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Vinn Zodiac
landstedbåt!
Stor fotokonkurranse.
Flotte premier, se side 7

– Se! Denne fanget jeg med bare
hendene smiler Kristian Larsen Alstrup.

«
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skjærgård

MENINGER

Sett fra Sildebukta
-Det skjedde noe da de fikk ruccola i butikken på Levang, sa min venn
her om dagen. Han er en av hytteeierne som nyter sommeren i
Haslumkilen Havn. -Ja, sa jeg, men mistet vi noe på veien? Jeg må
skynde meg å tilføye at jeg ikke har noe som helst i mot hverken ruccola, eller at de har fått et strålende kollonialtilbud i butikken på Levang
og andre steder i kommunen. Ruccolaen er kommet for å bli! Den er
likvel et godt bilde på den utviklingen som skjedde da den nye tid langsomt kom krypende inn over oss, både fastboende og hyttefolk i
Kragerø. I min barndom var det knapt noen i Kragerø som hadde hørt om
ruccola. Det var nesten eksotisk å dyrke issalat i kjøkkenhagen. Nå bugner butikkdiskene av ruccola, taco, parmesan, parmaskinke og annet
snadder, som bare for noen år siden var relativt sjelden kost på våre
breddegrader.
Alt dette er vel og bra, men mistet vi samtidig noe på veien? Jeg
mener, hvor har det blitt av Morten With? Kolonial og fedevarekjøpmannen som stod der smilende bak disken og slo av en hyggelig prat med
sine kunder når øyfolket kom innom for å handle. Butikken hadde egen
visergutt med vogn som ekspederte varene bort til fergeleiet. Det er ikke
noe galt med malingen som de selger hos J.With i dag. Jeg savner likevel Morten bak disken med den gode historien på lager. Hvor ble det av
Kragerø Cafe som serverte nystekt pir så
Hvordan skulle det bli
hele smauet gikk med
hvis alle bare skulle
vann i tennene og det
spise ruccola?
sterkeste ølet de serverte var Brigg?
Kanskje trenger vi steder som Haga Cafe på Jomfruland, som minner
oss på at det fremdeles er mulig å gå på indian time. Tiden kommer, den
går ikke. En cafe der verten ikke bryr seg om å blinke med lysene når
siste runde går for å tjene noen kroner ekstra, men i stedet bare stenger
sjappa, for hvis han blinker, så kommer det jo bare folk og vil ha mer...
Kanskje er det bra å ha en Jimmy Åsen med sort sjølue som vandrer
gatelangs og knipser smått i smau, og en Bernt Carlsen som lager rumper i gresset på Jomfruland. For hva skjedde hvis nå alle bare skulle
spise ruccola?
Vi hadde mistet noe av originaliteteten og sjelen i småbyen. Den som
alle kommer hit for å oppleve. Hvorfor skal ikke August Ringmann lage
makreller og kopper lenger forresten? Det er ille! Jeg som hadde tenkt å
kjøpe en av ham i sommer! Jeg tør ikke tenke på hva som ville skje med
byen vår om også Sølvi Hurlen skulle finne på å legge ned.
Det er vel og bra med ruccola, men vi trenger kålrabi også! Og neper
og blomkål. Da jeg var liten fantes det så mange originaler i Kragerø at
vi vasset i dem. I dag er det knapt et menneske som ikke spiser ruccola.
Robert Nicolaysen, var en av dem. Han gikk med sine ørsmå skritt i sine
alt for store sko rundt om på bryggene. Glad i flaska, javel, men alltid et
vennlig ord og et smil til ungene. Olaf Tangen som langsomt kom seilende over torvet med stråhatt og vindfylte skjorteflak som en spinnaker
i sommerbrisen. Det var på den tiden Rolf Gundersen solgte jordbær på
torvet fra lokale produsenter som Arnold Henriksen på Langøy. Dengang
jordbær smakte jordbær og ble solgt når de var modne. I dag smaker de
bare vann og selges hele året sammen med..., nåja...
I alle fall. Uten alle disse personlighetene hadde ikke denne byen
vært det den er. Det er menneskene her som skaper den – byens sjel.
Som vi elsker og hater. Måtte de lenge leve! Og måtte du få en fantastisk sommer i Kragerø – med eller uten ruccola.

“

“

Sakte fart og smått i smau har vært
adelsmerker i Kragerø. Av og til får
man inntrykk av at det beste ville
være å legge ned hele
Kragerøskjærgården på sprit og konservere den som den er for all framtid. Da glemmer vi at skjærgården
fortsatt er et levende lokalsamfunn
som har lyst til å utvikle seg videre.
Stikkordet er næringsutvikling og
arbeidsplasser. Gjennom å skape
arbeidsplasser og næringsvirksomhet
følger alt annet av seg selv.
Kommunen burde begynne med å
sette av områder på de bebodde
øyene som Gumøy, Langøy, Tåtøy,
Jomfruland og Skåtøy til næringsutvikling. Så kunne kreative grundere ha
et sted å starte. På Skåtøy har vi fått
til en rekke prosjekter som virker i
positiv retning. Skolen fokuserer på
kystkultur, og har fått bevilget penger
fra lokale organisasjoner.I tillegg vedtok kommunestyret på møtet i mai å
søke prosjektmidler for et 3-årig prosjekt på skolene, med tanke på entreprenørskap knyttet til skjærgårdsliv
og kystkultur. Vi har lagd en egen bil-

ledserie fra skolen og vi har fått hit
fantasiministeren fra den vesle bygda
Næroset som ble landskjent for å ta
problemene med humor og skape ny
vekst i bygdesamfunnet. Vi kalte det
et begistringsseminar. Vi inviterte
politikere og næringslivsfolk sammen
til en idedugnad og nå skal flere av
ideene følges opp videre. Vi har mye
å lære. Vi har en positiv holdning og
dugnadsånd og vi syter ikke. Vi prøver
tvert i mot å skape noe selv. Det skal
vi klare! Skåtøy skal fortsatt være et
levende lokalsamfunn der hus skal
lyse så vel i vintermørket som i sommernatten. Da må også myndighetene
åpne opp for positive initiativer og
ikke bli en hemsko i utviklingen. Det
må være en balanse mellom hensynet
til børstemark og terner og hensynet
til mennesker og arbeidsplasser.
Biotopen i Saulekilen på Skåtøy er
kunstig skapt. Den ble skapt da veien
ble anlagt til Bråtøy. Dermed var småbåter en like naturlig forekommende
art her som makrellterna i tidligere
tider. I stedet for å krangle har vi nå
gått motsatt vei. Vi har spurt fylkes-

mannens miljøvernavdeling om hvor
de kunne tenke seg å anlegge en
småbåthavn som ville medvirke til at
folk med småbåter som har lyst til å
besøke Skåtøy ikke må kjenne noen
for å legge til land her. De var svært
positive til å merke av noen mulige
områder for gjestehavn så får vi se
hvordan det går. Vi vil ikke legges på
sprit! Vi vil leve i et levende lokalsamfunn der det bor folk fordi de har
gode og langsiktige arbeidsplasser.
Fordi vi kan utvikle ny næringsvirksomhet i en spennende kombinasjon
med vår kystkultur som slett ikke bare
står tuftet på smått i smau og sakte
fart. Den er tvert i mot skapt av trelast, skipsfart, bergverk, fiskeri og
isbruk. Næringer som skapte samfunnet her. La oss bygge opp om grunderne fremfor å rive ned gode ideer med
for mange byråkratiske hindringer og
konserveringstankegang. Vi kan ikke
fortsette å leve av det som var. Vi
skal leve av det som kommer.

Evy Ellingvåg

Stråholmvalsen
Tekst og melodi: Sigbjørn Larsen
Arr. Ivar Kristensen

Sigbjørn Larsen,
redaktør Skjærgårdsliv

Langt der ute på Stråholmen vet jeg et sted
med roser og kniplingsgardiner.
Der går linerla og tripper så lettbeint av sted,
og der blomstrer av hegg og syriner.
Der danser en sommervind lett i fra sør
og stryker langs bjørkeløvssløret.
Der har tangen og taren sin saltvannsodør,
og dønningen klukker i øret.

Se, der kommer Olette og Ludvig i lag,
snart heiser de flagget på torvet.
Det er sol og syriner i streeten i dag,
de får hvile hesten og horvet.
Ute på Mostein blant nellik og skjell
så skjer det et rent lite under,
for med usikt til Hvitebergs blankskurte fjell,
en fuglunge fra egget plundrer.

Det er sommer på Stråholmen øyparadis
når solen på svaberget steker,
og gardinene flagrer til sommerens pris,
mens barna på stranden der leker.
På moloen sitter en ulk av en kar,
han sitter og bøter på teiner.
Det blir fangst til middag, den saken er klar,
men først skal den røykes på einer.

Ja, et blomsterhav lyser mot himmelen blå,
opp i fra marken den grønne.
Nei, aldri i mykere e-eng jeg lå,
enn på Stråholmen – øya, den skjønne.
Der seiler en svartbak, der tripper en tjeld,
der ligger det ender og svømmer,
og når solen går ned over blånende fjell,
er det tid for lystige drømmer.
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NYHETER

Kragerø får hytteskatt
Det er politisk flertall i Kragerø for å innføre eiendomsskatt på hytter. Det viser en rundspørring blant politikerne
i Kragerø kommunestyre. Dermed kan det bli innført hytteskatt i Kragerø allerede fra årsskiftet, dersom
stortinget vedtar forskriftsendringen.
Kragerøs ordfører Erling Laland (Ap) ser positivt på forslaget om å innføre hytteskatt i
Kragerø. Det gjør også SV, RV og Krf. Dermed er det politisk flertall for å innføre hytteskatt i
Kragerø. Kragerø går dermed motsatt vei av hva for eksempel Sandefjords ordfører har
uttalt vedrørende hytteskatt. Der sier ordføreren nei takk, fordi han er redd for at det skal
skremme bort hyttegjestene. En innføring av hytteskatt i Kragerø vil kunne gi kommunen
store ekstrainntekter i en slunken kommunekasse, og kommunen har mange hytter.
- Dette er en rettferdig beskatning, der utgangspunktet og grunnlaget for taksering er likt
for alle, sier Laland.
- Hvor høy blir denne skatten?
- Vi må avvente å se hvilke muligheter det nye regelverket gir, sier ordfører Erling
Laland. Vi kan imidlertid tenke oss at vi ikke vil komme til å innføre høyeste
sats i Kragerø. Jeg synes imidlertid at det er rimelig med et spleiselag der alle som bor og oppholder seg i kommunen vår betaler litt til felleskapet, sier Laland. Det er jo eiendomsskatt i Kragerø i dag i deler av kommunen. Det vil si begrenset til

Høyre er mot hytteskatt, men holder imidlertid døren åpen for at det kan bli et kompromiss. I utgangspunktet er Høyre i mot beskatning av hyttene, sier Preben Hegland (H). Jeg
ser imidlertid godt poenget om frie inntekter for kommunen, og antakelig går det mot innføring av
eiendomsskatt i Kragerø for hele
kommunen som en kompro-

urbane strøk. Hvis nå stortinget vedtar forskriftsendringen ved å åpne for kommunenes
adgang til å skattlegge hele kommunen, så blir kanskje ikke dette så urimelig, dersom
alle blir med, sier Laland. Også partiene SV og RV som utgjør det parlamentariske
grunnlaget for det politiske flertallet i Kragerø Kommune ser
positivt på forslaget om hytteskatt. I denne saken får de også
støtte av Krf. - Vi vil gå inn for hytteskatt, sier Helge Theting
(SV). Vi har alltid vært tilhengere av at folk skal betale for de
velferdsgodene de får tilgang til, sier Theting.
- Vi er positive til eiendomsskatt, sier Aud Brekka fra Krf.
Vi er så belasta med omsorg for gamle mennesker på hyttene om sommeren med behov for
ulike omsorgstjenester og vi sliter så økonomisk, at dette ville være en fin ekstrainntekt for
oss, sier Aud Brekka. Det er ikke det at vi vil jage hyttegjestene vekk ved å legge på nye
avgifter. Vi ønsker de tvert i mot velkommen og vet at de liker seg så godt i Kragerø. En lav
hytteskatt ville hjelpe på inntektene, og gjøre servicetilbudet bedre for alle.
- Vi ser jo på hytteskatt som en kjærkommen inntektsmulighet for en kommune som sliter
med økonomien for fellesgodene. Det sier Helge Rykkja (RV). Vi tror at mange hytteeiere
meget vel kan avse noen kroner i hytteskatt til fellesgodene. Det er ikke noe forskjell på det
og den eiendomsskatten som de fastboende betaler, og utgiftene som kommunen har for
mange av hyttefolket er de samme som for de fastboende, sier Rykkja.

missløsning. En innføring over hele linja ville jo kunne ha senket skatten i byen. Høyre vil
jobbe for at vi sier nei til eiendomsskatt. Det bryter helt med det systemet vi har i Norge
med progressiv inntektskatt. Det er mange eldre som bor i et stort nedbetalt hus, men som
lever av pensjon og ikke har en høy inntekt som står i forhold til å
skulle begynne å betale eiendomsskatt av det man har bygget opp
og nedbetalt gjennom et langt liv. Det er også en myte å tro at det
bare er rikinger som har hytte i Kragerø. Det er tvert i mot mange
vanlige arbeidsfolk fra Kragerø som har hytter i Kragerø og som
bygde seg hytte da det var mulig for menigmann. Derfor vil en hytteskatt igjen ramme de som har dårlig økonomisk evne fra før, sier Hegland. Også FRPs Jan
Tore Hylle går mot hytteskatt. Vi vil også fjerne eiendomsskatten, sier Hylle. Ventre er mot
eiendomsskatt på bolig og mot skatt på hytter. Det bør skattes etter evne. Så akkurat som vi
ønsker å fjerne boligskatten så ønsker vi heller ikke å innføre skatt på hytter, sier Johan
Tønnes Løchstøer (V) - Vi er mot eiendomsskatt, sier Ole Gundersen (Sp). Vi synes ikke det
er rette måten å beskatte på. Hvis du arver en eiendom er jo den allerede kjøpt for penger,
som det er betalt skatt av tidligere. Hvis det imidlertid først skal innføres en ekstraskatt til
staten i form av en hytteskatt så må den innføres over hele linja. Da må det være likt over
alt og for alle, men vi er ikke glade for dette.
Tekst: Sigbjørn Larsen
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EIENDOM

Drømmeutsikt fra hytta?
Denne drømmeutsikten fra hytta i Kragerø kan
bli din. Det er klart for utbyggingen av Skrubben.
– Vi har allerede flere interesserte kjøpere på
vår liste, sier daglig leder ved ABCenter i
Kragerø, Ingunn Thomassen (bildet).
Helt nede i vannkanten under idylliske Thommesheia ligger
Skrubben. Her bodde maleren
Edvard Munch da han var i
Kragerø. Flere av hans mest kjente
motiver ble til nettopp her i dette
området. Nå skal det bygges 80 fritidsboliger, 40 boliger og 30 utleieleiligheter helt nede i vannkanten, i
dette et av Kragerøs mest idylliske
og bynære områder med drømmeutsikt til sjøen og den pittoreske
bebyggelsen rundt Smedsbukta.
Daglig leder Ingunn Thomassen
ved ABCenter i Kragerø sier at hun
allerede har mange interesserte
kjøpere på sin liste. Det velrennomerte eiendomseglerfirmaet er
valgt som samarbeidspartner på
eiendomsmeglersiden.- Vi gleder
oss vilt! sier hun. Dette er indrefileten i Kragerø. Jeg tror også at
beboerne i området vil tjene på
dette. Tungtrafikken til Naper

