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Sett fra  
 Sildebukta

“

Allemannsretten er et av de viktigste prinsipper for ferdsel i vår skjær-
gård. Vi kan ferdes fritt. Vi kan bade og fiske i sjøen. Vi kan ferdes fritt i 
båt, og gå i land over alt. Vi kan raste, slå leir og overnatte. Ved telting 
ut over to dager må vi ha tillatelse fra grunneier. Allmennhetens ferdsel 
skal ikke skje til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. 

Dette er jo en slags sjøens kardemommelov, som stort sett fungerer 
godt. Så er det noen som setter opp flaggstenger, gjerder og benker, og 
drar opp joller på områder langt unna hytta, for å privatisere området 
ytterligere, i den hensikt å forhindre allmennheten og ferdes der. Fra 
allmennhetens side kommer noen bare susene inn på en privat strand 
like ved private brygger, og brer seg ut over som om de eide hele herlig-
heten. Begge deler er svært lite sympatisk. 

Retten til å ferdes fritt langs kysten er svært viktig for alles livskva-
litet. Retten til å bestemme over egen eiendom 
likeså. Derfor er det viktig at vi som har hytter, ikke 
stenger gamle stier og tråkk, og gjerder inn eien-

dommer slik at ikke folk kan komme forbi. På den 
annen side er det viktig at de som ønsker å bruke 

et område, heller ikke er til utilbørlig sjenanse for eieren. Det vanske-
lige er jo definisjonen av utilbørlig sjenanse. Som regel vil jo eieren ha 
en annen oppfatning av dette enn allmennheten. 

For meg går grensen for utilbørlig sjenanse fra allmennheten ved 
hager, hus, tun, brygger, verandaer og strender, eller landområder 
i umiddelbar nærhet av disse. Det er imidlertid en kjensgjerning at 
strandsonen er under et stadig sterkere press og at bevegelsesfriheten 
for allmennheten over de siste tiårene har blitt redusert. Derfor liker jeg 
ikke skilter som ”privat-ingen adgang”. Jeg synes at vi alle må tåle at 
noen går over eiendommen vår, eller tar seg en hyggelig tur på gamle 
eller nye stier og områder.

I så måte er skjærgårdsparken og kystledprosjektet med muligheter 
for båtleie og offentlige overnattingsmuligheter en berikelse for oss 
alle. Nå diskuteres det også et kyststi-prosjekt som nettopp skal sørge 
for at alle kan benytte ferdselsårene langs kysten og på øyene. Det er 
en god ide at det offentlige samarbeider med grunneierne om å legge 
til rette for slik ferdsel. Det handler om alles muligheter til å nyte natur-
opplevelser og vår felles natur og kulturarv. I den forbindelse, så burde 
det også legges til rette for å etablere minst en offentlig gjestebrygge 
ved hver øy, så folk kunne komme seg greit i land og gå seg en tur. Lær 
av Jomfruland. Her er det lagt vel til rette med gode gjestebrygger. 

Det er imidlertid tull slik vi ofte hører at det ikke er noen steder å gå 
i land lenger i Kragerøskjærgården, fordi alt er privat. Gjennom Skjær-
gårdsparken er det sikret mer enn sytti ulike områder på til sammen 
rundt 6000 mål til allmennhetens frie ferdsel. Det skulle sikre bevegel-
sesfriheten både for deg og meg i mange år framover. I år har også  
fagforeningen ved Rosenberg Verft gjennom sin storslåtte  
eiendomsgave til allmennheten på Bærøy, gjort 
skjærgårdsparken enda større og flottere. Det er bare 
å takke for en slik verdifull gave, som kommer alle til 
gode.

Ha en god sommer med fri ferdsel, uten utilbørlig 
sjenanse for oss alle!

Sigbjørn Larsen,
redaktør Skjærgårdsliv

Allemannsretten er et 
viktig prinsipp for ferdsel  
i skjærgården Sigbjørn Larsen

Andelslaget Muffetangen består 
av nåværende og tidligere bedrifts-
klubber i tidligere Kværner, nå Aker 
Kværner.

På slutten av 1960 tallet kjøpte 
noen av Kværner,s bedriftsklubber 
et stort område på Berø i Kragerø 
Kommune.

Klubbene dannet et andelslag 
som står for forvaltningen av fel-
lesområdet.

Seks av bedriftsklubbene har 
bygget egne hytter på området, 
men en av disse har trukket seg  
ut, og nå er det fem bedriftsklub-
ber/interesselag igjen.

Andelslaget har og solgt syv tom-
ter som det nå er bygd hytter på og 
disse eies av private hytteeiere.

I forbindelse med bedriftsnedleg-
gelser så har noen av bedriftsklub-
bene blitt nedlagt og de har dannet 
interesselag.

Andelslaget Muffetangen har 
derfor vurdert at det vil bli færre og 
færre som kommer til å bruke de 
hyttene som medlemmene i andels-
laget eier.

Det ble derfor på generalforsam-
lingen i 2003 vedtatt at en skulle 
se på hvordan en skulle avvikle 
andelslaget.

Det ble da satt i gang et arbeid 
med å se på hvordan vi kunne sikre 
at andelslagets fellesområder (ca 
90 mål) kunne bli brukt til allment 
formål.

Vi har jo som ferierende på våre 
hytter opplevd at mer og mer av 
skjærgåren rundt Kragerø er blitt 
privatisert og det kryr med skilter 
som viser privat eiendom, hunden 

biter og lignende.
Vi ser og at det blir mer og mer 

utbrett at folk tar seg til rette og 
utvider sine eiendommer inn på 
andres grunn.

Andelslaget ønsker ikke å gjøre 
det samme som Aker klubbene 
hadde gjort på andre side av Bærø, 
der de solgte et stort område til 
private investorer, som igjen nå har 
solgt videre hytter og eiendommer 
til private og gjort område uttilgjen-
gelig for allmenn ferdsel.

Vi fant da ut at vi ville se om vi 
kunne overdra området til Oslofjor-
den friluftsråd som vi visste er vel-
dig flinke til å ta vare på områder 
som alle kan benytte seg av.

Vi hadde befaring med friluftsrå-
det og de virket veldig interessert, 
men så hørte vi ikke så mye fra de 
etter dette.

Vi diskuterte da om Kragerø 
Kommune kunne få dette området 
som en takk for det gode forholdet 
vi har hatt til kommunen de årene 
vi har vært på Bærø.

Vi har derfor nå hatt et møte med 
kommune for å presentere våre 
tanker for hva vi ser for oss bruken 
av område kan være.

Tilbakemeldingen fra kommunen 
var veldig positiv og de presenterte 

litt tanker om hva et slik område 
kunne brukes til.

Område ligger helt ned til sjøen 
så her kan det utvikles bryggean-
legg, lekeplasser og lignende som 
da skal kunne brukes av alle som 
vil.

Andelslaget har til hensikt å 
overdra området til kommune 
vederlagsfritt, men vil stille noen 
krav som blant annet går på at 
kommunen skal sikre at område 
forblir friluftsområde for evig tid, at 
medlemsklubbene/interesselagene 
i andelslaget får bruksrett til allere-
de opparbeide brygger og stiretter.

Kommune må også passe på at 
ingen av de som i dag har hytter i 
området tar seg til rette og utvider 
sine tomter inn på det område som 
gis vekk.

Vi håper ved å gi denne gaven til 
kommunen at området på Bærø kan 
bli et populært friområde for Kra-
gerøs befolkning og gjester.

Ove Iversen
Leder Andelslaget Muffetangen

(sekretær Rosenberg Verfts  
Klubb i Stavanger)

Kjærlighet
Sigbjørn Larsen

Kjærligheten den vil gi, den vil ikke kreve.
La hver dag i livet bli, en lykkelig å leve!



3

Skjærgårdsliv

�����������������
�����������������������Kragerø sentrum

Tlf: 35 98 15 30 • Fax: 35 98 30 74
Åpningstider i sommerferien,

 25. juni - 5. august:
Mandag - Fredag: 09 - 22 

Lørdag: 09 - 20 • Søndag: 13 - 20

Jan Petter Nilsen fra Langøy har 
fått 26! sjø-øretter i løpet av årets 
sesong. Det er ny rekord! – Jeg 
har ikke sett maken til ørretfi ske i 
sjøen, sier han.

Fisket etter sjø-ørret pågår som regel i løpet av mai-
måned. I gammel tid hadde storgårder og statlige fyr-
stasjoner som privilegium egne ørretvald. Det ble fi sket 
med landnot etter ørreten. Etter hvert ble det mindre 
ørret i sjøen og dette fi sket ble mer eller mindre borte. 
Sesongene har variert, men aldri tidligere har sjø-ørret 
fi sket vært så godt som i år i nyere tid. – Et år tok jeg 
sjø-ørret i februar, men det er mai- måned som er den 
store måneden for dette fi sket, forteller Petter. Som den 
gode fi sker han er røper han ikke de beste fi skeplassene, 
men han forteller at han benytter kobbersnøre med en 
tobissluk eller en vanlig skjeblink kastesluk på stanga. 
Ørreten går gjerne litt høyt i vannet og du må ha litt mer 
fart på når du dorger etter den, forteller Petter. Nå skal 
det bli ørretmiddag på hele familien når søster og barn 
kommer på sommerbesøk. Det har blitt tradisjon. I år er 
middagen sikret. –De to største jeg fi kk slo seg på med 
bare 200 meters mellomrom. Da svettet jeg, sier Petter. 
Den ene hoppet høyt opp i luften når den hogg på. Da 
pleier de gjerne å gå av igjen, men denne fi kk jeg opp 
sier Petter og viser fram tre av de 26 fra årets eventyr-
lige fi ske. Den største veide 1,7 kilo. 

Eventyrlig 
  sjø-ørretfi ske
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Som hytteeier på utsiden av Jom-
fruland og svært fotointeressert har 
han fulgt nøye med på utviklingen 
fra år til år, og han er ikke i tvil. 
Rullesteinsstranda forsvinner, sakte 
men sikkert som en følge av at folk 
tar med seg steiner med hjem i 
bagasjen. Opplevelser som den Aas 
har fanget inn på denne utgavens 
forside kan dermed bli historiske 
hvis folk fortsetter å ta med seg 
rullestein fra Jomfruland i samme 
tempo som  nå. – Rullesteinsstran-
da forandrer dermed helt karakter. 
Både i farger, mønstere og stør-
relser, sier Aas. Han har foreviget 
barna Victor Selinger Aas og Aman-
da Selinger Aas på utsiden av Jom-
fruland. Et herlig sommerlig bilde er 
det som  vi har gjengitt på forsiden 
av denne utgaven av Skjærgårdsliv. 
Problemet er at folk synes at rul-
lesteinene på Jomfruland er så 
fi ne at de tar med seg et par hjem i 
sekken. Isolert sett er det selvsagt 
ille at det ikke skal være mulig å ta 
med seg et par rullesteiner hjem, 
men når en million besøkende tar 
med seg to steiner hvert år, så blir 
det fort noen tonn! Dermed forsvin-
ner Jomfrulands egenart. – Ta hel-
ler foto av steinene, ber Aas. Selv 

har han gjort dette i fl ere år. – Jeg 
har syslet med tanken om å stille 
ut på skolen, men vi får se, sier han 
og viser fram et par av rullesteins-
bildene i stort format som han har 
laget. 

- Det var nytt for meg at land-
skapet har endret karakter, og at 
mønstere og farger endrer seg som 
en følge av at folk tar med seg rul-
lestein, sier leder av Jomfruland 
Vel Ruth Ellegaard, men hvis det er 
slik at folk i tusenvis plukker med 
seg rullestein, så støtter vi jo selv-
sagt oppfordringen til Aas om hel-
ler å ta bilder. Vi vil jo gjerne at det 
skal være mest mulig slik som det 
er her ute, sier Ellegaard. Derfor 
oppfordrer vi også de besøkende til 
å bruke stiene og veiene fremfor å 
gå på steder med urørt mark. Vi har 
også sett at mange lager groper og 
varder i rullesteinen. Da  forandres 
jo også landskapet. Jomfruland 
er vakrest slik øya er fra naturens 
side og det er hyggeligst at folk 
tar med seg minner hjem i form av 
fotografi er fremfor en bit av øya, 
sier Ellegaard.

Jomfruland forsvinner!

Flere tonn med rullestein har blitt borte i løpet av de seneste årene, i 
følge hyttefolk. – Rullesteinsstranda på Jomfruland har forandret seg 

mye bare på de årene vi har hatt hytte her, sier Knut Kristian Fondal Aas.

Mere info:  
www.jubel.no

TIRSDAG 10. JULI

ONSDAG 11. JULI
FINN KALVIK

DI DERRE

UNDER TO TÅRN
Fyrmesterhagen

Kragerø, Jomfruland

®UNDER TO TÅRN

9år
1998-2007

-med et glimt i øyet...-med et glimt i øyet...

SØNDAG 15. JULI

THOMAS 
DYBDAHL+ BAND

PAAL FLAATA
MANDAG 16. JULI

LARS LILLO-
STENBERG
ONSDAG 18. JULI

ODD NORDSTOGA
FREDAG 20. JULI

SISSEL KYRKJEBØ
+ BAND

+ BAND

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

- Folk er helt gærne etter de san-
dalene, sier Kraft. Jeg selger til 

Får napp 
på sandaler!
- Hva er det som det går mest av nå da? 
– Sandaler!fl irer Johan Krafft. Han er fi ske-
utstyrshandler, men nettopp nå selger han 
mest sandaler!

folk som går mye i jobben. Folk på 
sykehus og institusjoner. Jeg bruker 
de selv jeg. Synes de er så gode å 
gå i. De former seg så godt etter 
foten. – Hva har du av fi skeutstyr? 
spør en kunde. 
– Spør heller hva jeg ikke har! 
sier Kraft. Den velutstyrte fi skeut-
styrsforretningen bugner av varer. 
Teleskopstenger, abusneller, ruser 
og garnblåser. – Hva er det? spør 
en annen kunde og holder fram 
en liten boks fra vareutvalget. 
– En meterteller. Den setter du på 
stanga. Den går helt ned til 1000 
meter, sier Johan. – Det er helt vilt 
nå, sier Johan. Folk bare kommer 
inn og fyller opp kasser med utstyr. 
Jakker og bukser og vester. De skal 
bare ha det. Jeg undrer meg nesten 
på hvorfor jeg holder åpent i januar 
og februar. Det er jo nå folk er her 
og det går an å drive butikk!
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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
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I dag troner Maud i ensom majestet foran kaia utenfor hytta på Arøy. Og hvem vet, med en slik staselig båt 
kan det plutselig komme kongelige gjester…

sjalupp til hyttasjalupp til hytta

«kongelig»Med
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Den slanke velformede bakken til Maud speiler 
seg i grønnblått sommerhav. Hun ble sjøsatt i 
1895, men eldes med ynde. Som en kongelig 
sjalupp sklir hun majestetisk over sjøen. Under 
baldakinen ombord sitter den fornøyde skipper 
og hans kone. De skal på hytta på Arøy.

imidlertid ikke mye som minner om 
”Albert & Herbert” ombord i Maud.

