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Sett fra 
 Sildebukta

Tiden er overmoden 
for Sluppan!

 “

Det er en byggesak som liksom ikke vil seg helt for Kragerø. Dette til tross 
for at denne utbyggingen har vært under planlegging i mange år, og at 
området for lengst er satt av til næringsformål, og at utbyggingen ikke 
er i konfl ikt med omkringliggende bebyggelse. Vi snakker da selvsagt om 
Sluppan. 

Vi kan ikke forstå hvorfor denne saken til stadighet møter utsettelser 
og lunkne skuldre, mens andre utbyggingssaker peises gjennom, om det 
så skal være på delegasjon midt i byens tradisjonsrike trehusbebyggelse. 
I motsetning til mange av de andre prosjektene, så vil jo nettopp Sluppan 
slett ikke komme i en slik konfl ikt med omkringliggende tradisjonsbebyg-
gelse.

På Kalstad, som ligger like i nærheten, så har Kjendal fått klarsignal 
for en omfattende utbygging. Det kan da vel aldri være derfor man har 
satt Sluppan på vent? Det er ikke noe galt i Kalstadutbyggingen. Vi kan 

imidlertid ikke se at det skulle være elementer ved 
utbyggingen på Sluppan, som skulle gjøre en utbyg-
ging her vanskeligere enn på Kalstad.

Det er en myte å tro at bysentrum ville dø, fordi 

om det kommer et nytt kjøpesenter på Sluppan. 
Tvert i mot er det fl ere av sentrumsbutikkene i 

Kragerø som ville få et enda bedre næringsgrunnlag, som en følge av at 
de også kunne få utvide til Sluppan, slik fl ere av dem allerede har uttrykt 
ønske og behov om. Fordelen med Sluppan er selvsagt lettere tilgjengelig-
het for biltrafi kk, parkering og varetransport. Disse virksomhetene ville 
imidlertid ikke legge ned i Kragerø sentrum for det, som er selve hjertet i 
turistbyen Kragerø! Dit alle drar for å handle og se og bli sett.

Sentrumsforretninger i Skien og Porsgrunn har ikke gitt opp sin butikk 
i sentrum, selv om de også har utvidet sin handel til Herkules og Down-
Town, og tjent på det. Med den nye innfartsveien til Kragerø og mulighet 
for de typiske kjedebutikkene til å etablere seg her, så ville vi vel heller 
kunne se at noe av den trafi kken som i dag går oppover til Fjorden i stede 
kan komme Kragerø til gode. For det er bare å erkjenne at en av grunnene 
til at folk drar til nabokommunene for å handle er nettopp fordi Kragerø 
mangler merkebutikker som HM,Cubus, Dressmann, Adelsten og G-sport, 
burgere, pizza og bowling. 

Det må være grunn til å spørre seg hvor lenge Carlsen skal være plaget 
av arvesynden etter rivingen av Buckholmgården? Som eiendomsutvikler 
og næringslivsmann i Kragerø har Carlsen vært en av de mest langsiktige 
og betydningsfulle aktørene hva nettopp gjelder å skape langsiktige og 
trygge lokale arbeidsplasser. Virksomhetene har ikke minst sysselsatt 
mange unge mennesker i kollonial, hotell og restaurant, og bidratt til at 
mange dermed har funnet arbeidstilbud i nærmiljøet Kragerø gjennom 
unge år, som senere har gitt dem viktige springbrett for videre utdannelse 
og yrkeskarriere.  

Arbeidsplasser og sysselsetting har vært benyttet som kronargumentet 
for å tillate utbygging og videreutvikling for andre, men altså ikke i denne 
saken. Enten teller ikke arbeidsplasser like mye, eller så er det noe med 
den som vil skape dem. Kanskje er det så enkelt som at Carlsen selv aldri 
har funnet på å bruke dette argumentet i offentligheten for å få 
gjennomført sine prosjekter? 

Med den byggeboom og økte turisttrafi kk vi vil komme 
til å få i Kragerø i de neste årene, er tiden nå overmoden 
for at Kragerøsamfunnet også må få kunne ta ut noe av 
dette økte markedet og verdiskapingen på Sluppan.

Sigbjørn Larsen
Sigbjørn Larsen,

redaktør Skjærgårdsliv

Å bo i skjærgården kjennes som å 
få pulsen til helheten inn i årene. 
Det å forsere vannet for å komme 
hjem, gir meg en følelse av å reise 
til et annet sted med andre opple-
velser enn der jeg har vært, selv om 
det bare er ti minutter unna.

Å avslutte dagen med å reise 
hjem og innunder solnedgangen 
bak Tåtøy, er noe av det vakreste 
jeg kan være med på.

 Å starte dagen med å høre sol-
oppgangen er noe av det underlig-
ste jeg har oppdaget. Hele naturen 
våkner, bladene på trærne visler og 
vender seg ubemerkelig mot var-
men. Det er som en sakte og kon-
trollert livseksplosjon. Dyrene rører 
på seg, fuglene våkner, blomster 
åpner seg og naboen står allerede 
på brygga og fi sker. 

Det er som om solguden favner 
hele skjærgården. Havet settes i 

Høyrer du kjøttmeissongen?
Han syng, det er vår på ny!
Han fl øytar av kjærleikstrongen,
der framom morgonggry!

Høyrer du vinden kviskrar,
i trea ved soleglad?
Ser du at lia blømer,
av lavsprettens nye blad?

bevegelse og det glitrer rundt byen 
og hvert skjær. 

At et sted så like i nærheten av 
alt annet kunne gjøre det så lett å 
puste og se og sanse tilhørighet til 
frihet, var en utilgjengelig tanke for 
meg. 

Plutselig banker hjertet i en an-
nen takt. Jeg er et sted der stjer-
nehimmelens bilder er like åpne og 
tydelige som lysene fra byen. Ingen 
elektrisk kilde forringer synet av 
stjernenes bevegelse fra skumskott 
til hilder, eller lyden av stedets 
hvile og oppvåkning. 

Det kjennes livgivende at over-
konsumet ikke er direkte tilgjen-
gelig. Fantastisk å åpne døra og 
oppdage at en kjær venn har hengt 
en nytrekt torsk fra vinterhavet ved 
inngangen. Inspirerende å høre 

tonen i språket som har en annerle-
des klang enn på land. 

Å få ta del i det kreative arbeidet 
som legges ned når ideer skal for-
edles og presenteres som ferdige 
prosjekter har vært lærerikt. Et ene-
stående samfunn har åpnet seg og 
vist sin dynamikk og samarbeids-
vile. Resultatene spres utover året, 
med hendelser som favner mange 
når sommeren er på sitt høyeste.

 
Det er liv i skjæra. 
Stoltheten over arvet kunnskap 
og tilhørighet blandes med nye 
impulser og gir håp om at sjela som 
vibrerer stadig får næring og kan 
sanses i stillhet og kalas.

Margit Aasvold

Sjela ligger som et 
rytmeteppe over 
Kragerøskjærgården. 
Historie og tradisjoner 
gir konturen, 
horisonten, naturen og 
forlatte gjenstander liv. 

Då har du fatta kva livet,
kan gje deg ei morgonstund.
Når kjøttmeissongen i sivet,
lyder frå grønkande lund.

Kjøttmeissongen
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Skjærgårdsliv

Aldri i mine over 40 år i Kragerøskjærgården, 
har jeg sett på maken til selansamling. Dette 
fotoet tok jeg ved Ropen, og det viser hele 20 
sel på ett skjær!

20 sel på ett skjær

De må ha gjort store øyne de to 
menneskene som tok seg en fottur 
på Ropen i Kragerøskjærgården 
nylig. Fra toppen av øya møtte de et 
sjeldent syn av hele 20 sel på et og 
samme skjær like i nærheten. 

Ropen er et fredet naturområde 
med sterke ferdselsbegrensninger. 
Øya ligger mellom Buholmen og 
Gumøy. Denne dagen var det klart 
pent vær i skjærgården og et gan-
ske fl att vinterlys. Møtet med alle 
selene på skjæret var en fi n natur-
opplevelse. Det har blitt mer og 

mer vanlig å se sel i skjærgården, 
og bestanden har økt gjennom de 
siste årene. Likevel hører det med 
til sjeldenhetene å få oppleve så 
mange individer samlet på en gang.

Mangelen på beskatning har 
medført at bestanden vokser 
ukontrollert. Fiskerne er lite glade 
for den sterke økningen i selbes-
tanden, for den spiser mye fi sk. 
Antakelig er det jakten på brisling 
som fører den inn blant holmene på 
denne tiden av året. I Østersjøen 
er selbestanden nå blitt så omfat-

tende at EU vurderer å iverksette 
seljakt. I Norge fangstes det også 
sel, og noen steder langs kysten er 
det åpnet for jakt på sel, men fore-
løpig har Fiskeridirektoratet avslått 
søknader fra jegere i Kragerø, som 
ønsker å starte med seljakt. Et vit-
tig hode mente at det skyldtes at 
i Kragerøskjærgården var det så 
mange i pels…

Men spøk til side. Dersom 
bestandene blir for store har vi tid-
ligere sett at dette kan føre til sel-
pest blant annet her i Oslofjorden. 
Sel kan også spre kveis i torsk. En 
sykdom som fører til at torskekjøt-
tet blir ødelagt av en parasittisk 
larve, som nærmest ser ut som en 
tynn liten lys tråd. Du kan tydelig 
kjenne den i fi skekjøttet hvis du 
stryker over fi leten med fi ngeren. 

Internasjonalt vekker 
fangst og jakt på sel sterk 
motstand. Mediene har 
ofte en tendens til å slå opp 
bilder av søte kvitunger på isen i 
kombinasjon med blodsøl rundt 
for å illustrere seljakt. Selen har 
store, søte mørke øyne og et søtt 
blidt fjes. Dermed blir en drept sel 
med rødt blod på hvit is, sterk kost 
for mange. Selen er også et yndet 
kosedyr i lekekassen. Tamme seler 
kan læres opp til mange slags kun-
ster og har blitt et populært innslag 
i mange dyrehager. Filmdivaen 
Birgitte Bardod har utvist et sterkt 
engasjement mot jakt på sel. 

En naturlig og bærekraftig 
beskatning her som på andre 
bestander i naturen ville likevel 
være å foretrekke, fremfor en situ-

asjon der bestandsutviklingen 
vokser ukontrollert. Selen kan nyt-
tes til mat, skinnprodukter og oljer. 
Selolje er et svært sunt produkt 
som inneholder naturlig omega 3. 
Det forskes hele tiden på nye pro-
dukter for kommersiell utnyttelse. 
Noen steder i Norge har også klart 
å nyttiggjøre seg selen i turistsam-
menheng ved å arrangere selsafari. 
Uansett er et slikt møte med sel i 
Kragerøskjærgården en fl ott natur-
opplevelse som det er all grunn til å 
glede seg over.