Industrier blir borte, sier hun.
Bedriften går med flytteplaner til
industriområdet på Fikkjebakke. –
Hvorfor tror du at dere er valgt? –
Vi er en del av et stort konsern og
har lang erfaring med eiendom,
sier Thomassen.
Vi har lokalkunnskapen i orden med
kontor i Kragerø. I tillegg til at vi
selger mye bruktboliger, så er vi
prosjektorienterte. ABCenter var
som en av de første meglerne ute
med å etablere en egen prosjektavdeling.
Dette gir oss spisskompetanse, og
har nok vært viktig for utbygger ved
valg av megler. – På Skrubben er
det optimale forhold. Utsikt, nær
sjøen og rolige omgivelser med
kort vei til byens sentrum.
- Dette blir en levende bydel
hele året, forsikrer hun. Det skal
bygges 40 boliger her. Nå får de
som ønsker å flytte nærmere sjøen

i Kragerø også en anledning til å
gjøre det, sier hun.
Det er ikke ofte at denne typen
områder legges ut for salg i
Kragerø, der så mange får anled-
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ning til å sikre seg en sjønær eiendom. Prisen for boligene i det som
vil bli byggetrinn 1, vil ligge i størrelsesorden fra kr.2 500 000.
Nærmere informasjon om prosjek-

tet og om salgsstart får du hos
ABCenter i Kragerø.
Tekst: Sigbjørn Larsen
Foto: Hugo Lande
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J

ens Trond Bratsberg er en
driftig mann. Helt elektrisk
blir han når det nærmer seg
konsertstart og publikum begynner
å strømme på. Da er han utilsnakkelig, ja, direkte motbydelig, i
følge ham selv. Bratsberg er svært
opptatt av kvalitet. Det må han
være. Det er eventmakerens fremste pre. Det er ingen tilfeldighet at
han i tre år på rad har klart å booke
inn de kommende årets spellemenn
til konserter i Kragerø. Kaizers
Orchestra, Madrugada, De Lillos og
Odd Nordstoga er blant artistene
som har fått folk til å gå mann av
huse. I år kommer Lars LilloStenberg, Madrugada, Di derre
med Jo Nesbø og Gøran Fristorp. I
losens hage på Portør kommer Jan
Eggum, Finn Kalvig og Halvdan
Sivertsen. –For et fantastisk program! sier vi. – Ja, jeg er svært
godt fornøyd med programmet, sier
Bratsberg. Jeg tror ikke jeg har
booket ”årets spellemann” i år,
men jeg tror det finnes en spellemannsprisvinner blant dem.

Slik begynte det
Det hele begynte egentlig med at
jeg så et program på TV med Ole
Paus der han tok og filleristet min

I losens hage på Portør lekte en liten gutt. Da han ble voksen lagde han
konserter i den vakre hagen. I tre år på rad har han hentet inn de kommende ”årets spellemenn” til konserter i Kragerø, blant annet til publikumsuksessen ”Under to tårn”. I år satser han på nytt blant annet med
Di derre med Jo Nesbø på Jomfruland. Det blir også nye konserter i
”Losens hage” på Portør Pensjonat, som egentlig er hans oldefars!
barndomsby Skien, på en så utrolig
bra måte. Skien ble tatt på kornet
av Paus satire av beste merke. Det
er faktisk det beste programmet
jeg har sett på TV. Jeg måtte bare
ringe Ole Paus og gratulere. Vi kom
i prat og vi gjorde noen jobber
sammen blant annet i
Brekkeparken der jeg er restaurantør. Jeg har også tilbrakt alle mine
ferier i Kragerø, for familien kommer fra Portør, der min oldefar var
los. Slik ble jeg kjent med
Jomfruland og menneskene der,
blant annet verandabevegelsen
personlig Knut Johnsen. Tilfellet
ville at han i 1988 hadde guidet
Paus omkring på Jomfruland. Som
takk hadde Ole Paus foreslått å
stikke bort i hagen hans og spille
litt en kveld, men foreløpig hadde
dette ikke blitt noe av. Dette tok
jeg opp med Ole Paus i våre samta-

ler, og slik ble det konsert i
Johnsens hage på Jomfruland. Det
kom vanvittig mye folk. Tror vi
hadde 450 betalende mennesker
innenfor hageporten. Da skjønte
jeg at publikum som befant seg i
Kragerø var overmodne for kvalitetsunderholdning. Jeg tok kontakt
med kultursjef Harald Bothner for å
forespørre hvor og hvordan vi
kunne gå videre og så begynte snøballen og rulle. I år, åtte år senere,
har Under To Tårn etablert seg som
et begrep både blant artister og
publikum.

Los og los…
Det sies at det var en hollender
som opprinnelig kom til Kragerø
som er min stamfar. Han etablerte
seg på Portør og kjøpte opp deler
av denne vakre uthavna. Min oldefar Jens Sørensen var los her ute
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og bodde i det som senere har blitt
til Portør Pensjonat. Mine forfedre
hadde hytte like ved Pensjonatet.
Jeg har vært på Portør i alle mine
ferier fra jeg var fem måneder
gammel. Derfor er det på Portør jeg
har mine røtter, sier Bratsberg.
Konsertene i hagen til min oldefar
falt derfor helt naturlig inn som en
videreutvikling av konsertarrangementene i Kragerø. Det er imidlertid viktig å dimensjonere artistene
etter scenen. Derfor kjørte jeg for
eksempel Kaizers Orchestra på
Hestøya og ikke Under To Tårn.
Derfor fungerte Ole Paus og Gøran
Fristorp så bra i losens hage på
Portør. Hvilket forhold har du selv
til loslivet spør vi etter en vandring
forbi det gamle losvakthuset på
Portør. Du kan vel si at jeg har fått
en del los uten at jeg nødvendigvis
har vært om bord i en båt… , ler

Bratsberg. Han trives godt blant
svaberg og rullestein.

Jeg elsker Jomfruland
Jeg har fått leie meg en hytte på
Jomfruland, mens jeg har under
bygging min egen hytte på Portør.
Denne øya er vidunderlig. Jeg
elsker Jomfruland. Det er noe med
naturen, lyd, lys og lukt enten det
er kumøkk eller hvitveis… Så er
det selvsagt menneskene her som
skaper en helt spesiell atmosfære.
Jeg har møtt mange hyggelige
mennesker på Jomfruland og fått
nye venner her. Vennskap som jeg
håper kommer til å vare livet ut.
Tenk bare så mange som gleder
seg til det første møtet med en
utepils på benken utenfor landhandelen. På Jomfruland går folk enda
på besøk til hverandre. Tar med seg
en rødvin og slenger innom. Praten
går og flere generasjoner er sammen, sier Bratsberg. Jomfruland
har gitt meg krefter til å komme
gjennom tøffe tider, og jeg er her
ute til alle årstider. Lyden av dønninger. Synet av granskog, hav og
rullestein. Det gir fred i sjelen. Når
han ikke er elektrisk og det brygger
opp til ny konsert Under To Tårn.
Tekst og foto: Sigbjørn Larsen
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Det Swinger i Sommerbyen!

I år er det 13 gang Kragerø Jazz og viseklubb tilbyr jazzkonserter nesten hver week-end til glede for tilreisende
turister, hyttefolket og de lokale ”innfødte”. I årets program finner mange kjente og kjære musikere fra tidligere
jazz-sommere, samt noen nye og spennede ensembler. Arrangementene finner sted på Tollboden og
Stop en Halv ved Blindtarmen midt i Kragerø by.

Louisiana Jazzba
nd

Årets Sommerjazz åpner den 17.
juni med
Louisiana Jazzband på
Tollboden.
Dette bandet som spiller tradisjonell
musikk fra epoken da jazzen vandret
fra New Orleans oppover Missisippi på
elvebåtene på 20 – tallet, har et mannskap med
erfarne musikere. Med saksofonisten
Søren Bøgelund og trompeteren
Tormod Isachsen i spissen kan vi
se fram til en swingende og livlig kveld
på Tollboden.

lurt i, for han har fått nok å gjøre i årene som har
gått. I Kragerø har fått et entusiastisk publikum,
og i år spiller han bl.a med Anne Marie
Giørtz på Stopp en Halv på lørdag 15. juli.
Den 21. juli blir det ”familiefest for full
musikk!” som KV skrev i fjor. Jazzklubben og Kil
Vel har etter hvert gjort dette arrangementet til
en årlig tradisjon. Moroa begynner tidlig på
ettermiddagen den 21.juli, og det er Nevsky
Jazzband fra St. Petersburg som kan
røpes foreløpig, men det dukker sikkert opp
noen overraskelser etter hvert.
Det blir ”turbojazz” på Stopp en Halv, torsdag
27.juli, med fiolinisten Ola Kvernberg og
gitaristen Bjørn Vidar Solli. Disse to unge
utøverne har begge gjort kometkarrierer med konsertturnéer verden rundt, samt kritikerroste CD- innspillinger.
Ved siden av å være virtuoser på sine respektive instrumenter, klarer de å skape
stor stemming med sine vokale
krumpspring.
Det blir nok trangt om plassen
denne kvelden, så det kan nok
lønne seg å skaffe seg billett på
forhånd.

Gitaristen Halvard Kausland har vært en ledende
utøver i norsk jazz i flere tiår.
Han har spilt med Egil Kapstad, Einar Iversen og
Harald Gundhus, samt amerikanerne Ben Webster
og Art Farmer. Kausland har spilt ved samtlige norske jazzfestivaler, og i år skal han spille sammen
med Latvias fremste jazzmusikere på Kongsberg.
Han kommer til Tollboden med sin egen kvartett
den 24. juni, og man kan vente seg elegante og
melodiøse toneganger fra dette bandet.

sland
Halvard Kau

s
Cannonball

Saksofonisten Julian ”Cannonball”
Adderley var et hett navn på den internasjonale jazzscene på 60 tallet. Hans repertoar var
hardtswingende, ”funky” og melodisk
fengende. ”Mercy-Mercy-Mercy” med
Cannonballs kvintett er en av de få jazzlåter
som har greid å karre seg inn på Billboards
best-seller lister.
Det norske bandet, Cannonballs, spiller
dette repertoaret som i høyeste grad har vist seg levedyktig. Saksofonisten Håvard Fossum og trompeteren
Eckhard Baur står for humørfylte presentasjoner og
improvisajoner med hjelp av Anders Aarum, Jens
Fossum og Håkon Mjåset Johansen i kompet.
Det nyeste medlemmet av denne gruppa er Julie
Dahle Aagård, en av våre unge
og fremadstormende sangtalenter.
Dette blir en kveld med innslag av
soul, gospel, blues og ballader.
Denne konserten finner sted på
Tollboden den 1.juli.

”Hot Club de Norvége” med
gitaristen Jon Larsen i spissen
har holdt sammen i hele 27 år nå,
og de har vært en av hovedattraksjonene ved Sommerjazzen i Kragerø
i flere år. Den 28 juli blir det et
populært gjenhør med disse forvalterne og nyskaperne av String-Swing
tradisjonen; sigøynerjazzen som den franske gitaristen
Django Reinhard skapte på 30-tallet.
Det kan bli trangt om plassen på
Tollboden 28. juli, så et forhåndskjøp av billetter kan være smart.

Tom Lund

zzband
Nevsky Ja

Sommerjazzen 2006 avsluttes på Stopp en Halv den 18.
august med musikere som er
bosatt i Kragerø. Rune Brekka
og hans venner har fått stemningen i taket i denne hyggelige
musikkpuben med rock, soul,
blues og fusion med mye trøkk.
”Doses Disipler” er navnet
på bandet og er vel en hyldest
til pubens innehaver, Henning
Bentsen.

Bossa Nova – bølgen slo inn
over USA og Europa på begynnelsen av 60 – tallet, takket
være gitaristen Charlie Byrd og
saksofonisten Stan Getz. Mange
lot seg forføre
av de smektende melodiene og
de myke gitarrytmene i denne
brasilianske musikk- tradisjonen. Den da unge norske gitaristen, Tom
Lund, reiste likegodt til Brasil for
å lære denne musikktradisjonen skikkelig. Det gjorde han

Årets Sommerjazz byr på variert musikk innen jazzsjangeren, og burde være et utmerket tilbud med noe for
enhver smak.

Harald Gundhus
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Hvem tar det beste

sommerbildet?
Vinn Zodiac
landstedbåt!
Stor fotokonkurranse.
Flotte premier,

Nå kan du vinne en splitter ny Zodiac landstedbåt fra Gromstad, dersom du sender inn
ditt beste sommerbilde til oss på mail. Det kan være hverdagsmotiver, natur, mennesker, båtliv, ja, kort sagt alt som har med sommeren å gjøre. Tre vinnere får kr.1000,og en vinner får altså en helt ny landstedbåt fra Zodiac og Gromstad i Kragerø. Send
inn dine bilder på mail til morten.rugtveit naper.no. Merk mailen med Årets

Sommerbilde. Skriv gjerne to linjer om hva vi ser på bildet eller historien om da det
ble tatt. Vi forbeholder oss retten til å benytte innsendte bilder vederlagsfritt i avisen.
Vinnerne offentliggjøres I augustutgaven av Skjærgårdsliv.
Fv. Daglig leder Morten Bjerka, Gromstad bil og båt, markedssjef Tore Trondsen og
redaktør Sigbjørn Larsen i Skjærgårdsliv.
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Sunwind Elegance Komfyr rustfri
Ytre Strandvei 16
Tlf.: 35 98 56 30
Man-fre: 07.00-16.30,
Tor 07.00-18.00, Lør 09.00-14.00

● 4 kraftige gassbluss
● Termostatstyrt stekeovn
● 12 volts tenning
● BxDxH: 53x50x85-90 cm

med grill
Terrassevarmer
Dual-Burner
● To separate brennere
● Rustfrie brennere
● Piezotenning
● H: 2240 mm Ø: 810 mm

Veil. 7.050.-

NÅ

5.190.-

Veil. 3.450.-

NÅ
Zero 105 liter Gasskjøleskap
● Totalt 105 ltr. 11 ltr. separat fryser
● Tilpasset for installering under
kjøkkenbenken
● Flammeindikator
● BxDxH: 510x595x780 cm
Veil. 7.990.-

NÅ

5.950.-

M3 Vedfyrt
badstuovn
● Effekt 13kW
● BxDxH: 390x30x710 mm
Veil. 3.250.-

NÅ
7

2.990.-

2.490.-
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GAMLETÅRNET ER ÅPENT
FRA 1. JULI TIL 20. AUGUST
Hverdager: 12.00 - 16.00
Søndager: 12.00 - 18.00
Ellers i året avtales for gruppebesøk
Tlf. 35 99 11 75
JOMFRULANDSDAGENE
LØRDAG 8. OG SØNDAG 9. JULI
Begge dager fra kl. 11.00
Samling ved skolen
Bruk av bil og motorsykkel for dagsbesøkende på
Jomfruland er forbudt.