 Til minste detalj er båten restau-
rert. Det skinner i nypusset messing 
-  Relingene har messingbøyler 
over bakkene. Messingstengene til 
baldakintaket på båten har Bjørn og 
Paul Åge Hansen laget.

- Ser du ikke vimpelen foran på 
båten da?, ville Bjørn vite. Jeg var 
vel for opptatt av å se på all

messingen, tenker jeg, men visst 
så jeg den. Flott er den også! Bjørn 
kunne stolt fortelle at Esther Han-
sen hadde sydd den for han- og ikke 
med hva som helst av bokstaver 
heller, men i gull.....

 Når Bjørn og kona Torgunn kom-
mer glidende over vannspeilet i 
Maud, ser det ut som et kongelig 
besøk i Sildebukta på Arøy.  Skuta 
har registreringsnummer H-1. Skro-
get er i originalt  i cædertre. Bjørn 
Jansen fi kk den sjøklar i 1997 etter 
en omfattende restaureringsjobb, 
utført av Dag Åsterød. TV kamera-
ene og fotografer er ikke sene om å 
rette linsene mot Maud - 
hvor de enn kommer over 
henne. Under arrangemen
tet,”Byvandringen” i for-
kant av 200 års jubileet til 
Porsgrunn Kommune,var 
Bjørn Jansen og Maud et 
av innslagene da de kom kjørende 
opp langs ”Lilleelva” for å rette 
søkelyset på vedlikeholdet og nos-
talgien i dette området.

I 1998 ble Bjørn 
Jansen tildelt 

restaureringsprisen 
under Trebåtfestivalen 

i Risør, og båten fi kk 
betegnelsen” fi nere 

enn ny”.

Den vakre lystbåten Maud ble byg-
get som prototype ved Elco Fabrik-
ker i  Amerika i 1895. Den gamle 
damen er av dem som likevel får 
mest oppmerksomhet hvor hun enn 
beveger seg, om det er på Trebåt-
festivalen i Risør eller på fjorden 
utenfor hytta til Bjørn Jansen i 
Kragerøskjærgården. Det er ikke 
hverdagskost at et slikt smekkert 
treskrog pløyer bølgene i våre far-
vann - i våre dager med blankpus-
set messing, gammeldags tøff-tøff 
lyd og baldakin som soltak.

 Det var den Engelske rikmann-
sønnen Fredric Croft som i sin tid 
bestilte henne, og den gang gikk 
hun under

navnet ”naftabåten”, for det var 
naftamotor i henne da hun kom fra 
Amerika. Fredric Croft etablerete 
trelasthandel på Vold i Skien, og 
var nok på den tiden en av byens 
originaler. Senere fl yttet Fredric 
Croft til Stathelle der hvor Crofthol-
men maritime skole ble etablert. 
Med Maud var han nok blant de 
første som hadde lystbåt på den 
tiden, sier Bjørn Jansen.

 Bjørn Jansen er dagens stolte 
eier av båten. Han er også godt 
kjent for å ha bygget opp fi rmaet 
Oppkjøpsentralen i Porsgrunn, som 
blant annet driver med kjøp og salg 
av metaller - ved siden at dette har 
han også et større transportfi rma. 
Skriv at jeg er skraphandler, for 
det er det jeg er, sier Bjørn. Det er 

«kongelig»
A

lle
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to
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3 typer motstrømsbasseng for helårsbruk

Teknikk og orden i særklasse

MASSASJEBAD
- et trygt valg

“High End” massasjebad for utebruk 

• Spatec - 10 år i Norge
• Garanti og service i toppklasse

• Se også utedusj.no og parasoll.no

15 modeller

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

- Vanntrening gir høy forbrenning uten belastningsskader

2 x Børretzen, 
1 x Myhre

Lars Martin Myhre har med seg 
gitaren også denne gang og gleder 
seg til å by festivalpublikummet 
på mer av seg selv. Hans siste al-
bum ”Stengetid?” har høstet gode 
kritikker og er et slående bevis på 
at Myhre er en visesanger med en 
musikalsk egenart. Myhres viser 
har ofte et melankolsk melodisk 
preg, der tekstene fremføres med 
en lun, noe sørgelig munterhet. 
Til Skåtøy har med seg Sein Olav 
Blindheim på kontrabass, Jon 
Rosslund på trommer og Terje 
Johannsen på gitar og trompet 
og vi kan virkelig glede oss til en 

stemningsfull konsert ispedd noen 
doser hverdagstrøst og krydret med 
nydelig gitarspill og flotte blåsear-
rangementer.

Odd Børretzen har i år med seg 
sønnen Ole Jacob til Skåtøy. Disse 
to står for årets festivalutstilling, 
der Odd bidrar med akvareller og 
tegninger og Ole Jacob med skulp-
turer og objekter. Odd Børretzen har 
en underfundig strek og en humor 
som ofte gjenspeiles i tegningene 
hans. Han har en forkjærlighet 
for Frankrike og mange av hans 
motiver er hentet fra den franske 
landsbygda, der han har oppholdt 

seg mer og mer de siste årene. Ole 
Jacobs skulpturer og objekter har 
også ofte en humoristisk vri og det 
er ikke uten grunn at nettopp han 
har illustrert mange av farens bø-
ker. Der Odd nedtegner sine ideer 
på enkle flater har Ole Jacob en 
mer tredimensjonal uttrykksform og 

far og sønn utfyller hverandre på en 
spennende måte. Ole Jacob høster 
stadig større anerkjennelse for sine 
kvaliteter som billedkunstner og 
skulptør. Eller som Odd selv sier 
det: ”Jeg gleder meg over at jeg 
stadig oftere blir omtalt som faren 
til Ole Jacob Børretzen!”

Festivalutstillingen på Skåtøy 
Vise- og Poesifestival åpner fredag 
13. juni kl. 15.00 og Lars Martin 
Myhre entrer scenen samme dag 
kl. 17.00. Dette er en unik mulighet 
til å oppleve Børretzen og Myhre 
”sammen igjen”, men med hvert 
sitt uttrykk!

Det var god stemning og trangt om 
sitteplassene da Odd Børretzen og Lars Martin 
Myhre gjestet Skåtøy Vise- og Poesifestival i 
2002. Duoen hadde turnert land og strand rundt 
i flere år og både varmet og moret oss med sine 
humoristiske tekster og melodiøse gitartoner. 
I år dukker de begge opp på Skåtøyfestivalen 
igjen, men denne gang med to distinkt ulike 
uttrykksformer!



Skjærgårdsliv

9

Skal man titte på reiret til kattugla 
- og da bør man ha en god grunn, 
for ingen fugler har godt av å bli 
forstyrret når de hekker - er det 
best å iføre seg skikkelig verneut-
styr. En motorsaghjelm med visir 
og tykk varmedress er å anbefale. 
Både kattugla og en rekke andre 
uglearter forsvarer hjemmet iher-
dig, og det hender at prisen for en 
kikk inn kan bli møtt med angrep av 
sylskarpe klør. I værste fall har øyne 
gått tapt.

Hoxmark forteller imidlertid at 
ugla hos henne fl yr inn og ut svært 
så forsiktig, uten at det har kommet 
til konfrontasjoner. Etter en kikk inn 
kunne hun konstatere en dunkledd 
liten unge og et hvitt egg på stør-
relse med et dobbelt hønseegg. Nå 
er reiret forlatt, men det er fl ere 
som har hørt uglelyder i nærheten. 
Lydene den ga fra seg tidligere på 
året var imidlertid mye kraftigere 
- da var det tydeligvis paringstid. 

Kattugla er den vanligste av 
uglene våre, med en bestand på 
mer enn 10 000 par. Den er også 
vår mest stasjonære art, og fl ytter 

Kattugle
En kattugle har tatt 
bolig i en hul eik like 
utenfor hytta til Cecilie 
Hoxmark et sted i 
Kragerøskjærgården.

seg sjelden mer enn noen kilometer 
fra hekkeplassen. Yndlingsbiotopen 
er skogholt og kulturlandskap, 
helst med store, gamle, delvis hule 
edelløvtrær. Der naturlige reirhull 
ikke er tilgjengelig, tar den til takke 
med holker. Norske kattugler har 
til og med hekket på hustak, inne i 
dueslag og oppe i en markise!

De 3-4 eggene er mye rundere 
enn for eksempel hønseegg. I likhet 
med de fl este andre hulerugere har 
uglene hvite egg. Kanskje har de 
denne fargen for at fuglene lettere 
skal se dem i den svake belysnin-
gen. En annen mulighet er at det 
ikke har foregått noen seleksjon til 
fordel for kamufl asjefarger siden 
eggene ligger så godt beskyttet.

En nyklekket unge veier 30 gram, 
men vokser fort. Bare 14 dager 
senere har den sjudoblet vekten! 
Ungene forlater reiret før de er i 
stand til å fl y. Men foreldrene er i 
nærheten - så man må aldri fi nne 
på å ”hjelpe” dem opp i reiret igjen. 
Det hender rett som det er at ugle-
unger detter ned på bakken - men 
de er fl inke til å klatre og kommer 
seg opp igjen på egen hånd. Forel-
drene passer på ungene i opp til 3 
måneder og bringer dem hele tiden 
mat, særlig mus og rotter. Det er 
ikke umulig at de døde musene som 
er funnet på stien rundt Hoxmarks 
hytte har sammenheng med forin-
gen og at foreldrene lærer ungene 
å jakte.

KattugleKattugleKattugleKattugle
på  hytta

● I antikkens Hellas var uglen krigs- og kunnskapsgudinnen Athenes fugl, derav uttrykket ”å føre ugler til Athen” (samme betydning som ”å gi ba-
kerens barn brød”). Generalene hadde med ugler i bur når hæren gikk i krig. Skulle slaget gå dårlig kunne det hjelpe å slippe noen ugler diskret 
ut mellom soldatene!

 Den delvis dagaktive kirkeuglen er avbildet både på gamle og nyere greske mynter. Slike mynter ble rett og slett kalt ”ugler”.
● Hedvig, Harry Potters ”brevugle”, er verdens mest berømte snøugle. Denne arten hekker på tundra i områder med midnattssol - og jakter følge-

lig ved høylys dag. Hannen er helhvit mens hunnen har tett i tett med svarte fl ekker.
● Ugler spiser ugler. I kattuglereir er det funnet rester av både spurve- og perleugle ... mens kattuglebein forekommer i den store hubroens reir!
● I Nigeria tør man ikke si ordet ”ugle”, men omtaler den som ”fuglen som gjør deg redd”.
● Om dagen sitter uglene gjerne tett inntil trestammen. Blir de oppdaget av småfugler, kan de bli mobbet intenst. Også kråker mobber ugler når de 

får en anledning. Det utnyttes av kråkejegere som setter ut en utstoppet hubro - og legger seg i skjul med børsa. 
 Andre steder forsøker man å holde byduene unna taket ved å henge opp store, ofte glorete, ugler i plast. Dette ”dueskremselet” fra Majorstua i 

Oslo har tydeligvis ingen effekt!
● Gyldendals Store Fugleguide beskriver de forskjellig uglenes oppsyn slik: perleugle: forbuaset, haukugle: bister, spurveugle: streng, lappugle: 

verdig, slagugle: mild - og kattugle: godslig!
● Uglen i fi lmen om Askepott, som hører med til de kjente og kjære juleprogrammene på TV, passer på tre magiske eikenøtter for henne. I hver 

nøtt er det et nytt antrekk som Askepott får. 
● I barnelitteraturen blir ugla ofte fremstilt som en klok fugl. Både hos Thorbjørn Egner og hos Alan Alexander Milnes Ole Brumm går ofte dyrene i 

skogen til ugla for å søke om råd. Uglefi gurer blir også benyttet som bokstøtter, kanskje av samme grunn? 

Allerede fra januar høres kattu-
glehannens skjelvende, langtrukne 
vårsang - ofte gjengitt som hoo ...... 
kokk ho’o’o’o’o’o’o eller hå hååååh 
... håhhh. Den lyden som har skapt 
mest mystikk og angst rundt ugla 
er imidlertid lokkeropet ku’vitt eller 
ke-vitt. I gamle dager trodde folk 
at uglen varslet nær forestående 
død ved å si ”kle hvitt” eller ”kle i 
(hvite) likklær”!

Katteuglas lyder er populær 
bakgrunn i skrekkfi lmer - også 
amerikanske. Det har fått en del 
amerikanere til å tro at kattugla er 
en vanlig fugl i USA, selv om den 
aldri er observert i vill tilstand på 
deres siden av Atlanteren!

Artig å vite om ugler:Artig å vite om ugler:Hvordan utrykket 
”ugler i mosen” har 
oppstått vites ikke, 
men utrykket betegner 
at noe høyst merkelig 
foregår, gjerne 
oppfattet som en skjult 
bevisst handling. Ugler 
og mose hører vel ikke 
akkurat sammen, så 
fi nner man ugler der 
så er det vel tegn på at 
noe svært merkelig er i 
ferd med å skje. Her er 
det ugler i mosen, sier 
man også gjerne hvis 
man har mistanke om 
at noe har skjedd som 
en mystisk iscenesatt 
hendelse.
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Utbyggingen av den nye innfarts-
veien og utbedringene av E18, 
har lettet kommunikasjonen til 
Kragerø betydelig. Reiseveien til 
for eksempel Grenland er utbedret 
og effektivisert. Med utbygging 
av nye boligfelt som for eksempel 
Skrubben, kan Kragerø Kommune ta 
i mot nye fastboende. Noen stiller 
spørsmål ved hvor de skal jobbe, og 
fremholder at det først må skaffes 
arbeide til våre nye innbyggere. 

- Det er flere av mine kontakter i 
ledende stillinger i bedrifter i Gren-
landsområdet som kan tenke seg å 
flytte til Kragerø, sier Axel Carlsen. 
De har Kragerø i kikkerten som 
boligområde, og de spør om jeg vet 
om det er noen eiendommer å få 
kjøpt. Kragerø har et velklingende 
navn i eiendomsmarkedet. Kragerø 
er, og oppfattes også, som en 
god kommune å bo i. Takket være 
utbedrede kommunikasjonsmulig-
heter kan kommunen nå tiltrekke 
seg mennesker som gjerne kunne 
tenke seg å bo i Kragerø, men som 
arbeider et annet sted i Telemark. 
Pendling er ofte et alternativ for 
mange som ønsker å bo et sted, og 
har jobb et annet. Folk pendler i dag 
fra Tønsberg og Drøbak til Oslo. Det 
er langt kortere reisevei fra Kragerø 
til byer som Porsgrunn og Skien. 