Har du naturopplevelser du vil dele med våre lesere? Send tekst og bilder til: post@hyttebladet.no

Norsk navn: Steinkobbe, også kalt fjordsel. Vitenskapelig (latinsk) navn: Phoca vitulina. 
Engelsk: Common seal (”vanlig sel”) eller Harbour seal (”havnesel”). Svensk: Knubbsäl.

Utbredelse: Store deler av Nord-Atlanteren og det nordlige Stillehavet, fi nnes langs hele 
Norskekysten (vår vanligste og mest utbredte selart). 

Trolig over 1 000 000 på verdensbasis, men det har lenge vært vanskelig å få pålitelige 
bestandsoversikter for sel. I 2005 ble den norske bestanden anslått til 6700 etter omfat-
tende tellinger fra fl y. Sør-Trøndelag og Nordland sto for 60%. Telemarksbestanden ble 
anslått til 45 dyr og Havforskningsinstituttets anbefalte fangstkvote for fylket i 2007 er på 
0 dyr. Verdens nordligste steinkobbebestand holder til ved Svalbard og er på omkring 1000 
individer. Steinkobben er en av de minste selene. 
Lengde: Opptil 155 cm (hunn) og 165 cm (hann). De største hannene veier 110 kilo, 
hunnene 85. 
Fødevalg: Fisk av mange slag, bl.a. sild og forskjellige torskefi sker, dessuten virvelløse dyr 
som blekksprut og krepsdyr (spesielt unge seler).

Forplantning: Steinkobben parer seg i vann men kaster (det vil si: føder) ungen på land. 
Den er svømmedyktig etter noen timer og suger melk både på land og i vann. Hunnen får sin 
første unge når hun er fem år og kan leve til hun blir tretti. 

Selene ser slankere og mye mørkere ut når de er våte. De hviler på små øyer, skjær eller 
sandbanker. På land beveger de seg langsomt og klosset med skumpende bevegelser, nes-
ten uten hjelp av sveiver eller luffene.

Når bare hodet stikker opp av vannet ligner det en kulerund bøye. Neseborene danner en 
V, noe som skiller fra den større haverten eller gråselen som har nesten parallelle nesebor.

I 1988 ble steinkobbebestanden i Nordsjøen rammet av en virusepidemi som tok livet av 
20 000 seler, hvorav 950 i Sør-Norge. I 2002 slo en ny epidemi til i Nordsjøen, nå med 22 
000 ofre. Ved siden av virus og mennesker er spekkhoggere steinkobbens farligste fi ende.

FA K TA OM SEL ENE I  K R AGER ØSK JÆRG Å RDEN
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Totalentreprenør, Kruse Smith Entreprenør AS, 
takker for oppdraget og gratulerer med 
1. byggetrinn.
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- Dette er en kjent problemstilling 
for oss, sier Arnfi nn Ekmann i Mat-
tilsynet for Nedre Telemark. Han 
ønsker nå å foreta en vurdering av 
om blåskjellstasjonen bør fl yttes. 
– Beliggenheten i Kragerø synes 
ikke å være optimal. Når det er sagt 
er det feil som noen hevder at sta-
sjonen er lagt slik fordi det skal bli 
mest mulig lettvint for skjærgårds-
tjenesten.

-Hvorfor er den lagt slik da?
- Det må vel ha noe å gjøre med 

den totale vurderingen man foretok 
seg da den ble plassert her, sier 
Ekmann. Det kan ha med strømfor-
hold å gjøre og fl ere slike faktorer. 
Det er viktig at beliggenheten er 
slik at prøvetakingen kan gi et mest 
mulig riktig bilde for hele området, 
slik at vi kan gi best mulige råd til 

Nyheter

Prøvetakingsstasjonen for blåskjell i Kragerø 
kan bli fl yttet. Flere har kritisert beliggenheten 
for å være for nær det kommunale 
kloakkutslippet. Dermed kan prøvene vise feil 
verdier for resten av Kragerø, hevdes det.

forbrukerne. Helt sikre kan vi aldri 
være, det vil uansett være lokale 
variasjoner, sier Ekmann. 

Giftigere mot slutten av 
sommeren
Mens prøvene fra blåskjellsta-
sjonen i Kragerø på forsommeren 
viste at skjellene kunne spises, 
har mattilsynet rådet folk til ikke 
å spise skjell fra Kragerø gjennom 
store deler av ettersommeren, fordi 
konsentrasjonene av algegiftene 
som er funnet i skjellene har vist 
seg å være for høye, i forhold til de 
grenseverdiene som er satt. Det er 
så på bakgrunn av disse målingene 
og prøveresultatene, at mattilsynet 
utferdiger sine kostholdsråd, som 
du blant annet kan fi nne ut ved å 
ringe blåskjelltelefonen. Biologer vi 

har snakket med påpeker imidlertid 
at kloakk og algeoppblomstring 
ikke nødvendigvis har noen sam-
menheng med hverandre, og at 
stasjonens beliggenhet dermed ikke 
nødvendigvis påvirker prøveresul-
tatene. 

Uheldig
Det er imidlertid mange hyttefolk 
som mistenker at blåskjellstasjo-
nens beliggenhet påvirkes av kloak-
kutslippet, og underbygger dette 
med at de mange ganger har spist 
skjell fra Kragerø, når blåskjellprø-
vene har vist for høye giftkonsen-
trasjoner, uten at det har medført 
noe som helst ubehag. Skjellene 
har tvert i mot vist seg å være av 
god kvalitet og velsmakende. Folk 
vi har snakket med synes dermed 
det virker uheldig og meningsløst at 
skjellene til stadighet sies å være 
giftige, når de da selv kan konsta-
tere at blåskjellene fra Kragerø ikke 
synes å være det. De mener også 
at det bør komme fl ere stasjoner 
som kan gi bedre målinger for hele 
skjærgården enn hva tilfellet er i 

Mattilsynet vurderer 
fl ytting av blåskjellstasjonen

dag. De hevder at en prøvestasjon 
som er plassert på byfjorden ikke 
gir et godt nok bilde av situasjonen 
for hele denne skjærgården. Dette 
blir imidlertid imøtegått av Ekmann 
som opplyser at prøvene fra Kra-
gerø ganske godt korresponderer 
med prøvene fra stasjonene i 
områdene nær Kragerø. – Ut-
viklingen i skjellkvaliteten i 
Kragerø følger ganske godt 
utviklingen i Kragerøs 
nabofylker, sier Ekmann. 
– Men igjen. Det kan 
forekomme store lokale 
variasjoner, og varia-
sjoner fylkene i mel-
lom, sier Ekmann. 

Algegifter i blå-
skjell kan føre til 
diare og oppkast. I 
mer alvorlige tilfel-
ler kan det føre til 
matforgiftning og 
lammelser. 
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Kragerø Elektriske AS
Kirkegaten 9, 3770 Kragerø
Tlf.: 35 98 65 66 – Faks: 35 98 65 61
www.krageroelektriske.no

ELFAG – NÅR DU TRENGER ELEKTRIKER

Vi takker for oppdraget
og gratulerer 

QUALITY
SPA & RESORT

KRAGERØ
med det flotte anlegget!

Vi gratulerer med 
åpningen og takker 
for oppdraget!

Grunn og uteomhusarbeider er utført av 
       Hauk AS i samarbeid med 

”

Sannidal Buldozerdrift AS  
Steintransport AS  
Vadfoss Maskin AS

”
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En blåsende og snøfylt dag midt 
på vinteren oppsøkte jeg sjefen for 
det nye spahotellet på Stabbestad, 
direktør Petter Jørgensen. Han 
satt på et lite loftskontor i en av 
utleiehyttene ved golfparken med 
sin bærbare pc og en mobiltelefon, 
mens vinden ulte om husveggene. 
Det var svært lite som minnet om 
et ferdig hotell, men likevel bare 
måneder igjen til åpningen. Hvordan 
i all verden skal dere klare dette? 
tenkte jeg. Hotellbygningen var 
fortsatt i konstruksjoner, og det ble 
boret, hamret og saget over en lav 
sko mens snøen lavet ned.

Etter vår samtale på hans 
kontor var jeg ikke lenger i tvil. 
Spahotellet på Stabbestad kommer 
til å bli et hotell av de helt sjeldne 
til glede for både fastboende og 
besøkende. Petter Jørgensen er 
ikke noe ubeskrevet blad i hotell og 
spasammenheng med blant annet 
solid erfaring fra å være en av dem 
som var med i oppstarten av Quality 
Resort Skjærgården i Langesund.

Det var kokk han skulle bli. Etter 
å ha tatt fagbrevet arbeidet han da 
også ved fl ere mindre hoteller. – Jeg 
likte kontakten med mennesker, sier 
Jørgensen. 

Etter hvert fi kk han stadig mer 
ansvarsfulle oppgaver å bryne seg 
på i hotellsammenheng. Nå er 
han direktør og sjef for hotellet på 

Slik blir detDet nye Quality Spa hotellet 
på Stabbestad i Kragerø 
åpnet sine dører for 
gjestene den 16 mars. 
Vi har sett nærmere på det 
nye hotellet og folkene der.

ROMMENE

HOTELLET

GJESTENE

SPAET

SJEFEN



Skjærgårdsliv

7

Stabbestad med over 100 ansatte!
Beliggenheten er det ikke noe å 

si på. Hotellet har praktfull utsikt 
over Kragerø by og ligger med 
golfparkens velfriserte gressbane 
rett i husveggen. Spaet blir et 
kapittel for seg, med ulike bad, 
faglig dyktig massasjetilbud og 
badstue, sier Jørgensen. Det 
blir mulig å svømme ut fra et 
av hotellets bassenger og nyte 
utsikten over landskapet sommer 
som vinter. 

Leilighetene blir holdt i et 
moderne minimalistisk design med 
lyse interiører og farger. Samtidig 
skaper klassiske brune innslag i 
møbler og fl ater en gjennomført 
og moderne kontrast. Det blir 
ellers restaurant og pianobar og 
uteservering på den store terrassen 
med utsikt over sjøen.

- Vi har nå vurdert over tre 
hundre mennesker fra Kragerø som 
har vært inne til intervju til de ulike 
jobbene vi har, sier Jørgensen. 
Det er mitt ansvar at vi får ansatt 
rett person på rett sted. Selvsagt 
er det noen som måtte bli skuffet, 
men jeg håper likevel at de synes 
vi har gjort et riktig valg, når de 
ser på hvilke som ble ansatt, sier 
Jørgensen. Han poengterer likevel 
at det har vært svært mange og 
dyktige kvalifi serte søkere, slik 
at noen med gode kvalifi kasjoner 

også fi kk avslag. – Jeg er trygg på 
at den gjengen vi nå har, kommer 
til å gjøre sitt beste for at folk skal 
trives og få et hyggelig opphold hos 
oss, sier Petter Jørgensen.

