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Stortingsfl ertallet har gått inn for at kommunene kan få utvide sitt grunnlag 
for innkreving av eiendomsskatt, den såkalte hytteskatten. Reformen er 
den største og mest gjennomgripende endringen i skattesystemet på lang 
tid. Pussig nok har den rikspolitiske debatt vært heller døsig. Politikere og 
journalister var kan hende allerede i feriemodus, da saken ble banket gjennom 
på forsommeren. Det politiske fl ertallet i Kragerø Kommune grep begjærlig 
muligheten. Med sine snart 5000 hytter vil kommunen som nå er en av landets 
fattigste, plutselig kunne bli en av landets rikeste. Den nye skatten vil kunne 
utgjøre 68 millioner kroner i årlige inntekter for kommunen, i følge rådmannens 
beregninger. 

Skjærgårdsliv var først ute med nyheten om at det var politisk fl ertall i 
Kragerø for å innføre hytteskatt, men ingen andre medier fant det bryet verdt 
å sitere vår avis for det. Noen mente sågar at det var galt av en hytteavis i det 
hele tatt å fokusere på temaet.  Vår oppfatning er at jo bredere og mer grundig 

offentlig debatt det kan bli om en slik sak tidligst mulig, 
før en slik ordning iverksettes, jo bedre vil det være – 
også for hyttefolk. Hytteavisa må også våge å behandle 
de sakene som ikke er udelt positive for hytteeierne.

I denne saken er vi enige med Kragerøs ordfører 
Erling Laland (Ap) som poengterer at det er rettferdig 

at alle bidrar til fellesskapet. At hyttefolk på lik linje med fastboende yter en 
skjerv til alles ve og vel i den kommune de oppholder seg i, for en stadig større 
del av sitt liv, synes vi derfor er på sin plass. Vi er alle brukere av de samme 
tjenester og naturressurser. Vi har alle en interesse av at lokalsamfunnet skal 
fungere best mulig gjennom hele året, og ikke bare skumme fl øten begge veier 
i en måned om sommeren. 

Det er imidlertid tre prinsipper som etter vår mening må ligge til grunn for en 
utvidelse av eiendomsskatten i Kragerø. 1. Eiendomsskatten må gjelde for alle. 
2. Beregningsgrunnlaget må være likt og rettferdig. 3. Skatten bør legges på 
et nivå som ikke fører til økte klasseskiller ved at sosiale grupper presses ut av 
hyttemarkedet i Kragerø.

Utfordringen er at hele beregningsgrunnlaget for kommunal eiendomsskatt 
i Kragerø må revideres. Det betyr sannsynligvis at alle eiendommene i Kragerø 
må takseres om, slik at utgangspunktet skal bli mest mulig likt for alle. Dette 
må også gjelde for de som betaler eiendomsskatt i dag. Ellers ville vi jo på nytt 
bare ende opp med at noen betaler langt mer eller langt mindre enn andre, i 
samme kommune. Dette arbeidet er i Kragerø beregnet til å ville koste ca. 6.5 
millioner kroner. 

Dersom markedsverdien skal legges til grunn vil det alltid være rom for 
skjønn. Vi har for eksempel sett at ”ei lita sjukke” med strandlinje kan være 
verdt millioner. Samtidig vet vi at det er stor forskjell på Jørgen Hattemaker og 
Kong Salomo. Sagt veldig enkelt: en Kragerøværing som har arvet 
en hytte med fl ott beliggenhet, har som regel ikke den samme 
økonomiske mulighet som en Oslomann til å sitte med denne, 
dersom den nye hytteskatten blir for høy. 

Samtidig vil noen alltid ha et ønske om å fl å de som har 
mest. I stedet kunne man kanskje innføre fl at skatt på alles 
hytter og hus? En fast årlig eiendomsskatt for alle på for eksempel 
2500 kroner. Hvis vi da regner med ca. 5000 hytter og like mange 
fastboende ville dette eksempelet i så fall bety ca. 25 millioner kroner 
i årlig eiendomsskatt til kommunen. Det er jo penger det og. 
Da ville man slippe hele takseringskarusellen, og dermed 
også spare de ca. 6 millioner kronene i offentlige utgifter til ny 
taksering. Sorry, Jan Holm! Riktig nok ville man også bli snytt 
for gleden av å fl å de som har mest, men samtidig ville man 
dermed også unngå å støte ut de som har minst. 

Sett fra 
 Sildebukta

Sigbjørn Larsen,
redaktør Skjærgårdsliv

KragerøAvisa
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Høst
Det er høst, det er trist.
Like trøstesløst trist, som sist høst.

Sigbjørn Larsen

Flat hytteskatt ville unngå å 
støte ut de som har minst “

 “

Hørt om 90 – 10 regelen?
Som hytteeier i Kragerø får jeg 

tilsendt ”Skjærgårdsliv”, både til 
sommeradresse og til bostedsadresse.

Et tema som tydeligvis opptar 
”Skjærgårdsliv” er innføring av 
hytteskatt i Kragerø Kommune. 

Det aller, aller første jeg bladde opp 
på i sommerutgaven var at ”Kragerø 
Kommune skal innføre hytteskatt. 
Nærmest som en ”hyggelig” velkomst 
og sommerhilsen til hyttefolket. 

I mine øyne presentert litt 
triumferende fratok det meg enhver lyst 
til ytterligere lesing av skjærgårdsliv.

Hytteskatt har den rødgrønne 
regjeringen overlatt til kommunene å 
avgjøre, om de selv vil innføre. 

At Kragerø-
politikerne da velger 
å være en av de 
første kommunene i 
landet som vedtar å 
innføre hytteskatt 
er ingen 

stor overraskelse. Kragerø har vært 
sosialistisk styrt kommune sålenge jeg 
kan huske, og er det noe rødgrønne 
politikere, enten de er rikspolitikere 

eller lokal-
politikere, 
er fl inke og 
dyktige på så 
er det å innføre 
nye skatter og 
avgifter. 

I deres øyne 
er hyttefolk 
synonymt med 

rikfolk, og rikfolk - de kan og skal 
beskattes så det holder. 

Når man i tillegg leser 
artikkel i Skjærgårdsliv nr 5 om 
”Hyttemilliarderene” forstår man 
hvilket nivå argumentasjonen ligger 
på. Hvor man slår fast at Hyttefolket 
i Kragerø er god for bortimot 20 
milliarder kroner. Da må det jo være 
helt greit liksom med hytteskatt. De 
merker det jo ikke på lommeboken en 

gang....
Da må jeg minne 

”Skærgårdsliv” 
om at det er noe som 

heter 80-20 regelen eller 
i dette tilfellet sannynlig 90-10 

regelen, men det har kanskje ikke 
artikkelforfatteren i ”Skjærgårdsliv” 

hørt om før? 
Det betyr at alle de milliardene 

som artikkelen i ”Skjærgårdsliv” er 
opphengt i og som man stirrer seg 
fullstendig blind på, befi nner seg på 

noen ganske få hender hvorav Stein 
Erik Hagen og Mille Marie Treschow 
absolutt er noen av dem. 

Jeg betaler inntektssskatt, 
formuesskatt, eiendomsskatt, avgifter 
på strøm, moms på strøm, moms på 
varer og tjenester med mer. Kanskje 
artikkelforfatteren i ”Skjærgårdsliv” 
kunne bruke kreativiteten til å tenke 
litt på hvor mye man til syvende og 
sist og TOTALT betaler av skatter og 
avgifter til fellesskapet, både statlig 
og kommunalt før man JUBLER over 
hvordan man kan ta ut ytterligere skatt 
av hyttefolket.

Jeg tømmer ca 2 søppelposer i uken 
på en container som befi nner seg 1,5 
km fra min hytte ute på Portørlandet. 
Det må jeg betale Kragerø Kommune ca 
kr 1200,- for, dvs. ca 120 kr pr plastpose 
med avfall.

Før det må jeg jobbe ca 2-3 timer for 
å tjene ca det dobbelte. Skatten må jo 
betales av inntekten må vite.  Tjener 
man litt over kr 500 000,- må du betale 
toppskatt på toppen.

Det blir dyrt søppel det,- som alt 
annet i Kragerø Kommune.

Snart må jeg kanskje selge hytta 
fordi jeg ikke klarer å betale alle 
skattene og avgifter. 

Kanskje Stein Erik Hagen vil kjøpe 
den av meg? Han har jo råd til å betale 
hytteskatten og vel så det.

Med vennlig hilsen
Ragnar Heger

Hytteeier

Det er få hytteeiere som har det som Bergesen, fremholder artikkelforfatteren.
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Skjærgårdsliv

15 dyktige ansatte ønsker velkommen til Kragerø Byggsenter på Dalane 
Næringspark. Fagkunnskap på alle plan. Spør oss om råd. Vi formidler 

hånverkstjenester. Anleggsgartnere, brygger, forskaling, betong, 
grunnarbeider, malere, murere, rørleggere og snekkere.  

Gode parkeringsmuligheter, kjør til døra.

Dalane Næringspark, 3770 Kragerø - tlf 35 98 66 66 - www.kragerobyggsenter.no
Åpningstider man-fre 07.00-16.30  torsdag 07.00-18.00  lørdag 09.00-14.00

 
Alt under 

samme tak

OPPLEV EN NY VERDEN
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Arkeologene Sigrid Gundersen og 
Ulm Yilmaz har utført arbeidet med 
kartlegging av steinalderlokaliteter 
på Langøy i forbindelse med den 
nye reguleringsplanen for øya. 
Det er funnet steinalderboplasser 

ved Kjørbånn, ved Vestre Langøy 
og ved Langøykilen. Boplassene 
er funnet i forskjellige høyder. 
Det vil si at det antakelig 
har bodd folk her en lengre 
periode gjennom større deler av 

steinalderen for om lag 5000  
år siden, sier Gundersen. 20 
meter over havnivået er grensen 
arkeologene i dag bruker som 
laveste nivå for å gjenfi nne slike 
steinalderlokaliteter. – Vi befi nner 
oss i dag midt inne i skogen. På 
små sletter fi nner vi spor etter 
det som den gang var strand, 
sier Gundersen. Det er funn av 
fl intavslag som gjør at arkeologene 

er sikre på at steinalderfolket 
har vært på ferde. Tidligere er 
det også gjort slike funn på tre 
lokaliteter ved Kreppa. – Dette 
betyr at Langøy var et bra område 
i steinalderen, sier Gundersen. 
Det stemmer også godt med 
det bildet vi har dannet oss av 
bosettingsmønsteret i Norge 
på denne tiden, der datidens 
skjærgård var kjerneområder 
for bosettingen. - Hvordan vil du 
karakterisere de funnene dere 
nå har gjort på Langøy? – De er 
veldig artige. Vi trodde det var 
store sjanser for å fi nne noe, men 
vi visste jo ikke noe før vi faktisk 
gjorde det, sier Gundersen. Dette 
er en periode vi vet så lite om. Det 
at vi fi nner en så stor tetthet av 
fl intfunn på den korte tiden som vi 
har vært her, gjør oss sikre på at 
vi bare har funnet noe av alt det 
som må være her, sier Gundersen. 
Arkeologene har også gjort et funn 
av en redskaplignende gjenstand 
av fl int på Langøy. - Dette kan 
være en liten skraper eller en kniv, 
sier Gundersen.