Jeg tror derfor at det ville være 
virkningsfullt å markedsføre Kra-
gerø som bosettingsalternativ for 
folk i Grenland. Ved å rette mar-
kedsføringen til dette segmentet, 
kan Kragerø tiltrekke seg mange 
nye innbyggere som allerede er 
sysselsatt i Grenlandsregionen. Da 
må det i så fall satses ordentlig 
på å markedsføre byen på denne 
måten. Det betyr at vi måtte sette 
av tilstrekkelige ressurser til å gjøre 
dette over en lengre periode, slik at 
vi kunne oppnå virkelige resultater.

Utvikling i hele kommunen  
- Når vi snakker om utvikling i 
Kragerø, har mange av oss tenkt 
tradisjonelt innenfor bygrensene, 
fremholder Carlsens. Det er imid-
lertid viktig å løfte blikket slik at vi 

Satser på Sluppan og
Kragerø som pendlerby
- Kragerø kan utvikles til å bli det samme 
for Grenlandsområdet som det Akershus er 
for Oslo. Folk arbeider i Oslo, men bor og 
betaler sin skatt i Akershus. Folk i Grenland 
kan bo i Kragerø og jobbe i Grenland. Det 
sier Axel Carlsen som satser på å utvikle 
næringsvirksomhet rett ved den nye  
riksveien på Sluppan.

tenker utvikling i hele kommunen, 
når snakker om Kragerøs videre 
utvikling. En positiv næringsutvik-
ling for kommunen som helhet vil 
også gi seg positive utslag i selve 
byens sentrum i form av økt handel 
og utvikling. 

- Vi arbeider som kjent med et 
prosjekt på Sluppan, der vi allerede 
har leietakere til en betydelig andel 
av et stort nytt forretningsbygg, 
sier Axel Carlsen. Dette er i tråd 
med tidligere kommuneplaner som 
nettopp har regulert dette området 
til denne typen virksomhet. 

- Noen er redde for hva dette 
kommer til å bety for sentrum og 
handelen der, innskyter Carlsen. I 
hele min tid som næringsutvikler 
i Kragerø har jeg sett bedrifter 
komme og gå. Jeg har sett at noen 
bedrifter blir utkonkurrert av andre, 
mens andre bedrifter styrker seg og 
utvikles videre nettopp takket være 
økt konkurranse. Dette styres av 
markedets lover og er en del av en 
naturlig prosess. Slik vil det også 
komme til å bli, med eller uten en 
utbygging på Sluppan. Slik var det 
for eksempel da vi etablert bonus. 
Flere nærbutikker ble utkonkurrert, 
men bonus gav også mange nye 
arbeidsplasser og positiv utvikling 
både for fastboende og feriegjester 
med mer profesjonell handel og 
vareutvalg, fremholder Carlsen.  
Jeg har også selv blitt utkonkurrert 
av andre. Vi måtte for eksempel 
innse at tiden var gått fra et spise-
sted som Buckholmstuene. På den 
andre siden har spisesteder som 
Tollboden klart å utvikle seg positivt 
og blitt til et meget godt spisested. 
Har denne utviklingen vært nega-
tiv? Nei. Dette har tilført byen noe 
positivt både i form av arbeidsplas-
ser og miljø og stemning! Ingen kan 
spå om hvem, eller hvilke bedrifter 
og butikker som vil tape eller vinne 
i den framtidige konkurransen, men 
vi kan lære mye av den utviklingen 
vi har sett, sier Carlsens.

- Vi har for eksempel sett at den 
ene klesforretningen ikke dør fordi 
det kommer andre til. Dette styrker 

bare mangfoldet, og gjør byen til et 
enda mer spennende handlested! 
Dette vil også komme til å skje 
med Sluppan utbyggingen. Vi vil få 
noen konkurrerende virksomheter 
og noen supplerende virksomheter 
avhengig av hvem som ønsker å 
etablere seg her. Det er også vik-

tig for meg å understreke at flere 
av våre interessenter er lokale 
næringsdrivende som også driver 
butikk i Kragerø i dag. De vil gjerne 
utvikle seg videre. De har ingen 
planer om å legge ned i sentrum for 
det om de også vil satse på Slup-
pan. Dette blir to helt forskjellige 

utsalgssteder. Virksomhetene blir 
tvert i mot i stand til å ekspandere 
og kan dermed trygge og videreutvi-
kle sin posisjon i sentrum. 

Vi ser i dag at mange Kragerøfolk 
og tilreisende velger store kjøpe-
sentre i Grenland når de skal gjøre 
noe av handlingen sin. Hvorfor 
gjør de det? Blant annet fordi de 
ikke finner tilsvarende vareutvalg i 
Kragerø. Byen mangler flere av de 
populære kjedebutikkene. Blant an-
net også fordi parkeringsplasser og 
transportløsninger spesielt i press-
månedene kan oppleves som tung-
vinte for en del type handel. Blant 
annet også fordi noen mennesker 
ganske enkelt liker å handle på et 
kjøpesenter. Vi har rett og slett ikke 
hatt plass til denne type handel i 
Kragerø før nå, fordi vi ikke har hatt 
tilgjengelige arealer. Dette kan vi 
nå gjøre noe med på Sluppan. Gjen-
nom flere år har vi møysommelig 
lagt til rette for et solid areal rett 
ved den nye innfartsveien, og er 
nå klare til å reise bygget. Dermed 
kan vi også klare å stoppe en del 
av handelslekkasjen til Grenland. 
Skape nye arbeidsplasser i Kragerø 
og styrke handels- og servicetilbu-
det i Kragerø som helhet. Slik sett 
kan Sluppan også bidra til å skape 
noen av de arbeidsplassene som 
etterlyses for de nye boligfeltene, 
sier Carlsens.

- Markedet har også utviklet 
seg sterkt i Kragerø. En vesentlig 
endring er at markedet har blitt mye 
større. Ganske enkelt fordi vi har 
blitt flere mennesker her over større 
deler av året med sterkere kjøpe-
kraft. Ser vi på omsetningen for 
butikker og næringsdrivende i Kra-
gerø i dag sammenlignet med for 
10-20 år siden, så er den mangedo-
blet, blant annet takket være flere 
hyttefolk. Det nye golfanlegget og 
spahotellet på Stabbestad vil også 
tiltrekke seg mange tilreisende, og 
skaper helt andre og bedre mulig-
heter for kurs og konferansegjester, 
enn det vi har kunnet tilby i Kragerø 
tidligere. Det lokale næringslivet 
kan ta sin del av kaka ved å tilby 
dem varer og tjenester på veien til 
og fra hytter og hoteller og andre 
tilbud som de måtte finne interes-
sante mens de er i Kragerø. Her 
vil utbyggingen på Sluppan passe 
godt inn i denne utviklingen, som 
et supplement til det eksisterende 
næringsliv, og som en positiv vide-
reutvikling for næringslivet i hele 
Kragerø, påpeker de.
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Kragerøhytter selges
først ved arveoppgjør
Stadig fl ere Kragerøhytter selges først ved 
arveoppgjør. – Så mange som opp mot en tredel 
av de hyttene vi megler i Kragerø selges 

i dag først ved arveoppgjør, sier Jan Opthun 
hos meglerhuset Midgaard & Opthun 

i Kragerø.

- Folk liker 
seg så godt i 

Kragerøskjærgården at det 
for mange må et arveoppgjør til, for 
at hytta skal komme på markedet, 
sier Jan Opthun hos Midgaard & 
Opthun i Kragerø. Så mange som 
opp mot en tredel av meglerhusets 
hytter omsettes i markedet som 
en følge av arveoppgjør. – Det kan 
være at arvingene ikke blir enige, 

eller at noen ikke har råd til å løse 
ut andre familiemedlemmer. 

Slik kommer eiendommene 
ut i markedet, forklarer 

Opthun. 
– Strandsonen er et 

knapphetsgode. Har man 
en slik hytte har man det 
som plommen i egget, og 
folk vil nødig selge slike, 

sier Opthun. Også i år har imidlertid 
det velrennomerte meglerhuset i 
Kragerø imidlertid fått oppdraget 
med å selge noen virkelige perler i 
skjærgården.

- Jeg kan tenke meg mange verre 
jobber enn å reise rundt i Kragerø-
skjærgården og se på hytter, sier 
Opthun. Han bor i Rørvik og sykler 
eller går til jobb på kontoret som 
ligger med utsikt over Kragerøs 
indre havnebasseng. – Kan man be-
dre ha det? undrer han. – Kragerø 
har mange kvaliteter, men den store 
og omfattende skjærgården med så 
mange variasjoner og muligheter er 
nok et av de største aktivum som 
Kragerø har. 

- Prismessig har det skjedd et 
byks de to siste årene. En hytte 
i Kragerøskjærgården kan fort 

representere store verdier. Ved et 
arveoppgjør er det derfor ikke alle 
som har råd til å løse ut andre fa-
miliemedlemmer. Dermed kan vakre 
sjøeiendommer komme for salg. 
– Imidlertid er det en myte å tro at 
ikke også vanlige folk kan få seg 
hytte i skjærgården, sier Opthun. Vi 
solgte nylig en sjøeindom i Kilsfjor-
den for noe over 2 millioner kroner, 
så det går da fortsatt an, sier han.

2.påskedag traff vi Opthun på 
kontoret. I morgen begynner det vir-
kelige rushet, smilte han. Selv om 
vi faktisk også i vinter har omsatt 
hytter i Kragerø. Hovedsesongene 
blir lenger og lenger og det dabber 
ikke av før i slutten av oktober, sier 
Opthun. – Jeg husker imidlertid 
under krakket i 88-89. Da hadde vi 
en hytte annonsert i Aftenposten 
31 ganger før den ble solgt, sier 
Opthun. Så det er ingenting som 
varer evig. I år er det imidlertid 
ingenting som tyder på at veksten 
ikke skal fortsette. – Vi har klare 
indikasjoner på at prisene vil holde 
seg og snarere øke. Det tegner til å 
bli et meget godt år på hyttemarke-
det, slutter Opthun.
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Mobilt lakkverksted

Erik er i full gang med nytt lakke-
ringsverksted i Kragerø. Her får du 
utført oppdraget raskt og kvalitets-
messig. – Bilen ble som ny! sier 
en fornøyd kunde, etter å ha fått 
utbedret et skade og fått ny lakk 
hos Erik Mathisbråten. Kjelleren 
på Røde Kors bygget på Braathen 
er hans tilholdssted, men Erik har 
også et mobilt verksted, med alt 
som trenges for å utbedre skaden 
og lakkere bilen i en stor varevogn. 
Dermed kan han også oppsøke deg 
der du er. Har du behov for å shine 
opp bilen mens du er på hytta i 
sommer vet du dermed hvem du 
kan kontakte.

Har du fått en liten 
irriterende skade i 
lakken som de store 
verkstedene ikke kan 
ta før om tidligst tre 
uker? Fortvil ikke. Nå 
har det åpnet et nytt 
mobilt lakkverksted 
i Kragerø med en ny 
teknikk som  gjør 
det både raskere 
og rimeligere enn 
tidligere. 
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Solen gyller over det vesle smauet 
ved Nicolines hus. På en rosa stol 
sitter Eirin Steen og nyter som-
meren. Alle vinduene er fylt med 
rosa blomster. Hun har på rosa 
leppestift. Tilfeldig er det neppe. 
Eirin Steen kom til Kragerø i 1982 
som nyutdannet tegnelærer. Og det 
ble kjærlighet ved første blikk. - Vi 
skal ikke fl ytte herfra, slår hun fast. 
Det var ingen tilfeldighet at Ibsen 
oppsøkte Amalfi  eller at Krohg og 
Thaulow og Munch kom til Kragerø. 
De oppsøkte det vakre. Tenk om 
Kragerø kunne ha lagt sin kultur-

-Er det ikke

Det er et utrykk som gallerist Eirin Steen i 
Nicolines hus bruker ofte, både om kunsten, 
kunstnerne, byen og skjærgården. – Jeg fl ytter 
aldri fra Kragerø, sier Eirin. Kragerø beskytter 
deg når du har det ondt og gir deg muligheter 
når du har det godt.

historie med malerne i bunnen av 
alt de skulle foreta seg. Da ville alt 
annet ha kommet av seg selv, sier 
Steen.

- Jeg søkte etter et lite miljø, 
søkte gjenkjennelse og et godt sted 
å integrere barna. Guttene fi kk raskt 
gode venner her. Etter Kunst- og 
håndverkskolen og lærerutdannelse 
gikk det opp og ned. Men gudskje-
lov gikk det da oppover også, ler 
Eirin. I dag er jeg lykkelig gift. Man-
nen min har hytte på Skåtøy. Der er 
det jo så vakkert at det nesten ikke 
er til å holde ut. Bare markblomste-

-Er det ikke
vakkert?

MILANO HAGEGRUPPE
Polyrotting og aluminium.
Bord Milano med herdet glassplate.
110x60 cm. Seteputer inkludert!
Gruppepris 3+1+1+bord 9.995,-
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Telefon: 35 98 90 00
P.A. Heuchsgate 16, 3770 Kragerø

post@ka-kragero.no  www.ka-kragero.no

Vi har utvidet varesortimentet 
med fl ere nye og 

spennende merker

PORTØR
Losens hage

PORTØR PENSJONAT•KRAGERØ

Benny BorgBenny Borg

Finn KalvikFinn Kalvik
Allsang/70-talls festAllsang/70-talls fest

Tirsdag 17. Juli

Lørdag 21. Juli

Lørdag 28. Juli

“Hvor var du da Elvis døde?”

Dag SpantellDag Spantell

Mere info:  
www.jubel.no

Stein IngebrigtsenStein Ingebrigtsen
gjesteartist:gjesteartist:

ne der ute er et syn. Heidi Felle har 
virkelig fått det til på Skåtøy. Jeg 
synes hun har vært så fl ink. Det må 
du skrive. Hun har fått folk bort fra 
gardinene, men det 
kan du kanskje ikke 
skrive? Denne øya har 
en stor dugnadsånd. 
De står sammen om 
store fellesoppgaver til 
glede for alle. Det var 
veldig moro å se at en 
slik dugnadsånd også 
kunne eksistere i byen, 
slik vi så det under 
fi losofi festivalen nylig. 
Så vellykket! Fokus og 
samarbeid mot et defi -
nert mål.  Et kvalitetsløft 
– det blir en ny tidsreg-
ning nå: Før og etter 
fi losofi festivalen….. 

Av helsemessige årsa-
ker ble det umulig for meg 
å fortsette mitt arbeide. 
Jeg hadde likevel et øn-
ske om å holde faget og 
kunstinteressen ved like. Vi 
kjøpte huset her i smauet 
og bestemte oss for å lage 
sommergalleri med sam-
tidskunst. Vi satset veldig på gode 
navn. Vi ønsker å tilføre Kragerø en 
kvalitet. Derfor tilstreber vi et høyt 
kunstnerisk nivå. 