- Dette er stranden, sier Petter og 
viser oss tegningene av den store 
badestranden ved Stabbestad, 
slik den skal bli når den blir fullt 
utbygget. La det være sagt med 
en gang. Den kommer til å bli en 
attraksjon i seg selv. 200 mål med 
badestrand og en hyggelig cafe. 

- Vårt mål er at vi skal tilby 
varierte opplevelser. Vi kan ta i 
mot 250 gjester til større selskaper 
eller kurs og konferanser, eller 
folk kan stikke innom og spise en 
hyggelig middag på vår restaurant-
terrasse på vei til hytta, sier 
Jørgensen. – Maten og miljøet er 
viktig for Choice kjeden. – Vi har 
for eksempel våre egne epler, sier 
Jørgensen. Vi vil vite at maten vår 
er førsteklasses og trygg. Selv røper 
Jørgensen at han fortsatt liker 
godt å lage mat, og gjerne står for 
maten når de har gjester. – Hva er 
favorittretten? – En real biff med 
løk og sopp og bernaisesaus! sier 
Jørgensen. Hotellet vil satse på en 
variert meny med noe for enhver 
smak.

- Kragerø er et helt spesielt 
varemerke, sier Petter Jørgensen. 
Navnet selger seg selv. Det er også 

fordi det er så mange opplevelser 
her, ikke minst i skjærgården. Vil 
du oppleve alt dette eller bare ha 
en rolig ferie, så skal vi kunne tilby 
det, sier Jørgensen.

Selv har han vært på båttur 
i Kragerø fl ere ganger og blitt 
sjarmert over naturen og de mange 
mulighetene båtfolket har. Han bor 
i Langesund med familien og har 
ingen fritidsproblemer. Ofte går 
det i ski og naturopplevelser, når 
familien skal koble av. Pendlingen 
fram og tilbake til hotellet i 
Kragerø går fi nt, selv om det blir 
grytidlige morgener. Det blir frokost 
på bensinstasjonen for ham og 
kollegaen som kjører sammen med 
ham. Drømmen er å kunne ta bilen 
til Kragerø og padle til jobben i 
sommerhalvåret. 

– Vi er klar over at vi kommer til 
å bli vurdert ut fra hva som skjer 
hos oss i starten, sier Jørgensen. 
Alt vi vet er jo imidlertid at vi ikke 
kan vite noe på forhånd. Det kan 
komme fra to til førti på middag 
den ene dagen, og en busslast 
med gjester den neste. Derfor må 
vi være fl eksible. Den utfordringen 
tar vi. Vi er allerede fullbooket i 
sommermånedene, så nå gleder vi 
oss til å få tilbakemeldingene fra 
publikum, sier Jørgensen. 

nye hotelletnye hotelletnye hotelletnye hotellet
Slik blir det

Kontorsjef Hege Sandvik og prosjektleder Øyvind Kristiansen ved Kruse Smith har 
hatt sin fulle hyre med å holde orden på alle arbeidsfolka og lose hele prosjektet 
godt på plass.
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Velkommen!

Takk forTakk forTakk forinnsatsen!

Vi gratulerer Kragerø Golf 
med nytt SPA-hotell
Vi leverer komplette SPA-anlegg ferdig 
designet for ditt behov og ønske. 
Alle håndverksmessige arbeider for fl iser, 
snekker, strøm og vann, utføres av
profesjonelle håndverkere.
3 års garanti på alle arbeider.

Slependveien 48, 1341 Slependen. Tlf.+47 67 57 39 89
www.menerga.no  -  fi rmapost@menerga.no

Autogass anlegg

Industri gass anlegg

Bolig gass anlegg

Varmluftsaggregater
og kjeler

Konvertering av olje-/
el. -fyrte anlegg til gass

Din samarbeidspartner på gass!������
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Brødrene Brekka, som faren Rolf 
Brekka i sin tid drev, var en av 
Kragerøs største entreprenører. 
Virksomheten bestod av byggva-
reutsalg, entreprenørvirksomhet 
med snekkere, arkitekter og 
maskinfolk. Utbyggingen på Kal-
stad var datidens største utbyg-
gingsprosjekt utenfor Oslo. Det 

Pål Brekka har all grunn til å smile. På få år  
har han skapt Kragerøs største byggsenter. 
– Stå på vilje og dyktige medarbeidere, sier 
Pål Brekka.

var det Brødrene Brekka som stod 
for. Firmaet ble blant annet kjent for 
sine funksjonelle hustyper. Så kom 
krakket. Et stort leilighetsprosjekt 
på Øya ble stående usolgt. Virksom-
heten gikk konkurs.

Pål hadde arbeidet som hjelpe-
mann for faren på flere prosjekter 
siden guttedagene. – Jeg husker 

3000 kvadratmeter 
byggvarer under tak

jeg fikk tre kroner i timen, sier Pål. 
Så gammel er jeg blitt! Han hadde 
også begynt å selge litt byggvarer 
til snekkerne, og synes at salg var 
interessant og satse videre på. 
Mine foreldre, Roy Johannessen og 
jeg startet så opp på Kalstad. Etter 
hvert ble tidene bedre og de kunne 
forsiktig utvide. I dag administrerer 
han Kragerøs største byggvare-
senter i den største byggeboompe-
rioden vi har sett i Kragerø siden 
seilskutetiden! 3000 kvadratmeter 
byggvarer har han samlet under tak 
i det nye byggsenteret på Sluppan 
rett ved hovedveien til Kragerø. 

Parkeringsplasser er det heller 
ikke mangel på. Håndverkerne 
kan også finne fram og laste opp 
varer under tak i den store hal-
len godt i ly for vind og vær. Pål 
Brekka har all grunn til å smile. 
Bedriften kan notere rekord-
omsetning og har blant annet 
fornøyde hyttegjester som kunder 
hele året rundt. Hyttefolket vet 
hva de vil ha, og det kan vi gi 
dem, sier Pål. 

Her hos oss starter ikke seson-
gen med sommerferien. Da har vi 
jobbet hele året med det hyttefol-
ket skal ha utført før de kommer 
nedover. Nå er det jo mye glass, 
betong og finere tresorter som 
etterspørres både innvendig og 
utvendig. Ja til og med i brygge-
anlegg skal det være førsteklas-
ses sorteringer og mer spesielle 
brune tresorter. Vi har mange 
fornøyde kunder, konstaterer Pål 
tilfreds. Selvsagt er alt vi selger 
miljøsertifisert. 

- Hva er hemmeligheten bak 
denne suksessen undrer vi? 
– Ståpåvilje og dyktige medar-
beidere, sier Pål. Han berømmer 
sine ansatte. Jeg har inntrykk 
av at de skjønner at dette er sin 
egen arbeidsplass. Går det bra 
for bedriften skal det også gå bra 

for dem. Vi har vært heldige 
og få tak i mange dyktige 

fagfolk. 
- Vi har vel også av og 

til måtte tåle å svelge 
noen kameler, hvis noen 
har kommet og klaget, 
så har vi gjerne sett litt 
stort på det. Slått en 
strek over det og gått 
videre. Vi har fått et 

veldig godt forhold 
til byggmestere, 
snekkere og andre 
håndverkere. De 
vet at vi leverer og 
at vi yter de den 
service de har krav 

på, sier Pål Brekka.
Når han ikke er i 

byggsenteret så er 
han som regel å finne 

i huset ved fjorden i 
Kragerø, eller på hytta 

på Gautefald. - Hele fa-
milien står mye på ski, og 

vi reiser på hytta så ofte vi 
kan. Der kobler vi av, sier Pål. 
- Så noe annet sted enn Kra-

gerø kan du ikke tenke deg å bo?
- Nei, går det an å flytte herfra 

da? Folk betaler jo i dyre dommer 
for å få lov til å komme hit, smiler 
Pål Brekka. - Hvordan ser du på 
utviklingen for byggebransjen 
i Kragerø? - Den ser jeg veldig 
positivt på. Vi har hatt en flott 
utvikling gjennom de siste årene 
med en stor topp akkurat nå. Jeg 
hadde ikke hatt noe i mot om vi 
kunne ha porsjonert aktiviteten ut 
litt. Vi vil jo gjerne leve i mange 
år til og ha en gradvis vekst, men 
vi tar av så godt vi kan, sier han. 

Vi ankom en gråkald marsdag 
på brygga til Egil. Han var 
allerede travelt opptatt i bua 

med dagens gjøremål. I dag var det 
en ljå som måtte fikses. Den stod 
fastspent i skrustikka og skaftet 
var limt. I båthuset lå prammen. 
Vi fikk buksert den under buveg-
gen, høyvannet til tross. – Dette er 
den gamle prammen til ”Levang”, 
fortalte Egil. Jeg fikk den fordi 
Fjordbåtsselskapet ikke kunne 
bruke den lenger. Motoren fant vi 
i en søppelcontainer. Jeg kastet et 
mistenksomt blikk på påhengeren. 
Den så ut som om den hadde sett 
sine bedre dager. Egil skåtet ut og 
dro i gang motoren. Tre rykk med 
snora og museumsgjenstanden gikk 
som en klokke. Vi skjøt fart nedover 
Langårsund. 

Blåveistur til 
Hver vår kom Egil Ellefsen 
til oss med årets første 
blåveis, da vi bodde på 
Langøy. Han hadde funnet 
dem ved Kjemperyggen. 
Nå skulle jeg få oppleve 
vårens første blåveistur 
med Egil (75) fra Gumøy.
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Blåveistur til Alle nordmenn kjenner blåveisen av omtale, det edleste - om ikke tid-
ligste - av vårtegnene. Likevel er det mange som aldri får gleden av å 
se den nær hjemstedet sitt. Blåveisen vokser nemlig bare på Østlandet, 
Sørlandet og i Trøndelag. På Vest-landet er den meget sjelden og i Nord-
Norge fi nnes den ikke, bortsett fra en forekomst ved Bodø!

Blåveisen er hva vi kaller en ”fl erårig” urt, og forbereder seg grundig 
på våren. Allerede om høsten er blomsterknoppene klare. Når våren kom-
mer trengs det bare noen få ukers solvarme for å bringe dem ut i full fl or.

Sammen med kjente og kjære planter som ballblom, bekkeblom, eng-
soleie eller smørblomst, kubjelle, julerose og hvitveis tilhører blåveisen 
den store soleiefamilien. De vakre blåfi olette ”kronbladene” er egentlig 
ikke kronblad, men noe botanikere kaller blomsterdekkblad. Og de tre 
grønne ”begerbladene” du får øye på hvis du ser på baksiden er ikke 
begerblad men høyblad. Blåveisen er med andre ord en liten opprører i 
forhold til den ”typiske” blomsten vi kanskje husker fra botanikkundervis-
ningen, men det lar vi bli botanikernes problem!