● SALG
● REPARASJON
● SERVICE

arr:

Jomfrunad Vel

Tlf. 35 96 39 20

“INSPIRASJON JOMFRULAND”
Kunst- og salgsutstillingprogram 2006
Fra 10. juni til 20. august
Åpent: 11.00 - 17.00
Åpningsdagene fra kl. 12.00
VELHUSET
25.06-06.07: Åre hobbyklubb
10.07-17.07: Christer Olafsson, Kjell Eikeland,
Sven Hansen
18.07-24.07: Kari Bergstøl, Alise L. Collins
25.07-03.08: Janne T. Tobiassen,
Torbjørn Johannesen Isnes,
Arthur E. Johansen
20.08-18.08: Kragerø Malerklubb
SKOLEN
10.06-21.06:
25.06-01.07:
02.07-07.07:
08.07-14.07:
15.07-19.07:
20.07-24.07:
25.07-29.07:
30.07-06.08:
07.08-20.08:

Janne T. Tobiassen
Flere kunstnere fra inn og utland.
Torild Rødland og Francic Eneveli
Jorunn M. Kvam
Johannes Nielsen, Nanne og terje Nielsen
Joakím Thorsen
Rikke Mjaaland
Yngve Åsen
Gunn Brørby og Marit Sølie

BUA VED SKOLEN
Fre 21. juli: Marie Bomann

arr:
8

Jomfrunad Vel

SKJÆRGÅRDSLIV

Møter og opplevelser

Skal du fiske
eller skal du få fisk?

Vi har
Sandaler

Prøv
årets nyhet!

Booking:

Skagen Hotel
Nyholmsgt. 11 - 8005 Bodø
Tlf. 75 51 91 00
www.skagen-hotel.no

SELGE
HUS/HYTTE I KRAGERØ?
A D V O K AT F I R M A E T

Midgaard & Opthun
3770 Kragerø

• Tlf. 35 98 99 30 • www.m-o.no

GOD PRIS OG TRYGG HANDEL
DITT NATURLIGE VALG AV MEGLER VED SALG/KJØP AV HUS/HYTTE
9
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 WWWSPAREBANKENSORNO  WWWABCENTERNO

3AMME SAK
!"#ENTER OG 3PAREBANKEN 3R ER TO SIDER AV SAMME SAK !"#ENTER
ER LANDSDELENS STRSTE EIENDOMSMEGLER 3PAREBANKEN 3R EIER
!"#ENTER OG ER LANDSDELENS STRSTE BANK 6I GIR ALT FOR AT VkRE
KUNDER SKAL OPPLEVE OSS SOM TILGJENGELIGE ¾EKSIBLE OG IKKE MINST
PERSONLIGE !"#ENTER OG 3PAREBANKEN 3R VET AT ERFARING OG GOD
LOKALKUNNSKAP ER GRUNNLEGGENDE FORUTSETNINGER FOR EN TRYGG
BOLIGHANDEL OG ET GODT KUNDEFORHOLD
0RV OSS 6I GIR ALT ¯ HELE VEIEN

3PAREBANKEN 3R     

!"#ENTER     
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Flügger Eksteriør Finish

Flügger 98

UTEMALING 10 liter

DEKKBEIS
ACRYL 10 liter
Før 1398,-

alle farger
GOD FARGEEKTHET

NÅ

NÅ

FAG
FO
DISBAK LK
KEN

Flügger

OLJEDEKKBEIS
NERT´N
N
E
J
K LAN
B FENE
PROF

10 liter
Før 1012,-

Flügger

OLJEMALING

NÅ

Flügger farve Vadfoss

Tlf. 35 99 11 00 - fax. 35 99 11 01

10 liter ALLE FARGER
Før 1156,-

ÅPNINGSTIDER:
Mandag - fredag
Lørdag

11

NÅ
07.00 - 17.00
09.00 - 14.00
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Sommerkonto!
Lene
35 98 40 23

Velkommen til banken
med FornøydGaranti!

Foto: Sol Nodeland

Reidun
35 98 40 18

0 22

Foto: Sol No

deland

4
Siv 35 98

Kjære hytteeier
ol
Foto: S

Når sommeren kommer og du mangler kontanter
kan du bruke minibanken og få noen slanter
Men trenger du flere enn det du får der,
kan redningen være en sommerkonto her

Nodelan
d

Foto: Anlaug Nordal

Hilsen Sparebanken Sør, Kragerø

God sommer!
Tlf. 35 98 40 00 • e-post: kragero@sor.no
DI N LOKALE B OLIG BAN K
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kr. 221.000
264.000
kr.

kr. 131.750
139.000
YAMARIN 4610
46SCmed
medYamaha
YamahaFF50
50

YAMARIN
BR med
med Yamaha
Yamaha FF100
80
YAMARIN 53
5820

STANDARDUTSTYR:
Syrefaste rekker. Navigasjonslys.
NFB-styring.
Multifunksjoninstrument.
Hvite puter.

STANDARDUTSTYR:
Motor: Yamaha F100
STANDARDUTSTYR:
Syrefaste
rekker, Badestige.
beslag og badestigeLengde:
Motor:5,73
Yamaha
f80
m
Syrefaste rekker.
Navigasjonsutstyr.
NFB-styring
Lengde:
Bredde:
2,205,19
cm m
Navigasjonslys. NFB-styring.
22 multifunksjonsinstruumenter
Bredde:
Vekt:
ca 7402,20
kg m
multifunksjonsinstrumenter.
Mørkeblå
puter. 2Drivstofftank
Vekt: ca.
7 600 kg
Mørkeblå puter.
ankerbokser. 90 l Personer:
Personer: 6
Drivstofftank, 80 l. Deluxe stoler.

Motor: Yamaha F50
Lengde: 4,57 m
Bredde: 1,93 cm
Vekt: ca 395 kg
Personer: 5

kr.
kr. 223.000
172.500

kr. 299.000
264.000

med Yamaha
Yamaha FF 100
60
YAMARIN 5010S
56 SC med

YAMARIN 5930
58BR
medYamaha
Yamaha
100
5820
0 med
a FF115
100
YAMARIN

STANDARDUTSTYR:
Motor: Yamaha F60
STANDARDUTSTYR:
m F100
Syrefaste rekker,
rekker.beslag
Badestige.
Syrefaste
og badestigeLengde:
Motor:4,95
Yamaha
Bredde:
2,04
cmm
Navigasjonslys. NFB-styring.
Navigasjonsutstyr.
NFB-styring
Lengde:
5,53
Vekt:
ca 500
kg m
2Multifunksjonsinstrument.
multifunksjonsinstruumenter
Bredde:
2,24
Personer:
Mørkeblå puter.
puter. de-lux
Ankerboks.
Mørkeblå
stoler
Vekt: ca.5620 kg
2 ankerbokser. Drivstofftank 90 l
Personer: 6

STANDARDUTSTYR:
STANDARDUTSTYR:
Syrefaste rekker.
Syrefaste
rekker.Badestige.
Badestige.
Navigasjonslys. NFB-styring.
Navigasjonslys.
NFB-styring.
2 multifunksjonsinstrumenter.
multifunksjonsinstrumenter.
Mørkeblå puter.
Mørkeblå
puter.2 2ankerbokser.
ankerbokser.
Drivstofftank, 8090l. l.Deluxe
stoler.
Drivstofftank,
Akterkalesje.

kr.
kr. 259.000
248.000

kr. 397.500
404.500

YAMARIN 5910
59 CCmed
medYamaha
YamahaFF100
115
YAMARIN
STANDARDUTSTYR:
Syrefaste rekker. Badestige.
Navigasjonslys. NFB-styring.
2 multifunksjonsinstrumenter.
Mørkeblå puter. 2 ankerbokser.
Drivstofftank, 120 l. Kartbord.

Motor: Yamaha
Yamaha
F115
Motor:
YamahaF100
F100
Lengde: 5,73
Lengde:
5,91mm
Bredde: 2,20
Bredde:
2,26cm
cm
Vekt: ca
Vekt:
ca740
740kgkg
Personer: 76
Personer:

YAMARIN 6420
64 DCmed
medYamaha
YamahaF F150
150
YAMARIN
STANDARDUTSTYR:
Syrefaste rekker. Badestige.
Navigasjonslys. Hydraulisk styring.
2 multifunksjonsinstrumenter.
Mørkeblå puter. Ankerbokser.
Solseng. Drivstofftank 140 l.
Kalesje.

Motor: Yamaha
Yamaha F115
F100
Motor:
Lengde: 5,81 m
Bredde: 2,26 cm
Vekt: ca 680 kg
Personer: 7

’’Med
“Medpå
på kjøpet’’-pakken
kjøpet”-pakken
gir
girdeg
deg ii tillegg:
tillegg:

Motor: Yamaha F150
Lengde: 6,21 m
Bredde: 2,28 cm
Vekt: ca 1.100 kg
Personer: 7

Se våre priser på motorer!
kr
kr
Yamaha
kr
Yamaha 9,9
F 50hk 4-takt
kr
Yamaha F 100
Yamaha 55 hk
Yamaha
hk

• Ferdig
primet
og stoffet
Spleisede
fangeliner
• Båtene
leveres
ferdig•primet
og stoffet.
• Padleåre/båtshake
•
4–6
fendere
med
tau
• To spleisede fangliner.
• Dregg med tau • Båter over 15 fot er i tillegg
• Båtshake.
utstyrt med flagg og stang
• Padleåre.
• 4 eller 6 fendere med tau.
• Dregg med tau.
• Båter over 15 fot er i tillegg utstyrt med
konsolltrekk og flagg med stang.

Yamaha 9,9
9,9 hk
Yamaha

kr.7.250,6.500,–
16.250,kr. 15.500,–
kr.
17.900,–
63.800,104.900,-

Postboks 95, 3791 Kragerø
Telefon: 35 98 57 77 • Telefax: 35 98 15 31
E-mail: post@marina-service.no
www.marina-service.no

DIN NETTBUTIKK FOR VANNSPORT
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VALLE

ANNONSE

Klærne er levert av
Sea Fashion, Valle

15

VALLE

● Felles sentral
● 3 båter, 24 timer,
1 telefonnummer
● Vi kjører når du
har behov
● Grupper/skoleturer

● Erfarne båtførere
med omfattende
lokalkunnskap
● Trygt og sikkert
dit du vil
● Hele året

Alltid nybakt
brød og bakevarer
Åpningstider
man-fre:
lør:
søn:

i sommer:
09.00-21.00
09.00-20.00
11.00-19.00

“det meste av
kjøkkenutstyr”
Vi har også smykker
og kunst.
16

Her finner du
gaver og interiør
til hytte, båt og hjem.

VALLE
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Brødre fisker sammen
”Mostein” legger fra brygga i det
sola stikker i heia mot Valle, og det
er stille og fint på fjorden. Blåtimen
slutter seg om den marineblå reketråleren. Rolig går den utover
Eksefjorden, ut gjennom Dypesund
og skrår ut mellom Stråholmen og
Jomfruland på vei mot Skagerrak.
Trålen blir satt halvannen time
etter Jomfruland, da er vi i kanten
av Norskerenna. Den går sørover
langsmed hele kysten, runder
Lindesnes og ut i Norskehavet. Her
går rekene langs bånn.
-Vi holder oss unna korallrevene,
forsikrer Steinar med et bredt smil.
–Vi vet hvor de er og unngår dem,
også av egeninteresse, for de river
i stykker trålen. Vi fisker på søleog sandbånn, fra to hundre og ned
til fem hundre meters dyp.
I dag skal de sette trålen på fem
hundre meters dyp. Tre tonn trål
skal ut mellom de kraftige tråldørene. Hver trål har en åpning på
50-60 meter og en høyde på 15
meter. Et hal tar omkring syv timer.
Det sier seg selv at en og annen
reke finner veien inn i trålen i løpet
av natta. Når trålen er satt blir det
skiftarbeid resten av turen. Steinar
holder styringa mens storebror Jan
tar første økt under dekk og sover
et par-tre timer. Så bytter de når
halve halet er gått. Steinar viser
oss en anselig mengde instrumenter som det er best å holde styr på
under vakte i styrhuset.
-Du må følge bunnen hele veien
med ekkoloddet, forteller han. –Vi
har laget en kartplotter, og med
hjelp av den holder vi oss unna
fjell, steinuler, vrak og forskjellig. I
tillegg har vi montert en sensor på

Brødrene Jan og Steinar Bredsand har fisket sammen ombord i
”Mostein” i ti år. Vi fikk være med ut en tur for å se hvordan rekefisket
fungerer ombord i en moderne reketråler på Skagerrakkysten.

Brødrene Jan (til venstre) og Steinar møtes på brygga i kveldinga, klare for ny dyst mot rekene i
Norskerenna.

trålen som forteller om vidde og
høyde på trålen underveis.
Steinar sitter til fire, da kommer
Jan opp, og Steinar kan sove noen
timer.
-Man blir voldsomt trøtt av den
monotone duren fra motoren og de
langsomme bevegelsene i båten
med den tunge tralen på slep,
bekrefter både Jan og Steinar. De
har en alarm som piper hvert
tiende minutt i styrhuset som de
må løse ut, i tilfelle de skulle falle i
søvn på vakt.
-Den kan være kjekk å ha mange
ganger, ler Jan.

I nitida skal første hal trekkes,
og begge må være med. En del
sjauing senere er fangsten ombord,
og sorteringsarbeidet er i gang.
Reker, fisk og annet rart sorteres
hver for seg. Noe fisk kan leveres,
så blant annet en bredkinnet breiflabb er hjertelig velkommen om
bord.
Tre hal skal gjennomføres før
kursen settes mot fiskemottaket i
Kragerø. Brødrene går på skift mye
av tiden om bord, så de rekker ikke
å bli lei av hverandre. Ti år har de
holdt skøyta gående sammen, og
ingen av dem har angret en dag på

18

at de inngikk samarbeidet. Steinar
har vært fisker hele livet, han
startet først for seg selv med en
mindre tråler. Jan har jobbet 17 år i
IT-bransjen, men da Steinar ville
satse større, hoppet han av og ble
med på ”Mostein”. Han ville ikke
byttet tilbake.
-Når er det finest å være fisker?
-Ikke om sommeren i hvert fall,
kommer det raskt fra Steinar.
–Vinteren er i grunnen fin.
-Også våren da, det er vel den
finaste tida, fabulerer Jan. –Eller
ettervinteren, vil jeg si. Da er det
godt med reker, kaldt og klart i

lufta og i vannet og lett å holde
kvalitet på produktet.
-Sommeren kan bli litt masete,
med mye etterspørsel og ikke fullt
så mye reker. Og varmen gjør at
det er mer arbeid å holde produktet
ferskt, argumenterer Steinar.
-Trafikken på fjorden har vi aldri
hatt noe problem med, vi er jo så
langt utpå, påpeker de to som ikke
har tenkt å gi seg med det første.
-Det er erfaring og intuisjon som
avgjør hvor du setter trålen fra
gang til gang og fra årstid til årstid,
forteller Steinar. Ryktene går også
på VHFen og mobilen blant kjentfolk.
-Ja, vi tipser hverandre om bra
forekomster, men kanskje helst på
mobilen, smiler Steinar og forteller
om både svenske og danske venner
utpå i samme område.
-Vi leverer alltid til Kragerø.
Fiskerne har gått sammen om et
aksjeselskap som driver fiskemottaket, så her ender fangsten
bestandig. Etter veiing, ising og
sjauing blir det tid til en kaffekopp
på bryggekanten med gode kolleger før ”Mostein” legger fra med
kurs for Breisand igjen. På hjemvei
gjennom Kreppa føres det regnskap. Femten hundre kilo på tre hal
er de fornøyd med.
-Nå skal det bli godt med en
liten lur før helga, smiler Jan.
Men det er nok å gjøre på land
også. Ny bu skal opp i løpet av helgen på brygga på Breisand, og
Steinar skal få ny garasje på plass
i vika si. Det satses på Breisand.
Tekst og foto:
Katja Cecilie Ræder Aarflot

VALLE

Ettermiddag på

Halvdagsholmen
”Gamlehytta” på anslagsvis 15 kvm
inneholder et lite kjøkken, en benk,
et bord og et lite ”tilbygg” med
køyesenger. Alt er i lekestue-størrelse, håndlaget, og det originale
interiøret er intakt i ekte førtitallsstil .