Bryllupsboom
         på Jomfruland

8 steinalderboplasser
                funnet på Langøy
Arkeologer fra Telemark fylkeskommune har 
funnet åtte steinalderboplasser på Langøy. 
Det opplyser arkeolog Sigrid Gundersen.

er sikre på at steinalderfolket 
har vært på ferde. Tidligere er 
det også gjort slike funn på tre 
lokaliteter ved Kreppa. – Dette 
betyr at Langøy var et bra område 
i steinalderen, sier Gundersen. 
Det stemmer også godt med 
det bildet vi har dannet oss av 
bosettingsmønsteret i Norge 
på denne tiden, der datidens 
skjærgård var kjerneområder 
for bosettingen. - Hvordan vil du 

8 steinalderboplasser

Brudgom heter Christer Halvorsen, 
Brud heter Hege Nikolaisen, barna 

heter Ola og Jørgen. Vi er oppvokst i 
Kragerø, men bosatt i Vest- Bamble/ 

Fossing. 

-Folk reiser lange veier for å bli viet 
på Jomfruland, forteller presten 
Harald Monsen. – Det virker som 
om vi er inne i en bryllupsboom. 
Jeg har aldri viet så mange i 
Kragerø Kommune tidligere. Vi har 
hatt 27 vielser i løpet av sommeren. 
Det er ny rekord for meg, sier 
Monsen. Hele syv av disse vielsene 
har skjedd på Jomfruland. Dette 
har blitt et veldig populært sted 
å arrangere bryllup, forteller 
Monsen. Øya har en friluftskirke 
på Ankerplassen. Her kommer 
folk langveisfra for å gifte seg. 
Folk synes kanskje det er ekstra 
romantisk å gifte seg i Guds egen 
naturlige katedral. I alle fall er 
det ikke bare folk fra Kragerø som 
kommer til Jomfruland for å gifte 
seg. Også par fra Oslo-området 
velger å arrangere vielsen på 
moreneøya ytterst mot Skagerrak. 

Rekordmange også på 
frilufsgudstjeneste
- Det er også rekordmange 
mennesker på kirkens 

friluftsgudstjenester, sier Monsen. 
– Da jeg hadde gudstjeneste i 
sommer på Langøy Kirkegård 
var det over 80 fremmøtte. Så 
mange har jeg aldri sett der 
før. Det er selvfølgelig veldig 
hyggelig for oss som representerer 
folkekirken at så mange fi nner 
veien til utendørsgudstjenestene, 
sier Monsen. Også på Skåtøy 
har kirkebesøket tatt seg opp 
spesielt knyttet til alle de positive 
aktivitetene rundt vise og 
poesifestivalen med ulike konserter 
og kirkearrangementer i tilknytning 
til denne festivalen. – Vi ser svært 
positivt på et slikt samarbeid med 
andre kulturaktiviteter i Kragerø, 
sier Monsen.  

I år har det vært bryllupsboom på Jomfruland. 
Aldri før har så mange giftet seg på moreneøya.
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VICTORIA BRYGGE – KRAGERØ
Totalrestaurerte ferieleiligheter med tilbakeleieavtale på bryggekanten i Kragerø sentrum. Høy standard!

Prisantydning.:
Fra kr. 1.490.000 + omk.
Boa:
Fra ca. 33 til ca. 98 kvm
Tomt:
Festet
Byggår:
Ca. 1910, nyrestaurert
2006/2007
Visning:
Etter avtale med megler
Innskudd:
Fra kr. 595.000,-
Andel gjeld: 
Fra kr. 895.000,-
Adresse:
Victoria Hotell, 
P.A. Heuchsgt. 31
Megler:
Torunn Bakke
tlf.: 95 14 23 50/
41 32 08 88

En unik mulighet for egen
selveierleilighet i
"indrefileten" av Kragerø
sentrum ! 

Nøkkelferdige og fullt
møblert/utstyrte leiligheter.
Parkering og mulighet for
båtplass "rett utenfor døra"

Leilighetene finansieres
med 40 % innskudd og 60
% som andel gjeld. Det er
utleieplikt med potensiale
for svært gode
leieinntekter.

Ingen budrunder - "første
mann til ......"

Terra Eiendomsmegl ing Kragerø Kirkegaten 26,  3770 Kragerø       T l f :  35 98 68 18    www.terraeiendom.no/kragerøVICTORIA BRYGGE – KRAGERØ
Totalrestaurerte ferieleiligheter med tilbakeleieavtale på bryggekanten i Kragerø sentrum. Høy standard!
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Fra kr. 895.000,-
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"indrefileten" av Kragerø
sentrum ! 

Nøkkelferdige og fullt
møblert/utstyrte leiligheter.
Parkering og mulighet for
båtplass "rett utenfor døra"
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Terra Eiendomsmegl ing Kragerø Kirkegaten 26,  3770 Kragerø       T l f :  35 98 68 18    www.terraeiendom.no/kragerø

De nye eierne av Victoria 
Hotell, Thor Olaf Hegna og Karl 
Fredrik Kristensen vil bygge 17 
nye ferieleiligheter av Victoria 
Hotell. Leilighetene får perfekt 
beliggenhet midt i sentrum av 
Kragerø med utsikt over Kragerø 
havn. 

Lease back
Planen er at leilighetene skal bli en 
form for lease back – leiligheter, 
der eier forplikter seg til å leie ut 
leiligheten når vedkommende ikke 
benytter den selv. Hotelldriften vil 
dermed fortsette som før. Det skal 
være mulig å leie rom på hotellet 
midt i byen, få frokost, lunch og 
middag som tidligere. – Dette 
er et konsept som vi har positive 
erfaringer med andre steder, og 
jeg har stor tro på dette prosjektet, 

sier Ronny Jørstad i Terra 
eiendomsmegling. Det er Terra som 
vil formidle salget av de nye hotell-
leilighetene.

Hotelldriften styrkes
- De nye eierne kommer til å satse 
på hotelldriften, sier Jørstad. Hele 
hotellet vil bli rehabilitert. Alle rom 
vil bli nye. Det kommer også til å 
bli flere rom og større kapasitet 
enn tidligere, sier Jørstad. 
Meningen er dermed at det gamle 
hotellet skal komme til heder og 
verdighet igjen og fremstå som 
det naturlige hotellvalget midt 
i Kragerø sentrum, dersom man 
ønsker å bo midt i byen med kort 
vei til det meste.

Victoria Hotell blir 17 nye leiligheter
- Nye Victoria Hotell blir til 17 nye leiligheter 
for ”lease back”, sier Ronny Jørstad i Terra 
eiendomsmegling. Han har stor tro på det nye 
konseptet. Det vil fremdeles bli mulig å leie 
seg et rom på Victoria Hotell akkurat som før. 
Hotelldriften midt i sentrum av byen vil dermed 
bli opprettholdt. 

� Prisantydning:
 Fra kr. 1.490.000 + omk.
�  Innskudd:
 Fra kr. 595.000,-
�  Boa:
 Fra ca. 33 til ca. 98 kvm
�  Tomt:
 Festet
�  Byggår:
 Ca. 1910, nyrestaurert
 2006/2007
�  Visning:
 Etter avtale med megler
�  Adresse:
 Victoria Hotell,
 P. A. Heuchsgt. 31
�  Megler:
 Torunn Bakke/Ronny Jørstad
 tlf.: 95 14 23 50/
 41 32 08 88

En unik mulighet for egen 
selveierleilighet i 
«indrefileten» av Kragerø 
Sentrum!

Nøkkelferdige og fullt 
møblert/utstyrte leiligheter. 
Parkering og mulighet for 
båtplass «rett utenfor døra».

Vi kan tilby finansiering 
med rentesats p.t. 3,85%. 
Det er utleieplikt med 
potensiale for svært gode 
leieinntekter.

Ingen budrunder - «første 
mann til...»
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Forfatter, journalist, fi losof, 
fuglevenn, rullesteinsindianer, 
revolusjonær, verandavenn; 
stikkordene er mange når Knut 
Johnsen skal beskrives. 
Egentlig beskrives han best av sine 
egne ord og bilder, derfor denne 
collage av tekst og foto, også av 
ham selv. Han er et oppkomme 
av ideer og utsagn – dikt og 
underfundige formuleringer kommer 
som perler på en snor når han tar 
imot på sitt elskede Sollid.

-Vi må ut på utsida og se 
lyset, sier han, og turen går ned 
gjennom skogen til rullesteinene. 
Novembersola går ned og farger 
himmelen rosa idet månen kommer 
full opp av havet. 
Et fantastisk skue.

-Jomfruland vasker av deg 
uvesentlighetene, fabulerer han, 
når jeg lurer på om det er effektivt 

å bo og jobbe kreativt her ute. 
–Lyset og lufta, havet og det vide 
utsynet renser sinnet og klarner 
tanken. Men det kan bli ineffektivt 
også, roen gjør jo at hjulene går 
langsommere.

Jeg minnes sist vinter da jeg var 
her ute og banket på hos Knut i en 
meter snø på Sollid. En smal 
tarm av nymåkt ”oppkjørsel” 
bandt ham sammen med 
resten av øya og samfunnet. 
Jeg ville høre om vinteren 
hadde bragt arbeidsro og om 
ikke Jomfruland vinterstid var 
bra for kontemplasjon. –Man 
kan bli gjennomkontemplert, 
lød det tørt fra Knut da.

Knuts anker
Årene på Jomfruland 
startet for Knuts del som 
”fuglegutt” på 70-tallet, da 

fuglestasjonen holdt til i to 
rom på Sollid, hos Anker. 
– Her ble jeg kjent med Anker 
og Jomfruland fra innsiden, 
forteller han. Anker har fulgt 
Knut i mange år nå. Knut var 
hans høyre hånd de siste 
årene og levde tett med 

Knuts verden har i etpar tiår vært Jomfruland. Han fi kk Sollid etter 
Anker på Hovedgården og har gitt nytt innhold til Jomfrulandslivet, 
samtidig som Jomfruland har gitt ham nytt livsinnhold.

    In God we trust, all 
others pay cash.

    In God we trust, all 
others pay cash.”Foto: Knut Johnsen
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ham i mange år mens han skrev 
ned ord og episoder fra Ankers liv. 
Dette resulterte i boken ”Ankers 
tanker” som ble gitt ut på Knuts 
eget Ekeskogen forlag. Her gir 
Knut et personlig portrett av sin 
gode venn som har opplevd hele 
forrige århundre med utgangspunkt 
Jomfruland. Knut lever med Anker i 
brystlommen enda, mener han. De 
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Tekst og foto: 
Katja Cecilie Ræder Aarfl ot

               Å sove godt om natten er ingen 
              liten kunst. Å holde seg våken 

hele dagen har også sine sider.