Som regel kan du telle seks blomsterdekkblad, som på bildet. Men 
antallet kan være nede i fem og helt oppe i ni. Tell etter neste gang du 
kommer over et blåveisteppe - og se hvor stor spennvidde du fi nner! 
Fargen en vanligvis blå eller blåfi olett, men noen steder oppdager du røde 
eller hvite blåveis sammen med de vanlige! Ved første øyekast tenker 
du kanskje at det er hvitveis, men du ser straks at de er identiske med 
naboene i alt bortsett fra farge. Du kan dessuten gjøre blåveisen rød ved 
å legge den i en maurtue ... da er det den fortynnede maursyren som 
maurene avgir som endrer fargen!

Maurene er forresten blåveisens beste venner. De to har utviklet et 
nært samarbeid til felles beste. De små fruktene har nemlig et vedheng 
som er rikt på olje. Nettopp en slik olje som maurene liker. Derfor bærer 
maurene med seg blåveisfruktene til tuen for å spise dem der. Underveis 
mister de noen, og resten blir kastet når oljen er spist - og på denne 
måten er det blåveisfrøene blir spredd! Botanikere kaller vedhenget for 
et elaiosom og blomster som blir spredd av maur for myrmekokorer (fra 
det greske ordet for maur). Også noen fi oler, den vakre gullstjernen og 
svaleurten spres på denne måten.

Sidenblåveisen bare spres med frø, er det viktig at vi ikke plukker alle 
blomstene om våren. Og ta for all del ikke med roten! Stikk i strid med 
hva ”folk fl est” tror, er blåveisen imidlertid ikke fredet - bortsett fra i 
vernede områder selvsagt. Du kan fortsatt synge for barna om ”blåvei-
spiken” uten frykt for å være politisk ukorrekt. Men prøv å overbevise de 
små om at en bitteliten bukett er minst like pen som en stor... 

I riktig gamle dager trodde både ”folk fl est” og de som studerte lege-
kunst - at Gud hadde ordnet skaperverket så fornuftig for oss at vi kan se 
på plantene hva de kan brukes til. Røde blomster virker mot blodsykdom, 
gule mot gulsott, nyreformede blader leger nyreskader osv. Dette blir kalt 
signaturlæren. 

Blåveisbladene har fasong som en lever med tre fl iker. Dermed skulle 
ingen være i tvil om hva de gamle urtelegene brukte den til. Dette sitter 
igjen i artens vitenskapelige navn, Hepatica nobilis (tidligere: Anemone 
hepatica). Hepatica kommer fra det greske ordet for lever, hepar. Du kjen-
ner det sikkert igjen fra fagordet for betennelse i leveren, hepatitt. Nobi-
lis betyr ”edel, nobel” og sikter også til verdien som medisinplante. 

På tysk kalles forresten blåveis for Leberblümchen (liten leverblomst), 
mens svensker og dansker sier henholdsvis blåsippa og blå anemone.

Barn har ikke bare plukket blåveis, de har spist den også. Skikken med 
å spise den første - eller de tre første - blåveisblomstene man fi nner er 
gammel. På den måten skulle man oppleve lykke og hell i det nye året og 
få tre ønsker oppfylt, i det minste ikke bli bitt av huggorm! Heldigvis er 
barn av idag ikke så overtroiske :) ... for blåveisen er faktisk - i likhet med 
mange andre blomster i soleiefamilien - giftig.

Det går mange assosiasjoner mellom barn og blåveis. Norsk Luthersk 
Misjons-samband utga i en årrekke barnebladet Blåveisen (undertegnede 
har selv skrevet fl ere artikler i det). Dessuten heter en rekke barnehager 
- fra Røyken til Risør - ”Blåveisen”. Det fi nnes visstnok en i Kragerø også, 
med avdelinger i Brattbakken og Eklund.

Barn liker å leke med ord og uventede eller ”ugyldige” betydninger. En 
gutt som nettopp hadde lært om hvitveis og blåveis kom med følgende 
spørsmål: Blir det en halvveis hvis jeg deler den i to? Tilsvarende ”mor-
somheter” med midtveis og underveis mangler heller ikke.

Mange barn og voksne kjenner blåveis i en ganske annen betydning av 
ordet. Å få seg en blåveis er et særnorsk uttrykk. Blomsten fi nnes ikke på 
De britiske øyer, så på engelsk sier man bare ”a black eye”! 

Uttrykket kan brukes både ironisk og humoristisk - eventuelt i lett 
blanding, som i Lise Blomquists barnebok ”Blåveispiken” hvor hovedper-
sonen, Janne, har et stort fødselsmerke ved øyet... 

Men mest av alt er det et bilde på den volden vi ennå ikke har vilje til 
å bekjempe effektivt. Mange husker fortsatt de bunadskledde ”blåvei-
spikene” på trappen til Nasjonalgalleriet i september 2005, da Amnesty 
International presen-terte sin rapport om kommunenes mangelfulle inn-
sats for å sikre kvinner i Norge et liv uten vold!

La oss likevel avslutte blomsterbetraktnin-gene med noe positivt. Det 
er ikke bare hvitveis og blåveis i Kragerø. Her vokser også den vakre og 
uvanlige gulveisen eller gul-symren. Den er i nær slekt med hvitveisen 
men skiller seg ut ved at blomstene er gule. Let etter den i løvskog med 
god jord fra april til begynnelsen av juni - og send oss gjerne et bilde om 
du fi nner den!

FA K TA OM BL ÅV EISEN

Blåveistur til 
Kjemperyggen

ut at vi måtte søke lensmannen om 
å få tak i en rekvisisjon til noe mer 
sprit til fyrlyktene. Vi fi kk jo av og 
til en fl aske sprit til rengjøring av 
lyktene, men så var det bare det at 
fl asken av og til gikk tom, og så fant 
en på at vi kunne søke om ny forsy-
ning. Jeg kom inn til lensmannen 
og forklarte ærendet mitt. Jeg fi kk 
rekvisisjonen, men glemmer aldri 
hva lensmannen sa på vei ut. – Fyr-
lyktene skal skinne fi nt på St.Hans 
aften i år da?!

Nå nærmet vi oss Kjemperyggen. 
Fjellformasjonen ligger i Langår-
sund, og det ser nesten ut som om 
avtrykket av en gedigen mannsrygg 
har presset seg inn i fjellsiden der 
høyt oppe i berget. Derav navnet. 

Prammen ble 
fortøyd i den 

store ura 
ned-

Vi hadde avtalt lenge at vi skulle 
ta en blåveistur. Det var så hyggelig 
å komme til Egil og få lov til å være 
med ham på denne ekspedisjonen. 
Vi pratet om løst og fast der ned-
over i prammen. Egil fortalte blant 
annet den muntre historien om 
fi skeren som byttet ut kona si for 
tre ruser. Det var en annen fi sker 
som fi kk overta henne, lo Egil. Hun 
var visst ikke så mye verdt. På 
Grosplassen var det ei gjeterjente 
som gjette kuene, som ikke hadde 
klokke. Hun ropte alltid over til oss 
og spurte hvor mye klokka var. Vi 
hadde heller ikke klokke og svarte 
bare noe vi trodde. – Ja, det var det 
min klokke viste også, ropte hun 
tilbake. Jeg måtte bare sjekke om 
den gikk riktig! sa hun. Men hun 
hadde ingen klokke, så det var 
jo bare tull. 

En dag før St. Hans 
for mange år siden fant 
noen kamerater og jeg 

enfor. Det var ikke mye å se til 
blåveisene. Forsiktig begynte vi 
klatringen oppover i ura. Dette er 
et farlig sted. Steinblokkene ligger 
løst, også høyt over hodene våre 
langt oppe i fjellsiden. Jeg følte 
meg nesten som en fjellklatrer i 
Alpene på vei til sine første Edel-
wais. Oppover gikk det, mens noen 
av steinene styrtet i sjøen. Snart 
kom vi inn i en skog av eføy. Den 
strakte seg oppover eikestammene, 
og skapte nesten en edens hage 
her oppe. Plutselig åpnet fjellsiden 
seg og nå skjønte jeg hvorfor dette 
blåveisstedet er et av skjærgårdens 
tidligste blåveissteder. Høyt oppe i 
fjellsiden godt skjermet for vind og 
vær åpnet det seg nærmest en liten 
naturlig hage i fjellet. Her er det 
lunt og varmt og blåveis i mengder. 
Den ene etter den andre tittet fram 
fra skogsbunnen. For et sted! – De 
var nesten borte etter tørkesomme-
ren i 1975, forteller Egil. Så kom de 
heldigvis igjen. – Er det noen der? 
spurte han spent.  Ja, sa jeg. Her 
er mange! Forsiktig plukket vi med 
oss vårens første bukett. Blåveisen 
blomstrer i Kjemperyggen! Våren 
har kommet. 
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Hyttebåten skal være god å kjøre 
sakte med, men den skal også gå 
fort hvis du vil komme fort fram, og 
så bør det jo være n båt som ”kler 
deg,” sier Edvardsen. Vi treffer 
ham på den store båtmessa på 
Lillestrøm, Sjøen for alle. Bdedriften 
regner med å selge 100 båter i år. 
Det er like mange som i fjor, og det 
er få joller blant salgsobjektene. 
Hyttebåten har utviklet seg mye i 
løpet av de siste tiårene. – Fredag 
kommer du kanskje sent fram og du 
skal ha med deg en del ut i båten. 
Da er det viktig at det er greit å 
entre ombord og at du har god plass 
til last. Det er svært få som trenger 
en båt som det går an å overnatte 
i, selv om det kan være greit å ha 
muligheten. De fleste drar hjem 
om kvelden.  Ibiza 20 Touring er 
min klare favoritt, sier Edvardsen. 
Så kan man kanskje legge på et 
par fot ekstra og kraftigere motor 
hvis man ofte kjører over lange 
sjøstrekninger. I valget mellom 
innenbords og utenbords motor er 
det blant annet god driftsøkonomi 
i å velge en innenbords motor, 
mens en utenbordsmotor kan gå 
stillere på sakte fart og tomgang. Til 
syvende og sist blir det vel også et 
spørsmål om hva folk liker og synes 
er estetisk pent. Ibiza er en helnorsk 
båt. Det er ingen båter som har et 
bedre skrog og større driftssikkerhet 

enn de norske båtene. Ibiza er intet 
unntak, sier Edvardsen. Båten bør 
vær enkel og funksjonell. – Hvorfor 
har det blitt sånn at folk drar til 
Kragerø for å kjøpe båt? undrer 
vi, for vi vet faktisk om flere av 
våre lesere som har gjort nettopp 
det, selv om de er bosatt i Oslo og 
Akershus. – For mange dreier det 
seg om å ha service lokalt. Det er 
klart at vi prioriterer våre kunder, 
sier Edvardsen. Vi har også båter 
i vinteropplag. Vi har kunder som 
ønsker båten nøkkelferdig satt 
på vannet ferdig stoffet. Det er 
pussig hvordan jeg noen ganger 
kan bli møtt med bjeffende lyder 
i telefonen. Så presenterer jeg 
meg og sier at snart skal du vel 
ha båtenm på vannet i Kragerø. 
Det er som om jeg hører at 
skuldrene senkes, stemmen blir 
en annen og jeg ser nesten at de 
sitter og drømmer om ferie og 
blå sjø gjennom telefonrøret! Da 
kan de sitte og prate med meg 
en halvtime og har plutselig all 
verdens tid, sier Edvardsen. – Vi 
er lokal værmeldingsstasjon også, 
sier Edvardsen. De ringer gjerne 
til oss og spør om det er is og om 
de kan komme nedover snart og 
kjøre båt. I år kan vi trygt ønske 
folk velkommen til påske, sier 
Edvardsen.