I skrivende stund var det en 
utstilling med Runi Langum på 
veggene. Eirin viser oss omkring i 

galleriet. – Er det ikke fl ott, sier hun 
– Runi Langum har en nydelig strek. 
Vi passerer et bilde av en seilbåt på 

åpent hav. – Vet du at det kom en 
mann hit. Han hadde seilt over fra 
Skagen. Så kom han inn her og fi kk 
se det bildet. Han kjøpte det der og 
da. – det er kjemien mellom god 
kunst og mennesker!

I fjor åpnet familien helårsgalleri 

i Kragerø. Sønnen Thomas har en 
bachelor-grad i multimediadesign, 
og jobber nå på fulltid i galleriet 

ved siden av å ta oppdrag 
i faget sitt. – Vi synes det 
er veldig viktig med hels-
årsåpne dører i byen vår. 
Galleridriften er basert på 
at folk bruker oss mest 
mulig. ”Kjøp kunsten din 
i Kragerø”, er vårt motto. 
Familien er nå et fi nt team 
og vi utfyller hverandre 
godt. Vi stilte galleriet 
til disposisjon under fi -
losofi festivalen med 
utstilling og fi losofi kafeer. 
Helt unikt at det skjer i 
vårt hus. fi ne tanker ble 
utvekslet i en stille oase 
midt i byen på dagtid.

Hven var egentlig Ni-
coline? undrer vi. –Det 
var Lilleba Schaanning 
som utbrøt; – Tenk at 
dere har kjøpt Nicoline 
hus! – Jeg gikk rett 
hjem til mannen min 
og sa at jeg hadde 
funnet ut hva galleriet 

skulle hete. Nicoline var en dame 
jeg kunne identifi sere meg med. 
Vi har faktisk mange likhetstrekk. 
Nicoline var en sterk kvinne som 
var alene med to barn, hun hadde 
grønnsaksbod på torvet der hun 
stilte ut grønnsakene sine så pent 
hun kunne. Jeg var også en periode 

du skrive. Hun har fått folk bort fra 

nert mål.  Et kvalitetsløft 

Av helsemessige årsa-
ker ble det umulig for meg 
å fortsette mitt arbeide. 
Jeg hadde likevel et øn-
ske om å holde faget og 
kunstinteressen ved like. Vi 
kjøpte huset her i smauet 
og bestemte oss for å lage 
sommergalleri med sam-

ved siden av å ta oppdrag 
i faget sitt. – Vi synes det 
er veldig viktig med hels-
årsåpne dører i byen vår. 
Galleridriften er basert på 
at folk bruker oss mest 
mulig. ”Kjøp kunsten din 
i Kragerø”, er vårt motto. 
Familien er nå et fi nt team 
og vi utfyller hverandre 
godt. Vi stilte galleriet 
til disposisjon under fi -
losofi festivalen med 
utstilling og fi losofi kafeer. 
Helt unikt at det skjer i 
vårt hus. fi ne tanker ble 
utvekslet i en stille oase 
midt i byen på dagtid.

coline? undrer vi. –Det 
var Lilleba Schaanning 
som utbrøt; – Tenk at 
dere har kjøpt Nicoline 
hus! – Jeg gikk rett 
hjem til mannen min 

funnet ut hva galleriet 
skulle hete. Nicoline var en dame 

vakkert?
alene med to barn og hadde bu-
tikk på torvet og stilte ut så fi nt 
jeg kunne. Jeg ringte til older-
barnet hennes Kirsten Haaland 
og spurte om vi kunne få bruke 
navnet hennes på galleriet, da 
gråt ho Kirsten! Nicoline har 
dermed gitt stedet identitet og 
gjenkjennelse. Det kommer folk 
innom hele tiden og forteller 
historier om både henne og 
Kragerø. Det er så koselig. 

Kragerø har mange kunst-
elskere, og et stort publikum 
blant de som har hytter her. Vi 
er avhengig av at kundemassen 
blir større. Vi håper at bedrifter 
kan bruke oss til utsmykninger 
og som medaktør ved oppus-
singsprosjekter. Vi har jo så 
mange gode kunstnere som er 
tilknyttet galleriet: Nupen, Op-
dal, Widerberg og Werp, for å 
nevne noen. I sommer presen-
terer vi to Kragerømalere. Etter 
at vi har hatt fotoutstilling med 
Morten Krogvold, skal vi ha Per 
Lundgren og senere Tore Juell 
som på hver sin måte visualise-
rer sin hjemby. Da blir  det kø 
helt nedover i trappene, smiler 
Steen. Kom på utstillingene, 
oppfordrer hun, det beste i livet 
er faktisk gratis! Vi lover å ta 
henne på ordet!
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Det var en strålende dag. Det måtte 
bli båttur. Kursen ble satt nordost. 
Flesa ble passert. Takk milde skaper 
for elektronisk navigasjonsutstyr. 
Hvor hadde vi vært uten det? 
Antakelig på grunn. Rognsfjorden 
blåste vi over i 30 knops 
fart takket være minst tre 
navigasjonssattelitter. Den 
karakteristiske fyrbebyggel-
sen på Langøytangen kom til 
syne. Hvis du ikke har kom-
met sjøverts til Porsgrund fra 
Kragerø bør du unne deg en 
slik tur. De mektige bruspen-
nene over Brevikstrømmen 
er en studie av et stykke 
norsk ingeniørkunst på sitt 
beste. Tenk at dette er det 
høyeste byggverket på fastlands-
norge! For den geologiintresserte 
kan du få med deg alle lagene fra 
prekamrium til kritt på de ulike 
lagene i Breviksfjellet. Innover Fri-
erfjorden passeres Rafnesfakkelen 
som det evigvarende beviset på 
norsk olympisk gull i internasjonalt 
CO2 forbruk! Takk til Ghana for at 
vi fi kk kjøpe deres klimakvote, eller 
hvem det nå var vi kjøpte den av. 
Nåja, spøk til side. Man kan si  mye 
fælt om Hærøya og Rafnes men det 
er en meget stor og viktig arbeids-
plass i Grenland. Det er dessuten 
en av de mest internasjonale hav-
ner i Norge med en mengde ekso-
tiske navn på skutesidene. Liberia, 

Panama og andre såkalte paradiser 
som ikke skattlegger rederstanden 
like hardt som oss her i steinrøyse 
neri bakken.

Men nå var det altså Porselens-
farten vi startet på. Fabrikken har 

en stor deilig gjestebrygge. Her 
er det ingen parkeringsproblemer. 
En smilende og imøtekommende 
Hallvard Sælid tar i mot på bryggen 
og viser villig vekk Porselensfabrik-
kens hemmeligheter. Her er det 
bryggerestaurant sier han og slår 
ut med hendene. På hyggelige 
border har man utsikt til vannet. 
Vel inne i utsalget er det også et 
spisested og selvsagt butikkutsalg 
for porselen. Her er det stråmøn-
stere og moderne design over en 
lav sko. Og et eget museum! Her er 
Porselænsfabrikens historie sam-
let! Vi fi kk med oss en hyggelig og 
smilende guide Turid Oterhals som 
kunnskapsrik og engasjert viste oss 

rundt i den imponerende samlingen. Selv 
må jeg medgi at jeg er svak for Kittelsen. 
(Det er man jo nesten programforpliktet til 
når man kommer fra Kragerø!) Tenk hvilke 
mønstere han har tegnet for porselensfa-
brikken. Hoppende ekkorn, ”reddharen”, 

kråkene og isbjørnene for å nevne 
noen. Dette hadde da vært en 
nostalgitripp å satse på igjen 
Porsgrund? Uansett samlingen er 
anrettet på en delikat og smak-
full måte. Åja! Der er de fatene 
og de koppene som alle skulle 
ha på 70 tallet! Er det Porsgrunn 
som lagde de! Det visste jeg 
ikke. Den ene blågrønne koppen 
dukker opp etter den andre og 
de fatene der. Sånne hadde vi 
hjemme! Det er morsomt å gå på 

museet. Se på den koppen! Den tar 25 
liter og ble laget til en utstilling til tekom-
paniet Tatley, forteller Turid Oterhals.

- Du må se lagersalget. Det er jo der 
det skjer og så rimelig, reklamerer Sælid. 
Selvsagt skal vi se lagersalget. Her er det 
litt sånne sekundasorteringer, men det synes 
jo ikke.  Der inne treffer jeg hunden Frida og 
matmor Britt Haslekås fra Grimstad. De er her 
for å kjøpe nisseservice midt på sommeren! 
Det er jo så rimelig! sier hun. Jeg har studenter 
hjemme. De blir glade for å få noe å spise av. Så 
er det jo helt ubetydelige feil. Jeg ser ikke for-
skjell. Jeg tror at hele Sør Norge er her i dag. Å 
e de du he kjøpt me de? Har du sett den herane 
henne? Ska du eller e betale. Samme for me...
Men etter ti minutter skjønner jeg selvsagt at 
det slett ikke er det samme for me. Sørlendinger 

fornekter seg ikke! Om 
jeg kjøpte nisseservice 
spør du? Njo...Ok da. 
Jeg innrømmer det! 
Jeg kom ut med et 
alldeles nydelig nis-
seservice med kopper 
kakaomugge og lyse-
staker. O juli med din 
glæde!! Nå har det 
seg slik at jeg også 
kjenner bagrunnen for 
dette morsomme ser-
vicet som amerikanere 
fl yr over Atlanterhavet 
for å sikre seg! Det var 
nemlig datteren Sigrid 
Jeremiassen til grunde-
ren av fabrikken Johan 
Jeremiassen som tegnet 
de morsomme nissene som 
pappaen gjorde verdensbe-
rømte! Sett i gang jenter! 
Og spør pappa eller mamma 
om de ikke har lyst til å seile 
Porselensfarten i sommer! 
Den går fra hytta i Kragerø til 
Porsgrund! God tur! 

Har du en fi n sommerdag til overs og lyst på en båttur med hele 
famile? Da skal du få et fi nt tips av meg nå. Ta båten til Porsgrunds 
Porselænsfabrik og opplev en fantastisk sjøreise og et spennende 
reisemål med rike tradisjoner, som med glede inviterer sine 
besøkende inn til å kjøpe nisseservicer midt i juli!

Porselensfarten
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Da kunstmaler Otto Geleng stilte 
ut sine naturskildringer fra Secilia 
ved salonene i Paris ble han kraftig 

kritisert av impresjonistene. – Ingen ste-
der i verden kan være så vakre! sa de. De 
tok feil! Skjønnheten ved foten av Italias 
støvel har bergtatt de besøkende til alle 
tider.  

”Italia uten Secilia frembringer ikke 
noe indre bilde i en. Her er nøkkelen til 
det hele,” skrev J.W. Goethe. Secilia har 
alt hva en kulturinteressert dagdriver kan 
begjære. Gammel arkitektur, storslagen 
natur, hyggelige badestrender og opp-
levelser i kø, ikke minst hva mat og vin 
angår. Det Secilianske kjøkken henter sine 

råvarer fra solmodne tomater, appelsin-, 
sitron- og olivenlunder. For ikke å glemme 
øyas utmerkede vinranker. I så måte er 
Etna Bianco et hyggelig og velsmakende 
bekjentskap.

Ingen må dra til Secilia uten å besøke 
Taormina. Den vakre byen er anlagt på 
en høy klippe ved Messina-stredet. På en 

Vulkanen Etna troner over alt og alle på 
Secilia. En av de vakreste utsiktene fi nnes i Taormina.

Secilia
er nøkkelen

For meg ble Secilia et møte med italiensk 
kultur og natur på sitt aller beste. 
Nøkkelen er her. Det er bare å låse opp!

“
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klar dag ser du til Italias fastland. I blom-
stringstiden om våren er byen på sitt aller 
vaksreste med mandeltrær, akasie, bogan-
villa og alle slags blomster og blomstrende 
trær som rent tar pusten fra en. For ikke å 
snakke om alle appelsin og sitrontrær som 
gir så mange fine syns- og sanseinntrykk. 
Selv midt inne i bykjærnen bugner hagene 
av farger, lukter og smaker. 

De smale smau og trange gater og trap-
per skal ikke gjøre mange svingene, før 
hyggelige fortausrestauranter smilende 
inviterer sine gjester inn på en velsmakende 
meny i en hyggelig atmosfære. Her er et 
meget godt sted for fisk og skalldyr. Arra-
gosta er den lokale hummervarianten, som 
trygt kan anbefales. Bruchetta, pasta, pizza, 
sverdfisk og salater er selvsagt i ypperste 
klasse av hva middelhavets kjøkken kan 
frembringe, og det sier ikke så rent lite. 

Byen klamrer seg fast oppover fjellsidene. 
De katolske kirkene er nesten alltid åpne 
for et besøk uansett tid på døgnet, svært så 
ulike våre stengte kirkedører her hjemme. 
Her kan du tenne et lys, eller studere kunst 
og arkitektur. Desverre har brannsikkerehe-
ten noen steder erstattet stearinlysene med 
elektrisitet. Det gir slett ikke den samme 
opplevelsen. Så får de antikvariske myndig-
heter si hva de vil.

Vindruerankene slynger seg opp omkring 

verandaene. Appelsintrær og sitrontrær 
bugner av frukt. Det myldrer av mennesker, 
vespaer og fiater i gatene og man skjønner 
hvorfor italienske kjøretøy er så nettbygde 
når man ser hvilke snirklete smau og trange 
gater de må ta seg fram på. Fra byens piaz-
zaer er det storslagen utsikt over havet og 
til vulkanen Etna som troner 3323 meter 
over havet. Et besøk på Etna krever lang-
bukse og jakke. Også midt på sommeren 
kan det være kaldt på toppen og snø. Du 
kan stå på ski her om du lyster. Det går en 
gondolbane opp det siste stykket, og det er 
guidede turer på vulkanen. Etna er Europas 
største og eneste aktive vulkan. Det spe-
sielle lavalandskapet er karakteristisk, og 
du kan kjøpe de merkeligste souvernirer i 
lavastein her oppe. Steinskvetten er en fin 
observajon fra fuglelivet i denne ellers kar-
rige delen av øya.

Et besøk på Secilia er heller ikke komplett 
uten et besøk i filmen ”Gudfarens” rike med 
fjell-landsbyene Forza d’Agro og Savoca 
som er innspillingsstedene fra den berømte 
mafiafilmen. Disse middelalderske fjell-
landsbyene er samtidig en studie av klas-
sisk siceliansk kultur og historie. De vakre 
valmuehagene er som Monet-bilder, her 
høyt til fjells. Ytterst på pynten på toppen 
av Savoca, finnes fjellkirken som Al Pachino 
alias Michael Corleone holdt sitt bryllup, 

og hvem husker ikke de berømte scenene 
fra baren like ved. Kort sagt en pittoresk 
vandring i den berømte mafiafilmen. Der er 
klokka de ringte med. Der er torvet de var 
på. Kirketrappen. Alt er her. Italienerne har 
heller ikke falt for fristelsen av å lage turist-
maskiner ala Los Angeles eller Disneyland 
ut av disse stedene. De ligger der bare slik 
de har utviklet seg fra naturens og kultu-
rens side. Og du kan nyte et vell av ulike 
opplevelser for den filminteresserte så vel 
som for den kultur- og naturinteresserte. En 
vandring på stiene her er stadig en berikelse 
for sansene. 