                                                                               Nietzsche

               Å sove godt om natten er ingen 
              liten kunst. Å holde seg våken 

hele dagen har også sine sider.”
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Hadde det vært tillatt å
kjøre bil på Arøy tror jeg
Sigbjørn Larsen kunne

trengt et slikt skilt i hagen sin. Han
har nylig anlagt en fin vannlilje-
dam, etter modell av den Monet
malte i Paris, komplett med nøkke-
roser og det hele. 

Men han har hittil ikke sett ver-
ken frosker eller padder, visste vel
knapt om slike amfibier fantes ute

på øyene, de er jo ikke i stand til å
svømme i saltvann.

En julidag var jeg med ham for å
se på dammen. Uken forut hadde
vært ganske våt, så ikke bare var
det mer ferskvann å boltre seg i
enn noen gang, også gresset i
hagen hadde vokst faretruende. Vi
ble enige om å klippe jo før jo hel-
ler, og skar oss gjennom villniset i
spiral innover mot trampolinen.

Plutselig kvakk Sigbjørn til da noe
rimelig stort (alle dyr over insekt-
størrelse oppleves som store når
de dukker opp uventet) bykset over
gressklipperen og fortsatte i tre-
stegstil mot dammen. Så var det
altså padder på Arøy også.

Padda er ikke så hardfør som
frosken - som nesten når Nordkapp
og dermed er verdens nordligste
amfibium - men den klarer seg over

det meste av landet nord til
Polarsirkelen. Siden amfibiene er
vekselvarme dyr er de avhengige
av temperaturen i omgivelsene og
orker ikke pare seg eller legge egg
før vanntemperaturen passerer åtte
varmegrader. Det er tøft nok, man
kan spørre seg hva slags aktiviteter
vi ville gitt oss i kast med i badeka-
ret under tilsvarende forhold.
Det er ikke vanskelig å se
forskjell på padde- og
froskeegg. Mens frosken
gyter sine 2000-4000 i
klumper, legger padden
likesågodt alle 3000 i én
opptil 6 meter lang snor. Alle
klekkes selvsagt til rumpetroll.

Padda skilles fra våre to froske-
arter (vanlig og spissnutefrosk) på
vortene og den store kjertelen bak
øret. Denne inneholder gift som
ikke bare reduserer rovdyrs og rov-
fuglers lyst på paddebiff, men tro-

lig beskytter mot infeksjoner. Helt
trygg er den ikke, for mange fugler
supplerer standardkosten med en
padde eller to, bl.a. trane og hubro.
Til gjengjeld kan en stor padde selv
fange - og svelge- en mus!

På engelsk kaller man hattsop-
pene, særlig de uspiselige, for
toadstools - det vil si “paddekrak-

ker”. Når noe vokser fortere enn
vi liker, sier vi at det “spret-

ter opp som paddehat-
ter”. Har du forresten
tenkt over at ordet skil-

padde ikke betyr annet
enn “padde med skjold”, fra

det tilsvarende tyske ordet
Schildkröte! Dansker kaller

padde for tudse, svensker sier
padda og finnene rupisammakko
(som jeg tror betyr omtrent “skabb-
frosk”). Har du lyst til å vite hva
frosk og padde heter på alle ver-
dens språk, kan du gå inn på den

morsomme nettsiden http://alla-
boutfrogs.org/info/international/int
ernt.html.

Den sveitsiske zoolog Heusser
studerte paddenes vandring og
oppdaget at selv der gytedammen
var tørrlagt og erstattet med motor-
vei, vendte paddene tilbake med
fornyet håp år etter år. Sigbjørns
padde er derimot eksempel på kre-

ativ nytenkning i dyreriket :). La oss
dessuten huske at selv om nord-
menn har et ambivalent forhold til
padder, er de lykkedyr i Kina - sym-
boler på rikdom og langt liv.

Vanilje på skogbunnen
Før hjemturen måtte vi en tur
gjennom skogen til Sigbjørns favo-
rittbadeplass for å vaske vekk litt

av gressklippingssvetten.
Underveis var det min tur til å bli
overrasket, da jeg plutselig la
merke til en sykelig gul (slik beskri-
ver en botaniker den) liten plante
på skogbunnen. Det var tydelig at
vi hadde en blomsterplante foran
oss, men den manglet det grønne
klorofyllet som de fleste slike vek-
ster skal ha. 

Et øyeblikk var jeg i villrede, for
det er flere arter i norsk flora som
ligner litt på hverandre: orkideen
korallrot, maskeblomsten skjellrot
og vintergrønnarten vaniljerot. Etter
ransaking av minner fra forne
tiders feltkurs i botanikk falt jeg
ned på sistnevnte, en plante som
er så særpreget at den ofte plasse-
res i en familie for seg selv.

Uten klorofyll kan den ikke foto-
syntetisere selv, og må ha hjelp til
å skaffe næring. Vanligvis beskri-
ves vaniljeroten som saprofytt, det
vil si at den tar sin næring fra dødt
organisk materiale. Men siden
næringen kommer fra trerøtter via
sopphyfer er det like greit å kalle
den en parasitt med det samme. I
planteriket skal jo dette begrepet
ikke være negativt verdiladet.

Vaniljeroten har fått sitt norske
navn fordi blomstene lukter svakt av
vanilje. Vet du forresten hvor ekte
vanilje kommer fra? Orkideenes øko-
nomiske verdi er i første rekke knyt-
tet til mange praktfulle prydblom-
ster, men familien har én - og bare
én - matnyttig plante i ordets egent-
lige betydning: vanilje. Det er kapse-
len - eller vaniljestangen - som gir
oss det verdifulle smaksstoffet, og
den må høstes mens den ennå er
gul, umoden og uten lukt. 

Uten klatreplanten fra Mexico -
som i dag dyrkes mange steder i
tropene - ville pudding, saus,
iskrem og flere konfektbiter aldri
vært hva de er... For en vaniljerot-
plantasje på Arøy er vel å tøye fan-
tasien i lengste laget. Selv for en
kreativ sjel.

Odd Bruce Hansen

Ingen vet hvor

Norge har    fareskilt som advarer mot ville elger, hjorter,
reinsdyr og rådyr i veibanen, samt mer eller mindre tamme
sauer og kuer. Jeg tror til og med jeg har sett geiteskilt, men
bare i Tyskland har jeg funnet trafikkskilt med bilde av en
stor, feit padde - og underteksten Krötewanderung (padde-
trekk). Attpåtil var trekanten miljøvennlig grønn, 
ikke rød.

hopper

Tlf. 35 98 22 19
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Peisen brenner så lystig I den 
koselige tømmerstuen med 
lafteade tømmervegger. Ved 

bordet I den hyggelige blåmalte 
spisestuen sitter jentene og spiller 
spill. På gulvet skaper oppdalsskifer 
og tepper et bestandig preg. Det 
er liksom som om den alltid har 
stått her, men skjærgårdssetra ble 
bygget på Langøy I 1999.

Brant
Det var en lang og møysommelig 
vei både om praktisk gjennomføring 
og myndighetenes byråkrati før 
drømmehytta stod ferdig. Lars 
Erik Ebbestad er levende opptatt 
av tømmer og laftede bygg. Selv 
huserer han også i et slikt som 
nabo til Märtha og Ari i Bærum. 
Tømmerhuset på Langøy ble 
opprinnelig bygget I Madserud Alle 
I Oslo. Tyskerne okkuperte huset 
under krigen og brukte det som 
kommandosentral. Det sitter mye 
historie i veggene her. Så ble det 
fl yttet til Rud I Bærum i 1953. Her 
var det bolig for en familie frem 
til 1997. Da kjøpte en elektriker 
huset og hadde tenkt å fl ytte 
det til fjellet som hytte ettersom 
tomten skulle bebygges med nytt 
kontorbygg og huset måtte fl yttes. 
Etter å ha sagd over et stålrør med 
vinkelsliper hadde noen gnister 
føket inn på loftet, og lå og ulmet 
og huset tok fyr. Brannen ble 
ikke oppdaget før vindusrutene 
eksploderte. Brannvesenet fi kk 
reddet bygningen, men den var nå 
utbrent i det ene hjørne av huset og 
totalt nedsotet.

Fikk 8 dager på å fl ytte den
Lars Erik Ebbestad fi kk se huset 
i en sørgelig forfatning, men 
hadde tro på at det kunne gå an 
å redde huset. Min far som har 
vært brannmester i Bærum sa at 
jeg var fullstendig gal hvis jeg 
gikk inn et slikt prosjekt og skulle 
restaurere opp det huset – han vet 
hva han snakker om. Den største 

utfordringen lå i å få fjernet alle 
giftsstoffer og sot som setter seg 
i treverket etter en slik ulmebrann. 
Mitt problem er at jeg ikke kan 
se mine egne begrensninger og 
ikke gir meg før jeg har prøvd noe 
jeg så gjorde. Hvis du fl ytter det 
innen åtte dager, skal du få huset 
gratis! sa elektrikeren. Grunnen 
var det at etter 8 dager vill han få 
store dagsbøter som jeg da måtte 
ta ansvaret for. Det ble slik. Alle 
stokker og deler ble merket og tatt 
ned en for en fra taket til nederste 
bjelke. På Langøy fi kk han kjøpt et 
gammelt nedrivningsobjekt av en 
hytte. 490.000 kroner kostet stedet. 
Hit fi kk han nå fraktet alt tømmeret 
på en stor tømmerbil. Møysommelig 
ble alle stokker vasket og skuret 
for hånd med skurebørste.  Det 
var I speidern at jeg fi kk smaken 
på tømmerhus og lafting, forteller 
Ebbestad. Som ulvunge I Grav 
speideren I Bærum fi kk vi prøve å 
lafte. Det skulle bli begynnelsen til 
et liv med laftede tømmerhus. Det 
fi nnes ikke et sunnere hus å bo i en 
et godt tømmerhus med vedfyring i 
støpejerns ovner og peiser.

Gammel byggeskikk
Noen vil kanskje si det er merkelig 
å sette opp et laftet tømmerhus 
midt I skjærgården, men det 
er jo det som er den gamle 
byggemetoden og stilen, sier 
Ebbestad. Flere av de gamle husene 
I skjærgården er jo bygget slik, bare 
det at de har kuttet av lafteknutene 
og panelte etterpå, sier Ebbestad. 
Ut av soverommene fi nnes det 
luker som barna kan sprette opp på 
loftet. Vi har hatt fotballsamlinger 
her hvor 16 ville og gale gutter 
har overnattet. Da fl yr barna som 
røyskatter, ler Ebbestad. Loftet, som 
en gang bestod av fl ere mindre rom 
har nå blitt en stor sovesal. Fra den 
er det også luke ut I kjøkkenet. Her 
har barna hatt det mye moro med å 
bestille mat og drikke sier Lars Erik 
Ebbestad.