Hva du må tenke på når du velger hyttebåt

En hyttebåt skal dekke flere formål. Du skal sitte tørt og godt ut til hytta. 
Du skal komme fort fram. Du skal kanskje fiske og bade litt i ferien. Dette 
er noe du bør tenke på når du skal kjøpe deg en hyttebåt, sier Tommy 
Edvardsen hos Gromstad Bil og Båt i Kragerø.
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Hest i Villmark
 Islandshester ● Rideturer 

Overnatting ● Lavvo ● Villmarksleir 
Grupper ● Firmaarrangementer 

Utendørs badestamp ● Purka Bar ● Låven
 

Hest i Villmark  
Gjernes, 4990 Søndeled    Telefon: +47 37154505    

Epost: andejohn@online.no

PALMESØNDAG:
Kl.11.00: Støle kirke. Palmesøndagsgudstjeneste. H.Gulstad. Dåp. Ofring til   
 menighetsarbeidet. 
Kl.18.00:  Kragerø kirke. Familiegudstjeneste. Påskevandring for hele familien. 
 H. Gulstad. 
SKJÆRTORSDAG:
Kl.18.00:  Skåtøy kirke.  Påskemåltid med nattverd. B. Modalsli. Taxibåt fra byen 
 kl. 17.15 om holmene. Taxibåt fra Jomfruland kl.17 om Gumøy.
Kl.19.00: Kragerø kirke. Påskemåltid med nattverd. 
 H. Monsen. og B. Lian Musikk : R. Carding. 
LANGFREDAG:
Kl.11.00: Kragerø kirke. Jesu lidelseshistorie leses. B.Modalsli. Sang av Kantoriet 
Kl.21.00: Kragerø Kirke. Korsets vei.  Pasjonskonsert. Lesninger. H.Gulstad og 
 H. Monsen. Kragerø Jentekor  og  Kantorigruppe. 
Kl.11.00: Støle kirke. Jesu lidelseshistorie leses. H. Monsen.  Nattverd.  

PÅSKENATT:
Kl.23.45: Steinmann. Påskenattsmesse på byens utsiktssted. H. Monsen
 Kantorigruppe. 
1. PÅSKEDAG:
Kl.06.15: Rapen. Påskevake ved soloppgang B. Modalsli. Ta med frokost.
Kl.11.00:  Kragerø kirke. Høytidsgudstjeneste. B. Modalsli. Nattverd.
                Kragerø Kantori. Ofring til Morondava.
Kl.11.30: Skåtøy kirke. Høytidsgudstjeneste. H.Monsen. 
   Taxibåt fra  Danskekaia  kl.  10.45 om holmene.  
2.  PÅSKEDAG:
Kl.11.00: Støle kirke. Familie og høytidsgudstjeneste. A.T. Apland.  Dåp.
 Levangsheia Barne - og Ungdomskor.   Bok til barn født i 2001.   
 Ofring til menighetsarbeidet. Kirkekaffe.

PÅSKEN 2007
KRAGERØ PRESTEGJELD 

Påskeprogram:
Tors 5. april: Bluesklubben 
  med Claudia Scott
Fre 6. april: Jam
Lør 7. april: Easy Money
Søn 8. april: After ski med Kjell Billyes
  (begynner tidlig)

Velkommen
 STOP EN HALV 35 98 29 05

For arrangementer se:
www.visitkragero.no
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Jeg var flere ganger hos 
Nelly og Harald Bekkevik 
hvor de fortalte fra barndom 

og ungdom som vi fikk skrevet 
ned etter hvert. Jeg må vel bare 
erkjenne at det har blitt mest med 
Harald og fiske, men det ble da 
noe fra portør også. Nelly hadde 
skrevet ned noen erindringer om sin 
oppvekst i portør, om slitet for det 
daglige utkomme for å overleve, 
det var knipne tider. Jeg fikk låne 
dette materialet av Harald. Nelly 
Bekkevik begynner med der de bor 
nå i Borettslaget på Kirketomten- 
og leiligheten ligger i annen etasje 
rett over Velferden. Nelly og Harald 
er 84 og 85 år gamle. 

Nelly vokste opp i Portør, de 
var 6 søsken Hjalmar, Karl, Jenny, 
Nils, Thorvald og Nelly. Foreldrene 
var Ingeborg og Jakob Jakobsen. 
Ingeborg kom fra Sverige men ble 
bosatt og gift i Norge med Jakob 
Jakobsen. De bodde flere steder 
men slo seg ned i Portør- og Jakob 
ble fisker. Vi ungene egnet bakker 
og skjente sjøl, likedan satte vi på 
nye kroker der disse var vekk. Vi 
hadde 500 krok vi skulle egne om 
dagen etter at vi var kommet fra 
skolen. De fisket med 2-3000 krok, 
så det ble ikke tid til lek og moro. Vi 
gikk på skolen hver dag så vi måtte 
gjøre lekser også. Når det var uvær 
bandt vi garn til ruser og teiner, 
kanskje var det litt lapping også. 
Vi hadde det for så vidt bra, men 
det var fattige kår og vi var ikke 
bortskjemt med penger. Vi måtte 
bestandig skifte klær når vi kom fra 
skolen, og det var vel ikke så rart 
når vi skulle skjene skjøl og egne 
bakker. Brødrene mine var var med 
å fisket til de ble voksne, da ble det 
forskjellig arbeid for dem. Thorvald 
fortsatte og fiske. 

Nelly forteller at hun og Harald 
giftet seg i 1911 og at Nelly hadde 
vevd 70 meter ryer, noe som var 
nok til hele huset. De hadde fått 
samlet litt steintøy og håndklær. 
Av sin mor hadde hun fått en 
dyne, den var hjemmelaget, og 
her var det sjøfuglfjær som var 
brukt. Pappa skjøt fugl, fortalte 
hun, både alker og andre fugler. 
Dette var noe av kjøttmaten for 
Skjærgårdsfolket. Fuglefjærene ble 
tørket i bakerovnen etter at mor 
hadde bakt brød, da var det varme 
i ovnen en stund framover. Fjærene 
ble lagt i store gråposer og bundet 
for snuten. Jeg tror disse posene 
pustet? Som så mye annet er disse 
i dag ute av handelen, nå er det 
bare plast- de ville ha egnet seg 
dårlig. Jeg husker vi gjorde det slik 
hjemme hos oss også. Senere når 
vi hadde fått elektrisk komfyr, lå 
posene i stekeovnen med litt varme 

og gløtt på døra. Det gikk aldri fjær 
til spille. En fikk poser til alt, skriver 
Nelly. Alt var i løs vekt. Kjøpte du 
brød fikk du bestandig store poser, 
og disse ble tatt vare på. 

Vi var med å sette poteter og 
grønnsaker, så vi lærte dette yrket 
også. Det har kommet godt med 
senere i livet. Vi må vel regne 
med at det ble noe gressing 
også. Far skjærte tang på skjæra 
som vi brukte til potetsettingen, 
tangen råtnet i reitene som vi 

satte potetene i fortalte Nelly. Vi 
hadde også noe gjødsel fra gris 
og høns. Det ble fine poteter og 
grønnsaker. Vi har jo vært inne på 
dette tidligere hvor likt mønsteret 
er over hele skjærgården. Dette har 
ikke stått i boka, men er nedarvet i 
generasjoner.

Så kommer ungdomstiden med 
forskjellig arbeid på hytter og 
annet arbeid for sommergjester, 
husjobber og litt av hvert. Det var 
ikke økonomi til å få skolegang slik 

andre hadde fått, hadde det vært 
det skulle det blitt en bra jobb på 
oss også, sier hun, slik var det den 
tiden. Vi lærte oss og stelle hus 
og unger. Det var en bra lærdom 
det også. I min ungdomstid var det 
basarer på Levang og Kvihaugen, 
og for å komme dit gikk det over 
stokk og stein, det var ikke vei til 
portør den gang. Til tross for dårlig 
vei kom det mange ungdommer 
ut likevel. Vi hadde basarer på 
ungdomshuset der det også var 

julefester. På denne tiden bodde 
det 90 mennesker i Portør, familier 
med mange barn, og en familie 
hadde  14 stykker, (det er 15 
navngitt i Skåtøyboka) så på skolen 
var det mange barn bestandig. Det 
ble jo mange ungdommer etter 
hvert som de reiste ut og fikk sg 
jobber. Så ble det elektrisk strøm 
og veier, men da hadde mange 
unge flyttet og det hadde minket 
på folket.

Så kom det sommergjester og 
bygget hytter og med dem en 
del arbeid. Nå er det ikke mange 
fastboende igjen dessverre. Mitt 
barndomshjem var øverst, av mine 
søsken er det bare Jenny som lever 
og er blitt 92 år.

I 1940 ble det krig hvor Tyskland 
hærtok Norge 9. april 1940. I 1941 
ble jeg gift med Harald Bekkevik 
og jeg flyttet ut, vi leide et hus 
på Myra hos Kristian og Julie 
Tobiassen, fikk Inger der oppe 
i 1944. I mens bygget vi hus i 
Bekkevika, flyttet ned om høsten, 
vi hadde snekkere fra Kragerø til 
å bygge huset. Da begynte det 
å bli dårlig med mat og vi hadde 
rasjoneringskort. Disse kortene 
lå jos foreldrene til Harald, og 
vi forstår det vel slik at Nelly og 
Harald fikk brød derfra. Mens 
Matias og kona fikk middag hos 
dem. Vi hadde det tross alt bra 
og fikk kjøpt melk der vi bodde. Vi 
dyrket poteter og så hadde vi gris, 
kan nesten ikke skjønne at den 
kunne bli så stor? Harald kom hjem 
med en stor bøtte med småfisk, for 
da trålte Harald reker. Vi kokte en 
slik bøtte hver dag og masse gress 
og avfall fra huset, naturligvis da 
matavfall. Dette fikk grisen. 

I bryggerhuset vasket vi tøy. Det 
var andre tider, sier Nelly. Harald 
og Jon Norskov kjøpte trålskøyte 
sammen og da tjente de godt, men 
det var lite å få kjøpt, og det var 
tungt og bære opp og ned en dårlig 
vei. I vår tid var det ikke så lettvint. 
Når vi skulle vaske måtte vi legge i 
bløt om kvelden. Det skiller en del 
år på oss, men jeg husker godt noe 
av det samme, både når det gjelder 
klesvask og annet. Harald forteller 
fra de var nygifte og bodde på Myra 
hvor Nelly kantet en gryte med 
kokende vann fra et brannjern og 
over leggen så den ble helt rådig. 
Det var så problematisk å få dette 
til å hele seg igjen at de måtte 
skrape helt inn til beinet. Nelly 
ble ikke ferdig med å skrive sine 
erindringer om en familie gjennom 
en vanskelig tid med mangel på 
økonomi. Nå er de borte hele 
søskenflokken.