Stillits og lerkefalk kappes med hawairo-
ser og blomstrende valmueåkre og katter. 
De radmagre katter som finnes overalt. Og 
trapper. På veien opp fra Taormina til mid-
delalderbyen Castelmola er det 387 av dem. 
Jeg har talt. Da smaker det ekstra godt med 
en Nastro Assurro på toppen.

Kanskje er det nettopp noe av dette som 
gjør Italia og Secilia så spennende. Det er 
lite plastic fantastic, og i stedet mye ekte og 
naturlig kultur. Har du tid kan du også gjøre 
strandhugg på noen av de lipariske øyer, 
som ligger like utenfor. Lipari, Vulcano og 
Stromboli er blant de mest kjente, og kan 
nåes greit med båt fra havnebyen Milazzo. 
Toget er et greit transportalternativ og går 
via bryggeribyen Messina. Flere tar også 

med sykler og gjør seg kjent med øyene på 
den måten. Vær forberedt på sterke stignin-
ger! Eller du kan nyte de mange strendene 
på øyene eller kanskje besøke fiskerestrau-
ranten Fillippino på toppen av Lipari. Øya 
med den berømte pimpsteinforekomsten, 
som er den største eksportartikkelen herfra. 
Badelivet kan ellers også til fulle nytes på 
en av de mange strendene på Secilia. Vår 
favoritt ble den lille viken Lido la Pigna som 
du enklest når med gondolbanen oppe fra 
Taormina. Rett utenfor ligger Isola Bella og 
den berømte Grotta Azzurro eller ”den blå 
grotte”. Vannet her er virkelig svært blått 
takket være den sterkt blålige fargen på 
bergartene like under overflaten i den vesle 
grotten som bare kan nåes med båt. De er 
det til gjengjeld mange av som ønsker å ta 
deg med hit. Strendene er også hjemsøkt 
av klokkeselgere, håndkleselgere, smykke-
selgere og massører. De siste har jeg prøvet 
med hell. Hun jeg valgte, kunne sine saker 
godt og det var herlig å få massert ryggen 
under en strandparasoll, og kaste seg ut i 
Middelhavets krystallklare vann etterpå.

Tekst og foto: Sigbjørn Larsen 
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AXIR ASA, Barthebakken 2, 3770 Kragerø, Tel:  35 10 41 80, Fax: 35 10 41 81, www.axir.no

AXIR ASA ER EN KOMPETANSEBEDRIFT INNEN KAPITALFORVALTNING, SKATT, ARV OG FORSIKRING FOR BEDRIFTER, 
INSTITUSJONER OG PRIVATPERSONER. ET FRITTSTÅENDE SELSKAP MED EKSPERTISE PÅ DET NASJONALE OG I
NTERNASJONALE MARKEDET, SOM ASSISTERER KUNDENE I RIKTIG VALG AV RISIKO PROFIL PRODUKTSAMMENSETNING
OG FORNUFTIGE TIDSRAMMER. SELSKAPET HAR KONTORER I OSLO, KONGSBERG, BERGEN, KRAGERØ OG TRONDHEIM.

Invitasjon til fastboende og hytteeiere i Kragerø!
Velkommen til et personlig, uforpliktende informasjonsmøte hos AXIR Kragerø AS, din lokale finansielle rådgiver i Kragerø.

• AXIR har 12 års fartstid som en frittstående aktør innen finansiell rådgivning, 
og holder til i Barthebakken 2, ved gjestebrygga i Kragerø.

• AXIR er en kompetansebedrift for privatpersoner, bedrifter, legater og institusjoner, 
innen kapitalforvaltning, skatt, arv og forsikring.

• AXIR er et uhavheng selskap med ekspertise innen et utvalg av forvaltere og produkter, 
som tilgodeser våre kunders behov.

• AXIR Kragerø tilbyr lån til privatpersoner til en meget konkurransedyktig rente. 
Se på oss som et alternativ til bankene!

Ta kontakt med oss for å avtale et passende tidspunkt på tlf 35 10 41 80, 
eller send oss en mail til jo@axir.no eller jorunn@axir.no 

Velkommen til et møte med dine muligheter i fokus.

Med vennlig hilsen

AXIR Kragerø AS

Samarbeid
som lønner

seg!
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Det var den karakteristiske gulhvi-
te fargen på feltspaten i steinbrud-
det til fi rmaet S.Lunøe i Kragerø 
som gav navnet til anløpsstedet. 
Driften på Gulodden startet i 1907. 
Da bruddet gikk for fullt jobbet det 
15-16 mann i to skift ved bruddet. 
Knuseverket og utskipningsstedet 
lå her. Det var dermed naturlig 
at også fergeanløpsstedet på 
Bærøy ble på Gulodden. Kragerø 
Fjordbåtsselskap kjørte i mange år 
egen arbeidsrute med bruddarbei-
dere til Gulodden. Her hvor slitne 
never slo seg inn i feltspaten den 
gang er det i dag blitt småbåthavn 
og ferieparadis for hyttefeltet like 
ved. Den første blokkbebyggelse 
med ferieleiligheter i skjærgården 
har også skutt opp inne ved brudd-
veggen. Fra leilighetene er det 
strålende utsikt til Kragerø by og 
Bærøyfjorden. 

”Før motorenes tid var det som 
kjent bare årene og seila som var 
drivkraften og sørget for framdrif-
ten. Alt måtte fraktes i pram eller 
kogg. Melken ble for eksempel 
rodd til byen tre dager i uka i all 
slags vær, og ble fraktet rundt i 

husene og solgt i litervis. Når isen 
lå ble kjelken tatt i bruk og dratt 
over isen til byen. Alt av poteter, 
frukt og grønnsaker ble også 
fraktet rundt på samme måte,” 
skriver Einar Grønnerød i boken 
om Bærøy.

Kragerø Fjorddampskipsselskap 
ble stiftet 20. mars 1896, og ”DS 
Fram” ble kontrahert ved  Kristian-
sands Mekaniske Verksted. Mens 
Fram ble bygget fi kk selskapet 
låne en gammel båt av verkstedet. 
”Topdal” het den, og ble satt i rute 
så tidlig som 20. april 1896. ”Det 
var selvfølgelig et stort framskritt, 
men så var det slik da, at denne 
ene båten skulle dekke et veldig 
stort distrikt. Foruten øydistriktet 
også Portør, Levang, Kammerfoss-
Kil-Kjølebrønd, samt Skarbo og 
Helleområdet. Bærøy fi kk bare et 
anløp pr.uke. Dessuten skulle det 
ikke mye is til før ”Fram” måtte 
gi seg. Transporten ble derfor i 
stor grad som før, med småbåter 
det meste av året, og over isen 
om vinteren,” skriver Einar Grøn-
nerød. Han forteller også at den 
siste vinteren som han kjørte med 

hest og slede direkte til byen fra 
Bærøy, var vinteren 1970. Først 
på 1970 tallet kom fergen ”Naus” 
som var god i isen, og senere 
også ”Jesper”. Da skjedde det 
store forandringer for transporten 
i skjærgården. Disse fergene har 
aldri måttet gi seg på grunn av 
isen, forteller Grønnerød. I 1989 
bygde Gunnar Grønnerød for egen 
regning nytt fergeleie. Da ble 
forandringene store. Tilgjengelig-
heten ble øket betraktelig. Bilen 
kunne benyttes til hytta. Ja, til 
og med turbusser kjørte i land på 
Bærøy. I år avsluttes en ny oppgra-
dering av fergeleiet på Bærøy, slik 
at Fjordbåtsselskapets nye ferge 
”Kragerø” kan få full utnyttelse av 
sin kapasitet.

Går du veien fra fergeleiet og 
oppover til gården til Grønnerød 
går du samtidig forbi jordet der Ei-
nar Grønnerød gjorde sitt oppsikts-
vekkende arkeologiske funn av en 
traktbegerkølle fra steinalderen. 
Køllen er den eneste i sitt slag 
som er funnet her i distriktet, men 
blant annet også kjent fra mer 
omfattende funn i Danmark. Køl-
len antas å være både et slagvå-
pen og et prydvåpen. Det må også 
antas at køllen stammer nettopp 
fra traktbegerkulturen i Danmark. 
Havna på Bærøy har med andre 
ord alltid vært internasjonal! Fort-
setter du utover til landstedet til 
Stuart kan du se en av Kragerøs 
største blodbøker. Det praktfulle 
hovedhuset på Vestre Bærøy ble i 

sin tid satt opp for 900 kroner! Så 
kan man refl ektere litt over pris-
stigningen siden den gang.

Det bodde dyktige skipsbyggere 
på Bærøy. På Sølebugtholmen 
bygde Andreas Hassel både 
”Franklin” og ”Telegraf”. Hans 
monogram står fortsatt risset 
inn i fjellet her. Byens største og 
fl otteste skute ”Colombus,”  ble 
bygget av skipsreder O.I. Duus i 
Bredebugten på Bærø hovedgård i 
løpet av to år fra 1840-1842. 

Går du den andre veien fra 
fergeleiet kommer du snart over 
broen til den nye kanalen, som 
Gunnar Grønnerød lagde for den 

nye småbåthavna i det gamle 
bruddet. Krateret etter bruddet 
har imponerende dimensjoner og 
løsningen med en småbåthavn 
her har medført at båtene kan 
ligge trygt for vær og vind. Skjær-
gårdens første blokkbebyggelse 
er lagt inntil bergveggen i det 
gamle bruddet. Nedenfor ligger 
frittstående hytter i det samme 
feltet. Nedenfor hyttebyen ligger 
badeplassen ”Grisen”.  Grisen er 
den lille fjellryggen som stikker 
opp midt på stranda og ligner på 
ryggen av en gris, derav navnet. 

Gulodden
Gulodden har alltid vært et landemerke i 
Kragerø. Det er det fortsatt, selv om grunnen 
til det kanskje har endret seg i tidens løp. 
Det er vel få fergeleier i vår skjærgård som 
har opplevd maken til utvikling som nettopp 
Gulodden på Bærøy.

VÅRE FERGELEIER
Skjærgårdsliv

Grisen.

Båthavna i bruddet.



Finn kalvik har blitt kalt sommerens 
sanger. Artisten er i år aktuell med 
nok en sommerkonsert i Kragerø 
etter at han i fl or stilte sporty opp 
og tok publikum med storm da Jo 
Nesbø i ”di derre” hadde mistet 
stemmen. Kragerøpubnlikumet 
lot seg begistre av Kalvik, så han 
har blitt invitert i år igjen av Trond 
Bratsberg, som første gang kontra-
herte Kalvik til en jobb på ungdoms-
klubben ”Eyolf” i Skien. Avisen Var-
den skulle skrive om begivenheten. 
– Jeg var så stolt, sier Bratsberg. 
Den lille klubben vår hadde fått 
Finn Kalvik til å spille for oss, så 
skriver Varden om det ”tyggegum-
mislaskende” publikumet. Jeg var 
så skuffet! En ungdomsklubb hadde 
solgt 680 billetter til en visekveld! 
Så var det tyggegummien som ble 
saken.

Finn Kalvcik vokste opp på vise-
klubben Dolphin i Oslo og vanket 
i dette miljøet sammen med Ole 

Diktet sommervise på Sauøya
”Sitter i sola med en rom og cola!” Slik lyder 
en linje fra Finn Kalviks vise ”Feriebrev”. Visen 
ble til på Sauøya, der han for fl ere år siden 
leide et anneks en sommer sammen med sin 
kjæreste. Der møtte han Tore Juell. Han var 
makrellfi sker!

Hauki fra Kragerø. Ole Hauki betyd-
de enormt mye for norsk visesang, 
slår Kalvik fast. Selv pendler han i 
dag mellom atelieret i Oslo og bo-
steder i Australia og New Zealand 
på den kalde årstiden. Med fast 
bord på Theatercafeen og fl ere lan-
deplager i gitarkassa lever han som 
han skriver �På livets lyse side.�

Det er et par steder i verden jeg 
anbefaler deg å se før du dør, sier 
Kalvik. Det er Grand Canyon i og 
Monument Valley. Jeg kjørte tvers 
over det Nordamerikanske konti-
nentet på motorsykkel for et par år 
siden. Maken til fjellformasjoner 
fi nnes ikke noe annet sted i verden. 

Kalvik har også spilt på Skåtøy-
festivalen. Alf Cranner har betydd 
mye for både festivalen og norsk 
visesang. Han og Alf Prøysen er jo 
to nestorer i norsk visekunst. � Jeg 
husker en gang Lillebjørn Nilsen 
og jeg besøkte Alf  ute på Skåtøy 
på 70 tallet. Vi stod der ytterst 

mot havgapet og så på den vakre 
solnedgangen. Lillebjørn hadde 
Cowboyboots og dressjakke på seg 
og stod å røkte en Teddy da plutse-
lig utbryter  lattermildt: -Lillebjørn, 
til og med her ute på svaberget, ser 
det ut som du står å venter på en 
taxi! Kalvik har sunget på Portør og 
på Stopp en halv. Han har sunget 
om lyse sommernetter og bjørne-
bærene til Inger Hagerup og den 
fæle grusomme ride ranke for alle 
småbarnsfedre med dårlig samvit-
tighet. – En gang kom det fram 
en sønn av en av landets ledende 
politikere på en av konsertene som 
etter denne sangen foretalte meg 
at han sang inni seg ”Jeg skal AL-
DRI bli som deg far, jeg skal ALDRI 
bli som deg. 

Morfar var klinker på Akers 
mekansike verksted (gamle Aker 
brygge) i Oslo.

Han var halveis døv. Døm brukte 
ikke hørselvern på den tida. Jeg har 
massevis av sjøfolk i familien. Hver 
gang farfar var hjemme fra sjøen 
kjørte han bestemor på tjukken. De 
var tolv søsken. Jeg har så mange 
søskenbarn og tremenninger at vi 
må leie oss inn i Oslo Spektrum for 
å få plass til alle.

Jeg har lært mye av mine med-
musikanter, ikke minst Benny An-
derson i ABBA.

Jeg  bodde to år i Stockholm. 
En venn hadde overtatt leiligheten 
til Evert Taube og Zorne oppe ved 
Slussen. Jeg lå i samme soverom 
som Taube og Zorne. Jeg følte en 
helt intens stemning! Rommet 
hadde ikke gardiner men slåer for 
vinduene og utsikt over kanalen. 
For et sted. – Har jag snott det her 
Finn? spurte Benny meg. Han spilte 
gjennom en ny låt på keybordet. 
Han var dødsprofesjonell og livredd 
for å bli beskyldt for å ha stjålet 
noe av noen andre. Han hadde jo 
ikke det. Hans ting var genuine. 

--For meg er  lengselen er en 
drivkraft, sier han. Derfor må jeg 
reise langt vekk for å skrive.