På Langøy har han funnet 
skjærgårdens paradis. En gammel 
erværdig laftet tømmerbygning 
har panoramautsikt over 
Kjøpmannsfjorden og svabergene 
på Vestre Langøy. Kragerø 
skjærgården har alltid noe nytt å by 
på, sier Ebbestad. Ta deg en båttur 
f.eks. gjennom Kreppa og rundt 
på utsiden av Gumøy, Oterøy eller 
noen andre av de fl otte øyene som 
er i skjærgården. Her vil du stadig 
fi nne nye og usjenerte plasser hvor 
du kan legge til med båt og være 
usjenert. Selv etter å ha tilbrakt 
snart 30 år i Kragerø skjærgården 
i egen båt eller tidligere leid 
hytte, oppdager jeg stadig nye 
og fantastiske steder. I tillegg 
har jeg opparbeidet et utrolig 
stort nettverk av gode venner og 
forretningsforbindelser som gjør 
at jeg nesten føler meg som en 
Kragerø gutt. Derfor er det så fi nt 
og være her. Det er variasjonen 
som skaper det gode miljøet I 
skjærgården sammen med masse 
gode venner på bl.a. koggturer 
med god mat og godt drikke. Nå 
fi nnes det også en skjærgårdsseter 
I øyriket, takket være Lars Erik 
Ebbestad.

Sigbjørn Larsen

Det minner om en seter langt oppå fjellet, men på Langøy ligger det 
en laftet tømmerhytte. Navnet på stedet fra gammelt av er Bergly. 
Eieren Lars Erik Ebbestad har selv satt sammen puslespillet som 
ble til drømmehytta på Langøy, selveste Skjærgårdssetra Bergly.

”Bergly”
Skjærgårdssetra

Bildetekst
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En gammel sveivegrammofon ble innkjøpt på et loppemera-

ked på Langøy nylig. Den virker fortsatt og drar i gang med 

sin karakteristiske orkesterlyd ut av hornet.
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Har du hørt om de som bygde 
seg ei skute på Jomfruland 
og seilte til USA? spurte Ivar 

Gundersen meg en dag. Vi stod i 
kveldssolen nede på brygga hans 
på Jomfruland og snakket om løst 
og fast. – Nei? sa jeg og spisset 
ørene. – Fortell.

Det var herredsskogsmester 
Olav Tveitereid som kontaktet 
meg, minnes Ivar Gundersen. Han 
ringte meg og fortalte at nå var 
slekten som bodde på Hagane på 
Jomfruland kommet til Norge. De 
ville endelig ut til Jomfruland, og 
Tveitereid spurte om jeg kunne 
være med som guide. Joda, de kom 
ut, og jeg guidet de rundt. Da de 
kom til slektsgården på Hagane fi kk 
de tårer i øynene. 

– Som liten hadde jeg lekt mye 
på svabergene ved Hagane, og jeg 
hadde fl ere ganger sett den gamle 
beddingen stikke ut i sjøen der 
skuta måtte være bygget. Denne 
dagen da de var her var det lavt 
vanne, og heldigvis, der stakk de 
gamle morkne stokkene opp over 
vannet. Hvis det ble bygget en 
skute her på Hagane som de seilte 
til amerika med da de emigrerte, 
så måtte den ha blitt bygget 
akkurat her. Vi røsket løs en liten 
bit av stokkene etter å ha fått lov 
til det av eieren. Det var stort for 
amerikanerne. Jeg fi kk et langt og 
hyggelig takkebrev tilbake fra dem 
fra USA. De fortalte at nå hadde 
de hengt opp den gamle biten av 
skipsbeddingen fra Jomfruland 
på veggen i sitt eget klubbhus i 
USA. Familien er stor og de hadde 
like godt fått bygget sitt eget 
forsamlingshus der borte. Samtidig 
hadde de sørget for at hvert av 
slektsmedlemmene hadde fått 
hver sin tannpirker av det gamle 
beddingstykket! Ivar Gundersen ler. 
Den synes jeg var god! Jeg tror de 
var 120 slektninger som da fi kk en 
tannpirker hver. Som takk for turen 
sendte de meg fylkesvåpenet fra 
Telemark. 

Olav Tveitereid husker også godt 
historien. Det var i forbindelse med 
et Gråtoppstevnet i Drangedal at en 
hel busslast med amerikanere kom 
på besøk forteller Tveitereid. Det 
var utvandrere fra gården Vrålstad 
i Drangedal. Her bodde som kjent 
Halvor Gråtopp, mannen som reiste 
Telemarkshæren til kamp mot 
statsmakten  i 1437. Han ble som 

kjent slått ved Akershus, og fl yktet 
tilbake til Telemark og Vrålstad i 
Drangedal, hvor han bodde etterpå. 
Det var den ene av Vrålstadgårdene 
som så ble solgt midt på 1800-

tallet. Familien der kjøpte 
dermed i stedet gården 
Hagane på Jomfruland. Det 
var om å gjøre å komme seg til 
vannet, sier Tveitereid. Der bygget 

de en skute. Jeg tror de solgte 
både skute og gård, da de bare 

kort tid etter emigrerte til USA, sier 
Tveitereid.

Sigbjørn Larsen

ble tannpirkere i USA!ble tannpirkere i USA!Bedding fra Jomfruland En del av en gammel 
skipsbedding på 
Jomfruland har havnet 
som klenodium i 
et klubbhus i USA. 
Resten har blitt til 
120 tannpirkere! 
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Navn

forteller

      Ekspedisjon 

Merrfubakken
I skjærgården er det mange rare navn. 
Ett av dem er Merrfubakken. 

Denne vesle bakkestumpen hadde jeg friskt 
i minnet fra da jeg var liten. Det er ikke få 

ganger jeg har gått opp og ned den bakken til 
båten. Det var gjerne en del huggorm i dette 

området og vi var derfor ekstra forsiktige når 
vi gikk her, så vi ikke skulle tråkke på en 
slik. Min far hoppet opp på en huggorm 
nettopp her på toppen av denne bakken 
en gang, og stod på den til jeg fikk 
hentet en bøyelig kvist til å slå den 
med. Han hadde bare joggesko. Det 
hadde ikke jeg gjort. Jeg synes han var 
modig. Jeg husker ennå hvordan ormen 
vred seg opp over skoen hans, men den 
satt fast med hodet, så da kom den ingen 
vei.

Det var mange år siden jeg hadde vært her, 
men en dag bestemte jeg meg for å dra på 
ekspedisjon Merrfubakken. Som tenkt så 

gjort. Med ormeopplevelsen friskt i minnet 
tok jeg støvlene på. Synet som møtte meg 

overrasket meg stort. Allerede rett ut av 
stien ved buktene støtte jeg på en stor 

ny fin vei. Her hadde det åpenbart 
skjedd mangt og meget siden 

jeg var her sist. Her vokste det 
orkideer, tenkte jeg. Nå lå 

de under et tykt lag med 
stein, men jeg skjønner 

behovet for vei, og 

den var lagt fint i terrenget. 
Jeg rundet spent fjellpalten der Merrfubakken tok 

til. Ny overraskelse. Den nye veien gikk slett ikke der 
den gamle veien lå, men den gamle veien var heller 
ikke mye synlig i krattet. Nå var jeg glad for støvlene. 

Ormegrasset vokste meter høyt. Her og der 
var veien synlig. Andre steder var det 

helt igjengrodd. Gamle fotefar vokser 
igjen ettersom nye oppstår. Slik har 
det alltid vært. Nå var det lite som 
minnet om det som en gang var. 
Det gikk nesten ikke an å se at det 

var en bakke en gang. En gang ble 
jordene her slått med ljå.

Så var det navnet Merrfubakken. Hva 
kom det egentlig av? Jo, det har sin opprinnelse i 
en hest. En hunnhest, eller hoppe som blir gammel 
og tverr, får gjerne tildelt navnet merr. Det var altså 
en hest som hadde gitt opphavet til bakkens navn. 
Denne merra skal ha satt seg ende ned på fua i 
denne bakken. Derav navnet Merrfubakken.

Har du andre navn som du lurer på hva betyr i 
skjærgården, så kan du sende inn dine spørsmål til 
Skjærgårdsliv til morten.rugtveit@naper.no. Eller 
kanskje har du et navn som du har lyst til å dele 
med andre. Ta et bilde og skriv til oss! Tips oss 
også gjerne om morsomme og spennende navn 
som gjerne har en kulturhistorisk  bakgrunn eller 
navneforklaring, så vi kan få dem med i denne 
spalten.



Skjærgårdsliv

14

Skolen
I den vesle hvitmalte skolestua 
på Langøy satt vi samlet fra 
forskjellige klassetrinn. På hele 
skolen var vi på det meste ni elever, 
og tre i vår klasse. De siste årene 
var vi fem. Læreren vår Magne 
Sættem, kom ut på trammen og 
ropte ”inn,” når timen tok til. Om 
sommeren bygget vi barhytter i 
skogen. Om vinteren stod vi på 
ski i ”Julibakken”. Den het det, 
for den lå like ved huset til Julie 
Kristensen. Olaf Eriksen het en gutt 
i min klasse. Han var et råskinn til 
det meste, også på ski. En gang 
hoppet han så til de grader til, da 
han skulle knuse oss andre, at han 
havnet i bekken nedenfor ute på 
jordet. Begge skiene knakk tvert av! 
Olaf selv forsvant i en sky av snø 
rett ned i bekken. Bare lua hans lå 
igjen ute på sletta. 

Jeg husker også en gang som vi 
var på skoletur ute på Jomfruland. 
Da lekte vi i dønningene på utsiden. 
Det var om å gjøre å springe lengst 
mulig utover på rullesteinen, før 
bølgene tok oss. Olaf var den 
modigste her også, men en gang 
kom han alt for langt ut. Vi så at 
han huket seg sammen med den 
gule sydvesten og regnjakka. 
Bølgen slo brølende over ham 
og skyllet ham først flere meter 
oppover stranda, før den dro ham 
med seg utover igjen i dragsuget 
med voldsom kraft. En gul sydvest 
kravlet omkring i vannmassene. Det 
var utrolig at det gikk bra, men det 
gjorde alltid det, av en eller annen 
merkelig grunn. Også denne gang. 
På slike skoleturer pleide som regel 
en av oss alltid å knuse termosen 
med kakao i sekken, slik at denne 
sjokoladesukkerguffa klistret igjen 
alt vi hadde av papirer og bøker. På 
skolen hadde vi heldigvis et velfylt 
bibliotek. For noen skatter det var å 
finne her! Robinson Crusoe, Håkon 
Håkonsen, Den løyndomsfulle 
hagen og mange andre. 