Jack Halvorsen har vært fisker i Kragerø i hele sitt liv. Han kjenner 
kysten og kystens folk bedre enn de fleste. Skrive og fortelle har han 

gjort i hver ledige tid og stund. Det har blitt mange historier fra fiskerlivet 
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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Først: Takk for fi n avis. Den blir lest nøye hver gang den kommer. I nr. 6 2006 skriver du 
om navn i skjærgården. Vi bor på Skrubbholmen; en liten holme mellom Risøy og Hellesøy 
nær kommunegrensen til Bamble. Jeg spurte taxibåtføreren vår hva navnet kom av, og 
han trodde det var sett ulv der ute i gamle dager. Kan det være det, eller har det noe med 
fl ynderfi sken skrubbe å gjøre, eller kanskje noe helt annet? Det har vel samme betydning 
som navnet Skrubben i Kragerø, der det nå skal bygges ut? Det hadde vært kjempefi nt om 
du visste noe om det og kunne 
sende et svar. 

Vennlig hilsen  Edith Faye-Schjøll

Skrubbholmen

Kjære Ditte Faye Shjøll!
 

Takk for hyggelig omtale av 
Skjærgårdsliv! 

Navnet på ulv i den lokale dialekten er Skrubb. 
Skrubben var slett ikke uvanlig i skjærgården i 
Kragerø i tidligere tider. Det fi nnes en dramatisk 
beretning om en los på Stråholmen som på 
vei fra Kragerø over isen på Arøyfjorden ble 
angrepet av en ulvefl okk. Losen kastet noe av 
maten han hadde kjøpt i byen fra seg på isen. 
Dette oppholdt ulvene en stund, men snart var 
de etter ham igjen. Losen lot mer av 
maten gå på isen og ropte om 
hjelp. Inne på Arøy hørte de 
ropene og kom stormende 
med staur og isvekker, og fi kk 
reddet mannen i hus. ”Da de 
åpnet gangdøra, sprang en 
ilter bikkje utover isen, gjødde 
og var rasende. Om litt hørte 
de klagende hyl, og snart ble det 
stille. Neste dag lå det noen få dot-
ter på isen, blod i snøen og fullt av spor,” 
heter det om denne episoden i Bjarne Moes 
skjærgårdshistorier. 
    Det var i riktig gammel tid heller ikke uvanlig 
at øyene fi kk navn etter dyr, således har vi både 
Gumøy, etter det gno. ordet for vær(hannsau) 
gumr, og Bærøy, etter det gno. ordet for bjørn, 
bær. Likeledes Arøy fra ar(ørn). Sauøya og Geit-
holmen er også navnsatt etter dyr. Vi fi nner også 
fl ere eksempler på navnsettinger etter spesielle 
dyreobservasjoner så som Oterhola, Kråka og 
Hundehollet. 
    Skrubbefl yndre er en zoologisk navnebe-
tegnelse for en fl yndrefi sk. Som oftest går de 
fl este fl yndrer i dagligtale i Kragerø bare under 
betegnelsen ”fl øndre” uansett om det er rød-
spette, skrubbefl yndre eller andre eksemplarer 
av fl yndreslekt det er tale om. Således hadde 
”Fløndreholmen eller Flyndreholmen” vært et 
mer sannsynlig valg, dersom det var Skrubbe-
fl yndren som hadde gitt navn til holmen. Fløndre 
kan ellers betegne så mangt. En far på en av 

øyene skal en gang ha holdt en bryllupstale for 
sin datter og sagt: ”En ting vil jeg si deg, jenta 
mi; - Pass på fl øndra di!” Vi kjenner imidlertid 
ikke til at det skal ha vært noe spesielt stort 
fl yndrefi ske i det aktuelle området som du 
beskriver, selv om det har vært fi sket etter arter 
som ål, torsk, sild, brisling, makrell, sjøkreps og 
reker her. Selvsagt forekommer også fl yndrer i 
fangstene, men ikke på en slik måte eller i et 
slikt omfang at det skulle være sannsynlig at 
det hadde gitt opphavet til en slik navnsetting. 
    Navnet Skrubben i Kragerø har sin opprinnel-
se i Skrubbodden og Skrubbeskjær, der Naper 

Informasjonsindustrier holdt til inntil fl yttingen 
til Fikkjebakke nylig. Det var Kragerø 

Slipp og Mek. verksted som lå her 
før. I kaianlegget ut mot Furuhol-
men er det fortsatt en liten del 
av Skrubbeskjær som er synlig. 
I følge Hans Ragnar Naper skal 
Skrubb-navnene ha oppstått på 

folkemunne for ca. 350 år siden, 
og senere ha blitt tatt inn som 

navn på kart og andre dokumenter. 
Praksis var at når de gamle skutene 

kom inn for overhaling, så ble de veltet over 
mot Skrubbeskjær. Riggen ble taljet inn mot fjel-
let ved Skrubbodden. Så ble skutene skrubbet 
under. Det vil si at groe og belegg ble fjernet 
og vasket. Jeg kjenner imidlertid ikke til noen 
slik praksis ved Skrubbholmen mellom Risøy 
og Hellesøy, selv om det lå fl ere skuteverver i 
nærheten. 
    Skrubb-navnet i denne sammenheng kan 
likevel henge sammen med at svaberg eller fjell 
på den vesle holmen framstår som skrubbet el-
ler vasket. Helt sikre på hva det egentlig er som 
har navnsatt Skrubbholmen kan vi dermed ikke 
være, før eventuelle fl ere kilder røper opprinnel-
sen til Skrubbholmens navn.

Vi tar gjerne i mot dine spørsmål, 
bilder og tips til denne spalten. 
Send dem til morten.rugtveit@naper.no 
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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

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

PERNILLES
RENHOLD
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

PERNILLES
RENHOLD
3770 Kragerø – Tlf. 958 16 153
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På toppen avPå toppen av

Gautefald

Det nye hyttefeltet 
Rytterspranget 
er på toppen av 
Gautefald. Det har 
alt. Gedigen utsikt, 
skiløyper, alpinbakker, 
turterreng sommer 
som vinter. Ikke rart 
da kanskje at 20 
hyttetomter allerede 
er revet bort. Det er 
deilig å være dansk i 
Norge, sier Sten Rytter. 
Han er direktør for 
destinasjon Gautefald 

- Tomtene har en fantastisk utsikt, 
sier Bjørn Helliksen ved ABCenter 
i Kragerø. De er solrike. De får 
god infrastruktur med vei, vann 
og kloakk. I tillegg blir det fullt 
utbygget bredbånd. Utsikten får 
hyttefolket både til hotellsiden og 
Lia-siden

De som skal bygge hytter her 
må holde seg til reguleringsbes
temmelsene, men det er likevel 
stort rom for individuelle løsninger. 
Alle kommunale tillatelser er 
enda ikke på plass, så vi må ta 
det forbeholdet, men 20 tomter er 
allerede solgt, sier Bjørn Helliksen. 
Det vil også bli noen krav til 
opparbeidelse av tomtene for mest 
mulig vern av kulturlandskapet. 
Det blir for eksempel minst mulig 

sprengning av fjell og mer satsing 
på stablestein. Tanken er at vi skal 
ha minst mulig inngrep i terrenget, 
og det er bra for alle som bruker 
området, sier Helliksen. Det er også 
planer om å lage alpinbakker på Lia 
siden. Dermed blir Rytterspranget 
liggende midt i smørøyet for alle 
skiglade. Det blir også merkede 
fjellturer sommerstid for alle som er 
glade i fjellet til alle tider på året, 
sier Helliksen.

- Markedet for dette hyttefeltet 
tror vi i første rekke vil være 
fra Kristiansand til Vestfold/
Buskerud. Dette kan jo også være 
en fi n mulighet for de som har 
en skjærgårdshytte i Kragerø 
til å skaffe seg en fjellhytte i 
samme område, sier Helliksen. 
Danskene er også glade i å benytte 
Gautefald. – Den muntre delen av 
markedsføringen er at Gautefald er 
lengst nord i Danmark. Det kjøres 
faktisk nå ”dagsturer” med dansker 
på Gautefald, riktignok med en 
båtreise tur/retur. 

- Prisen på tomtene ligger 
på fra 985 000 – 1. 175.000 og 
oppover. Noen tomter har også en 
beliggenhet som gjør de spesielt 
attraktive og derfor er de også 
dyrere.

Markedet har reagert veldig 
positivt på Rytterspranget, sier 
Helliksen. 20 tomter er allerede 
revet bort, og alt ligger til rette for 
en ny stor suksess på Gautefald.

-Dette har virkelig blitt et 
fantastisk område sommer som 
vinter, sier direktør Sten Rytter. I 
Destinsasjon Gautefald  arbeider 
vi for å styrke helårsdriften på 
Gautefald, vi jobber blant annet nå 
med å opparbeide en badestrand 
ved vannet og vi har et fi nt 
samarbeid med kommunen og en 
ny skiarena som blant annet skal 
brukes til skiskyting. Det er deilig 
å være dansk i Norge, smiler Sten 
Rytter.
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Hva er mest typisk for hyttelivet 
i skjærgården? Rullestein rundt 
peisen, rene glassvegger med 
svaberget rett inn i stua og nesten 
ingen møbler? Skipperstuetapet, 
innebygde bokhyller og hvite 
shabby chic-møbler? Det selvlagde 
femtitallsinteriøret fra hytta ble 
bygget, nesten uforandret? Det er 
mange muligheter når man skal 
velge ”bekledning” til hyttelivet sitt 
i Kragerøskjærgården idag. Vi har 
gjort et dykk i hyttelivets historie 
med vekt på interiørtendenser fra 
starten og fram til idag.
   Hyttebyggingen startet rett etter 
første verdenskrig. Hyttene skulle 
være enkle og interøret var stort 

historie som betydde noe for de 
som bebodde den.

”Sommergjestene”
Sommerstedene fra ”1850 og der 
omkring” regnes ikke som hytter, 
men historien om sommergjestene 
startet med at byfolk leiet seg inn 
hos bønder og fi skere som gjerne 
selv fl yttet ut i bryggerhuset om 
sommeren. Etterhvert kjøpte de 
også enkelte av disse stedene, eller 
de kjøpte en tomt av fi skerbonden 
på stedet. De nye eierne av gamle 
hus legger seg gjerne i selen for å 
fi nne tilbake til den originale stilen 
ved å kjøpe kopitapeter og spe-
sialbestille møbler i gammel stil. 