Carl Ove Berg viser oss onkelens paradis, med skjærgårdens
kanskje minste hytte.

Halvdagsholmen ligger her midt i innseilingen til Valle. Øya fungerer
nesten som en rundkjøring nå som flytebryggene fra butikken strekker
seg nesten helt ut til den. Her bygget Andreas Berg sitt sommerparadis
anno 1940 som en av de første sommergjestene i området. Da var det
ikke størrelsen det kom an på.

Skjærgårdslivet før og nå
Hyttelivet har skiftet totalt karakter
siden det startet som fenomen her
i skjærgården for omkring 60 år
siden. Fra det enkle livet med
naturen omkring og fiske og en
viss grad av sjølberging i fokus,
har innholdet i hyttelivet sakte men
sikkert blitt urbanisert i takt med
livet i byene. Mange vil ha det slik
de har det hjemme eller helst

enda flottere på hytta.
-Den heter Halvdagsholmen fordi
når sola sto over her, var det midt
på dagen, forklarer Carl Ove Berg,
nevø av Andreas. Han referer til
utsynet ”hjemmefra” som var
Rønningen gård inne på fastlandet.
Øya hørte til gården, derfor har den
to navn; Rønnøy og
Halvdagsholmen Den ble brukt til

Interiøret
er intakt i
gamlehytta slik den
ble bygget for
seksti år
siden.

beite fram til den ble solgt omkring
1940 for førti kroner som var det
den var verd som beite for én sau.
Mer kunne man ikke ta for den,
mente eierne; det var jo bare stein.
Slik har holdningen vært i skjærgården fram til for noen år siden,
og noen gamle forfekter fortsatt
dette synet på eiendom her ute.
Sommerparadisene gikk billig så
lenge det ikke var beite eller dyrkbare forhold på holmer og skjær.
Nå er kvadratmeterpriser på svaberg her på nivå med gateplan i
New Yorks flotteste strøk.

Funkis på gamlemåten
Den nye hytta på den andre siden
av øya er om mulig enda mindre og

Hytta på holmen er ett rom for innsikt og utsikt.
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enklere enn den gamle. Her er ”alt
i ett” i et funksjonalistisk bygg med
et tilnærmet kvadratisk rom på
15kvm inkludert terrassen rundt,
med båthus og et meget spesielt
”vannklosett” under. Dette er et
rom for innsikt og utsikt, verken
mer eller mindre. Andreas brukte
hytta hele året, fisket litt til eget
bruk, malte bilder og rodde til
butikken når han trengte noe. Han
var et kjent trekk i ”bybildet ” på
Valle, i originale klær, hatt og gummistøvler. Nevøen Carl Ove minnes
somrene hos onkel fra han var
liten, da de svømte til den gamle
butikken med pengepungen på
hodet og kjøpte is. Nå er det første
sommeren uten onkel på holmen,

og mange tanker flyr igjennom
hodet hans i løpet av det korte
besøket. – Dette hyttelivet er det
ingen som bedriver lenger, påpeker
han. –Og vi er så mange arvinger
at det blir vanskelig å beholde holmen i familien. En æra er forbi…
Vemodet står svart/hvitt å lese i
fjeset hans mens han kikker utover.
Imens skriker ternene over hodet
på oss og truer med å sende oss på
sykehus med hull i hodet hvis ikke
vi ser og kommer oss av gårde
snart. Det er egg på gang. Naturen
har tatt stier og kratt tilbake bare
på ett års tid. Forglemmegei, syriner og en liten gressplen på toppen
av øya minner om et tapt paradis.
Nå er det snart markedskreftene
som rår her. Men en stakket stund
fikk vi oppleve Halvdagsholmen
som en fredelig plett midt i ”motorveikrysset” inn og ut av Sjøbuas
handlebrygger på Valle.

Tekst: Katja C. R. Aarflot
Foto: Vebjørn Kjellsrud

VALLE

”Valletangen –et fiskevær anno 1986”

Valletangen
-et fiskevær anno 1986

Fiskebåtene ligger bryggelangs
som ved et fiskevær i Lofoten.
Valletangen ble regulert til boliger og brygger for fiskere fordi det
faktisk var mangel på slikt på Valle
på åttitallet. Flere ville satse på
fiske som næring, og da måtte forholdene legges til rette for det.
Grunneier Gjermund Valle ønsket
seg en gjennomført og helhetlig
arkitektur på stedet, og dro nedover Sørlandet sammen med fiskerne for å studere lokal byggeskikk.
Fylkeskonservatoren i Aust-Agder
var inne i bildet og leverte detaljerte beskrivelser av fiskerhus nedover sørlandskysten, der alt fra profiler på panel til vinkler på tak og
arker var nøyaktig beskrevet. Alt
dette kom fiskerne i hende, og de
tegnet husene selv. De har også
stort sett bygget husene selv, og
resultatet er et samlet helhetsinntrykk av et gammelt fiskevær.

Valletangen er et lite eventyr i seg selv. Arkitektonisk sett
er det en av de heldigste utbyggingshistoriene i strandsonen på denne siden av Lindesnes på lang tid. Og det er ikke
bare en fasade. Her lever fiskerfamiliene side om side, og
slekt følger slekters gang.
pakker den vekk på is. En flyndre
på ti-tolv kilo gjør susen for helgehumøret.
-Jeg kjøpte båten for konfirmasjonspengene, og siden har jeg satset alt på fisket, forteller Stian
ivrig. Han fisker ikke reker som de
andre her, men følger årstidene og
varierer fisket slik de gjorde i
gamle dager.

-Jeg fisker flyndre fra påske til
St.Hans, forteller han. –Så er det
breiflabbfiske fra St.Hans til september. Fra første oktober er det
hummerfiske fram til jul. Rekefisket
er jeg med på fra første januar til
påske, avslutter han.
Tekst og foto:
Katja Cecilie Ræder Aarflot

Nye generasjoner
Turister som kommer innom, spør
om det har vært vanskelig å restaurere husene så flott.
–Jada, svarer vi da, gliser
Morten Kristensen, en av fiskerne
som bor på ”tangen”.
–Alt er bygget opp på åtti-tallet
etter egne tegninger, og etter de
retningslinjene vi fant det formålstjenlig å følge. –De trengte ikke
arkitekter i gamle dager, du kommer nærmere det originale utrykket
uten, mener broren Roy til enstemmig nikking på brygga. Det er lørdagskveld og kveldskos på brygga.
Vi treffer Stian Kristensen (25) litt
lenger bort på brygga. Han holder
på å klargjøre båten etter en lang
uke med fiske etter flyndre. Han
viser fornøyd fram fangsten før han

Valletangen sett fra Prestvika, vest for Valle.
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Stian Kristensen
er tredje generasjons fisker, med
egen båt på
Valletangen.

VALLE
Mine foreldre kjøpte butikken på
Valle av Jens Hafredal, sier Bernt
Andersen. Jeg husker min mor
synes det var fantastisk at vi passerte 500.000 i omsetning på juli
måned. I dag omsetter vi for nærmere 800.000 på en god dag på
Valle. – Jeg husker også at vi
begynte med taxibåtkjøring. Vi fikk
skaffet en pram med 3,5 hesters
motor. Den var råflott med revers
og frikobling og greier. I dag kjører
tre taxibåter i skytteltrafikk fra sentralen på Valle. Mens man i
Kragerø har slitt med å få et
offentlig toalett til å fungere har
Bernt Andersen bygget ut serviceanlegg for båtfolk og hyttefolk med
toaletter, dusjer, vaskemaskin og
stellerom for småbarn.
- Vi har gjort noen ting riktig,
men vi kan alltid bli bedre. Selv
håper jeg å få benytte kreativitet
og skaperevne for å utvikle Valle
vider i tiden som kommer sier den
hyggelige kjøpmannen. Bernt
Andersen har alltid stått for kvalitet og service. Det vi skal gjøre
skal vi gjøre skikkelig, sier han. –
Jeg husker at vi startet med matservering. Vi hadde en platting med
fire små bord. Jeg ville utvide med
en til, men det ville ikke pappa.
Han synes det tok for mye av uteplassen. Så hadde han fødselsdag
og fikk noen gjester på besøk. Det
var fint vær, og jeg foreslo at de
skulle ta seg en båttur. Mens de
var på tur bygde jeg plattingen.
Jeg hadde bord og kake og kaffen
klar da de kom igjen. Så han svelget det på den måten. Jeg tror av
og til de synes jeg satset for mye,
men jeg vet også at de var stolte
av det vi fikk til. De la uansett
grunnlaget for alt dette, sier Bernt.
Selv er han direktøren som også
fungerer som altmuligmann. – Jeg
kan ikke gå forbi en sneip eller et
papir uten å plukke det opp. Vi bruker store ressurser på å holde det
rent og ryddig på plassen. –
Hvorfor har du fått det til, mens de
har slitt mer i Kragerø?
- For det første eier vi alt selv.
Når det først er godkjent av kommunen er det ikke andre som skal
mene noe om hvordan vi skal gjøre
det. Service, ordentlighet, ryddighet og tilgjengelighet er noen av
de andre stikkordene for hvorfor vi

Valle blir by
Om noen år ser jeg for meg en by på Valle
med 2-3000 fastboende, sier Bernt
Andersen. Han har bygget opp en virksomhet på Valle som sysselsetter 120 mennesker i sesongen og består av restaurant,
kollonial, marina, forretninger og taxibåtsentral. Mange hyttefolk benytter nettopp
Valle som brohode videre ut til
skjærgården.
har lykkes. Vi må hele tiden utvikle
oss videre. Det må skje noe. Vi må
få til aktiviteter for våre gjester.
Når Bernt ikke er å finne i butikken,
så befinner han seg kanskje på
rypejakt eller på laksefiske. – Som
10 åring opplevde jeg en reise til
Valldal på Vestlandet. Den gang

var Valldøla en rik laskeelv. Den
turen satte dype spor i meg og jeg
har kommet tiolbake år etter år. Så
har jeg også vært så heldig å få
oppleve karibien på Tobago
gjennom de ti siste årene.
Det er også helt fantastisk. –
Drømmeturen i skjærgården da?

Nytt interiør
-Hva er nytt på Valle i år? Man
må nesten spørre seg om det
hvert år når man har vært en
stund borte herfra. Årets nyhet er
en liten gave- og interiør-butikk
som bugner av fristelser, kanskje
spesielt for den feminine delen av
befolkningen. Inger Lill Eriksen har
startet butikken og ser fram til å
ta imot turistene med små og
store fristelser, alt fra lys og servi-

etter til keramikk, bilder, smykker,
glass og tekstiler. –Vi får kaffe og
te i løsvekt også, så dette blir virkelig kosebutikken på Valle, smiler hun. Men hun har ikke bare
tenkt på sommergjestene da hun
startet opp. –Jeg hadde åpent før
jul, og da var det masse folk og
veldig hyggelig her, forteller hun.
Så dette er et tilbud like mye til
de fastboende. –Jeg vil holde

åpent hele sommeren og i helgene utover høsten og satse på
førjulsstemning i år også, avslører
hun.
Tekst: Katja C. R. Aarflot
Foto: Vebjørn Kjellsrud

Inger Lill Eriksen har åpnet
ny butikk på Valle.
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Han ser litt brydd ut da han svarer.
–Jeg har ikke hatt så mye tid til å
turnere rundt i skjærgården, medgir
han, men Stråholmen synes jeg er
en svært vakker og unik øy. Vi kjørte jo postruta til Stråholmen og
Arøy i mange år. Så det ble noen
strabasiøse turer av og til. Det
kunne blåse forferdelig ute ved
Stråholmen.
- Det er kollonialforretningen
som er lokomotivet på Valle.
Turistene skal kose seg litt når de
kommer på ferie. Det må vi ta
høyde for. Vi må også fokusere på
sesongen utenom høykonjukturene,
for vi må må ha med oss en stamme av gode medarbeidere hele året
igjennom. Det nytter ikke å starte
med blanke ark foran sesongene.
Så har vi fått til en av de råeste
isbarene som finnes. Vi har skobutikk, gavebutikk, maritime gjenstander, båtsport, og en veldig flott
klesforretning.
- Fremover kommer vi til å ønske
å sette Valle mer på kartet. Det
skal være en opplevelse å komme
hit. –Hvem var det som fant på å
sette på land en fiskeskøyte undrer
vi. – Det var nok arkitekten vår
Espen Eriksen. Han har vært med
oss hele tiden på de ulike utbyggingene og hatt en visjon for det vi
har foretatt oss arkitektonisk.
Derfor har da senteret blitt så
enhetlig og intimt. Begge sønnene
mine skal inn i virksomheten her
nå, og de skal få en annen sjef enn
meg. Jeg har fått med meg Kjetil
Eriksen i holdigselskapet. Det tror
jeg blir bedre for hele personalet.
Jeg har nok vært for utålmodig
med mange ting, sier Andersen. For
meg har Valle blitt en livsstil, og
jeg håper det blir slik i mange år
til, sier Andersen. – Var det mulig å
få tak i noe ved? spør en kunde. De
bebudede vedsekkene har enda
ikke dukket opp. Bernt vet råd. Ta
veden fra vedlaget mitt oppe, sier
han. Kjetil vet å sette pris på en
slik serviceminded innstilling.
Gressløk? Ta en saks og stikk hjem
til meg og klipp litt, sier Bernt.
Kjetil smiler. Det skal vanskelig
gjøres å overgå Bernt i kundeservice.
Tekst: Sigbjørn Larsen
Foto: Hugo Lande

Kjetil Eriksen
skal styre Valle

Kjetil Eriksen overtar som ny
”styrmann” for skuta på Valle.
Inne i kollonialforretningen er
styrhuset et velkjent kontor for
butikksjefen. Han vil utvikle personalsiden og butikkdriften
videre.
Det har vært gjort mye riktig
på Valle, men jeg tror også at vi
kan tilføre stedet stadig nye
kvaliteter sier økonomen som i
tillegg til å være butikksjef også
skal være leder for personalet.
– Jeg håper vi kan få til et godt
samarbeid og går ydmykt til
oppgaven sier Eriksen. Senteret
på Valle har blitt intimt og variert. kommer det fra en annen.
Jeg håper etter hvert at hele
senteret kan fungere bedre som
en enhet både med tilbud og
markedsføring sier Kjetil. Derfor
har vi blant annet valgt å knytte
oss til samarbeidet med hytteavisa Skjærgårdsliv. Vi har likt
konseptet og ser at avisen satser redaksjonelt. Det gjør den
interessant å lese for våre
kunder, og vi vil benytte avisen
aktivt i tiden fremover for å
informere våre gjester om nyheter og tilbud. Vi holder blant
annet på å utvikle et kurs og
konferansetilbud i samarbeid
med restauranten for større
grupper og selskaper som vi gleder oss til å få på plass. Flere
ting er på trappene. Det blir ikke
stille på Valle med det første.
Den nye styrmannen får mer en
nok å stikke ut kursen for framover.
Tekst: Sigbjørn Larsen
Foto: Hugo Lande
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NYHET! TARGA 42

Targa

4x4 på sjøen.
Targa er havets SUV
Er du en av dem som liker deg på sjøen hele året både i sol, regn og snø?
Setter du pris på å bevege deg ombord på en trygg måte,
med solide rekker og skansekledning?
Kanskje stå inne i T-skjorte når snøen fyker rundt styrhuset?
Eller i shorts på jagerbroen den ene varme sommerdagen?