Olaf var en spreking. Han dro 
fram en felt furustokk med bare 
nevene en gang. Det imponerte 
meg. Han tok vel imidlertid munnen 
litt for full under en av våre 
krangler. – Jeg kunne ha løftet det 
fjellet der! påsto Olaf i et opphetet 
øyeblikk. – Så gjør det! ropte vi. 
– Jeg klarer det ikke uten hanskene 
mine, og de er hjemme! lød det. 
Utpå senhøsten frøs dammer og 
bekker til med is. Selvfølgelig skulle 
vi prøve hvor langt vi kunne gå før 
isen gav etter. Olaf vant nesten 
alltid her også, men det hendte ofte 
at han gikk hjem med støvlene sine 
fulle av isvann. 

En dag skulle vi sette lærbind 
på salmebøkene våre. Det var på 
den tiden at skoledagen nesten 
alltid begynte med en salme eller 
bønn. Olaf synes vel at han hadde 
fått for liten hjelp, sammenlignet 
med oss andre, og den klassiske 
kommentaren falt: - Jeg kan godt 
bli sur og gå hjem uten salmebok, 
jeg!

- I dag skal vi starte med å spille 
en sørgelig sang, sa læreren en 

dag han kom inn i skolestua med 
en alvorlig mine i ansiktet. – Er 
kongen død? spurte Anette. – Nei, 
men Sigbjørn har ikke gjort halve 
norskboka, sa læreren. Jeg husker 
ennå som det var i går hva det var 
vi spilte på blokkfløyte. Det var 
”Kirken den er et gammelt hus.” 
Det var virkningsfullt. Jeg gjorde 
alltid norskleksene mine siden.  

Sløydsalen var et eventyr. Det var 
dobbelttime en gang i uken og vi 
rumlet nedover trappen til kjelleren. 
Inne på sløydsalen luktet det av 
lim og tre og høvelspon. Her stod 
høvelbenkene på rekke og rad. En 
til hver elev. Det var på den tiden at 
norske barn ennå hadde materialer 
til å lage ting av på sløyden. Vi 
lagde hyller og skap og kister og 
fjøler og fuglekasser.

Fuglekassene hang vi opp i 
trærne i skogen rundt skolen. Så 
holdt vi oversikt over hvordan våren 
utviklet seg hos beboerne. Vi var 
veldig forsiktige og bare så, men 
rørte ikke. En gang i uken besøkte 

hver og en sine fuglekasser og 
rapporterte sine funn til resten 
av gjengen. Egg, unger, farger og 
redematerialer ble møysommelig 
notert opp i statistikkene. Jeg lurer 
på hvor mange skolebarn som har 
det slik i dag?

Ute på skoletomta spilte vi 
kanonball, slåball og fotball. Her 
var det også høyde og lengdehopp. 
I leskuret tredde vi nåla i en 
jernstang. Vi holdt i stanga og 
tredde bena inn mellom hodet og 
stanga. På idrettsdagene fikk vi 
besøk av Skåtøyelevene. Jeg vant 
nesten alltid løpsøvelsene. Da vi 
kom på skole i byen skulle jeg løpe 
min første 800 meter. Jeg sprang 
ut i 60 meter tempo og snart hadde 
jeg på nytt alle bak meg. Dette går 
jo lett, tenkte jeg. Etter 400 meter 
var jeg pumpa, og den ene etter 
den andre tok meg igjen og sprang 
forbi. Jeg endte nest sist. Det var et 
knusende nederlag.

Siste skoledag kom lærer 
Lindemann fra Kragerø ut for å 

spille fiolin for oss. Skolen skulle 
legges ned, men skolesjefen hadde 
ikke tid til å komme. Magne tok 
oss alle høytidelig i hånden etter 
tur ute på trappa. Jeg la meg på 
sofaen og gråt da jeg kom hjem. 
Det var følelsen av at det ikke 
skulle komme noen etter oss, 
som var verst. At det var slutt på 
barneskolen ble liksom enda mer 
definitiv slik. 

Jeg tror flere kunne ha godt av 
å gå på en slik landsens skole. 
Disiplinproblemer i timene visste 
vi ikke hva var. I dag stues det alt 
for mange sammen i klassene. 
Rommene for kreativitet og læring 
basert på naturen som vi ofte fikk 
erfare, mangler nesten helt. På 
sløyden er det nesten ikke råd til å 
gjøre annet enn å tegne. Norge er 
et av verdens rikeste land. 

Mitt første kyss
Som ung og lovende var jeg naturlig 
nok svært betatt av jenter. Det var 
spesielt en av jentene på skolen 

som jeg likte godt. Hun hadde langt 
lyst hår og blå øyne. Hun var sporty 
og hadde et deilig smil, men det 
var på den tiden at jentene så seg 
om etter større gutter, for de som 
var mindre enn dem var jo bare 
så barnslige. Det ble derfor med 
avstandsforelskelsen. Jeg hadde 
nesten gitt opp håpet da hun på 
skolefesten plutselig trakk meg 
inntil seg bak gardina, gav meg et 
sugende tungekyss, og sa: - Det 
eneste som er fint på deg Sigbjørn, 
er øynene!

Bare en tur til
Labakken lå hvit av snø. Vi stod på 
ski og hadde gått en lang tur. Jeg 
hadde vært opp og ned bakken 
flere ganger. Nå synes pappa at det 
fikk være nok og ville inn. – Bare 
en tur til, bad jeg og satte utfor. 
Kræsj. Der lå jeg langflat i snøfonna 
i bånn av bakken. – Det gikk bra 
det! sa pappa. – Nei, sa jeg. Det 
gikk ikke bra. Det viste seg at jeg 
hadde brukket benet. Han bar meg i 
armene på ski ned til Malmtangen. 
Jeg gråt og bar meg ille. Snille 
Hjørdis gav meg en lekepistol som 
hadde lys og greier når den skjøt, 
men jeg var utrøstelig. Egil kom 
med hydrokopteret for å ta oss inn 
til sykehuset. Det var is og åpent 
vann om hverandre innover. Den  
turen skal jeg aldri glemme. Jeg 
tror jeg svimte av flere ganger, 
så smertelig vondt gjorde det 
hver gang vi skulle opp og ned av 
isflakene. Benet var ikke spjelket.

Katten Stemor
Vi hadde en katt som het Stemor. 
Den så ut som en stemorsblomst 
i ansiktet med hvite og sorte 
tegninger. Den katten var noe for 
seg selv. Et år jagde den reven. Vi 
satt og så på den fra stuevinduet. 
Den krøp sammen ute på det vesle 
jordet foran huset. Den kunne valgt 
å flykte opp i epletreet. I stedet satt 
den i helspenn midt ute på jordet 
da reven nærmet seg. Forsiktig 
lusket den bortover mot katten. Så 
med lynets hastighet satt katten 
i synet på den. En suser med 
klørne og en forrevet revesnute 
skvatt overrasket bakover med et 
hopp. Som en strek for katten opp 
i epletreet, men reven hadde fått 
nok. Slukkøret og sårneset lusket 
den av gårde nedover Labakken. 
Stemor kom og ropte oss inn til 
middag da vi var i potetåkeren. 
- Mjau-mjau-mjau-mjau. To korte 
og to lange mjau fra Stemor borte 
i svingen og vi visste at det var på 
tide å tenke på hjemveien. Da jeg 
brakk beinet lå Stemor hos meg 
på divanen. Den spiste og var en 
tur ute. Så kom den inn for å holde 
meg med selskap igjen. I seks uker 
lå den hos meg og var meg til stor 
trøst og glede da jeg som liten gutt 
på fem år måtte ligge stille med 
benet i gips.

Tekst: Sigbjørn Larsen

Del 2
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Det begynte en tidlig morgen 
med frokost i Purka Bar på 
gården Hommen mellom 

Kragerø og Risør. Det hyggelige 
vertsparet Anne Gro 
og Anders Johnsen 
tok i mot en ny gruppe 
mennesker som hadde 
tenkt seg på langtur. Et 
velsmakende bord stod 
dekket opp for frokost 
og nistesmøring. Så 
bar det ut i stallen. 
De hadde allerede 
sett seg ut hvem 
som skulle ha hvilke 
hester. De kjenner 
hestene svært godt 
og vet å plukke ut rett hest til de 
ulike rytterne. Islandshestene er 
godmodige og snille, men enhver 
hest må behandles bestemt. Det er 
rytteren som skal lede hesten og 
ikke omvendt. Det er misforstått 
snillhet mot hesten og la den gjøre 
som den vil med rytter på ryggen. 
Da må hesten ledes vennlig, men 
bestemt. 

Selv er jeg en uerfaren rytter 
som ble med på tur med en erfaren 
gruppe. Heldigvis var det mye 
hjelp og få, både av turledelsen 
og deltakerne. Jeg hadde aldri 
galoppert med en hest før, men 
dette ble min ilddåp i så måte! 
Etter hvert som jeg ble trygg på 
hesten, synes jeg det var bare 
gøy, og litt strevsomt. – Sitter du 
bra? Det ser ut som du sitter godt? 
– Jada, forsikret jeg, men jeg satt 
slett ikke noe godt på hesten de 
første gangene. Jeg skulle ta bilder 
også. Opp og ned av hesten var en 
utfordring i seg selv. Selvfølgelig 
gapskratter alle dersom man blir 
liggende på magen oppå salen 
uten å komme verken hit eller 
dit. Det gjorde jeg! Etter hvert 
gikk det imidlertid bedre, og jeg 
klarte å svinge meg opp og ut av 
sadelen uten problemer. Igjen var 
de rolige og snille Islandshestene 
perfekte for oppgaven. Gruppen og 
turledelsen fungerte også godt for 
meg. Anders kunne ha ridd livlorten 
av oss alle, men i stedet ledet han 

gruppen an i terrenget med stadige 
vekslinger mellom skritt, trav og 
galopp. Islandshestene kan tølte 
også. En slags småskrittsgang 

som både kan gå fort 
og sakte, som ikke 
andre hester har. 
Anders var årvåken 
og forsøkte å utfordre 
meg såpass at jeg 
fi kk en fi n utvikling 
som rytter, men gav 
meg samtidig rom 
for å få hvile mellom 
de mer krevende 
galoppstrekkene. 
Det betydde mye for 
en nybegynner som 

meg. Det var også fi nt at gruppen, 
som var langt mer hestevante enn 
meg, ikke klagde over at det gikk 
for sent, men så ut til å trives med 
både tempoet, og koste seg over 
naturopplevelsene. 

Jegertunet var første stopp. Etter 
en kald og sprudlende drikkepause 
og hvile for hestene, så gikk ferden 
videre. Nå ble det mer krevende 
terreng. Opp og ned av dalfører 
og søkk, trange passasjer og vill 
skog. Over en bakkekam fl øy det ut 
en diger tiur fra et skogholt. Den 
vakre storslagne skogsfuglen kunne 
følges i fl ukten fra hesteryggen 
langt utover i dalsøkket. En fl ott 
naturopplevelse! På tide med en 
rast. Hestene ble bundet til noen 
granlegger. Igjen viste hesterasen 
sine utmerkede egenskaper. Her var 
det ingen hester som var urolige 
eller stresset. Alle hestene var 
rolige og lot seg villig lede til treet, 
der de stod og hvilte, og så ut 
som om de også trivdes på turen. 
Anders er en villmarkens sønn. 
Mellom to granlegger la han seg på 
ryggen,  med støvlene oppover den 
ene trestammen og ostematen på 
magen, så han ut til å storkose seg. 
Turdeltaker Henning bød på tyrkisk 
pepper.  – Få ned armene med 
tøylene når vi galopperer og litt mer 
kraft i pedalene!, lød beskjedene 
fra sjefen. Tror han syntes det gikk 
fi nt med nybegynneren tross alt. 
Litt lenger nedover i skaret lå det 

store trevelter over stien. Nå måtte 
Anders fram med øks og sag. Etter 
hogsten satte gruppen seg igjen i 
bevegelse.