Hva med din ukjente datter? 
spør vi, og erindrer at Finn Kalviks 
�ukjente datter� plutselig dukket 
opp i den kulørte ukepresse.- Nei, 
sier Kalvik. Det er en ren misforstå-
else. Jeg har hatt et kjempegodt 

forhold til min datter opp igjennom 
hele oppveksten hennes, og så 
fremstilles det nærmest som om 
hun dukket opp fra intet. Min datter 
har alltid vært der, og vi har alltid 
vært sammen, sier Kalvik. Hun liker 
bare ikke rampelyset.  Men mitt 
liv passer ikke til noe tradisjonelt 
ekteskap. Jeg er altfor rastløls. Jeg 
kunne ikke ha levd som jeg gjør, 
hvis jeg hadde vært gift. Nå har jeg 
bare meg selv å tenke på, og kan 
gjøre som jeg vil. 

Til Sauøya kom Kalvik i 1976. Her 
leide han et anneks sammen med 
kjæresten. Det ble det inspirasjoner 
og viser ut av. �Feriebrev� skrev Kal-
vik på Sauøya. � Husker jeg møtte 
Tore Juell der ute, sier Kalvik. Da 
var han makrellfi sker på sommeren. 
Han er en utrolig begavet maler. 
Han har malt et nydelig portrett av 
Inger Hagerup som jeg gjerne skulle 
hatt på veggen.

Skal du fiske
eller skal du få fisk?

Vi har

Sandaler

Prøv 
årets nyhet!
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NorgesRevisjon AS med 
forretningskontor i Kragerø

Selskapets ide er å etablere seg 
i Sør – Norge med distrikts-

kontor, med egen ledelse, 
men innordnet selskapets 
foretningskontor i Kragerø. 
NorgesRevisjon AS  kontor i 
Kragerø har i dag 3 ansatte 
og en utplassert i praksis 
fra NAV.

Selskapet har i de siste 
årene bygget opp kontorer 
i Egersund og Larvik. I 

2007 ble det etablert kontor i 
Tønsberg. Kundene betjenes fra 
Kragerø eller fra det distriktskonto-
ret som ligger nærmest kunden.

NorgesRevisjon AS er også eta-
blert i Oslo gjennom sitt eierskap 
i Skøyen Revisjon AS. Ved en slik 
etablering østover sikres arbeid for 
flere ansatte ved Kragerøkontoret 
som arbeider med kunder over 
hele landet. NorgesRevisjon AS er 

et fullservice revisjonskontor som 
tilbyr sine kunder lovbestemt revi-
sjon. Selskapet har også bevilling 
til å drive regnskapskontor, men 
revisjon og rådgivning er i dag sats-
ningsområdene.

Selskapet utfører rådgivning 
innenfor områdene årsoppgjør, øko-
nomisk rådgivning, generell skatte-
rett, avgiftsrett, selskapsstrukturer, 
verdivurdering av selskaper og 
generasjonsskifte.

Firmaet assisterer også med ut-
arbeidelse av dokumenter til Fore-
taksregisteret ved etablering av 
selskaper, endring av opplysninger, 
omgjøring av roller og kapital. 

Ved at NorgesRevisjon AS også 
er etablert i Vestfold og Oslo vil det 
være lettere å rekruttere kompe-
tanse til Kragerøkontoret. 

Vi samarbeider med regnskaps-
kontorer i Kragerø. Disse får tildelt 

regnskapsoppdrag fra oss over hele 
Norge og dette styrker sysselset-
tingen i Kragerø. NorgesRevisjon 
AS og Rolf Larsen har lang erfaring 
med etablering av næringsvirksom-
het generelt og i Kragerø spesielt 
helt tilbake til oppstarten av Kra-
gerø Næringspark.

For øvrig har NorgesRevisjon AS 
norske kunder som driver nærings-
virksomhet i utlandet.

Selskapet har revisjon av mindre 
og mellomstore virksomheter, og 
i den utstrekning det er mulig å 
påvirke selskapene til å drive fra 
Kragerø prøver vi å legge forhol-
dene til rette.

NorgesRevisjon AS er opptatt av 
gode og gjensidige tillitsforhold, 
og for å gi sine kunder den opp-
merksomhet de har krav på, legger 
firmaet stor vekt på bred bransjeer-
faring. Bedriftens kundeportefølje 
dekker et bredt spekter av ulike 
bransjer og interessegrupper. Dette 
kan være alt fra agenturer til detalj-
handel, engros, entrepenør, bygg/
anlegg, film/media, helsesektor, 
håndverk, industri, produksjon, IT-
bransjen, regnskap, stiftelser, legat, 
kraftselskap, megler, restaurant, 
rådgivning, samferdsel, shipping og 
utdanning.

Kaprer kunder til Kragerø. Kunder fra hele SørNorge strømmer til revisjonsforret-
ningen i Kragerø. Revisor Rolf Larsen har all grunn til å smile etter å ha hentet inn 
pakker fra to nye kunder i dagens post.

NorgesRevisjon AS driver revisjon og rådgiv-
ningsvirksomhet fra Kragerø kommune. I mot-
setning til de andre revisjonsselskaper i Kragerø 
som er tilsluttet en større kjede med fast kontor 
i Oslo, vil NorgesRevisjon AS ha sitt forret-
ningskontor i Kragerø med distriktskontorer.
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Elin fra Kragerø sperret opp øynene da hun fant drømmejobben på det 
nye spahotellet i Kragerø. – Jeg hadde ikke trodd at det hadde vært 
mulig å finne en slik jobb i Kragerø som passet som hånd i hanske til 
min utdannelse, sier Elin. Nå er hun tilbake med familie og ny jobb i 
kommunen hvor hun vokste opp. Hus med utsikt over sjøen og en topp 
jobb i moderne og flunkende nye lokaler på det nye spaet på  
Stabbestad. Kan man ha det bedre?

Nå skal barndomsdrømmen til 
Øyvind, Steinar og Ingar endelig 
bli virkelighet. 

De skal på turné i Norge!!! Og 
ikke nok med det, med seg på 
turneen har de med seg noen av 
de største stjernene fra åttitallet. 

I TV-serien, som har vunnet 
tre gullrutepriser, har gutta møtt 
norske og utenlandske stjerner 
som var med å fargelegge 80-tal-
let, tiåret som så mange har et 
sterkt forhold til. Er det mulig for 
noen som opplevde åttitallet å 
noensinne glemme Rubiks-kube? 
Skulderputer? Smale skinnslips? 
Ball Gensere? Timotei Shampo? 
Fargede pub-til-pub sko? Selvføl-
gelig ikke! Åttitallet har en helt 
spesiell plass i våre hjerter. 

Et godt bevis på dette er den 
siste sesongen av Gylne Tider slo 
alle tidligere rekorder og var den 
mest sette sesongen noensinne. 
CDen med låter fra serien, var 
den mest solgte samleplaten i 
Norge i fjor, og oppnådde plati-
naplata med solid margin. 

Den overveldende responsen 
har vært en sterkt medvirkende 
årsak til at Gylne tider har be-
stemt seg for å reise rundt å spre 

god åttitallsstemning i sommer-
Norge

Sommerturneen vil videreføre 
”feelgood” stemningen fra se-
rien. Gylne Tider gutta vil binde 
sammen showet med humor, 
sjarme og en smule galskap. Det 
vil bli forhåndsproduserte, skred-
dersydde innslag eksklusivt for 
sommerturneen, som skal vises 
på storskjerm. Det legges mye 
arbeid i å lage en innpakning som 
skal bringe frem de samme fø-
lelsene som TV-serien har klart å 
gjøre. I tillegg ønsker også gutta 
å gi hvert show en lokal forank-
ring, med morsomme innslag fra 
stedene man besøker. 

Og ikke minst blir det gjensyn 
og gjenhør med noen av åt-
titallets største popstjerner, og 
musikken som har vist seg å ha 
en levetid langt utover tiden de 
tilbrakte på toppen av hitlistene. 

Kort oppsummert: Det blir ju-
bel, latter, fest, nostalgi, energi, 
allsang, glede og kanskje en liten 
klump i halsen også. Dette blir 
sommerens store happening! 

I år er det en ekstra god grunn 
til å glede seg til sommeren!

Kragerøhånballen og Trond Brats-
berg presenterer Gylne tider i en 
gigantisk underholdningsgalla 
ute på Spahotellet. (Se forøvrig 
annonse i dagens avis.)

- Jeg har lenge vært i kontakt 
med håndballen om å gjøre noen 
arrangementer for dem og så 
dukket dette opp, forteller Trond 
Bratsberg. Hele showet er bygget 
rundt TV2 suksessen til de kjente 
programlederne Steinar, Øyvind 
og Ingar, som gjenopplever det 
glade 80-tallet. Dette er den 
største turneen som noensinne 
har vært på veien i Norge, fortel-
ler Bratsberg. Arenaen i Kragerø 
blir det nye Spahotellet. Konser-

topplevelsene inneholder blant 
andre Paul Young, Alphaville, 
Katarina(katarina and the waves) 
Ole Evenrud (Oleidole) og Return. 

- Hvordan klarer et relativt 
lite firma og administrere noen 
av de største sommershowene i 
Kragerø i sommer innenfor en så 
hektisk periode, undrer vi. – Godt 
spørsmål! Har du flere? flirer 
Trond. Han har tatt to telefoner 
og besvart en mail i samtalens 
løp. De har med seg egen produk-
sjon, sier Trond. Tre semitrailere 
egen produksjon og tre nightli-
nerne til crew og artister. Tror de 
er en 50-60 stykker på veien. Vi 
gleder oss!

Kragerøhåndballens Fredrik Brubakken (i midten), Bjarne Steen Jørgensen (t.v) 
og Trond Bratsberg (t.h) fra Jubel AS samarbeider om Gylne tider i Kragerø. 

Elin Mathisbråten har vendt tilbake 
til Kragerø med mann og barn.

Etter studier i utlandet og etter 
noen år i arbeid på østlandet har 
Elin bosatt seg ved sjøen i Kragerø.

Elin gjennomførte et reiseliv-
studie i Australia med et kortere 
opphold i Asia før hun utdannet seg 
til massasjeterapaut på den sven-
ske kroppsterapiskolen på Gran 
Canaria. Etter å ha skaffet seg en 

bred praksis både som selvstendig 
næringsdrivende og som ansatt hos 
natrapatgruppen i Oslo og ved spa-
avdelingen ved Holmen Fjordhotell 
ble hun forespurt om å søke stilling 
som terapaut ved Quality Resort & 
Spa hotell Kragerø.

Selv om  hun aldri kunne forestil-
le seg at hun skulle komme tilbake 
dette yrket i Kragerø- kunne hun 
ikke la anledningen gå fra seg.

Tiden var kommet til å flytte til-
bake til Kragerø.

Som ungdom var Elin alltid opp-
tatt av båt og sjøliv.

Nå kan hun realisere sine drøm-
mer om å bo nær sjøen og kunne ta 
båten på jobb.

Hun ser frem til en spennende og 
utfordrene arbeidsplass i Kragerø 
– perlen blant kystbyene. 

Sommerturneen

- Velkommen til Arntsholmen, sier 
Thore Sveberg. I år blir det som-
merutstilling på den pittoreske øya 
utenfor Korset på Skåtøy. Galleri 
Skjærgården åpner i sjøbua 2. juli.  
Rundt om på holmen har Sveberg 
laget en mengde ”skulpturer”, eller 
ansiktsskulpturer om du vil. Utstil-
lingsperioden er en fin anledning til 
å ta ”skulpturene” på Arntsholmen 
nærmere i øyensyn, kjøpe kunst 
eller bare få et unikt innblikk i det 
miljøet hvor Sveberg henter mye av 
sin inspirasjon til mange av hans 
bilder.

Galleri på Arntsholmen

Thore Sveberg med maleriet ”Hurricane”.

Gylne tider i Kragerø

Fant drømmejobben i Kragerø

Terapeut Elin Mathisbråten (i midten) flankert av terapeutene Anne Katrine Ødegaard (tv.) og Pernille Bacele.
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Å du søttende mai!
Det kom mange arbeidsfolk til 
Langøy før om årene. Det var 
bruddarbeidere og tømmerhoggere. 
Maskinkjørere og veibyggere. Det 
var Birger Halvorskås som ellers 
hadde sitt virke i de dype skogene 
i Kroken og Drangedal. Han sa 
bestandig: Åhå!Stå på! Det er bare 
å stå på, veit du! – Nei, det e det 
grovaste! med trykk på oen, kunne 
han også si, når vi fortalte ham 
en historie. Så lo han det meste 
han kunne og vi barna storkoste 
oss. Om lørdagskvelden hadde 
tømmerhoggerne vasket og stelt 
seg. De luktet så godt og rent i en 
blanding av harpiks og såpe. Så 
kom de til oss på lørdagskveldene 
og spiste og tok en trall. Magnar 
Gare hadde med seg trekkspill. 
Pappa fant fram gitaren og så var 
de i gang. Så ble det kaffe og prat 
om jakt og skrøner. Lykken var å 
kunne sitte musestille på gulvet, 
mens det brant lystig fra ovnen i 
den vesle stua og få høre på alle 
disse historiene og sangene. Noen 
ganger fi kk jeg spille og synge med. 
”Terse takten”, som pappa sa. Jeg 
terset takten på en gitar og han 
spilte melodien på en annen. Når 
Gare kom med trekkspillet ble vi et 
helt lite orkester. 

Vi passet alltid på å få sitte på 
lasset eller være med dem i de 
store maskinene når vi kunne. 
En av dem som bygget veien het 
Sverre Nilsen. Han kjørte doser 
og lastebil. En doser var en traktor 
med belter og stort skjær foran som 
planerte ut stein og grus. De var 
dyktige veibyggere. Lastebiler og 
maskiner som Commer, John Deere, 
Hummel og Scania Vabis var blant 
kjøredoningene. Noen ganger gikk 
de i stykker og ble stående der og 
ruste. Da var vi ikke sene om å ta 
dem i bruk som leketøy. En gang var 
jeg med Sverre og kjørte lastebilen. 
Han smalt døren igjen til førerhuset 
og jeg satte fi ngeren i klem. Jeg 
skrek til. – Å, du søttende mai! 
ropte Sverre og fi kk opp døra igjen i 
en fart. Heldigvis gikk det bra med 
fi ngeren. Andre uhell hadde vi ikke. 
Vi fi kk som regel lov til å være med, 
bare vi ikke gikk i veien. 