TARGA 27.1

Er svaret ja på noe av dette bør du ta en nærmere titt på Targa.
Targabåtene leveres fra 23-42 fot med fartsområde opp til 45 knop.
Båtene kan skreddersys etter kundens behov og ønsker.
Vår nye 42 foter er klar for prøvekjøring.

TARGA 23

TARGA 31

TARGA 30

TARGA 37

TARGA LEVERES I STØRRELSENE 23 • 25.1 • 27.1 • 30 • 31 • 33 • 35 • 37 • 42
NYHET!

powered by:

Produsent:
OY Botnia Marin AB
FI-66101 Malax Finland
www.targa.fi

Importør:

Skjerkøyveien 54, 3960 Stathelle
Tlf: 35 96 87 50 Fax:35 96 87 51
E-mail: firmapost@trn.no
www.trn.no

TARGA 35

IMPORTØR AV: TARGA • GRAND BANKS • EASTBAY
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SKJÆRGÅRDSLIV

●

Vinterkonservering

●

Båtopplag

●

Service

●

Repararsjoner

●

Sommerbilparkering

Kenneth Tverråen

Tlf. 97 19 25 49

Fiskebutikken
Risør Fiskemottak ligger så langt ut
mot Skagerrak og havet det er mulig å
komme. Dermed er vi sentralt og best
mulig plassert når det gjelder å tilby
topp-kvalitet og rimelige priser av det vi
gjerne kaller havets delikatesser.
Festmat fra havet
Risør Fiskemottak har et cateringtilbud der vi
har den oppfatning at ingen kunde er for liten,
ingen kunde for stor. Vi tilbyr faste meny-opplegg, i tillegg spesialkomponerer vi selvsagt
også ut fra behov kunden måtte ha. Vi skaffer
det meste av fisk og sjømat.
Kaféen
Kaféen er i sommerhalvåret åpen for servering av
småretter, bassert på vårt utvalg av havets
delikatesser, med samme åpningstider som
fiskebutikken. Alle retter er priset til under hundre
kroner, kaféen har også øl- og vinrett.
Marina
Bensin, diesel og gass.
Blåskjellpakkeri
Distribusjon av skjellprodukter, Hjerteskjell, blåskjell og østers.

Risør Fiskemottak AS
Holmen Risør - Telefon 37 15 23 50 - Faks 37 15 21 85
www.fiskemottaket.no - mottaket@fiskemottaket.no
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Åpningstider:
Mandag - fredag
09.00 - 17.00
Lørdag
09.00 - 14.0
Søndag
stengt

SKJÆRGÅRDSLIV

Jeg forhandler vannfiltere

HÅKON BARLAND
Tlf. 40 85 67 81
E-post: hbc@xpost.no

DUSCHOspot DUSJKABINETT

Her avbildet i sølv profiler, klart herdet glass

• Profiler i sølv eller hvit til samme pris
• Klart herdet glass
• Dører med magnetlås
• Stor innstigningsbredde (50 cm)
• Lett å holde ren
• Toppbue i aluminium eller tilvalg i glass
• Enkel å montere
• Dusjgarnityr medfølger
• Armatur i tillegg

Kragerø Rørleggerforretning as
Kirkegaten 12, 3770 Kragerø, Tlf. 35 98 05 24 – Fax. 35 98 71 11
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Gunnarsholmen og Jomfruland er utpekt som
starthavner for Telemarkskanalen. Ved hjelp av
offentlige og private midler og med støtte fra EU
utføres det en rekke tiltak i havnene. Formålet
er blant annet å markedsføre Telemarkskanalen
i et område hvor lystbåttrafikken er økende.

Telemarkskanalen

starter i
Kragerø
Skjærgården og Kragerø benyttes
stadig oftere som stop over for båtfolk som skal reise videre oppover
Telemarkskanalen, sier havnesjef
Borgar Thorsen og prosjektleder
Elke Karlsen fra Kragerø Kommune.
Målsettingen er at noe av den økte
trafikken fra blant annet Holland,
Tyskland og Frankrike skal kanaliseres videre oppover til
Gaustadtoppen. På Jomfruland
vises blant annet utstillingen
”Vindu mot Skagerrak” som presenterer Telemarkskanalen. På
Gunnarsholmen gjennomføres det
steinlegging, utbedring av grøntarealene og baderampe for funksjonshemmede til bassenget.
Belegget på bunnen av bassenget
blir også utbedret. Faste grillplasser etableres og scenen utvides.
Det blir sandstrand på innsiden av
holmen og en oppgradering av
moloen ut til holmen med blant

annet belysning. En bro vil også
forbedre vannkvaliteten på innsiden av havnen.
- For båtturistene er Jomfruland
Fyr det første møtet med Telemark,
sier Thorsen og Karlsen. Fyret sees
i en avstand av 19 nautiske mil, og

lyset fra dette fyret er det første
signalet man får om at man nærmer seg kysten. På Jomfruland skal
grøntarealene utbedres blant annet
ved å plante busker og trær for å
beskytte for vind og erosjon.
Sikkerheten i havna styrkes ved en
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betongkant. Faste grillplasser og
benker vil øke trivselen. – Forslaget
til Kystledprosjektet om å lage til
overnattingsmuligheter i andre etasje i sjøbua vurderes også som
interessant forteller de to. Dette er
tiltak som vil gjøre det enda eklere

for folk å benytte havnene, og
disse havnene vil dermed bli ypperlige starthavner for
Telemarkskanalen, sier de.
Tekst: Sigbjørn Larsen
Foto: Hugo Lande
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eg har blitt mer og mer opptatt av gårdens sjel etter
hvert som årene går, sier
Øyvind Barland. Frukt og bær, innovative dyrkingsmetoder og åpenhet
til turister og folk flest, tror jeg er
sentrale elementer i den. Jeg husker fra da jeg var liten at det alltid
var mye folk her i sommersesongen, og at folk alltid var velkomne.
Øyvind Barland og kona Torild driver i dag den veldrevne og vakre

gården Barland, sammen med
barna Vanessa, Tomas, Ingrid
Marie og Kristian. Gården har
bevart mye av sin sjel, åpenheten,
gjestfriheten, innovasjonene og
den deilige frukthaven – Kragerøs
største.
- Det har vært dyrket epler på
Barland i nærmere 300 år, sier
Øyvind. For 20 år siden felte vi et
epletre som hadde 250 årringer!
Det var imidlertid bestefaren Jens

Barland som plantet grunnlaget for
dagens frukthaver. Rett før krigen
plantet han 100 epletrær. Etter
datidens målestokk var det en storstilt utplanting. Så overtok faren
Kåre gårdsdriften. Han var bare 1415 år gammel da han startet opp.
Kåre og kona Astrid utviklet gården
videre. Kåre fikk medalje av
Bondelaget for sin innsats på gården og så hele tiden etter nye
muligheter og forbedringer i frukt-
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dyrkningen. – Jeg har nok ikke
nådd opp i samme klasse når det
gjelder hans innovasjonsevne, sier
Øyvind beskjedent, men jeg har forsøkt å utvikle gården ytterligere. Vi
har 30 dekar med epler her nå, og
jeg har lagt til 10 etter at jeg overtok. – Gården blir nok dessverre
mer og mer en livsstil enn en
næringsvei nå til dags, selv om vi
også prøver å fornye oss. I de
senere årene har han startet med

blåbær som virker lovende. Og
turisme. For ikke å glemme opplevelsen som hyttegjester og andre
får med å plukke moreller fra treet
som selvplukk. – Det er jo helt
unikt for mange. Noen spiser kanskje mer enn de plukker. Enkelte
kommer i alle fall og vil betale litt
mer enn det de har fått med seg,
for det de har spist, ler Øyvind.
- Det som gjør forholdene for
fruktdyrking så optimale her på

SKJÆRGÅRDSLIV

Innerst i Kilsfjorden ligger
Barlandskilen. Kommer du
hit med båt passerer du et
av Kragerøs eldste hyttefelt på Knipen. Så kan du
ta turen oppover bakkene
til Barland. Mange er de
som gjerne legger et
besøk hit i jordbærtiden.
Kommer du litt tidligere på
sommeren kan du få med
deg epleblomstringen.
Gården Barland hos Torild
og Øyvind Barland i
Kjølebrønd er en av de få
fruktgårdene som er igjen i
Kragerø. Gården leverer
årlig 30 tonn epler og 10
tonn jordbær!

Barland er for det første terrenget
som skråner nedover i en slags
traktform til Barlandstjenna. Denne
innsjøen er også vidunderlig vakker
med et vell av vannliljer over vannspeilet sommerstid. – Dette vannet
regulerer temperaturen for hele
hagen på en god måte sier Øyvind.
I tillegg til at sjøen selvsagt også
gir god tilgang på naturlig vann til
vanningsanlegget. Innsjøen medvirker nemlig også til at det er var-

mere om natten og kaldere om
dagen enn det ellers ville ha vært.
Nå har han blant annet rød gravenstein, aroma, geneva early og july
red som eplesorter over i hellingene. Og jordbær.
Barlandsjordbærene er berømt for
sin gode smak, sitt fyldige og saftige fruktkjøtt, og har en størrelse
som kan få de fleste andre jordbær
til å rødme. – Du er jo i tillegg den
største fruktdyrkeren her omkring?

sier vi. – Ja, 1.86 på strømpelesten, kommer det kvikt fra Øyvind.
Han vil heller snakke om kona
Torild som han driver gården sammen med. Uten hennes innsats på
gården hadde vi ikke kunnet drive
som vi gjør. Vi driver dette som
familiebruk. Jeg kunne ikke hatt så
mange andre arbeidsoppgaver
utenfor gården hvis ikke også hun
hadde deltatt aktivt i gårdsdriften,
sier Øyvind. Gårdbruk blir en livs-
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stil. – Hva kommer egentlig navnet
Kjølebrønd av?, undrer vi. Det har
jo versert så mange slags teorier. Jeg tror rett og slett at det har med
den gamle, dype brønnen på
Kjølebrønd hovedgård å gjøre, sier
Øyvind. Denne brønnen var uvanlig
dyp og holdt melka uvanlig kald og
kjølig. Derav navnet. – Har du en
forklaring på navnet Barland også?
Jeg tror i alle fall ikke det kan ha
noe med bar-skog å gjøre, for det

er ikke uvanlig mye av det her, snarere er det mye løvtrær. Jeg har
hørt at Bard skal være et gammelt
ord for kant og at gården ligger på
en egg eller kant, og at det gamle
navnet kan ha vært Bard-land. Men
dette har jeg ikke funnet noe sted,
så det må bare bli en av flere mulige forklaringer, sier Øyvind.
Tekst: Sigbjørn Larsen
Foto: Hugo Lande
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PERNILLES
RENHOLD

DU FINNER OSS YTTERST VED HAVET!
Kragerøterna og Braatøprammen er spesialitetene
FØR

ETTER

3770 Kragerø – Tlf. 958 16 153

LEI AV Å GJØRE RENT?

* Ring oss så klargjør vi hytta for deg
* Vi kan også gjøre rent mens du er på hytta
* Lang erfaring
* Høy kvalitet

OMBYGGING – REP. OG RESTAURERING AV TREBÅTER
VINTEROPPLAG MED OPPUSSING
BÅTBYGGERIET DER TRADISJONER FØRES VIDERE

Braatø Trebåtbyggeri & Rep.
Tømrerm.
R. Braatø

3780 Skåtøy – Tlf. 35 99 12 54 / 480 03 610
www.trebaatbyggeri.no – E-mail: info@trebaatbyggeri.no
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DYKKER OG ENTREPRENØRFIRMA
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S
0cm
skilt 20X4 mva.
298,- eks./

● Alt

i brygger og undervannsarbeide
● Sprengning under vann
● Boring
● Sjekk/kontroll av Moringer
● Bergningsarbeide
Telefon:
E-post:

35 98 29 57
Mobil: 908 53 119
c-pontop@online.no
Kragerøveien 115
Tlf. 35 98 83 00

Kalstadveien 3, 3770 Kragerø

Her ser du en av
våre parkbenker
på Jens Lauersøns
Plass i Kragerø
sentrum!
Sittegruppe
Blomsterkasser og
blomsterampler

Gårdsbenk

Pynt opp i hagen
og på hytta!

Antikkbenk

Kragerø Industri og Service AS er en bedrift for mennesker i utvikling. Bedriften ble etablert i 1983 og gir
tilbud om varig tilrettelagt arbeid, arbeidsavklaring
og arbeidstrening. Bedriften yter også bistand til personer som ønsker arbeid på ordinære arbeidsplasser.
Kragerø Industri og Service AS er lokalisert på 4

Vi har
DET DU TRENGER!

steder: Hovedbedriften holder til på Hestøya 2 km. fra
Kragerø sentrum. Avdelingen Toppen Bruk holder til
på Fikkjebakke i Sannidal. Gjenbruksbutikken Ekko
holder til i Kragerø sentrum og vedlagring er
etablert på Hiis/Roland.

Lovisenbergveien 12, 3770 Kragerø
Tlf. 35 98 66 80 Fax 35 98 18 89
E-post: post@krageroindustri.no
www.krageroindustri.no

Åpningstider fra ST.HANS.: MANDAG–FREDAG 9–17 – LØRDAG 9–14
ÅPENT: MANDAG–FREDAG 9–20 – LØRDAG 9–16 – SØNDAG 12–16

Bo Grønt Sannidal
Hagesenter

Kragerø Industri og Service har en rekke ulike avdelinger: • Snekkerverksted • Møbeltapetseringsverksted • Trekking av båtputer
• Vedavdeling • Sømavdeling • Vaskeri • Tekstiltrykkeri • Vaktmestertjeneste • Frukt • EKKO-Gjenbruksbutikk

Tlf. 35 99 09 00
www.bogront.no
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1. etg.:

Disney

SLIPPERS
00

Kom og se vårt store
utvalg i badetøy!
vi har alle str. – både til
ung og voksen
2. etg.:

59

Stort utvalg i voksduk for ute- og innebruk
NERVØS FLØYEL kr. 30,- pr. m
Mye nytt i gardiner for hytte og hus
alt i gardinoppheng fra KIRSCH og VISTA

5950
BIKINI
12950
barn Fra
barn Fra

Kjempetøffe

Søte
Tropical Leaf TW

BADEDRAKTER

SOLKJOLER T-SKJORTER/
SHORTS

249

00

Fra

15900

gutt
Pr. del

TORSDAG ÅPENT TIL KL. 18

Lille EVENSEN

H. EVENSEN A/S
UNGDOM – DAME – UNDERTØY – BOLIGTEKSTILER

SENGETØY - BARNEKLÆR - 14 ÅR

Tlf. 35 98 14 14 – Åpningstider: 9–16 (10–14) Torsdag 9–18

ÅPENT HVER DAG 9–16 (10–14) - Tlf. 35 98 39 44

Når det gjelder

ELEKTRISKE INSTALLASJONER
OG REPARASJONER gå til fagmannen
G

Aut. i Kragerø, Drangedal
og Skagerak Energi A/S

EL-TEK

G

974
Etbl. 1

Aut. installatør

CONTAINERUTLEIE

Utleie av containere i flere størrelser og typer
G Godkjent sorteringsanlegg
G Profesjonell, lokal og forskriftsmessig håndtering
Pris etter type avfall og vekt G Topp kvalitet og service
G Transportoppdrag med krok, lift eller kranbil

ger
for boli
strier
og indu

Tlf. 35 98 22 50 G Mob. 932 20 940

3790 Helle – Tlf. 35 98 80 25 – Fax: 35 98 10 85 – Mob. tlf. 481 42 227

Trelast

●

Byggevarer

Alltid gode tilbud på byggevarer
Individuell service
● Meget konkurransedyktige priser
● Utkjøring
● Dyktige medarbeidere
● Faglige veiledning
●
●