Den maritime ”skipperhusstilen” 
som også preger mange av hyttene 
har sine røtter i denne historien. 
Minner fra stedets lokalhistorie er 
viktige elementer i denne stilen, og 
maritime kulturminner fi nner gjerne 
veien inn i hus og etterhvert også 
de innredete sjøbuene. Garnkuler 
og seilbåtmodeller, gamle sjøkart 
og skipskister er vanlige ingredi-
enser i en ”skipperstue” av denne 
sorten. Tekstiler med anker og sku-
ter har også vært en del av denne 
tradisjonen, men har de siste årene 
måttet vike i møtet med minimalis-
tiske strømninger fra hovedstaden, 
og er i stor grad skiftet ut med en-
klere mønstre eller rent hvitt.

”Demokratisk hyttebygging”
Tomtene kostet så godt som in-
genting. Først etter at strandloven 
kom begynte prisene å stige. Før 
dette var det vanlig at verdien på 
for eksempel en holme ble målt i 
verdien tomta hadde som beitemark 
for husdyr, og da ville for eksempel 
en blankskurt holme være ansett 
som null verd. Disse tomtene går 
som kjent for mange millioner i 
dag, og det som var minst verd for 
bonden kan synes å være mest verd 
for turistene. Dette gjorde at det 
var litt tilfeldig hvem som fi kk seg 
hytte i skjærgården, og det var folk 
av alle slag som kunne slå opp en 

Taxi-Bjørn starter 
hytteservice

sett en kombinasjon av fastsne-
krete, enkle møbler og tilfeldig 
sammenraskete ting hjemmefra. 
Det hjemmesnekrete panel med 
fasttømret innredning bygget i 
selve byggeprosessen i et nært 
samarbeid mellom snekker og 
byggherre er en god, gammel tradi-
sjon i skjærgården. Man satte opp 
en enkel hytte og brukte nærmest 
rester og avkapp til skap og interiør 
for øvrig. Så kom det en del avlagte 
møbler hjemmefra til og møblerte 
hyttene ytterligere. Kjøkkenredaka-
per, nips og tekstiler kom gjerne 
som gaver fra bestemor og annet 
arvegods. Slik hadde alt man omga 
seg med på hytta en ”sjel” og en 

- Jeg gjør dette for å forsøke å få 
noen fl ere ben og stå på. Det blir 
stadig vanskeligere å klare seg 
bare på taxibåtkjøring. Når jeg 
likevel daglig er i båten, så tenkte 
jeg at mange ville kunne gjøre seg 
nytte av at jeg etterser hytta for 
dem gjennom sesongen, som de 
ikke er her selv. En vaktordning 
light og enkelt vedlikehold, sier 
Bjørn Halvorsen. Den sympatiske 
taxibåtsjåføren har mer enn 
en gang hjulpet hyttefolk med 
forskjellige gjøremål. Han var 
også sentral da noen ungdommer 
fra Jomfruland ble reddet under 
aksjonen i fjor ved Askholmene, og 
han har meldt fra om hytteinnbrudd, 
når han har sett noe som ikke er 
som det skal være. Nå tenkte jeg å 

Taxibåtfører Bjørn Halvorsen fra Skåtøy starter 
hytteservice. Hyttene kan dermed få ettersyn og 
enkelt vedlikehold året rundt.

sette dette mer i system, sier han. 
Slik kan folk få en trygghet for at 
noen ser etter hytta når de ikke er 
her selv. Jeg kjører jo forbi nesten 
daglig, og kan sjekke etter om alt er 
i orden. Det kan også være vann og 
værskader, som det kan være greit 
å få tatt tidlig, sier han. Nå håper 
han at fl ere av taxikundene ønsker 
en slik ordning, som også vil virke 
styrkende for taxibåtdriften. Bjørn 
Halvorsen har fagbrev både som 
snekker og tømrer. Bjørns Taxibåt 
og Hytteservice er beredt!

historie som betydde noe for de Den maritime ”skipperhusstilen” historie som betydde noe for de Den maritime ”skipperhusstilen” 

endringendringendringendringHytteinteriør  i

Et originalt, hjemmesnekret interiør i en 20 kvadratmeter stor hytte bygget på en holme på 
1940-tallet. Disse hyttene er nå bevaringsverdige og må anses som en utrydningstruet art 
i skjærgården.

Skjærgårdsliv
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hytte på en holme i mellomkrigsåra 
og de første årene etter annen ver-
denskrig. 

Det enkle, naturlige hyttelivet 
med kun de viktigste basisbeho-
vene dekket er utgangspunktet 
for den norske hyttetradisjonen. 
”Hyttelivet – der to bøtter vann 
gjør deg rik” er et velkjent ideal for 
hyttelivet, formulert av Arne Næss. 
Man søker ut i naturen for til en 
viss grad bli ett med den; målet er 
å ”vaske av seg” byens kjas og mas 
og gjennom møtet med stillheten 
og de enkle, daglige gjøremål 
komme nærmere kjernen i seg selv. 
Hyttelivet kan slik sett ses som en 
rekke ”botsøvelser” for å rense sin-

net etter altfor gode dager og/eller 
altfor lange arbeidsdager i byen. 

Slik er det ikke lenger for de 
fl este. I dag kan du booke billetter 
til konserter, forestillinger og andre 
arrangementer hver dag i hele ferien 
før du reiser hjemmefra, og hyttelivet 
blir på mange måter en forlengelse 
av bylivet i andre omgivelser. Man 
iscenesetter sin personlighet og sine 
preferanser overfor venner og kjente, 
også ved hjelp av interiør og byg-
geskikk. Hytta er blitt vårt showroom, 
kanskje mer enn hjemmet som ofte er 
mer fanget i sin form etter mange års 
bruk.

Funksjonalismens renessanse 
Den enkle, nøkterne stilen har også fått 
sin arkitektoniske uttrykksmulighet i og 
med funksjonalismen. Mange av de aller 
mest påkostete hyttene har paradoksalt 
nok et funksjonalistisk formspråk som 

springer ut av det samme behovet for nærhet til 
naturen og elementene. Proporsjonene kan riktig-
nok være noe endret i ”hytter hvor man må bruke 
kikkert for å se peisen” som arkitekt Kiran nylig 
uttrykte det i den store hyttedebatten om utbyggin-
gen av den norske fjellheimen. Men en ”zenbudd-
histisk” tilnærming til stedet ved å skrelle bort alt 
som forstyrrer utsikten og dermed tankens frihet, 
er en universell ide som uttrykker seg ved minimal 
innredning og stedstilpasset materialbruk. Slik 
nærmer man seg ”stedets sjel” eller ”genus loci” 
som arkitekt Christian Nordberg-Schultz uttrykte 
det i sitt livsverk om norsk byggeskikk. Og dermed 
er sirkelen nærmest sluttet fra utgangspunktet for 
hyttebyggingen og fram til i dag.

Tekst og foto: 
Katja Cecilie Ræder Aarfl ot

blir på mange måter en forlengelse 
av bylivet i andre omgivelser. Man 
iscenesetter sin personlighet og sine 
preferanser overfor venner og kjente, 
også ved hjelp av interiør og byg-
geskikk. Hytta er blitt vårt showroom, 
kanskje mer enn hjemmet som ofte er 
mer fanget i sin form etter mange års 
bruk.

Funksjonalismens renessanse 
Den enkle, nøkterne stilen har også fått 
sin arkitektoniske uttrykksmulighet i og 
med funksjonalismen. Mange av de aller 
mest påkostete hyttene har paradoksalt 

Telefon: 35 98 90 00
post@ka-kragero.no

Vi har utvidet varesortimentet 
med fl ere nye og 

spennende merker
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Søndagsskolen
Om søndagene var det 
søndagsskole på lokalet. Da 
fi kk vi gullfi sker i garnet for 
fremmøte, og Eli fortalte oss fra 
Bibelen og sang sammen med 
oss. ”Når han styrer båten, så 
går det så bra.” Vi ungene var 
like godt kjent i Getsemanehagen 
som i Jomfrulandsrenna. 
Flanellografen var et eventyr. De 
vakre tegningene og papirfi gurene 
som kunne settes opp i de ulike 
fi lttablåene gjorde historiene 
enda mer levende. Sakkeus i 
treet. Den blinde som fi kk 
synet igjen. Jesus som 
mettet fl ere tusen 
mennesker med 
noen fi sker og 
litt brød, som 
gikk på vannet og 
gjorde en mengde 
andre undere. Det 
vakre juleevangeliet 
med Maria og Josef 
og stallen og stjerna 
og Jesusbarnet. 
Fortellingene om 
den gode hyrden 
som setter sitt liv 
til for fårene. Det var på 
den tiden at det var hyrder og 
får i Bibelen i stedet for sauer 
og gjetere. ”Eder er i dag en 
Frelser født.” Spesielt om våren 
var det fi nt å sitte på benkene på 
søndagsskolen. Utenfor falt lyset 
inn fra vinduene. Der ute på de 
grønne jordene gikk sauene og 
beitet akkurat som det stod om 
i Bibelen. Fortellingene ble 
enda mer levende da.

Om vinteren kunne det 
være kaldt på lokalet. Da 
fyrte de opp i vedovnen som 
stod inne ved veggen, så 
den ble helt rødglødende. 
I pinsemenigheten gikk 
alle kvinnene med hatt eller 
skaut. Kvinnene skulle nemlig 
dekke til sitt hode i Guds hus. Det 
stod det i Bibelen, og det var på 
den tiden da mange tok det som 
stod i Bibelen bokstavelig. Det 
stod i Paulus at kvinnene skulle 
tie i forsamlingen også, men der 
gikk grensen for min mor. Da jeg 
forholdt henne dette, sa hun bare 
at hun ikke var enig med Paulus. 
Mesterens omgang med vann 
og vin hadde hun også vondt for 
å svelge. I alle fall var dette en 
lignelse som ikke ble mye forelest 
fra den kanten. Pinsedamenes 
hatter var et kapittel for seg. Den 
ene  mer munter i utførelsen enn 
den andre. Gjerne festet med en 
nål til håret. For å holde meg rolig 
under møtene foret mamma meg 
med kruttsterke furunålspastiller 
til jeg gispet etter luft.

Noen trekker ofte fram 
det negative ved kristen 
møtevirksomhet og forkynnelse 
som ensporet, fordømmende og 
preget av skylapper. Jeg opplevde 
snarere det motsatte i Langøy 
Pinsemenighet. Kristne mennesker 
i skjærgården har for meg alltid 
stått for kjærlighet og toleranse. 
De trodde seg ikke være bedre 
enn andre, og de kunne møtes 

på lokalet den ene dagen så vel 
som på låvedansen den neste. 
Kollekten gikk til IBRA radio eller 
til misjonærene i Peru eller til 
barnearbeidet eller til noe annet 
positivt. Det var ikke lite penger 
som menigheten og de fl ittige 
”søsterforeningene” samlet 
inn til diverse gode formål. En 
og annen omreisende emissær 
kunne også få nyte godt av disse 
almissene. Av og til fi kk vi besøk 
av misjonærene som skulle 
kvittere for gavene. Da fi kk vi 
høre om alt fra utdrivelse av onde 
ånder til villsvinjakt. Lysbildene 
fra misjonsmarken gav et gløtt 

inn i en eksotisk verden. Jeg tror 
dette la noe av grunnlaget for min 
reiselyst i voksen alder.