Når jeg tenker tilbake på hvordan 
vi lå og lekte i brudd og gruver på 
Langøy, så er det nesten et under 
at vi overlevde! Tenke seg til at vi 
hoppet over gjerdet i Fru Ankers 
gruve og lå på toppen av heistårnet 
for å kaste ned steiner nedover i 
synken. Synet av steinen som falt 
nedover var nesten som i sakte fi lm. 
Den smalt snart i den ene og snart 
i den andre siden av synken før 
den nådde vannet med et drønn av 
ekkoet som ble til av smellet dypt 
der nede. Det var altså 160 meter 
rett ned og halveis fylt med vann. 
Vi eide ikke frykt, men vi hadde 
respekt. Vi var ikke dumdristige og 
tok ingen sjanser. Vi lå sikkert, men 
når jeg tenker tilbake på dette i dag 
og sammenligner det med dagens 
putesamfunn der vi forlanger et tykt 
lag med sand under lekeapparatene 
må jeg av og til trekke et hjertens 
sukk både for datidens og nåtidens 
unge. Den gang var det kanskje 

litt vilt, men i dag er det jammen 
meg alt for overbeskyttet. En 
gylden middelvei hadde vel vært å 
foretrekke.

Boret, ladde og skjøt
Faren til Olaf var skytebas i bruddet. 
Han lærte oss respektfull omgang 
med dynamitten. Det var da mye 
lurere at han lærte oss å være 
forsiktige, og hvordan vi skulle 
behandle sprengstoff ,fenghetter 

og bormaskiner, enn at vi plutselig 
skulle komme over det selv, så det 
kanskje hadde skjedd en ulykke. 
Vi boret, ladde og skjøt. Edgar var 
riktignok med da vi skulle skyte 
like inn under huset. Det gikk bra. 
Vi skjøt ut en hel kjeller på denne 
måten. Edgar fl ekte av skytetråden 
med tennene, spyttet ut plastbitene 
og virret dem sammen. Dynamitten 
brakk han av og ladde med bare 
nevene. Jeg husker at han hadde 

blått kruttslam skutt inn under 
huden i den ene hånda. Det kunne 
vel være at et skudd som hadde 
gått av litt for tidlig. Jeg vet ikke 
om det var det at han hadde smakt 
på dynamitten, som hadde gjort 
at han hadde mistet både smak 
og luktesans, men det eneste han 
spiste på brødskiva var sukker, for 
det tror jeg at han kunne kjenne at 
smakte litt søtlig. Han var en svært 
snill og hyggelig mann, slik jeg 

husker ham. Vi boret med pressluft 
fra kompressor. Det var moro og 
se hvordan boret bet seg nedover 
i fjellet og hvor lite dynamitt 
som skulle til for å blåse av noen 
fjellknatter.

På jakt etter krystaller
I noen såkalte ”slepper” eller 
hulrom i bruddet kunne vi fi nne de 
vakreste krystaller av kvarts. De 
var som edelstener for oss ungene. 
Vi fi kk selvsagt ikke lov til å være 
i bruddet, men vi var der selvsagt 
for det når arbeidskarene hadde 
gått hjem for dagen. Var porten 
låst, klatret vi bare over. Stein 
fra bruddet var fi ne byttemidler i 
ungefl okken. Bergkrystaller ville 
alle ha. Vi fant dem i fjellsider 
og huler ellers på øya også. I 
ettertid har jeg fått høre at disse 
hulrommene går under navnet 
”druser” i geologikretser, der 
man kan fi nne en rekke sjeldne 
mineraler. Den øya var noe for 
seg selv geologisk. Jernmalm, 
kvarts og feltspat. Alle vi ungene 
samlet på stein og hadde butikk 
bak uthuset hjemme. I hyllene 
lå de fi neste eksemplarer fra 
krystaller til kråkesølv. Kvartsbitene 
vi fant i veiene, eller de spesielle 
malmklumpene med mange rare 
former, farger og fasonger ble 
også utstilt her. Røde, grønne, 
blå og sølvfargede. Aldri ble vi 
bitt av huggorm heller, sånn som 
vi lå og klorte inne i fjellhulene 
etter steiner, og orm var det mye 
av. Det hendte vi slo i hjel en på 
skoleveien. Traff vi en orm ble den 
snart steinet eller pisket i hjel. Min 
farmor påstod at en huggorm kunne 
bite seg i halen og rulle rundt som 
et hjul, men jeg tror det var mest 
for å skremme oss. Jeg har i alle 
fall aldri sett det.

   
Gode naboer
På Svanfl ekken bodde Anna 
og Anders Thommesen. Da de 
var på kaffeslabberas hos mine 
besteforeldre som de ofte brukte, 
så sukket alltid farfar litt ekstra 
etter at de hadde dratt, for Anna 
var så fæl til å fortelle om alskens 
grusomme sykdommer som hele 
tiden kunne ramme folk både 
her og der. - Huff! Jeg blir så lei 
av alt det sykdomspratet, kunne 
farfar si da, men bortsett fra det, 
så var de to svært så hyggelige 
mennesker. Svanfl ekken var et 
koselig lite småbruk som lå ved 
Langårsund. Jeg sprang ned dit 
på et blunk over jordene. Anders 
Thommesen knyttet gjerne et stort 
hvitt lommetørkle i fi re hjørner 
som han tok på hodet på varme 
sommerdager. Så rodde han ut i 
sundet for å fi ske. Båten gjorde han 
fast i en stake på et lite skjær ved 
Brontangsundet. På en halvtime 
hadde han bøtta full av hvitting. 
Så kunne han komme opp til Anna 
med fi sken, og så kunne vi sitte i 
det vesle kjøkkenet og spise nystekt 
hvitting. Det var veldig godt, og 
veldig koselig. 

tekst – Sigbjørn Larsen

Del 4Del 4

eventyretJeg vokste opp i
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Scape 29

Scape 26

Sportserien - vår mest solgte
Optimal day-/Weekendcruiser med mange smarte 
løsninger. og flott design. Stor uteplass, walk-
around, høye rekker og meget gode sjøegenska-
per gir deg trygghet og trivsel på sjøen

29 Scape fra 920 000,-

Yanmar 4LHA-STZP 240 HK diesel

26 Scape fra 695 000,-

Volvo D4-210 evc 210 hk diesel

L E V E R I N G S K L A R E  B Å T E R

1 års gratis båtplass på Kalvetangen i Tønsberg (se www.nmdrift.no)

Scape 29

Moraga 840 Moraga1040 Top Moraga 1180 Fly

Moraga 840 kr 1 125 000,-

Yanmar LPA-STP 315 hk diesel
Moraga 1040 Top kr 1 875 000,-

2 x Yanmar LPA-STP 315 hk diesel
Moraga 1180 Fly kr 2 590 000,-

2 x Yanmar LYA-STP 370 hk diesel

w w w. n or d i c t r a d e c o m p a n y . c o m

Scape 29

VI SØKER FORHANDLERE

Scape 26 Scape 26

Test - Båtliv nr. 2 - 07
«Solfylt spanjol med gode sjøegenskaper
og praktiske løsninger.»

Vi har 7 båter på vannet for prøvekjøring. Kontakt oss for en hyggelig båtprat.
Pål Oldrup, epost: poj@ntcompany.no, tlf. dir. 33 35 05 86, mob. 932 55 326

Frode Berg, epost: fb@ntcompany.no, tlf. dir. 33 35 05 81, mob. 930 09 844

Åshaugveien 190, 3159 Barkåker - Tlf. 33 35 05 70 - Faks 33 35 05 71
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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

Derfor har da også 
stedet fått navnet 
den gule prammen. 
Denne merkelige 
steinformasjonen 
består antakelig av lys 
feltspat i gammel grå 
gneis. Den buede formen 
minner om en pram og fargen 
er gul. Foruten navnet den gule prammen 
var stedet også et viktig sjømerke for en 
fi skeplass. Utenfor den gule prammen i en 

viss avstand fra land var det nemlig 
et godt hvittingfelt. Kjøpmanns-
fjorden kommer vel også natur-
lig av at det var denne fjorden 
folk måtte over for å komme til 

Kragerø der kjøpmennene eller han-
delsborgerne var.

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

gneis. Den buede formen 
minner om en pram og fargen 

fjorden kommer vel også natur-
lig av at det var denne fjorden 
folk måtte over for å komme til 

Kragerø der kjøpmennene eller han-
delsborgerne var.

viss avstand fra land var det nemlig 
et godt hvittingfelt. Kjøpmanns-
fjorden kommer vel også natur-

består antakelig av lys 
feltspat i gammel grå 

Vi tar gjerne i mot dine spørsmål, 

viss avstand fra land var det nemlig 
et godt hvittingfelt. Kjøpmanns-
fjorden kommer vel også natur-

Ved Kjøpmannsfjorden ligger det en pussig 
steinformasjon. Den ser ut som en gul pram.

Den gule prammen
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Kroa åpner dørene for en ny sesong 
med forbedret meny og nye drivere. 
Ny kro-vert Michael Rodenbeck og 

restaurantsjef  Kjell Olaf Karlsen 
frister med taco- og pizza-buffet i 
helgene og en del nye fi skeretter på 

Nytt livNytt livNytt liv
på ValleHver vår gnir vi oss i øynene og lurer på hva 

som har skjedd på Valle siden sist. I år er det 
ikke så mange ytre forandringer, men nyhetene 
fi nner vi på innsiden av butikkene.

Kulinariske fristelser på Sjøkroa lokker folk sjøveien som landeveien til et lite stopp på Valle.

menyen. Blant annet er kamskjell 
blitt en populær delikatesse.

-Nå gleder vi oss til sol og som-

mer, stråler de og kapp med den al-
lerede gode og varme sommersola 
på Valle. Men de har ikke tenkt til 
å glemme de fastboende midt oppi 
all ståheien, og forteller om planer 

om høstaktiviteter som quiz-kvelder, 
dart og fotball på tv. –Vi har åpent 
hele året, understreker de.

Fru Jensen gave og interiør
I klesbutikken møter vi som vanlig 
en blid og opplagt Else-Gunn Jen-
sen. Hun har drevet klesbutikken 
på Valle siden starten for elleve år 
siden. –Det nye i år er at vi har slått 
ned veggen og laget trapp opp, 
slik at gavebutikken blir en forlen-
gelse av klesbutikken. I tillegg vil 
vi drive galleri  i trappen, der lokale 
kunstnere kan få vist sine arbeider, 
forteller hun.

Gave og interiør er spennende, 
synes hun. –Jeg er glad i farger og 
innredning. Jeg har en venninne 
som har samme interessen som er 
med og hjelper til. Sammen plukker 
vi ut ting som vi synes passer her 
på Valle, forteller hun.

Fra baderinger til 
balinesisk håndverk
Vel ute på ”torvet” igjen oppdager 
vi etpar nyheter til. Det gamle 
”bakeriet” er fylt opp med bar-
neklær, og på brygga der det før 
var baderinger og gassgriller som 
dominerte, er det nå balinesiske 
interiørvarer til salgs. Nytt innhold i 
eksisterende bygningsmiljø på Valle 
i år, altså.

Tekst og foto: Katja C. R. Aarfl ot
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Her står tiden stille, til tross for 
den rivende utviklingen på Val-
le. Du får anledning til å tenke 

over livet mens Anders Hegna 
svarer på en telefon med den ene 
hånda, skrur på en motor med den 
andre og snakker med to kunder 
samtidig som han egentlig er nede 

på brygga og lemper ut båter. Ak-
kurat her og nå slipper storbypulsen 
taket. Takler du ikke dette, fortjener 
du ikke ferie, prøver en indre stem-
me å fortelle deg mens du strever 
med overgangen.
-Utviklingen her har vært enorm 
i løpet av de 37 årene jeg har 
holdt på her. Det var mye færre 
folk her før, og de var her bare om 
sommeren. Nå strekker folk som-
mersesongen i begge ender, og en 
god del hyttefolk bruker hyttene 
sine hele året. Båtene skal gjerne 
ut før påske, mens det før var rundt 
St.Hans at det store rushet kom. 
Jeg får telefoner og besøk av folk 
som vil ha båt hele året, så her er 
”vinterdvalen” bare et vagt og be-
hagelig minne, smiler Hegna.

Historisk vekst
Han startet marinaen i 1970, i 
garasjen nede i bakken for huset 
der han bor med familien. Eller, for 
å være helt nøyaktig, så startet 
han opp en liten marina i kjelleren 
”på si” i 1966. Da jobbet han som 
platearbeider på Trosvik Verksted i 
Brevik. –Jeg tenkte det skulle være 
moro å starte for seg selv, men jam-
men har det vært slitsomt au, ler 

I det øyeblikket du lander på Valle for 
sommeren, enten du kommer med fl y, 
bil, båt, buss eller til fots – og skal 
hente ut båten din fra Hegnas Marina, 
eller eventuelt mangler en skrue 
til forgasseren – tvinges pulsen i 

umiddelbart hvilemodus. 

han. I 1974 bygget han på garasjen 
og siden har det gått bare en vei, 
både med antall kunder og antall 
ansatte. –Vi er fem-seks stykker her 
om sommeren, da trenger jeg en 
masse hjelp. Da ansetter jeg gjerne 
noen lokale ungdommer med an-
legg og interesser for motorer. Jeg 
lærer opp ungdommene underveis, 
så de er ikke alene om oppgavene. 
Noen blir over fl ere somre, og det 
er jo ekstra moro, synes han. Den 
mest trofaste medarbeideren, ja, 
nærmest hans høyre hånd gjennom 
mange år, er Rune Rød. Han har 
vært her i 28 år til sommeren, for-
teller Hegna.

Familiebedrift
Datteren Åste Marie (40) er også 
med på laget, hun har tatt seg av 
”papirene” i mange år. Nå er broren 
Ole Martin (31) også  på full fart 
inn i fi rmaet. Etter å ha jobbet i 12 
år på Union Bruk i Skien, er han 
kommet ”hjem” og skal etter hvert 
ta over mer og mer av styringa på 
marinaen. –Det skal bli godt, sier 
en fornøyd far og bestefar. Utenfor 
leker yngste generasjon Hegna, Ida 
Olette (6), fornøyd og viser med all 
mulig tydelighet at det er en god, 
gammel familiebedrift vi snakker 
med.

Tekst og foto: 
Katja Cecilie Ræder Aarfl ot

HegnasHegnasHegnasHegnas
Marina

Nytt liv
på Valle
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Valle -trivelig handel

Alltid nybakt 
brød og bakevarer!

Åpningstider i sommer:
man-fre: 09.00-21.00
lørdag: 09.00-20.00
søndag: 11.00-19.00
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Valle -trivelig handel

Prøv vår nye 
spennende  meny!

Prøv også vår 
fantastiske isbar!