Fossing, 3790 Helle

galleri nicolines hus

Tlf. 35 98 84 49 / 906 63 266

samtidskunst og designar tikler
91 32 87 83

• Maskinstein
• Håndstein
• Forblendingsstein
• Trappetrinn
• Hageheller
• Tramheller

www.krageronaturstein.no

17.06-06.07

per kleiva

08.07-24.07

kjell nupen,
elisabeth bjørnsen werp
nico widerberg
magne furuholmen

26.07-10.08

gro fraas

åpningstider: man-fre 11-16.30 lør 11-15
stines bakke 5, 3770 kragerø tlf. 35 98 31 47
30

35 98 04 11
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ARKITEKTHUSET KRAGERØ AS
MORTEN LUNØE SIVILARKITEKT MNAL NPA
P. A. HEUCHSGATE 13 – 3770 KRAGERØ
Hus og hytter – Større prosjekter – Nybygg og tilbygg
Rehabililtering – Prosjektering – Byggemelding og oppfølging
Reguleringsplaner/bebyggelsesplaner – Eiendomsutvikling

Telefon: 35 98 33 00 – post@arkitekthuset-kragero.no
www.arkitekthuset-kragero.no

FOR MER INFO:
TA KONTAKT MED OTTO PÅ: ottohegnar@hotmail.com
ELLER TELEFON -48 05 44 50

Kirkegata 5 tlf. 35 98 16 70

Tlf: 35 98 11 77

ÅPNINGSTIDER
man. fre.
10.00-18.00
lørdag
10.00-17.00

ÅPNINGSTIDER
man. tors. fre.
09.30-16.00
onsdag
15.00-20.00
lørdag
etter avtale
tirsdag
stengt

SIVS FRISØR
DAME - HERRE

Tlf: 35 99 05 80

anbefaler produkter til ditt hår

DAME- OG HERREFRISØR

Tlf: 948 36 603
ÅPNINGSTIDER

Femina
FRISØRSALONG

ne an

DAME- OG HERREFRISØR

Tlf: 35 98 91 50 Ida/Anette

SALONG

FRISØRHJØRNET
STORGT.2

T lf

. 35 98 11 74

RENÈE
TANGEN - SANNIDAL

Tlf. 35 99 23 04

ÅPNINGSTIDER
man. fre.
09.00-16.00
lørdag
09.00-14.00

Mayu - M

ar
it

stengt
10.00-16.00
etter avtale
SALONG

FRISØR OG STYLIST

Torvgata 8
Tlf: 35 98 39 92

a

H

Tlf: 986 25 795

mandag
tirs. fre.
lørdag

Suwannee´s
Frisørsalong

DAME - HERRE

DAME - HERRE - ALT I HÅRPLEIE

Tlf: 35 98 01 88

Sannidal jernbanestasjon
Tlf: 35 98 79 05

DAME - HERRE
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Stines Bakke,
tlf. 35 98 18 68
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KRAGERØ FJORDBÅTSELSKAP AS
– en positiv opplevelse!
Torvg. 1, 3770 • Kragerø Tlf.: 40 00 58 58 • Faks.: 35 98 01 01 • www.fjordbat.no • post@fjordbat.no

Grønne avganger = M/F Kragerø – Blå avganger = Jesper
I tillegg kjører vi taxibåt fra Kragerø til Jomfruland kl. 08.30 mandag-lørdag.
Fra Jomfruland til Kragerø går det taxibåt kl. 07.30 og 09.00 mandag-fredag.
Det går også taxibåt fra Jomfruland til Kragerø kl. 09.00 lørdag.
Forøvrig bør du sjekke våre andre fantastiske destinasjoner på www.fjordbat.no. Du kan også ringe ruteopplysningen 177
eller lese våre rutetabeller. Trenger du taxibåt? Da ringer du 40 00 58 59.
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S MMERKAMPANJE
ASKELADDEN 435 Lite m/30 hk

ASKELADDEN 535 Invader
m/90 og teakstyle

Spar kr. 32.900

Spar kr. 6.700

NÅ

NÅ

245.000,-

ASKELADDEN 615

77.000,-

med toplinpakke og 115 Optimax

ASKELADDEN 445 Chaser m/50 4t
og kalesje

Spar kr. 37.100

NÅ

342.000,-

ASKELADDEN 605
med toplinpakke og 150 Optimax

Spar kr. 12.900

NÅ

147.000,-

ASKELADDEN 535
Bowrider m/90 hk og teakstyle

Spar kr. 38.300

NÅ

343.000,-

MOTORER
2-takt
4-takt
5M
6.490,- F6M 7.900,5ML 6.790,- F6ML 8.290,-

Spar kr. 33.900

NÅ

10M 12.700,- F9,9M 16.990,10ML 14.390,- F9,9ML17.390,-

247.000,-

BÅTER PÅ LAGER

33

G 645 Beetle m/topline/Mercruiser 116 diesel
G 27 m/topline/Mercruiser 191 diesel
G 805 Commuter m/topline/Mercruiser 306 diesel

SKJÆRGÅRDSLIV

KragerøExpressen

via Grenland daglig

KRAGERØ – OSLO – KRAGERØ

Tlf. 97 05 15 10
Lancaster Oscar

de la Renta

SOLKREM
Faktor 8
Før 219,–

DEOSTICK

119

00

Før 195,–

99

00

Boss dusjsåper for herre og dame
Før 160,–

99

00

Kragerø Tlf.: 35 98 16 11

Terra Eiendomsmegling - Kragerø
FOSSING - KRAGERØ
Stor hytte, solrikt og sjønært beliggende. Eiendommen har bilvei frem og båtplass.
Prisantydning.:
Kr. 2.350.000,- + omk.
Bta/boa:
Ca. 200/166 m2
Byggår:
1992
Tomt:
Ca. 900 m2, festet
Visning:
Etter avtale med megler
Megler:
Ronny Jørstad, Tlf. 41 32 08 88

w w w. t e r r a e i e n d o m . n o / k r a g e r ø

STØLEFJORDEN - KRAGERØSKJÆRGÅRDEN
Fantastisk strandeiendom nær Portør svært solrikt beligg. 12mål eiet tomt og 200 m strandlinje!
Prisant.:
Kr. 6.500.000,- + omk.
Bta/boa:
Ca. 65/60 m2
Byggår:
1955
Tomt:
Ca. 12000 m2, eiet.
Ca. 200 m strandlinje!
Visning:
Etter avtale med megler
Megler:
Ronny Jørstad, Tlf. 41 32 08 88

w w w. t e r r a e i e n d o m . n o / k r a g e r ø

w w w. t e r r a e i e n d o m . n o / k r a g e r ø

K i r ke g a t e n 2 6 , 3 7 7 0 K r a g e r ø

Tlf: 35 98 68 18
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SØRLANDSEkspressen
Ofte …

… og billig!

Inntil 11 avganger daglig
mellom Oslo og Kristiansand

Grønne avganger (max 149,-)
og gunstige tur/retur-priser

190 Sørlandsekspressen Kristiansand – Grenland – Oslo
01.05.06 – 05.11.06 DX67 DX7 D
D
D
D
Kristiansand rb.st. .....0345 0500 0600 0700 0800 1000
Bjørndalssletta.............0348p 0503p 0603p 0703p 0803p 1003p
Håneskrysset E18 ........0353p 0508p 0608p 0708p 0808p 1008p
Quality Hotell...............0355p 0510p 0610p 0710p 0810p 1010p
Vestre Vallesverd.........0400p 0515p 0615p 0715p 0815p 1015p
Viadukten Lillesand ....0410p 0525p 0625p 0725p 0825p 1025p
Tingsaker Hydro Tex...0415p 0530p 0630p 0730p 0830p 1030p
Omre .............................0420p 0535p 0635p 0735p 0835p 1035p
Grimstad rb.st. .............0435p 0550p 0650p 0750p 0850p 1050p
Nedenes........................0445p 0600p 0700p 0800p 0900p 1100p
avg. Arendal busst. C ...0450 0555 0655 0755 0855 1055
ank. Harebakken busst.0500 0605 0705 0805 0905 1105
Harebakken busst. ....0500p 0615p 0715p 0815p 0915p 1115p
Dalen .............................0505 0620 0720 0820 0920 1120
Fiansvingen..................0518 0633 0733 0833 0933 1133
Songe ............................0525 0640 0740 0840 0940 1140
avg. Tvedestrand rb.st.
0725d 0830d 0930 1130
ank. Vinterkjær .............
0745d 0850d 0950 1150
avg. Risør rb.st. .............
0625d 0725d 0825 0920 1120
ank. Vinterkjær .............
0645d 0745d 0845 0940 1140
Vinterkjær ...................0530 0650 0750 0850 0950 1150
avg. Vinterkjær .............
0850 0950 1150
ank. Risør rb.st. .............
0910 1010 1210
Brokelandsheia E18 ....0538 0658 0758 0858 0958 1158
avg. Kragerø rb.st.........
0645d 0745d 0845 0945 1145
ank. Tangen ..................
0710d 0810d 0910 1010 1210
Tangen .........................0550 0710 0810 0910 1010 1210
avg. Tangen ..................
0715d 0815d 0915 1015 1215
ank. Kragerø rb.st.........
0740d 0840d 0940 1040 1240
avg. Stathelle (P4) ........
0735d 0835d 0935c 1035c 1235c
ank. Rugtvedt Esso .......
0740d 0840d 0940c 1040c 1240c
Rugtvedt Esso.............0620 0750 0850 0950 1050 1250
avg. Rugtvedt Esso .......0650 0750d 0850c 0950c 1050c 1250c
ank. Stathelle................0655 0755d 0855c 0955c 1055c 1255c
Skjelsvik Herøyavn......0628 0758 0858 0958 1058 1258
Fokserød Shell .............0710a 0840a 0940a 1040a 1140a 1340a
Kopstad.........................0735a 0905a 1005a 1105a 1205a 1405a
Kjellstad Shell ..............0805a 0935a 1035a 1135a 1235a 1435a
Høvik krk.......................0825a 0955a 1055a 1155a 1255a 1455a
Lysaker..........................0830a 1000a 1100a 1200a 1300a 1500a
Sjølyst............................0835a 1005a 1105a 1205a 1305a 1505a
Oslo Bussterminal .....0845 1010 1110 1210 1310 1510
Grønne avganger (maxpris kr 149,-)
Mandag-Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag
D = daglig X = unntatt 5 =fredag 6 = lørdag 7 = søndag
a. Bare for avstigning.
b. Ikke dag 6 (lørdag).
c. Ikke dag 7 (søndag).
d. Ikke dag 6 og 7 (lørdag og søndag).
p. Bare for påstigning.

•

•
•

•

D
1200
1203p
1208p
1210p
1215p
1225p
1230p
1235p
1250p
1300p
1255
1305
1315p
1320
1333
1340
1330
1350
1320
1340
1350
1350
1410
1358
1345
1410
1410
1415
1440
1435c
1440c
1450
1450c
1455c
1458
1540a
1605a
1635a
1655a
1700a
1705a
1710

D
1400
1403p
1408p
1410p
1415p
1425p
1430p
1435p
1450p
1500p
1455
1505
1515p
1520
1533
1540
1530
1550
1520
1540
1550
1550
1610
1558
1545
1610
1610
1615
1640
1635c
1640c
1650
1650d
1655d
1658
1740a
1805a
1835a
1855a
1900a
1905a
1910

D
1600
1603p
1608p
1610p
1615p
1625p
1630p
1635p
1650p
1700p
1655
1705
1715p
1720
1733
1740
1730
1750
1720
1740
1750
1750
1810
1758
1745
1810
1810
1815
1840
1835d
1840d
1850
1850d
1855d
1858
1940a
2005a
2035a
2055a
2100a
2105a
2110

•

DX6
1800
1803p
1808p
1810p
1815p
1825p
1830p
1835p
1850p
1900p
1855
1905
1915p
1920
1933
1940
1930
1950
1920
1940
1950
1950
2010
1958
1945
2010
2010
2015
2040
2035d
2040d
2050
2050d
2055d
2058
2140a
2205a
2235a
2255a
2300a
2305a
2310

•
•
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2000
2003p
2008p
2010p
2015p
2025p
2030p
2035p
2050p
2100p
2055
2105
2115p
2120
2133
2140
2130
2150
2120
2140
2150
2150
2210
2158

2210

2235d
2240d
2250
2250d
2255d
2258
2340a
0005a
0035a
0055a
0100a
0105a
0110

•

01.05.06 – 05.11.06 DX7 D
D
Oslo Bussterminal .....0615 0815 1015
Sjølyst v/Statoil............0620p 0820p 1020p
Lysaker jb.st. ................0625p 0825p 1025p
Ramstadsletta..............0630p 0830p 1030p
Kjellstad Statoil............0650p 0850p 1050p
Kopstad.........................0720p 0920p 1120p
Fokserød Shell .............0750p 0950p 1150p
Skjelsvik Herøyavn......0825 1025 1225
avg. Stathelle (P4) ........0835 1035c 1235c
ank. Rugtvedt Esso .......0840 1040c 1240c
Rugtvedt Esso.............0845 1045 1245
avg. Rugtvedt Esso .......0850 1050c 1250c
ank. Stathelle................0855 1055c 1255c
avg. Kragerø rb.st.........0845 1045 1245
ank. Tangen ..................0910 1110 1310
Tangen .........................0910 1110 1310
avg. Tangen ..................0915 1115 1315
ank. Kragerø rb.st.........0940 1140 1340
Brokelandsheia E18 ....0920 1120 1320
avg. Risør rb.st. .............0920 1120 1320
ank. Vinterkjær .............0935 1135 1335
Vinterkjær ...................0935 1135 1335
avg. Vinterkjær .............0950 1150 1350
ank. Risør rb.st. .............1010 1210 1410
avg. Vinterkjær .............0940 1140 1340
ank. Tvedestrand rb.st. 1000 1200 1400
Songe ............................0938 1138 1338
Fiansvingen..................0947 1147 1347
Dalen .............................0955 1155 1355
Harebakken busst. ....1010a 1210a 1410a
avg. Harebakken busst.1025 1225 1425
ank. Arendal bussterm.1035 1235 1435
Nedenes........................1020a 1220a 1420a
Grimstad rb.st. .............1035a 1235a 1435a
Omre .............................1045a 1245a 1445a
Tingsaker Hydro Tex...1055a 1255a 1455a
Viadukten Lillesand ....1057a 1257a 1457a
Vestre Vallesverd.........1105a 1305a 1505a
Dyreparken...................1110a 1310a 1510a
Håneskrysset E18 ........1115a 1315a 1515a
Bjørndalssletta.............1120a 1320a 1520a
Kristiansand rb.st. .....1125 1325 1525
Grønne avganger (maxpris kr 149,-)
Mandag-Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

•
•
•

D
1215
1220p
1225p
1230p
1250p
1320p
1350p
1425
1435c
1440c
1445
1450c
1455c
1445
1510
1510
1515
1540
1520
1520
1535
1535
1550
1610
1540
1600
1538
1547
1555
1610a
1625
1635
1620a
1635a
1645a
1655a
1657a
1705a
1710a
1715a
1720a
1725

D
1315
1320p
1325p
1330p
1350p
1420p
1450p
1525
1535c
1540c
1545
1550c
1555c
1545
1610
1610
1615
1640
1620
1620
1635
1635
1635
1655
1640d
1700d
1638
1647
1655
1710a
1725
1735
1720a
1735a
1745a
1755a
1757a
1805a
1810a
1815a
1820a
1825

D
1415
1420p
1425p
1430p
1450p
1520p
1550p
1625
1635c
1640c
1645
1650d
1655d
1645
1710
1710
1715
1740
1720
1720
1735
1735
1750
1810
1740
1800
1738
1747
1755
1810a
1825
1835
1820a
1835a
1845a
1855a
1857a
1905a
1910a
1915a
1920a
1925

D
1515
1520p
1525p
1530p
1550p
1620p
1650p
1725
1735d
1740d
1745
1750d
1755d
1745
1810
1810
1815
1840
1820

1835
1835b
1855b
1840
1900
1838
1847
1855
1910a
1925
1935
1920a
1935a
1945a
1955a
1957a
2005a
2010a
2015a
2020a
2025

D
1615
1620p
1625p
1630p
1650p
1720p
1750p
1825
1835d
1840d
1845
1850d
1855d
1845
1910
1910
1915
1940
1920
1920
1935
1935
1950
2010
1940
2000
1938
1947
1955
2010a
2025
2035
2020a
2035a
2045a
2055a
2057a
2105a
2110a
2115a
2120a
2125

D
1815
1820p
1825p
1830p
1850p
1920p
1950p
2025
2035d
2040d
2045
2050d
2055d
2045b
2110b
2110
2115b
2140b
2120
2120b
2135b
2135
2150b
2210b
2140b
2200b
2138
2147
2155
2210a
2225
2235
2220a
2235a
2245a
2255a
2257a
2305a
2310a
2315a
2320a
2325

•

190 stopper kun på holdeplassene angitt i rutetabellen.
Sørlandsekspressen har også 2 daglige avganger til og fra Sarpsborg (

DX6
2015
2020p
2025p
2030p
2050p
2120p
2150p
2225
2235d
2240d
2245
2250d
2255d

0045

2310 0110

2320 0120

2335 0135

2338
2347
2355
0010a

0138
0147
0155
0210a

0020a
0035a
0045a
0055a
0057a
0105a
0110a
0115a
0120a
0125

0220a
0235a
0245a
0255a
0257a
0305a
0310a
0315a
0320a
0325

•
•
•

•
•

210).