Over de grønne vollene mot 
Hansjø fi kk hestene nye krefter. Det 
så ut som om de synes det var bare 
gøy å sette opp farten på nytt, etter 
å ha gått så langt med ryttere på 
ryggen. Igjen viste Anders seg som 
en god leder. I stedet for å sprenge 
over slettene, tok han hestene fi nt 
inn igjen om lag halvveis. Så roet 
han tempoet og vi kom oss fi nt 
inn på rekke innover i skogen det 
siste stykket langs vannet fram 
mot leiren. Det stod ikke til å nekte 
for at både hester og ryttere var 
slitne etter fem timer i terrenget. 
Hestene ble sadlet av og sluppet 
inn i innhegningen. Nå kunne de 
spise og ta seg en velfortjent hvil 
ved vannet til neste dag. 

Selv vrengte jeg av meg tøyet 
og vasset uti septemberkveldens 
stille vann. Varm, svett og lykkelig 
over at det hadde gått så bra, 
kjente jeg at det sved lett i visse 
kroppsdeler som hadde vært med 
på aktiviteter som de ikke var vant 
til, da lastemerket tok vannlinjen. 
To reelle gnagsår strategisk 
plassert på rumpa ble imidlertid 
snart glemt i møte med det friske 
vannet. Anders fi kk vi ikke uti, men 
han likte seg godt der han satt og 
humret for seg selv, mens byfolket 
hvinte av skrekkblandet fryd over 
det kalde vannet. 

Det var så koselig å sitte ved bålet 
og kjenne den gode varmen krype 
innover i kroppen. Praten gikk lett 
og livlig. Kaffelars putret lystig over 
ilden og en kald øl gjorde også godt 
etter en lang dag. Anders og hans 
gode medhjelper Astrid Andreassen 
gikk i gang med middagen. Det 
vil si Anders kaller henne bare for 
Endresen, fordi hun er jo fra Oslo, 
og en som kommer derfra kan 
jo ikke hete Andreassen heller. 
Meg kalte han bare for Paparazzi 
– fotografen i bushen. To sovetelt og 
et serveringstelt var satt opp i leiren, 
og nå braste og stekte biffene på 
pannen over glødende kull. Gulrøtter, 

løk, brokkoli, poteter, sopp og saus. 
Ja, til og med tyttebærsyltetøy, 
ble det disket opp med her ute i 
villmarka! La det være sagt med 
en gang. Dette var turens defi nitive 
gastronomiske høydepunkt. Maten 
smakte himmelsk. Det var rikelig 
med mat som ble servert på et solid 
langbord, og 
det var et tvers 
gjennom helstøpt 
og gjennomført 
opplegg fra 
begynnelse til 
slutt. Den ene 
historien etter 
den andre kom 
seilende mellom 
munnfuller av 
mat og god 
rødvin, til stor 
munterhet for oss 
alle. Etter kaffen 
og konjakken 
bar det rett i 
horisontalen 
på madrassen 
for mitt 
vedkommende. 
Det ble en god 
natts søvn, mens 
natten stod som 
en svart vegg rundt leirplassen. 
Neste dag kom jeg meg av gårde 
ved frokosttid. Som nybegynner var 
jeg svært fornøyd med hele turen, 
opplegget, menneskene og hele 
pakka. Som novise i ridekunsten var 
jeg riktig nok også fornøyd med at 
jeg slapp å ri hesten tilbake, men 
kunne sette meg i bilen, som jeg 
på forhånd hadde fått kjørt fram 
til nærmeste vei fra leiren. Som 
første tur kan det bli litt i lengste 
laget å skulle ta returen også, i alle 
fall hva gjaldt gnagsårene, men 
jeg kan bare anbefale alle andre 
dette turopplegget på det varmeste. 
Det er en fl ott sjanse til å oppleve 
natur, hester, miljø, mennesker, 
stemninger, god mat og drikke, og 
trekke lærdom fra erfarne hestefolk 
gjennom en tvers gjennom hyggelig, 
lærerik og koselig tur. Glade vrinsk 
fra Paparazzi.

Sigbjørn Larsen

Hest i

Åtte islandshester satte seg i bevegelse mot de store skogene i Kjølebrønds vestmark. På veien 
oppstod det god kontakt mellom hester og ryttere. Fine naturopplevelser fi kk vi med oss på turen. 
Vel framme ved Hansjø vrengtes klærne av for et bad. Så var det duket for bålkos og middag 
midt i villmarka. Hest i Villmark er et helstøpt turopplegg for deg som liker hest.

Hommen gård kan også tilby 
opphold i villmarksleiren på 

gården med aktiviteter, bade-
stamp, hjemmelaget middag i 
leiren eller i Purka Bar. Møte-

rom for kurs og konferanse. 
Låven er på 150 m2 og er inn-

redet med bar og scene, og her 
kan også serveres middag for 
større grupper. Hommen Gård 
kan også ordne med levende 

musikk.

Hest ivillmark
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Harald forteller at de fi kk 
spise seg mette, men de var 
vel ikke så storforlangendes. 

Slik var det for dem som hadde en 
jordlapp eller skorte og dyrke mat 
på. Kanskje hadde de en gris og 
noen høner. Hadde de ku også, så 
var de ovenpå. Slik var det ikke for 
dem som bodde i byen som måtte 
kjøpe alt, da var det ikke så greit. 
Nå var det jo også folk i byen som 
hadde en liten skorte, hvor det 
kunne dyrkes. 

Nelly, kona til Harald Bekkevik, 
kom fra Portør, og her var det vel 
mer stein og fjell, men det ble 
dyrket i skorter der også om de 
ikke var så store. De brukte 
tang til gjødsel, noe som ikke 
var så uvanlig der det ikke var 
husdyr. Der det var husdyr, ble 
dette brukt, likedan vår egen, 
lagt i kompost. Slik gjør i alle 
fall vi det. 

Harald forteller om innsig 
av både mussa og brisling, 
og mye fi sk, men de ble ikke 
kvitt den på brygga, for det var 
makrellesesong, så de fi kk levert 
på Sunnaas ørretfarm, der kunne 
de ta hundre kasser om dagen 
med mussa, de hadde kontroll, 
for brisling var det ulovlig å ta til 
ørretfor. Vi hadde også innsig av 
tobis, her fi kk de også levert til 
Sunnaas.

I Kragerøkalenderen for 1999 var 
det ett gammelt bilde fra brygga 
til Kragerø Verktøy i dag. Bildet er 
tatt i 1922, og da var det Osskar 
Bornhorst som drev der med kull 
og koks. Ved denne brygga ligger 
en trålskøyte med nr. TK2ST. Den 
siste T stod for Skåtøy. Dessverre 
er de døde nå som kunne vite noe 
mer om denne skøyta.

Av de jeg kan prate reker med 
nå er det bare Birger Pedersen 
og Gerhard Johannessen igjen. 
Harald Postmyr hadde dårlig syn, 
så han fi kk lydavisa fra Varden. 
Han hadde også problemer med 
tekst TV, noe jeg også kjenner meg 
igjen i.

Vi har skrevet om dårlige tider 
for mange, helt uvirkelig for oss og 
vår levestandard og velstand. 20-30 
årene kunne være harde, men når 
det i tillegg var høst og kuling på 
kuling, var det ingen inntekter. Da 
hadde det vært så vanskelig at en 
måtte ty til blåskjell til poteta!

Nelly forteller fra sin barndom i 
Portør, og Harald fra Bekkevik om 
det samme. På denne tiden var ikke 
Steinbitten (Havkatt) salgsvare, 
men i motsetning til Harald 
Postmyr som slo disse på utsiden 
av koggen, slo Portørfi skerane de 
av på innsiden, og så ble de hevet 
i land på brygga hjemme. Om 
vinteren ble denne stivfrossen. Det 
var i tider med ekstreme værforhold 
i dagesvis hvor de ikke kom på 

sjøen, at de var nede på brygga og 
gravde fram en steinbitt eller to av 
snøen for å ha til middag. Dette var 
en nødløsning, for vanligvis spiste 
de ikke steinbitten. Nå er denne 
tidligere ufi sk en godt betalt vare, 
så tidene forandrer seg.

Vi har skrevet om at bakkefi sket 
både egnet med reker og 
sjøl(skjell), og var inne på at 
sjølegnet kunne holde seg i 
mange dager, og her var de på 
hjemmebane både Nelly og Harald. 
Men en dag kunne også dette 
agnet bli dårlig, grunnet kuling på 
kuling, og da er det vel knapt noe 
som lukter verre. Her forteller Nelly 
om et slikt år med ekstremt vær 
som var så ille at de ikke kunne 

sette bakka  på fjorden heller, men 
at de til slutt måtte pelle agnet av 
igjen. Det var mor som sa at dere 
kan ikke stå ute, så dere får komme 
inn på kjøkkenet. Kanskje var det 
2000 krok eller mer. Dette tok tid 
i en ubeskrivelig lukt som vi bare 
kan forestille oss. Slik var det for 
dem som ikke hadde egen bu. Så 
var de til igjen med friskt agn, og 
håpe på bedre vær. Fiskeren er født 
optimist, om ikke, har han ingenting 
å gjøre som fi sker.

Det har vel vært kjent at 
fi skeren har en tendens til å få 
problemer med ryggen, så også 
for Harald Bekkevik som var helt 
slått ut, han hadde fått en prolaps 
(skiveutglidning) og kom til lege, 

der han fi kk rådet og forsøke 
et annet arbeid, for eksempel 
litt snekkerarbeid. Det kan vel 
høres rart ut men det ble andre 
bevegelser for kroppen, men en må 
jo ta det pent til å begynne med. 
Hvor mange slike prolapser jeg selv 
har hatt har jeg ikke tall på. En 

gang den var riktig gjenstridig tok 
jeg en bormaskin og boret noen 

heller og fi kk skutt. Jeg mener 
det var ristebevegelsene som 
gjorde at prolapsen slapp 
etter hvert. Det ble også 
steinarbeide på Harald 
og boring og skyting av 
hyttetomter. Blanding av 

sement og støping, og det 
ble bra. Jeg husker under et 
fi skerimøte i Kristiansand hvor 
professor Fuggeli fortalte om 
problemer knyttet til fi skeryrket. 
Jeg hadde ordet og fortalte om 
mine problemer og måte og se 
dette på, og han var enig.

