne 
befinner seg mellom brystfinnene og kan feste 
fisken til steiner og annet hardt underlag. Det 
er snakk om stor sugekraft, en fisk som ble 
løftet opp klarte å holde fast på en tolv kilo 
tung stein…

Hunnen er raus med rogna. Det blir gjerne 
mellom 50 000 og 200 000, alle i én klump. 
Klumpen kan veie en halv kilo, så det er en 
god del av kroppen som går med til forplant-
ning. Dette er også opprinnelsen til navnet. 
Det dreier seg så visst ikke om kjeks, men 
”kjekse” som er hunnformen av kakse eller 
”riking” :).

Nå er det hannens tur. Han vokter egg- 

klumpen i nesten to måneder til den klek-
kes. Det er viktig, for rogn er ettertraktet, og 
mange rognkaller bøter med livet for oter og 

sel. Eggene legges 
dessuten ofte så høyt 
at kallen bare dekkes 
delvis av vann ved 
fjære sjø. Dermed 

går sultne måker løs 
på den forsvarsløse 

alenefaren.
Yngelen beskrives som 

”rumpetrollignende” med 
rødgylne øyne og glinsende 
grønn stripe fra snuten til 
gjellelokket. De fester seg 
gjerne på tang og tare, suge-

skive har de fra fødselen!
Kjøttet er løst og betraktes 

som uspiselig hos hunnen. Der-
med går det til agn eller revefor. 
Men rogna har kommersiell be-
tydning. Den farges svart, saltes 
og selges som ”limfjordkaviar”. 
I Norge omsettes årlig 400 tonn 
rogn til en samlet verdi av 15 mil-

lioner. Vil man utnytte ressursene 
maksimalt, kan den seige huden 

brukes til fremstilling av lim!
Det finnes slektninger også. Den knapt 

åtte cm lange dvergkjeksen (tidligere: 
arktisk rognkjeks) og den fem cm lengre 

vortekjeksen (pigget rognkjeks) lever i 
arktiske farvann, bl.a. Barentshavet.

Danskene kaller forresten 
rognkjeks for ”stenbid”, hvilket 
kan avstedkomme misforståelser. 

Svenskene sier sjurygg og britene 
lumpfish eller lumpsucker.

Hva spiser rognkjeksen? Den er en av 
få norske fisker med maneter øverst på meny-
en. Dessuten liker den tydeligvis lakselus, noe 
som med hell er forsøkt utnyttet i oppdretts-
anlegg…

ROGNKJEKS
Denne fisken fant jeg på stranda 
for en tid tilbake. Jeg kjørte en 
uhøytidelig gjettekonkurranse 
på Facebook og selv om de fles-
te visste hvilken fisk det drei-
de seg om så kan det være 
morsomt å få vite  
litt mere om den.