Under juletrefestene var det 
smørbrød og kaker og brus. 
I pausene hadde vi ungene 
snøballkrig på utsiden. Etterpå 
hørte vi julens budskap om fred 
fra benkeradene. Så var det 
juletregang og så kom nissen med 
appelsiner og godteri. Ofte var det 
trekkspillmusikk og gitarspill på 
møtene. ”Harper,” som Eli kalte 
gitarene. Brødrene Isnes var rå på 
trekkspill. Henry og Lull (Kristian). 
De levde seg så inn i musikken at 
de stod og blundet på podiet når 

de spilte. I Pinsemenigheten var 
det mye musikk. Det var jo åndens 
menighet der følelsene stod i 
høysetet. Musikken var også høyst 
levende. ”I går i dag til evig tid 
den samme Jesus er. Han lever! 
Ja, han lever! Kan aldri dø igjen!” 
Det var et kraftfullt evangelium 
i sangene. Når jeg tenker på 
disse sang og musikk-kveldene 
på bedehuset så var det noe 
genuint ekte over dem. De trodde 
på det de sang og spilte om. De 
var sammen i møter og bønn. Det 
sveiset dem sammen. Av og til 
kunne musikken ta helt av. Det 
kunne svinge skikkelig av disse 

små orkestrene og menigheten 
sang med av full hals, så 
menighetens eldste  måtte tørke 
seg over pannen med et stort hvitt 
lommetørkle og snøt seg litt av 
bare glede, rørt til tårer over et så 
godt møte. Mange er dem som har 
fått musikkgleden inn med kristen 
møtevirksomhet. Både pappa og 
mamma spilte i musikken, og jeg 

må innrømme at 
tonene fra den 
gang fortsatt 
er de kjæreste 
i mitt sinn. Det 

var vel en salig 
blanding av negro 
spirituals og norsk 
folkemusikk, men det 
fungerte så det sang!  

Noen ganger var 
det bønnemøter. Da 
knelte de voksne i 
benkeradene og la 
putene fra benkene 
ned på gulvet under 
knærne. Så bad de. 

Den ene etter den 
andre. Noen ganger 

kunne noen få ånden 
over seg og talte i tunger. 

En annen som fi kk ånden 
over seg oversatte. Det 

hørtes ut som hebraisk. Jeg 
har vært med på noe lignende 

siden. Det oppfattet jeg som bare 
tull. Den gang synes jeg det virket 
mer ekte. Jeg vet jo ikke hva dette 
var, men jeg har forsøkt å tenke 
tilbake. Var jeg redd? Nei. Var det 
ekkelt? Nei. Var det rart? Ja. Jeg 
tror jeg har vært velsignet med en 
sunn skepsis til slike ting, som lett 
kan ende opp i massesuggesjon. 
Det var i alle fall en del av 
kulturen i pinsebevegelsen. Blod 
og ild og ånd!

Skipet Elieser ankret opp i 
Kjørbånn. Da stimlet folk sammen 
til vekkelsesmøter fra fjern og nær. 
Jeg husker et år at kapteinen ble 
så syk at de måtte sende bud på 
helikopter. Han hadde blitt dårlig 
dagen før. Nå hadde han sterk 
feber og var sengeliggende. Hele 
forsamlingen la seg på kne og bad. 
Med ett sto kapteinen i døra! Han 
var frisk, og helikopteret kunne 
gjøre vendereis. Igjen. Jeg vet ikke 
om dette var et godt skjult triks 
for å narre oss til å tro at undere 
skjedde under bønnemøter om 
bord på Elieser, men jeg husker 
hendelsen meget godt, og for meg 
virket det helt ekte! Kapteinen 
stod og takket for at vi hadde bedt 
for ham. Båten kunne kjøre videre 
neste dag, og hendelsen står for 
meg i ettertid bare som ”underet 
på Elieser”.

Min mamma gav meg et bilde 
med et skriftsted fra Jesaias i 
Bibelen. Der står det: ”Gled dere 
i Herren alltid. Atter vil jeg si gled 
dere!” Det synes jeg er et fi nt 
motto. 

tekst – Sigbjørn Larsen

Del 3

eventyretJeg vokste opp i
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På Gulodden, Vestre Bærø har vi 31 leiligheter for salg ved strandkanten! 
Fritidsboligene blir liggende solrikt syd-/vestvendt. Store solfylte 
terrasser med fantastisk utsikt over sjøen og inn mot Kragerø sentrum. 
Ta heisen ned i badekåpen og unn deg et morgenbad på stranden! 
Kun 3 minutters båttur inn til sentrum! 

Leilighetene leveres med høy standard i moderne stil som gir mye lys og 
luft. Egen båtplass og biloppstillingsplass til alle fritidsboligene.

Vi har fortsatt 3 hytter igjen for salg!

Gulodden - en investering i livskvalitet!

GULODDEN, VESTRE BÆRØ I KRAGERØ
- Fritidsleiligheter ved strandkanten 
                         med fantastisk beliggenhet!

Drømmen om ditt sommerparadis fi nner du på: www.gulodden.no

Priser fra kr. 2.340.000,-
Foss&Co Eiendomsmegling - Alexander Sveen 91 62 47 67 eller Preben von Malchus 99 54 77 00
Haakon VII gt. 10, 0122 Oslo - telefon 23 23 89 89

Vi selger 31 nye leiligheter i Lagunen - rett ved strandkanten!

Gjør sommerdrømmen                 
     til virkelighet...

16
 SO
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T! 
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Over 70 trappetrinn,

Familien Larsen fra Asker har hytte i et av Kragerøs eldste hyttefelt på 
Knipodden. Det er over 70 trappetrinn å forsere på veien opp til hytta 
fra sjøen, men familiemedlemmene er like blide for det, og priser seg 
lykkelige over at de valgte hytte på Knipen.

Har du hørt om hyttefeltet som har 
egen golfbane, pinsevenner, dug-
nadsgjeng og 17.mai tog? Thorvald 
Larsen og kona Berit har mange 
hyggelige ferieopplevelser å fortel-
le om fra hyttelivet på Knipodden. 
Hyttefeltet her er blant kommunens 
eldste, påbegynt allerede i 1964.

- I de første årene parkerte vi på 
sagbruket hos Thomas Kjærra. Hyt-
tene her var enkle, og det var kron-
glete å komme fram, men det var 
veldig hyggelig å være her allerede 
fra første stund, sier Larsen.

- I 1979 gikk hytteeierne sammen 
om å kjøpe alt friarealet i området 
og gjøre dette om til et sameie. I 
åttiårene bygde vi veien og par-
keringsplassen på dugnad.  Det 
samme har vi gjort med båthus og 

og like blide!
strøm- og telefonanlegg. Alle led-
ninger ligger i bakken, så det ikke 
skal skjemme utsikten, som er så 
flott herfra, forteller Larsen.

Det er høyt opp til toppen av 
Knipodden og mange trapper, men 
du får betalt med en helt eventyrlig 
utsikt fra hyttene. 

- Vi ryddet badeplass og lagde 
strand og hadde seilkonkurranser, 
for barna, skyter Berit inn. Hver 
sommer samler vi oss til bryggefest. 
Da er det stappfullt av festglade 
mennesker på brygga. Vi henger 
opp ballonger og lager grillmat og 
har det kjempefint sammen. Det er 
en veldig fin gjeng som holder på 
her. Den innerste hyttemafiaen (det 
vil si de som var mest aktive i dug-
nadsgjengen) bestod av Thorvald 

Larsen, Leif Arne Rasmussen og 
Jan Brekke.

- Og så er vi alle medlemmer i 
pinsevenner!

-??
- Jo, vi har fått så fin golfbane 

her inne, og med utgangspunkt i 
den gjengen som er aktive der så 
har vi dannet vår egen vennefore-
ning! Hver pinseaften drar vi på tur 
i skjærgården med kulturelt formål. 
Vår åndelige leder tar oss med for 
å oppleve stadig nye steder og nye 
kulturopplevelser og gir oss litt kul-
turelt påfyll! Vi gleder oss til disse 
turene hvert år. Det har blitt et av 
høydepunktene i hyttelivet gjennom 
året.

- Egen golfbane også sa du?
- Ja, Knipen Golfpark har fire 

Det hender gjestene våre må ha både 
en og tre hviler i trappa opp til hytta, 
sier Larsens.

Hver sommer er det bryggefest.

Felles båthus ble bygget på dugnad.
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og like blide!
hull og 17 aktive medlemmer, ler 
Larsen.

- Hytta på Knipen er et sam-
lingssted for familien. Her kan 
voksne og barn være sammen uten 
program og tidsklemmer. Sopp og 
bærturer. Fisketurer og bading. 

17.mai trekker familien Larsen i 
bundad. De har eget 17. maitog på 
Knipen! Familie og venner samles 
på hytta og toger i samlet flokk opp 
til hytta og samling på terassen. 
Med norske flagg og feststemte 
sinn går  

17. maitoget på Knipodden mellom 
vårgrønne bakkar og berg. Hurra! 
for Knipodden!

Berit og Thorvald Larsen trekker gjerne i bunaden på hytta når de skal feire 17. mai.

Her går vi i 17. mai tog på Knipodden, sier Larsen.



FACELIFT!

Eksklusive landstedsbåter!
Fra 19-24 fot

NYHET!

Zodiac Pro Open 650
m/ Evinrude 150 hk E-Tec

Kampanjepris fra kr 326.500,-

Askeladden 525 Excel
m/ Mariner 90 hk Optimax
Kampanjepris fra kr 221.000,-

Ibiza 23 Weekender Special Edition
m/ Volvo Penta D3 160 hk diesel
Kampanjepris kr 705.400,-

Ibiza 20 Touring Special Edition
m/ Suzuki 140 hk 4-takt
Kampanjepris kr 412.900,-

Ibiza 24 Touring Special Edition
m/ Suzuki 250 hk 4-takt
Kampanjepris kr 637.200,-

Askeladden C6
m/ 116 hk diesel

Kampanjepris fra kr 454.500-

Zodiac Medline Sun
m/ Evinrude 75 E-Tec 
Kampanjepris fra kr 169.500,- NYHET!

Askeladden 475 Freestyle
m/ Mariner 60 hk 4-takt
Kampanjepris fra kr 164.000,-

Gromstad Bil & Båt
KRAGERØ ● Tlf: 35 98 59 59 ●  www.gromstad.no

Gromstad helside.indd   1 20-03-07   15:30:18