Vi var ikke ferdige med 
spesielle klesplagg, brukt i en 
særdeles vanskelig økonomisk 
tid. Kanskje kan vi le av dette 
i dag enten det står Bjølsen 
Valsemølle tvers over ryggen 
til denne mannen vi har vært 
inne på tidligere, han med de 
blå stripene, som enten skrev 
seg fra Skiens Aktiemølle eller 

Norsk Hydro. Den siste jeg hørte 
var nok i samme kategori. Her 
var det blitt laget en bukse, og 
når denne damen var i åkeren for 
å sette eller grave opp poteter, 
kunne en lese tvers over hennes 
buksebak: ”Golden Medal!” 

Det var fl ere som var i Oslo og 
gravde sjøl. Her var også Harald 
og Jon med ”Dum Petter”, men 
denne sjøla var til Olaf Flekke på 
rekefabrikken. Da måtte det være 
sjøl fra fjellbunn, men vi tok nå 
noen som ikke stod på fjellbunn 
også. Sjøla fi ltrerer jo sammen 
med vannet. Det er jo ikke fra 
bunnen de får føden, men fra 
vannstrømmen som stryker over. 
Det kan vel være slik i dag at en 
har for følsomme apparater? Den 

ene dagen er de spiselige, den 
andre ikke. Kan sjøla kvitte seg 
med giften over natten? Det har 
nok gått noe hysteri i dette. 

Harald har fl ere ganger vært inne 
på maten i de dårlige tidene. Så 
forteller han om melka og før det 
ble melkeutsalg. Melkespann ble 
bært av tre spreke kvinnfolk. De 
hadde pram liggende i Sandvika 
på Stabbestad. Det var ikke 
meieriutsalg på denne tiden, så de 
måtte selge melken selv, antakelig 
ved en eller annen brygge. Jeg 
husker den store mannen fra 
Hatteberg(Skjørsvik) som hadde 
fl øte, som han var rundt og solgte. 
Han la også til i Urene, og jeg 
kan se for meg den store mannen 

med det lille fl øtespannet , om vi 
kjøpte av ham husker jeg ikke. Det 
var jo for lengst blitt meieriutsalg. 
Regner vel med at han også hadde 
melk. Her er kontraster til dagens 
overrenslighet om vi kan si det slik, 
for folk ble gamle den gangen også. 
Hvem de spreke kvinnfolka var,  
som bar melkespann over skogen, 
fi kk jeg ikke med meg. De bar i åk 
over skulderen. Midtveis hadde de 
en stor stein hvor de hvilte. Det 
var ellers bare et tråkk gjennom 
skogen.

Harald husker også at han hadde 
vært på Barthebrygga hos Gustav 
Johnsen og kjøpt høy, når det ble 
for lite i Bekkevika. Likedan husket 
han at Kristian Larsen handlet der 
borte. Det måtte vel være før han 
kom til Dippner smuget som jeg 
husker han. Kanskje var det mest 
katten som lå på disken? Gustav 
Johnsen kjøpte også dyre huder, 
dette var før han begynte å handle 
med bygningsartikler, murstein, 
sand og sement også jernvarer. Jeg 
har kjøpt fi skeredskaper der før de 
fl yttet til bygget ved Øybrua som i 
dag er Kragerø Verktøy.

Harald hadde en litt artig 
episode om en kar fra Levang, 
som hadde slaktet en gjøkalv og 
den huden ville han selge. Det ble 
noen dissens om størrelse og pris. 
Gustav Johnsen mente skinnet var 
i minste laget. Nei, det kan det ikke 
være sa mannen, for det passet 
akkurat på gjøkalven!  Hadde 
dette vært Oskar hadde han nok 
fått seg en god latter. Det var nok 
vanskeligere for Gustav. 

10. desember var jeg en tur hos 
Harald med noe fra sjøen som han 
satte pris på. Harald fortalte at han 
hadde vært på Seniorsenteret og 
spilt bingo. Han hadde vært den 
eneste hanen i fl okken, men dette 
var damer som viste hva bingo 
var, om noen enn var over 90. Han 
selv var da 88. Harald håpet å få 
oppleve år 2000, det var liksom 
et mål, så da har han vel skiftet 
mål etter hvert. I skrivende stund 
er han 92. (År 2003). Men så lurte 
Harald på hvor gammel jeg hadde 
blitt. Når jeg svarte 73, så stusset 
han. Jeg trodde du var nærmere 
åtti, sa han, for jeg synes du har 
levd så lenge. Hvordan vi skal tolke 
denne, har jeg vel ikke noe svar på, 
annet enn at jeg begynte å vanke 
på fi skebrygga, før jeg var ti år, og 
der kom jo fi skerne med sin fi sk 
og observerte naturligvis meg. Vi 
får tro dette var noe av grunnen, 
men folk synes dette er et artig 
resonnement når jeg forteller de 
det. I dag kan vi altså legge til fi re 
år i 2003, og Harald har passert 
de 90.

 Jack Halvorsen har vært fi sker i Kragerø i hele 
sitt liv. Han kjenner kysten og kystens folk 

bedre enn de fl este. Skrive og fortelle har han 
gjort i hver ledige tid og stund. Det har blitt 

mange historier fra fi skerlivet og om mennesker 
han har møtt. Han har også tidligere 

gledet sine lesere gjennom lokalavisene 
med sine fortellinger. Her forteller han om 

”Bekkevikerane” i Portør.
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 Sigbjørn Larsen jobber for tiden med en bok om skjærgårdsparken. Her står han sammen med Trygve Moe fra 
Sparebanken Sør og Tom Bjørn Nilsen fra Skjærgårdstjenesten. I bakgrunnen ser vi den idylliske lagunen på 
Storholmen.

 Forfatteren Sigbjørn Larsen 
brukte idylliske Storholmen på 
utsiden av Portør som kulisse for 
pressekonferansen. Dette var et 
av de første områdene kommunen 
kjøpte opp med tanke på at det 
kunne tas i bruk av allmennheten. 

På 50-tallet var det idylliske stedet 
så populært at fjordbåtselskapet 
jevnlig satt opp turer til holmen. 

Skjærgårdsparken i Kragerø ble 
offi sielt åpnet i 1994. Formålet 
var å ivareta allmennhetens 
friluftsinteresser. Til sammen består 

skjærgårdparken av 70 områder 
på til sammen nærmere 6000 
mål.

Mysteriet Portør
Boken Sigbjørn Larsen nå jobber 
med vil inneholde kart over alle 
friområdene, stemningsfulle 
fotografi er fra fl ere årstider og 
opplysninger om de forskjellige 
områdenes historie, natur og 
kultur. Allerede nå kan han røpe at 
mysteriet rundt navnet Portør er 
løst og at historien vil bli publisert 
i boka. 

Han fortalte også om en 
situasjon fra Napolionskrigen, da 
en gjetergutt med bjørnebørse 
åpnet ild mot den engelske fl åten 
som lå utenfor Portør. Angrepet ble 

besvart med kanonkuler og 
en av disse har blitt bevart. Det 
hører med til historien at både 
gjetergutten og den engelske 
fl åten slapp med skrekken etter 
skuddvekslingen. Sigbjørn Larsen 
oppfordrer folk som sitter på andre 
spesielle historier fra skjærgården i 
Kragerø, til å ta kontakt.

Boken om skjærgårdsparken 
vil bli utgitt rundt juletider 
2007 og forfatteren er svært 
takknemmelig for støtten fra 
Sparebanken Sør. Han mener 
også at skjærgårdstjenesten gjør 
en kjempeinnsats både med å 
vedlikeholde skjærgårdsparken og 

med å sørge for at den er 
tilgjengelig for allmennheten.

Bokutgivelsen skjer i 
samarbeid med fylkesmannens 
miljøvernavdeling, 
skjærgårdstjenesten i Kragerø 
ved havnefogden og Sparebanken 
Sør. Sparebanken Sør sponser 
prosjektet gjennom å kjøpe opp 
deler av opplaget og bøkene vil de 
bruke i markedsføringssammenh
eng. Banksjef Trygve Moe mener 
det er viktig for banken å markere 
tilstedeværelse i lokalsamfunnet og 
synes dette bokprosjektet er svært 
positivt for Kragerø.

Grunde Arnesen

Skriver bok om 
Skjærgårdsparken

skjærgårdparken av 70 områder 
på til sammen nærmere 6000 

med å sørge for at den er 

Skjærgårdsparken
 Sigbjørn Larsen holder for tiden på med å skrive 
bok om skjærgårdsparken. Boken vil bli en 
prydbok på om lag 100 sider og vil inneholde 
kart, fotografi er og historier fra skjærgården. 
Selv om han allerede har samlet inn mye stoff 
omkring livet i skjærgården, oppfordrer han 
folk som sitter på gode historier fra 
skjærgården i Kragerø, til å ta kontakt.
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 Tok det 
beste bildet

 Det var Lasse Bjørn Rossing som vant 
sommerens store fotokonkurranse. Det var 
dermed han som kunne ta med seg en splitter 
ny Zodiac landstedsbåt hjem. 

 Juryen hadde mange fl otte bilder å 
velge mellom, men falt fullstendig 
for Lasse Bjørns fl otte bilde av is-
spisende Peter på to år. 

- Vi satt på Bjørn Eidsvåg-
konserten sammen med noen 
venner, og Peter var også med. 
Han er en morsom fyr, og jeg 
forsto at her kunne jeg få et artig 
bilde, forteller Lars Bjørn. Han 
fotograferer en del med sitt Canon 
5D kamera, men har ikke sendt inn 
til så mange konkurranser før. Ofte 
ser han de nemlig etter at fristen 
var gått ut. Men denne gangen var 
han med, og gikk altså til topps. Det 

er helt klart inspirerende for videre 
fotografering.

Mandag var han innom Gromstad 
og fi kk overrakt båten, en Zodiac 2 
kadett 285. Premien har en verdi på 
12400 kroner. 

Lasse Bjørn og familien har 
feriert i Kragerø i mange år, og er 
her som regel i hele juli.

- Nå blir det enda en fl ott 
grunn til å komme tilbake, sier 
han med henblikk på den nye 
landstedsbåten. 

Katrine Wold

 Lars Bjørn Rossing gikk av med seieren i sommerens store fotokonkurranse. Bak ser 
vi markessjef i KragerøAvisa Tore Trondsen og daglig leder ved Gromstad Bil & Båt 
Morten Bjerka.  Lars Bjørn Rossings vinnerbilde av Peter på to år. 

 Bilde nummer to ble innsendt av Trine Hansen.  Bilde nummer tre ble innsendt av Trine Solgry Volden.  Bilde nummer fi re ble innsendt av Elin Sveberg Herregården.

beste bildet

Morten Bjerka. 