Ruteinfo: tlf. 177
www.nor-way.no
Vi skal samme veien
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57
2215
2220p
2225p
2230p
2250p
2320p
2350p
0025
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 JULI
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 AUG
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KL 
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KL 
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'AUTEFALL &ELLESGUDSTJENESTE
3TANGNES &RILUFTSGUDSTJENESTE
+VELDSGUDSTJENESTE
/SPEVIKA V 0ORTR &RILUFTSGT
3KÌTY KIRKE $ÌP
+RAGER KIRKE
!NKERPLASSEN *OMFRULAND
3TLE KIRKE 3OMMERKONSERT
3TRÌHOLMEN &RILUFTSGUDSTJ
+RAGER KIRKE
3TLE KIRKE
+RAGER KIRKE
+RAGER KIRKE
,ANGY KIRKEGÌRD
+RAGER KIRKE
3TLE KIRKE

1998-2006

'UNNAR 0RESTEGÌRD
-ICHAEL 7OHLENBERG
(ARALD 'ULSTAD
(ARALD 'ULSTAD
(ARALD -ONSEN
6IKAR
(ARALD -ONSEN
!NNE 4URID !PLAND
(ARALD 'ULSTAD
(ARALD 'ULSTAD
(ARALD -ONSEN
!NNE 4URID !PLAND
!NNE 4URID !PLAND
(ARALD -ONSEN
(ARALD 'ULSTAD
(ARALD -ONSEN

– med et
glimt i øyet...

Fyrmesterhagen

Kragerø, Jomfruland

&2),5&43'5$34*%.%34%2

MANDAG 17. JULI

3TANGNES 'UDSTJENESTEN lNNER STED JUNI KL 4URISTFORENINGEN STÌR FOR KAFFE OG VAmER
/SPEVIKA 'UDSTJENESTEN lNNER STED JULI KL 4AXIBÌT FRA BYEN TAXIBRYGGA KL
*OMFRULAND 3TEDET ER INNVIET OG VIGSLET FOR GUDSTJENESTER SOMMERSTID 'UDSTJENESTEN lNNER STED
 JULI OG 4AXIBÌT GÌR FRA TAXIBRYGGA I +RAGER KL
3TRÌHOLMEN 'UDSTJENESTEN lNNER STED  JULI KL 4AXIBÌT FRA BYEN KL
,ANGY KIRKEGÌRD 'UDSTJENESTEN lNNER STED  AUG KL 4AXIBÌT FRA BYEN KL 

LARS LILLOLI-STENBERG
ONSDAG 19. JU

MADRUGADA

+2!'%2 +)2+%
+IRKEN ER ÌPEN FOR BESKENDE TIRSDAG LRDAG KL  I JULI MÌNED
+ONSERTER
.OEN FORMIDDAGSKONSERTER CA  MIN VED ORGANISTENE TIRSDAG OG TORSDAG KL I JULI 3E OPPSLAG
JULI KL "ENTE $OBBEDAL OG 2OBERT #ARDING
JULI KL  /PERAGUTTENE !NDERS 6ANGEN *AN %RIK &ILLAN !RILD "AKKE 4ROND +LEVEN PIANO
JULI KL (ANNA -ARIE #ARDING OG 2OBERT #ARDING
&LERE KONSERTER SE OPPSLAG VED KIRKEN OG AVERTERING I LOKALAVISENE

FREDAG 21. JULI

DI DERRmE/ Jo Nesbø
SØNDAG 23. JULI

GöRAN FRISTORP

Billettsalg: Posten og Kragerø Turistkontor
Transport: Kontakt Kragerø Turistkontor

Mere info: www.jubel.no
Tlf: 911 97 538

3+¯49 +)2+%
¯PEN KIRKE %NKELTE DAGER I JULI 3E NRMERE ANNONSERING
5TSTILLING I VINTERKIRKEN V %VA VON (ANNO
+ONSERTER
6ISEFESTIVALEN   JULI +IRKEKONSERT JULI KL  !RJA 3AJIONMAA
,RDAG AUGUST 3YVSANGERNE

Berg – Kragerø Museum

34,% +)2+%
¯PEN KIRKE FOR BESKENDE HVER MANDAG I JULI KL   'RATIS VAmER OG KAFFE 3ALG AV KIRKE
HEFTE0IANOORGELRESITASJONER
/NSDAG  JULI KL +IRKERINGENS SOMMERMARKED  BASAR VED 3TLE KIRKE

Sommerprogram Berg–Kragerø Museum 2006
Faste utstillinger på Berg
”Vår ære og vår makt” (ny utstilling om Kragerøs sjøfartshistorie)
”Tangen Verft (ny utstilling om det nedlagte
Tangen Verft gjennom 50 år)
”Fra Kragerø til Rio” (isskjæring og iseksport i
Kragerø ca. 1835 – 1965)
”Stil og mote 1500 – 1950”
”Den rustne eikes sykkelsamling” (sykkelen gjennom 150 år)
”Jeias verden” – omvisning i hovedbygningen på lystgården Berg)

+ONSERTER
3NDAG  *ULI KL 3OMMERKONSERT -ANGE UTVERE  3E AVERTERING OG PLAKATER
-ANDAG JULI KL 3OMMERBLUES 49TTERB OG *ON 5LTVEDT
-ANDAG JULI KL +IRKEKONSERT ,VLIE (IDLE
3E PLAKATER OG AVERTERING I LOKALAVISENE 

3!..)$!, +)2+%
4MRET KORSKIRKE FRA  ,IGGER VED DEN GAMLE SRLANDSKE HOVEDVEI $ET HAR VRT KIRKE I 3ANNIDAL
SIDEN  TALLET ) DEN NÌVRENDE KIRKEN lNNES GAMLE GJENSANDER FRA TIDLIGERE STAVKIRKE

(%,,%+)2+%.
%N MODERNE ARBEIDSKIRKE MED  SITTEPLASSER (ER DRIVES ET OMFATTENDE ARBEID MED GUDSTJENESTER
KORARBEID OG ANNET BARNEARBEID

Skiftende utstillinger på Berg
4.6. – 31.8.: ”Malerier forteller” (Malerier av kjente og ukjente
malere med motiver fra Kragerø og Kragerø-distriktet, hentet fra
journalist Jimmy Åsens spalte med samme navn i Kragerø Blad
Vestmar)
Kittelsenhuset
”Th. Kittelsen – tusenkunstneren fra Kragerø” (ny utstilling som
viser bredden i Kittelsens produksjon)
Arrangementer
22.8.06: ”Jeias dag” (Museets venneforening inviterer til gammeldags hageselskap for store og små i parken på Berg)
Åpningstider Berg: 1.6.–31.8. tir–søn 12–17, ellers tir–fre 12–15
eller etter avtale.
Åpningstider Kittelsenhuset: 24.6.– 12.8. tir-lør 12-16, ellers etter avtale.

'/$ +2!'%2 3/--%2
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07.06 – 05.07 Turid Schelver
Maleri
08.07 – 19.07 Knut Odden og Anne Breivik
Skulptur / grafikk
22.07 – 02.08 Ingun Dahlin
Keramikk
16.09 - 01.10 Kragerø Malerklubb Maleri
09.12 – 23.12 Telemarksutstillingen 2006

Åpningstider:
Alle dager kl. 12.00 - 15.00
Torsdager til kl. 17.00

Skåtøy
Vise- og Poesifestival
12.–15. juli 2006
For sjette år på rad (12-15. juli)
arrangeres festival på Skåtøy,
denne vakre øya i Kragerøs
skjærgård. Festivalen går over
tre dager (torsdag, fredag og lørdag) med et
program, nå
som før, i tråd
med Skåtøys
sangpoet
Alf Cranner's
oppstakede kurs. Selve festivalen
starter torsdag kveld med kirkekonsert, etterfulgt av konserter
og forestillinger fredag og lørdag
i teltet på festivalplassen.
I tilegg til det kunstneriske
serveres Anettes utsøkte
skalldyrsuppe og andre
delikatesser. Vi kan også skryte
av rene doer med blomster og
poesi på veggene.
Vi ønsker at høy kvalitet skal
prege festivalen vår og at
musikk og poesi skal stå i
høysetet. Arrangør er stiftelsen
«Skåtøy Vise og Poesifestival», i
samarbeid med Skåtøy Vel,
Skåtøy Kafé & Galleri og
Skåtøy Menighetsråd.

Ca. kl. 20.00: Konsert

BENTE KURE OG
LEIF ERNSTSEN
Kjent dansk duo
med flere CD-utgivelser

Programmet

Ca. kl. 21.30: Konsert

Onsdag 12. juli:
Sang og tolkningskurs med Meyer og Øverli.
Egen påmelding og betaling.
(Se våre hjemmesider på: www.skatoy-visefestival.org)

Bente Kure og Leif Ernstsen

MICHAEL WIEHE
m/musikere
Michael Wiehe

Onsdag 12. juli: Oppvarmings-JAM på

Lørdag 15. juli

Skåtøy Kafé og Galleri – hvis DU tar med
gitaren og synger noen viser for oss!
Overraskelser kan forekomme!

i Festivalteltet

Kl. 15.30: Familieforestilling

GEIRR LYSTRUP:
«Sangen om Yebo»

Torsdag 13. juli kl. 19.00:
Kirkekonsert i Skåtøy kirke
ARJA SAIJONMAA:

Lars Bremnes

«Strofer i sommerkvelden»

Ca. kl. 17.30: Konsert
LARS BREMNES m/band

Geir Lystrup

Ca. kl. 19.30: Konsert

KAROLINE KRÜGER og ATLE HALSTENSEN:
«De to stemmer»

Fredag 14. juli i Festivalteltet
Kl. 17.00: Konsert

Dikt av André Bjerke

«Norske Perler med
KIRSTI CARR»

Ca. kl. 21.00: Konsert

MATPACKERS
Ca. kl. 18.30: Konsert

OVE RØSBAK og TOM LUND:

Matpackers

«Er det lenger hit enn dit?»
Tom Lund

Folkrock-inspirert band
fra sørvestlandet

Karoline Krüger og Atle Halstensen

Ca. kl. 23.00 fredag og lørdag avsluttes kvelden med JAM på Skåtøy Kafé & Galleri –
hvis DU tar med gitaren og synger noen viser for oss! Overraskelser kan forekomme!

Ove Røsbak

Bill.salg fra 10. april på Posten, Skåtøy Kafé & Galleri og
Turistkontoret. Begrenset antall!!!
Kirkekonsert torsdag kr. 250,Dagsbillett kr. 300,- Weekend-billett fredag og lørdag kr. 500,–
Billett til familieforestilling lørdag kr. 50,-.
Det settes opp festivalbåt fra Kragerø.
www.skatoy-visefestival.org
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- Se her, sier hun og peker på et
bilde av en Kragerøterne som ligger og dupper på stille vann nedenfor hytta. Den heter
“Forventningen”. Den ligger og
venter på en ny seiltur. Vi rodde og
vi seilte og vi padlet. Ikke sånn
sprrrtttt. Hun lager påhengsmotorlyd med munnen. Min mann Fred
laget en dobbelkajakk. Med den
padlet vi fra Strømstad til Lyngør
og hjem igjen til Lier.

Mellom brusende seil
Fru Bugge har skrevet ned mange
av sine skjærgårdsopplevelser. De
har det blitt mange av. I skrivestuen henger det også en stor plakat
av seilskuta Statsråd Lehmkul. Folk i skjærgården har havet og
horisonten som en del av sin identitet, sier Lisken. - Horisontene lokker og sier: - Kom, kom nå!
Horisonten representerer for meg
drøm, lengsel og liv. Sønnesønnen
min stod oppe i en av de tre femti
meter høye mastene, mellom toogtyve brusende seil, og speidet mot
horisonten. - Da tenkte jeg på deg,
bestemor, sa han. De seilte hjem
fra Sør-Amerika til Bergen. Kaia var
full av folk og TV. 99 av kadettene
stod i arbeidstøy ved rekka. En av
dem ropte: - Er Rigmor der? - Ja,
lød svaret fra kaia. Så kom kadett
nummer 100 i sin fineste gallauniform ned “gangwayen” med hvite
hansker og sølvsabel og la seg på
kne og fridde! Det var litt av en
avslutning på toktet!

Vidunderlige mennesker
- Men nå var det Kragerø vi skulle
snakke om, sier hun. Jeg vil snakke
om alle de vidunderlige menneskene jeg møtte der. Jens Hafredal
var kjøpmann på den vesle butikken på Valle. En skikkelig gammel
butikk, der kjøpmannen betjente
sine kunder bak disken. På bua til
Jens var det alltid liv og røre. Han
hadde så vakker kone og de hadde
så mange barn. Jeg husker Timann

Fru Bugge, eller Lisken blant venner, kom
til Kragerø i 1949. Familien har sitt
landsted på Treskallen i
Kragerøskjærgården. Nå er hun 89 år
gammel. Hennes erindringer om
skjærgårdslivet er som et stykke poesi.
Det fineste utrykket hun vet er “Kom
snart igjen.” - Det pleier taxibåtfører
Bjørn Halvorsen å si til meg når han
setter meg i land på Halsen, sier hun.
- Er det ikke vakkert? Du er ønsket.
Du er velkommen tilbake.
og Ellef og Tollef. Lisken ler høyt.
Det gjør hun ofte. Han inviterte oss
ovenpå til kaffe ved flere anledninger. Slik kunne en kjøpmann
gjøre den gangen. De hadde tid.