2 3 4

1
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Barthebrygga 5, 3770 Kragerø – Tlf. 35 98 88 80 – Fax: 35 98 88 81  – Mobil: 91 13 88 07
post@arkitektbothner.no – Flere prosjekter – se www.arkitektbothner.no

Sigurd M. Bothner
Sivilarkitekt AS – MNAL NPA

www.skagerak-trepleie.no

PEDER AARØ
3770 Kragerø – 907 61 576 – 35 99 09 98

peder@skagerak-trepleie.no

SKAGERAK
TREPLEIE

TREFELLING
Felling av vanskeligstilte trær
Tre- og landskapspleie
Opprydding – flishugging

��������������
������������������������

������������������������������

������
����������������

�����������
�����������

��������������

Strandskogen AS holder til i
Kragerø Næringspark på
Fikkjebakke. Firmaet ble
etablert for litt over tre år
siden og har siden starten
hatt en rekke arbeidsopp-
drag i Kragerø. 
Spesialfeltet er alle typer
betongarbeid. og da spiller
det ingen rolle om arbeids-
oppgavene ligger over eller
under vann! Men
Strandskogen AS er mer
enn betong. 
Strandskogen AS er sentral-
godkjent i tiltaksklasse 2 for anlegg og til-
taksklasse 3 for bygg. Det betyr at firmaet
kan løse stort sett alle oppdrag innenfor
bygg- og anleggssektoren. De ansatte har
høy kompetanse og fagbrev i grunnarbeid,
forskaling, jernbinding, sveising, maskinfø-
rer, arbeidsdykking og tømmer. 
Strandskogen AS har skjærgår-
den utenfor Kragerø som et av
sine satsingsområder. Firmaet har
lang erfaring med bygging av for
eksempel brygger og 
kaianlegg. Både store og små!
Strandskogen AS har dessuten en
hurtiggående fraktebåt som kan
frakte materiell og utstyr til som-
merhuset ditt.
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 KragerøAvisas redaktør Willy 
Nilsen mottok hederlig omtale 
og fi kk dermed sølvplass i 

den årlige konkurransen om beste 
ide blant landets lokalaviser fra 
markedssjef Geir Hus i Landslaget 
for lokalaviser. Prisoverrekkelsen 
skjedde på LLAs årsmøte i Molde. 
Over 120 av landets lokalaviser 
er organisert i organisasjonen. 
I juryens begrunnelse heter det 
blant annet at ”Skjærgårdsliv hever 
totalinntrykket av KragerøAvisa som 
en offensiv utfordrer i det lokale 
mediemarkedet”. – Dette er en pris 
vi er svært glade og stolte over, 
sier Kragerøavisas redaktør Willy 
Nilsen. – Spesielt hyggelig er det at 
vi henter hjem prisen for den beste 
ideen. – Vi har klart å skape noe 
nytt og spennende i lokalavisenes 
verden som andre har satt pris på 
og det er vi stolte av, sier Nilsen.

- KragerøAvisa har alltid stått for 
skikkelig kvalitet på det de leverer, 
sier Geir Hus. –Skjærgårdsliv er 
intet unntak i så måte. Hytteavisa 
har lykkes med både form og 
innhold og er en svært god ide også 
på den kommersielle siden ved at 
man har lykkes med å kunne tilby et 
interessant produkt til næringslivet 
på annonsesiden, sier Hus.

Skjærgårdslivs redaktør Sigbjørn 
Larsen jubler naturlig nok også 
fornøyd over pristildelingen som 
kom som en uventet og svært 
gledelig overraskelse. – Jeg 
ante ikke engang at vi deltok i 
konkurransen! sier Larsen. Det 
hadde imidlertid Trondsen og 
Nilsen sørget for. – Dette var 
utrolig moro! Takk til juryen og til 
Landslaget for Lokalaviser! sier 
Larsen. – Dette er en fl ott fjær i 
hatten og en sterk inspirasjon til 
videre innsats. Jeg vil også takke 
alle i teamet som har jobbet med 
avisen. Redaktør i KragerøAvisa 
Willy Nilsen, markedssjef Tore 
Trondsen, redigerer Morten Rugtveit 
og fotograf Hugo Lande. En ting 
er å ha den gode ideen, en annen 

 KragerøAvisa tok sølv blant Norges lokalaviser i den årlige 
konkurransen om beste ide fra Landslaget for lokalaviser (LLA). 
– Lokalavisa skal fungere som et lim i lokalsamfunnet, sier 
markedssjef Geir Hus i LLA. – Her har KragerøAvisa og 
Skjærgårdsliv også klart å fungere som brobygger og lim til sine 
hyttegjester, ikke bare om sommeren, men ved sine utgivelser 
knyttet til de fi re årstidene gjennom hele året!

Skjærgårdsliv

dé
prisen 2005
er tildelt KragerøAvisa

Skjærgårdsliv
KragerøAvisa gir ut Skjærgårdsliv fi re ganger 
i året. På denne måten bygger de bro mellom 
fastboende og de mange gjestene i kommunen sin. I tillegg til å gi nyttig informasjon og fl ere 
annonseinntekter, hever dessuten Skjærgårdsliv totalinntrykket av KragerøAvisa som en off ensiv utfordrer i det lokale mediemarkedet. 

Juryen i Idépriskonkurransen til LLA mener der-for at KragerøAvisa nå får en velfortjent 2. plass i årets konkurranse.

Juryen,
Molde, 01.04.2006

Marie Aly

Fredrik Fjeldstad

Jørgen Tandberg

Bente C. Klemetsen

Ole Dørje

Landslaget for Lokalaviser

-

KragerøAvisa 
tok sølv for 
Skjærgårdsliv

 TOK SØLV: Markedssjef Geir Hus gratulerer redaktør Willy Nilsen med ideprisen 2005 fra Landslaget for lokalaviser. Skjærgårdsliv tok sølv i konkurransen om den beste 
ideen blant norske lokalaviser.

ting er å gjøre noe med den. – Jeg 
føler at vi har lykkes, og det skal 
hele teamet ha ros for, sier Larsen. 
– Ved siste utgivelse ble jeg ringt 
opp og fi kk kjeft av noen hytteeiere 
som ikke hadde fått avisen, og det 
er vel kanskje ikke så vanlig for 
gratisaviser? spør Larsen. Det må 
vel i alle fall bety at hytteeierne 
også setter pris på den og gjerne vil 
ha den, smiler Larsen.

- Det er jo nesten pussig at 
ingen har tenkt på dette før, men 
slik er det jo gjerne med gode 
ideer. Faktum er jo at det bor fl ere 
tusen mennesker i lokalsamfunnet 
Kragerø gjennom store deler av 
året som aldri eller svært sjelden 
har vært gjenstand for journalistisk 
virksomhet gjennom lokalavisa, 
annet en små notiser om at 

sommergjestene har 
kommet, nærmest på 
linje med trekkfuglene. 
– Dette handler om 
røtter og tilhørighet. 
Svært mange hytteeiere 
er svært glade i Kragerø og har 
gjennom fl ere generasjoner hatt 
sitt tilhold her. Det skulle da også 
derfor bare mangle at ikke også 
mediene skulle være opptatt av 
dette, men her er det altså at vi 
har tenkt nytt og gjort dette på vår 
måte. Derfor er det så gledelig at 
denne innsatsen nå også bokstavlig 
talt settes pris på av andre, sier 
Larsen.

- Jeg fi kk lyst til å dra til Kragerø 
til folk jeg kjenner som har hytte 
der med det samme jeg fi kk se 
Skjærgårdsliv, sier konkurransens 

gullmedaljevinner, markedssjef 
Johan Aakre fra Dalane Tidene 
i Egersund. Det var de som vant 
konkurransen om den beste ideen 
blant lokalavisene med ”det store 
andeløpet”. Ideen fungerer slik 
at vi hvert år selger nummererte 
plastender til inntekt for et godt 
formål i lokalsamfunnet, sier Aakre. 
Loddsalget kommer opp i 100.000 
kroner. Så arrangerer vi det store 
andeløpet ved å slippe ut alle disse 
nummererte endene i Lundeåene 
ved broene midt i sentrum av byen. 
Vinneren, og altså den som har det 

nummeret som tilsvarer den anda 
som kommer først fram til mål 
fra utslippsstedet, vinner 20.000 
kroner. Dette samler mye folk 
og har blitt et populært tiltak 
i lokalsamfunnet, sier Aakre. 
Gullmedaljevinneren berømmer 
Skjærgårdsliv for et godt 
kvalitetsprodukt. Avisen virket 
gjennomarbeidet i alle ledd, sier 
Aakre. Dette er et eksempel til 
etterfølgelse!
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Skjærgårdsliv
– Kulturavisen

Vi formidler kulturopplevelser til våre lesere. 

På denne siden kan du som har arrange-

menter av kulturell karakter oppnå en bred 

markedsføring, både lokalt og til hyttefolk. 

Ta kontakt med 

   mariann@krageroavisa.no  

Tlf.: 93 22 67 39

        Utsalgspris 
  kr 398,-280 sider, stort format

En gedigen og vakker bok om 
skjærgården på Sørlandet, der du 
blir kjent med livet både over 
og under vann.

Kjøpes i bokhandel over hele 
landet eller bestilles direkte fra
Kom forlag, tlf 40 40 88 88, mail: 
post@komforlag.no

www.komforlag.no

Kirkens advents-
og juleprogram

2006-11-21
10.desember kl. 18.00: Julekonsert i Kragerø kirke. 

Byens kor og korps. 
Lø.16.des. kl. 18.00: Julekonsert i Støle kirke

17.desember kl. 20.00: Ni lesninger. Julemusikk ved kragerø 
kantori og solister

Julaften kl. 12.00: Juleandakt omsorgsboligene Stabbestad. 
Bente Modalsli

Julaften kl. 14.00: Gudstjeneste Skåtøy kirke. 
Bente Modalsli

Julaften kl. 14.30: Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Harald Monsen

Julaften kl. 16.00: Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Harald Monsen

Julaften kl. 16.00: Gudstjeneste i Støle kirke. 
Bente Modalsli

25.des, 1.juledag kl.11: Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Bente Modalsli /Harald Monsen. 

26.des, 2.juledag kl.11: Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Bente Modalsli /Harald Monsen.

28.desember kl.18.00: Romjulskonsert i Kragerø kirke. 
Robert Carding, jentekorene.

Nyttårsaften kl. 23.00: Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Bente Modalsli 

Nyttårsdag kl. 12.00 NB! Økumenisk Gudstjeneste i Kragerø kirke. 
Bente Modalsli m.fl

Nyttårsdag kl. 18.00 Juletrefest i Støle kirke. Bente Modalsli



Skjærgårdsliv

Spekkhoggersafari i Lofoten
fra Bodø til Svolvær og videre til Tromsø
fra kr 2546,-

For mer informasjon, se våre nettsider: www.hurtigruten.no eller ring 810 30 000

Fisketur i Vesterålen
fra Tromsø til Trondheim
fra kr 3650,-

Fiskelykke i Nordishavet
fra Tromsø til Kirkenes
fra kr 4482,-

Hundekjøring i Tromsø
fra Trondheim til Tromsø
fra kr 2797,-
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