Svømte til kjæresten
- Så var det Per Furuholmen. Vet du
at han var så forelsket at han
svømte 2000 meter frem og tilbake
for å treffe kjæresten sin på naboøya!

Fanten
- Jeg husker Fanten. Han var en
liten vakker mann med en stor
kone. Han hadde to kogger. En solmorgen ved femtida så jeg ham i
Korssund. Den lille mannen stod
alene i den hvite båten og spilte
fiolin, det var som en takk til
Vårherre. De kom så høflige og
spurte om de fikk lov til å ta noen
riskvister på øen til å lage sopeli-
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bruk her ute under krigen.
Mannfolkene på Halsen drev hogst
under Holmenkollen med en hest,
en fjording, som spratt oppover
fjellet som en fjellgeit. Det ble for
mye strev med en ku og høy og det
hele i forhold til hva det gav, så
gårdsdriften tok slutt, men fru
Holmen bodde i sin vesle gule
hytte der. Vi så henne ofte ro forbi i
en bitteliten jolle som mannen hennes, Oscar, fyrvokter på Færder,
hadde bygd.

Stier mellom venner
vokser aldri igjen

- I Kragerø anlegger folk lysthus av
syriner, jeg har ikke sett det andre
steder. Et slikt romantisk hagerom
var det hos Hansens i Bjelvika, hos
Einar, Bjarne og Inga. Inga hadde
alt husarbeidet og vasket underbuksene for gamlemor. De hang på
snora til tørk i sommervinden med
sine knappede stykker foran og
bak. Gamlefar gjette kua på
Bjønnsput med en lang stav. De var
gode mennesker, men litt sky. Stor
var derfor gleden da jeg ble invitert
mer av. Han var et edelt menneske. inn. Alt var så rent og pent og velstelt i det lyseblå kjøkkenet med de
stivede kritthvite gardinene. Einar
Solgte Bringebærholmen
og Bjarne rodde over til lagunen på
for et piano
Holmen for å bade, hvis vannet
- Tenk at Biørn solgte hele
kom over 20 grader og det var over
Bringebærholmen for et piano!
Visste du det? Jo, betalingen var et 30 i luften. De var gode venner
med Ingvald Nilsen i Nordjordet.
piano. Thomas Berg gjorde det så
Stien mellom Nordjordet og
fint der ute. Han hentet rullestein
fra Lille Danmark, bygget vindmølle Bjelvika grodde aldri igjen. Vi drakk
hjemmelaget vin i syrinlysthuset i
til strømforsyning og lagde ørrethagen. Jeg ble alltid småfull av
dam! Det hele var et syn!
den vinen. Einar var fenomenal til å
deklamere dikt. Han strålte av
Satt på med dynamittbåten
glede og kunnskaper når han siter- Første gang jeg skulle til Kragerø
te hele Terje Vigen uten stopp.
satt jeg på med dynamittbåten, og
den gikk helt til Bjelvika og satte
Bilen på stranda
oss av. Det var en sensasjon. Det
har vel ikke vært noen dampbåt der - På Risøy bodde Harry. Han var en
livsnyter. En isvinter kjøpte han en
verken før eller siden. De første
bil som han kjørte til Kragerø med.
somrene bodde vi hos doktor
Han skulle hente mat til katten sin.
Thrane på Holmen. Fra
På Risøy var det jo ikke vei, så
Holmenkollen er det praktfull
utsikt. Tenk at det ble drevet gårds- bilen ble stående og gro ned i sivet
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på stranda! Den bilen lo vi godt av
mange ganger! Det bodde en gammel
halvblind sjøulk her ute også. Han
hadde reist på de sju hav og sett verden og hadde trebein fra kneet og ned,
men humøret hadde han beholdt. - Nå
får du danse da dokka mi! sa han til
meg, og spilte på toraderen så det var
en fryd. Tenk for et livsmot! De hadde
en tre, fire kattunger som bodde i
pelsen på en lurvet eldgammel hund.
De kravlet i alle fall omkring på hunden
som virkelig ikke gjorde en katt fortred.

Blå blazere og mahogney

- Skipsreder Jahres stolte havseiler
seilte forbi med menn i staselige blå
jakker med KNS merke og gullknapper
og hvite bukser. Wenche Foss satt på
dekk med en liten gutt og vinket opp til
oss. Hun bor i Fossing. Bergesens stolte
mahogneyracer for også forbi, eller var
den av oregon pine? Den var i alle fall
praktfull.

Katten i bollen

fyrstikker for å holde øynene oppe! De
fått vakrere blomster! Han arbeidet i
lot seg bare ikke kue disse øyboerne.
gruvene. Snurret nedover i tønnen så
En annen helt utrolig historie var da
han ble så svimmel at han måtte blåhan slet av seg to fingre i båten Havholde seg fast. Han likte ikke dypet,
Tor. Han hadde rigget seg til med vaiere
men trengte pengene. På Nordjordet
som styremekanisme og surret styrebodde han med Alfhild og hennes datfingrene. På en eller annen
ter. Hennes skjønnhetssans preget både vaieren om
måte kom vaieren bort i akslingen. Slik
hus og hage. Masser av blomster og
slet han to fingre tvers av. Ingvald gjorsjeldne stein fra gruva. Noen trekasser
de fast båten, gikk opp til Alfhild og
var blitt lekestuehus og fjøs med skjell
spiste makrell og rabarbrasuppe.
og kongler som buskap. Det var noe
Deretter dro han på sykehuset. Der
annet en plastleketøy!
måtte han være i to måneder! Tenk at
han spiste middag først! - Det hadde
Til profeten i bare trusa
jeg også gjort, tenkte jeg, hvis det
- En gang fikk vi uventede gjester og
hadde vært makrell og rabarbrasuppe!
jeg måtte skynde meg av gårde til
butikken. Jeg tok tak i brygga i stedet
Nøys så gebisset falt til sjøs!
for i kajakken og endte selvfølgelig i
- En gang nøys han, så han mistet
vannet. Det var gjørmebunn, og jeg ble
i sjøen! ler Lisken. Ingvald
sugd ned. Heldigvis kom Ingvald og fikk gebisset sitt
lo sjøl så han ristet. - Men vet du hvordratt meg opp igjen, men buksa var jo
dan han fikk det opp igjen da? spør jeg.
helt sølete og illeluktende. Ingvald til- Nei. Hun ser overrasket på meg. - Min
bød meg kjolen til Alfhild, men den var
far fortalte meg den historien, smilte
alt for liten til meg så jeg trampet i vei
jeg. - Etter at gebisset skjente nedover i
i underbuksa, hvilket var veldig modig
vannet la det seg pent til rette i muddegjort, for “profeten”, kjøpmannen på
ret. Ingvald tok åra og smurte den inn
Langøy, var leder i pinsemenigheten.
med fett fra fettkoppen til propellaksDa jeg fikk se ham oppe ved butikken i
lingen. Deretter fisket han forsiktig opp
bare underbuksa så ropte jeg forfjamgebisset som nå hang fast til åra i en
set at buksa mi ble igjen hos Ingvald!
real klyse av søle og fett. Da han fikk
Tror han lo godt i barten. I alle fall
det opp i båten stappet han det rett tilsynes unge fru Wiik at det var festlig.
bake på plass.

- Vi parkerte bilen på Halsen hos Elling
og Hardis. Olaf Tangen som drev
Barmen og Halsen sag fortet seg
gjennom hele hagen når vi kom, bare
for å gi meg en klem. Jeg er glad at
han var min venn. De to mennene hjalp
meg en gang da jeg måtte slå meg
Kaker til sorg og glede
gjennom isen. Det var en natt med ni
- Butikken til Wiik var en deilig gammel
minusgrader så isen la seg og jeg
landhandel, med brødkasse som vi fikk
måtte til land med Fred i den vesle
lov til å sitte på, frittgående høner i
jolla. Vannet var åpent, men ikke på
hagen og en selvbygget kassebil til
Stavnessiden. Jeg måtte ro til saga og
varetransporten. Butikken lå rett ved
slå meg fram gjennom isen det siste
hvitmalte skolen. For en idyll
stykket. Tror du jeg var glad for å se de den vesle
å vokse opp i, Sigbjørn. Det var som et
to mennene komme i møte med meg?
eventyr. En gang husker jeg at jeg
På Halsen har de en katt som elsker å
hadde bestilt kaker fra Bøhms bakeri i
ligge i en trebolle på spisebordet! På
til et avtalt besøk hos Fru
søndag får den ligge i en sølvbolle! Jeg Drammen
Holmen. Tror du ikke Fru Wiik hadde
husker en gang Elling kom kjørende
og trodd at forsendelsen var
forbi i båten. Han satt så stiv og stram. misforstått
til henne, så da jeg kom for å hente
På hodet hadde han en måke!
kosen var alle kakene spist opp!
Hvordan kunne hun misforstå dette? Vi
Bare en tann,
lo godt av dette i lange tider siden.
av gull

men den var

- På Jernbanen i Kragerø var det møtested for alle som bodde på hyttene i
skjærgården. Tenk at det var bærere
som kom og tok bagasjen. Charles ville
bytte makrell mot brennevin. Han
hadde bare en eneste tann, men den
var av gull. Han hadde vært i Junaiten,
you see.

I fint dameselskap med shorts

- Fru Holther og fru Sommerfeldt inviterte meg over på vin en ettermiddag.
De kjedet seg vel alene her ute. Jeg
hadde pyntet meg i min fineste kjole og
hengt på meg det jeg hadde av smykker. Jeg skulle ro over i den vesle jolla.
Da jeg skulle gå om bord gikk jolla
rundt og jeg falt i sjøen. Jeg måtte skifte fra innerst til ytterst, men rodde likevel over, og ankom dameselskapet iført
shorts!

Ingvald Nilsen

- Ingvald Nilsen i Nordjordet, var virkelig en gentleman. En aristokrat. Vi
elsket ham! Om våren kom han innom
med blåveis i en potte. Aldri har jeg

Veit du ein ven
som vel du trur
og du hjå honnom
fagnad vil få
gjev han heile din hug
og gåva ei spar
far og finn han ofte.

- Jeg ser ham for meg i Langøykilen.
Han stod der ved sjøen og holdt på med
åleteinene under en flokk av hvite
måker mot en blekblå himmel. Han var
der som en gave til meg, der jeg kom
padlende gjennom viken en tidlig morgen. Han hevet armen til en hilsen. Slik
vil jeg huske ham. Han kom fra fattigslige kår, men så kunnskapsrik og flink
med et “forfinet” sinn. Naturen hadde
satt sitt rene stempel på ham.

Treskallen

Treskallen har fått navnet sitt fordi
denne øyrekken består av tre kollede
fjell, som tre hodeskaller som ligger
etter hverandre på rekke og rad. Dette
var en husmannsplass under Langøy
Hovedgård og det har vært bosetting
her til 1860 tallet, i følge dokumentasjon jeg har fått fra Kragerø Bibliotek.
Liskens mann Fred var levende opptatt
av botanikk. Han podet inn pære og
eple på rognebærtrær. Et år kunne
familien høste fem bøtter pærer på en
rogn! Øen er som et blomsterhav, sier
Lisken og forteller poetisk om alle sine
blomsteropplevelser fra når fjellet om
våren er helt gult av påskeliljer til de
herligste roser. En sommer vokste et
skudd på rosen American Pillar hele 7
meter og 20 centimeter i en av fjellskortene. - Hvor mange centimeter blir
det i døgnet?! spør Lisken imponert.
Ellers er det revebjeller, liljekonvall,
ballblom og kvann. Ja til og med asparges, som vi spiser! - Enerbær er godt i
genever! sier hun plutselig. Har du
prøvd havregrøt og genever? spør hun
meg. Det fikk jeg en tidlig morgen om
bord i seilbåten til en venn.

En grevling i plommetreet!
Lisken deklamerer fra Håvamål, mens
En dag jeg gikk til haven satt det en
lysene i peisen brenner i skrivestuen.
svarttrost i plommetreet og åt, men det
Kom her Lillegutt, så skal du få kakao,
var en i sukkeplommetreet også. Hva?
sier hun, og går foran ut på kjøkkenet.
En grevling! Et nattdyr midt på dagen
Så serverer hun kakao i dype krus. - Ta
klokken 1200 i toppen av plommetreet!
masse krem, sier hun, for det er så
Jeg vet ikke hvem som ble mest overgodt. - Ja,ja, ja! sier jeg, takknemlig. rasket, jeg eller grevlingen, men den
Det er så typisk sånne skjærgårdsgutalle fall ned av treet og forter, de sier bare ja,ja,ja, sier hun. - Likte kom seg i
svarttrosten hadde sine
du det? spurte hun fornøyd da jeg løftet svant. - Den
En rev, en kråke og en
sider, innskyter sønnen Fredrik, eller
koppen, da hun bød meg påfyll. Da sa
torsk i rusa!
Frikk, som han blir kalt. Han hadde
tusen takk!
- Ingvald hadde torskerusene til tørk på jeg; - Ja,
kommet for å vise meg noen bilder fra
Dama er 89 år tenker jeg. Da blir jo
noen skjær rett bortenfor hos oss. En
skjærgårdslivet. - Nabohytta hadde en
en på 40 heller liten, men hvis jeg kan
dag han kom å skulle hente dem lå en
alarm, den slo seg på flere ganger og
hvis jeg blir 89, så skal jeg
av rusene i vannet. Da han dro den opp være sånn
stod og pep i dagevis. Året etter hadde
jammen bli som henne!
fikk han en torsk, en rev og en kråke!!
han fjernet den, men den pep fremdeHan mente dette hadde skjedd på følles, for svarttrosten hadde lært seg
Pan
gende vis; da han hadde satt rusa til
lyden! - Nei, er det sant Frikk!? roper
- Ingvald lå på jakt ute på Stråholmen.
tørk på land var det noe fiskerester
moren begeistret. Det hadde jeg ikke
Han bygget seg skjul av rullestein slik
igjen i rusa. En kråke hadde kommet
En ny historie blir nedfangstfolk har gjort det helt fra steinal- fått med meg.
seg inn i rusa for å spise dette og
skrevet i skrivestuen. Det blir sikkert
lå han med naturen og havhadde ikke kommet seg ut igjen. En rev deren. Der
ikke den siste. - Jeg skriver stadig, sier
salt luft omkring seg. Han var lykkelig
hadde hatt lyst på kråka, funnet innLisken. Leser, lærer, strekker meg alltid
som en Pan i sin verden. Han rev den
gangen og kommet seg inn den også. I
mot de velsignede horisontene. Så
gamle låven på Langøy Hovedgård og
basketaket hadde de to rullet ut i vanlenge jeg lever.
slepte de blytunge materialene over til
net med rusa, som da hadde blitt ståt
bygge
sjøen
Nordjordet helt alene. Ved
ende i sjøen helt til det var kommet en
Tekst: Sigbjørn Larsen
han seg båthus. Dette tok knekken på
ige
uvanl
torsk forbi. Dermed denne
Ingvald. Alfhild var borte på Oslorusefangsten!
besøk, og da han etter noen dager ble
savnet av naboene, fant de ham død i
Kuttet av begge fingrene,
sengen. Da han døde hadde han fått
spiste middag før sykehusinnseg jobb på en tråler så den økonomisleggelse
ke fremtiden hadde vært sikret.
- Ingvald fikk en øyensykdom, så øyelokkene vokste igjen. Tenk han satte inn
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