BALI 
INTERIØR

Kom å se vår 
nye butikk 
på Valle

www.baliha.no

Valle -trivelig handelValle -trivelig handel
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Charlotte Bergesen ble 
født 18. mars 1893 og 
vokste opp i Stavan-

ger, som datter til skipsre-
der Sigval Bergensen de og 
søster av skipsreder Sigval 
Bergesen dy. I den familien 
fungerte det slik at sønnene 
drev forretningen mens de 
sørget for et underhold til 
sine søstre. Det var kanskje 
ikke så vanlig at kvinner den 
gang hadde egne penger, 
men det hadde altså Char-
lotte, og hun brukte dem 
på hva hun ville. Hun kjøpte 
blant annet en av de første tomtene 
som ble solgt på Stråholmen, uten 
at mannen visste det. Farmor kjøpte 
tomten på Stråholmen etter mange 
år i Dønnevika på Skåtøy.  Dette ble 
et paradis for hele familien, fortel-
ler Anette Maartmann-Moe. Etter 
at farmor ble skilt, bodde hun ofte 
her ute alene over lengre perioder. 
Hvis hun ble ensom ringte hun til en 
taxibåt og fi kk den til å kjøre henne 

Farmor ble arrestert for nakenhet på

til Victoria Hotell i Kragerø, hvor 
hun lot seg innlosjere. Men først 
snudde hun Stråholmenbeboere 
på hode for å få lokale krefter til å 
hente henne med traktor og frakte 
henne over øya. Så ringte hun til 
familien og sa at hun var syk. Da vi 
kom, ble hun frisk med det samme!

Farmor hadde 15 bunader som 
hun byttet på. Hun kombinerte dem 
gjerne med ulike hatter som slett 

ikke hørte til bunaden. Hun ville 
synes nedover Karl Johan, forteller 
Anette Maartmann-Moe. Under 
krigen satt hun på Grini. Hun ble 
arrestert for å ha skjult folk som 
skulle til Sverige. Etter dette mis-
likte hun tyskerne. Hun drev også 
med illegale aviser.

Klesdrakter og forholdet til na-
kenhet var helt annerledes før. Far-
mor var ikke så nøye med påkled-

ningen om sommeren, 
og hun kunne fi nne på å 
valse rundt uten så mye 
klær på kroppen. En gang 
hun var på Jomfruland 
med sine 4 sønner for å 
besøke tårnet og bade, 
her ble hun arrestert for 
nakenhet!

Etter at familien 
overtok landstedet på 
Stråholmen kunne farmor 
likevel plutselig fi nne på 
å dukke opp. Da var det 
hun som var sjefen. Hun 
kunne reise til sin eldste 
sønn i Amerika også. Han 
hadde en campingvogn 
stående i haven som hun 
kunne bo i, dersom hun 
skulle komme på besøk. 
Et år fi kk vi besøk fra min 
onkel Ragnvald i Amerika 
på Stråholmen. Det hus-
ker jeg var stort. Vi kjørte 
båt rundt i skjærgården 
og viste amerikanerne 
rundt. Det tror jeg de 
også synes var fi nt, men 
tror nok de hadde ønsket 
seg litt mer, fart med 
vannski og hestekrefter.. 
Farmor var hele livet 
sterkt politisk engasjert. 
Foruten aktiviteten under 

krigen, var hun også 
sterk motstander av 
Vietnamkrigen. Hun 
lærte seg også russisk 
og italiensk. Hun ville 
egentlig ha blitt skue-
spiller, men det passet 
seg ikke i hennes fami-
lie. Men hun hadde fast 
plass på Nationalthea-
tret. Hvis det likevel 
skulle ha blitt fullt, fi kk 
hun sitte på en fl uktstol 
i midtgangen! Farmor 
gledet seg over å lese 

høyt for oss barna og det 
gjorde hun ofte. Her tok hun ut sitt 
skuespiller talent og mummitrollet 
formelig spratt ut av bøkene når 
hun leste. Hun var svært gavmild og 
ga bort det meste hun hadde. 

Hver søndag i sommerferien ble 
familien invitert til søndagskaffe i 
den lille landsbyen på Stråholmen. 
Da måtte vi barna stille i nystrøket 
kjole. Moren vår fortvilte over 
dette. Det var jo ikke alltid så lett 
å beholde en nystrøken kjole fi n i 
bagasjen eller å få dette til i som-
merferien. Det var derfor alltid 

Farmor ble arrestert for nakenhet påFarmor ble arrestert for nakenhet på

Jomfruland!
- Min farmor var en ekte bohem, forteller barnebarn 
Anette Maartmann-Moe. Alltid i protest mot det etablerte. 
Farmor ble arrestert for nakenhet på Jomfruland! Hun 
ble også arrestert for å ha skjult folk som skulle til 
Sverige under krigen. Charlotte Maartmann-Moe studerte 
psykologi på Blindern, når hun var godt over 80.  Hun 
hadde 15 forskjellige bunader. Hun var mor til 4 gutter, 
som alle lever i dag. Hun var utrolig snill. Samtidig søkte 
hun konfl ikter. Min farmor var en helt spesiell dame, 
forteller Anette Maartmann-Moe.

med en nystrøket sommerkjole på 
landet.

Farmor satt på Tehatercafeen og 
drakk egglikør! Hun leste høyt og 
deklamerte dikt. Peer Gynt kunne 
hun utenat. Jeg husker at jeg var 
så fl au over henne en gang på toget 
til Kragerø, da hun midt i kupeen 
begynte å underholde sine medpas-
sasjerer med Peer Gynt! Husk at 
alt er bedre i morgen! kunne hun 
innprente oss barna hvis vi synes at 
et eller annet var litt leit.  

En gang slukket hun peisen på 
Stråholmen med et pulverapparat! 
Hun synes det brant litt for vold-
somt og fant ikke andre løsninger 
enn å slukke det med brannappara-
tet. Du kan tenke deg hvordan hun 
selv og hytta så ut etter at pulve-
rapparatet var brukt. Det var hvit, 
ny-sne over alt! 

Egentlig var hun en ekte bohem, 
alltid i protest mot det etablerte. 
Hun sov gjerne under åpen 
himmel. Hjemme sov 
hun på verandaen 
og låste aldri 
døren. Hun 
fantes ikke 

Straaholmhuset ble kjøp av fam. Johansen i begynnelsen av 50 årene.

Sigval B.M-M (min far med meg på fanget), onkel Ragnvald M-M fra Amerika og farmor.

Farmor avbilder i Se&Hør. Blinderens eldste 
psykologi student.

32
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Jomfruland!
redd for noe. Farmor var også den 
eneste i familien som kunne sette 
onkel Sigval på plass. 

– Hun var en veldig spesiell 
dame, og jeg var veldig glad i 
henne, sier Anette Maartmann-
Moe. Takket være henne har jeg 
også fått et helt spesielt forhold til 
Kragerøskjærgården, med havet, 
rullestenene og markblomstene. 
Kan du tenke deg noe så livgivende 
som å sette seg på utsiden av Jom-
fruland eller Stråholmen og snuse 
dra inn duften luften av den store 
tangen, høre rullestenene dundre 
og havet slå. 

Også lukter det helt annerledes 
på utsiden enn på innsiden. 
Mer salt, friskt og vilt 
hav. De som ikke 
har opplevet 
det, må 
reise ut 
i hav-

Anette i farmors fl uktstol, 
slik hun brukte på 
Nationaltheateret når salen var full

gapet og bruke alle sansene. 
Da først er det ekte Kragerø 
sommer. Anette glimter til i 
øynene. Aner vi at hun er sin 
farmors barnebarn? 

Vår yngste datter er 
oppkalt etter henne, så 
navnet og minnene 
lever videre.

Amerika besøk. Min fetter Erling 
Maartamann-Moe og farmor 
vinker i båten Æsculap. Her ved 
Stråholmen. Typisk farmor og 
vinke slik hun gjør bildet til høyre.

Mine søsken og jeg leker i farmos tørrlagte båt. Fra venstre Anette, Wenche og Kjell M-M
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QUALITY SPA & RESORT STABBESTAD-KRAGERØ ONSDAG 25 JULI-07

Publikumsinnslipp fra kl:1800
Konsertstart ca kl:2100

Billetter selges: Posten, Kragerø turistkontor, liseanns a.s og Quality Spa& Resort
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Skåtøy Vise-
og Poesifestival

12.–14. juli 2007

Billetter selges
på posten v/

og ved inngangen

TORSDAG 12. 7. SKÅTØY KIRKE Kl. 19.00

FREDAG 13. 7. I TELT PÅ FESTIVALPLASSEN

LØRDAG 14. 7. I TELT PÅ FESTIVALPLASSEN

Kl. 13.00: KITTELSENMARKERING PÅ KAFÉEN – Kl. 15.00: Festivalutstilling med bilder og objekter av

ODD BØRRETZEN og OLE JACOB BØRRETZEN

KIRKEKONSERT

SANG- OG
TOLKNINGSKURS

11. og 12. juli
(Meyer/Øverli)

Kursavgift kr. 1100,–

Påmelding:
R. W. Meyer 22 22 23 28

ruth@wilhelmine.no

Forhåndssalg av billetter skjer fra 10. april
hos Billettservice: Tlf. 815 33 133,

på Posten, på Internett: www.billettsevice.no,
hos Urmaker Hanssen i Kragerø,

på Kragerø Turistkontor og på Skåtøy kafé og galleri.

Eventuelle restbilletter selges ved inngangen.
Begrenset antall billetter! Forhåndskjøp av billetter anbefales!

Festivalbåt fra Kragerø i samarbeid med Kragerø Fjordbåtselskap

Lars Martin
Myhre

m/band

Katzenjammer

Kl. 17.00 Kl. 19.00

Kolbein Falkeid
og

Nils Økland

Bunnan Beo

Sven Nordin og Johannes Joner
med suksessforestillingen
«Jeg vet en vind»

basert på tekster av Erik Bye

Kl. 21.30

Hanne
Boel
m/band

Steinar Ofsdal
m/2 afrikanske musikere

Aw og Sereba
Fengende rytmer for både store og små!

Kl. 15.00: FAMILIEFORESTILLING

Kl. 17.00:

Queen BeesKl. 19.30:

Kl. 21.30:
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Poesi og vakre toner av

Anita Skorgan
Rita Eriksen

Hilde Heltberg

Irsk musikk
på sitt beste!

www.skatoy-visefestival.org

galleri nicolines hus

31.05-15.06 runi langum/unn catrin vinjor

16.06-29.06 morten krogvold - foto

30.06-13.07 per lundgren - maleri

14.07-31,07 tore juell - maleri

samtidskunst

se også vår store samling med flere
av norges beste samtidskunstnere

stines bakke 5, 3770 kragerø, tlf 35983147

åpningstider: man-fre 11-16.30 lør 11-15

www.nicolineshus.no

SKOLEN:
Flere kunstnere stiller ut v/Ivar Gundersen, Jomfruland: Helgeåpent fra uke 15. 
(14. april) t.om. uke 20. (20. mai) og september-oktober. (Se Velhuset 11.6 - 22.6)

23.06 - 06.07: Marit Sølie, Kragerø, maleri. Joachim Thorsen, Oslo, foto.
07.07 - 13.07: Yngve Åsen, Oslo, maleri.
14.07 - 18.07: Johannes Nielsen, Lillsand, maleri.
19.07 - 22.07: En eller fl ere fra kunstnergruppa Bølgeblikk, Kragerø.
23.07 - 30.07: Gry Marie Grindbakken, Bamble, smykker. 
 Anette Kjellemyr, Bamble, keramiker.
 Anne Kari Kjellemyr, Bamble, keramikkfi gurer.
31.07 - 12.08: Lars Petter Paulsen, Oslo, svart/hvitt foto.

Helgeåpent fra slutten av august til oktober. Flere kunstnere fra inn -og utland v/Ivar G.
 
VELHUSET:
23.06 - 05.07: Kari Bergstøl, Kristiansand, patchwork.
 Alise L. Collins, Kristiansand, smykker av perler.
09.07 - 20.07: Kragerø malerklubb v/May-Lis Hellum.
21.07 - 28.07: Jorunn Kvam, Kragerø, maleri.
 Gunny Brørby, Skåtøy, maleri.
 Christer Olofsson, Åhus, Sverige, maleri.
29.07 - 12.08: Årø Hobbykveld, 12 stk. v/Grete Bjørnsvik, husfl id m.m.

BUA:
19.07: Marie Bomann, Kragerø, rekvedbilder og keramikk.

INSPIRASJON JOMFRULAND 10 år!
Kunst - salgsutstillingsprogram 2007. arr. Jomfruland Vel
Åpningstid ved skifte av utstiller: kl. 12.00
Daglig åpent: 11.00 - 17.00
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GUDSTJENESTER: 
 24.juni kl.11.00 Kragerø kirke. Harald Monsen
 1. juli kl.12.00 Ospevika v. Portør. Friluftsgt.  Bente H. Modalsli
 8. juli kl.11.30  Skåtøy kirke Bente H. Modalsli
 8.juli kl.18.00 Støle kirke. Sommerkonsert. Bente H. Modalsli
 15.juli kl.11.00 Støle kirke. Harald Gulstad
 15. juli  kl.12.00 Ankerplassen, Jomfruland  Bente H. Modalsli
 22.juli kl.10.00 Kragerø kirke. Dåpsgudstj. Bente H.Modalsli
 22. juli   kl.12.00 Stråholmen. Friluftsgudstj. Bente H. Modalsli
 29. juli  kl.11.00  Kragerø kirke Harald Monsen 
 05. aug  kl.11.00  Støle kirke Harald Monsen
12. aug kl.12.00 Langøy kirkegård.Friluftsgt. Harald Monsen  
19. aug  kl.11.00 Kragerø kirke  Harald Monsen
26. aug  kl.11.00 Kragerø kirke Bente H. Modalsli 
 
FRILUFTSGUDSTJENESTER:
Ospvika i Stølefjorden er en av landets vakreste kirkegårder med 
egen sandstrand. Gudstjenesten fi nner sted 1.juli kl.12.00. 
Taxibåt fra byen taxibrygga kl.11.00. 

Ankerplassen på Jomfruland er skjærgårdens utendørskirke. Stedet er 
innviet og vigslet for gudstjenester sommerstid. Gudstjenesten fi nner 
sted  15. juli og Taxibåt går fra taxibrygga i Kragerø kl.11.00.

Stråholmen er et gammelt lossted øst for Jomfruland , ytterst ute i havet.
Gudstjenesten fi nner sted 22. juli kl.12.00. Taxibåt fra byen kl.11.00.

Langøy kirkegård Gudstjenesten fi nner sted 12 aug. kl.12.00. 
Taxibåt fra byen kl. 11.00

KRAGERØ KIRKE:
Noen formiddagskonserter ca 30 min. ved organistene tirsdag og torsdag 
kl.12.-12.30  i juli. Se oppslag.
4. juli kl.19.30: Bente Dobbedal sang, Magnus Dobbedal,saxofon og 
 Robert Carding, fl ygel
11. juli kl.19.30: Operaguttene. Anders Vangen, Jan Erik Fillan, 
 Arild Bakke, Trond Kleven, piano
16. juli kl.19.00: Åpen kirkekveld med Karsten Isaksen.” Jeg tror på 
 gledens Gud”. Gratis inngang.
18. juli kl.19.30: Hanna Marie Carding(sang og klaver) og 
 Robert Carding(klaver)
Flere konserter, - se oppslag ved kirken og avertering i lokalavisene

SKÅTØY KIRKE:
17. juni kl.18.00: Ingeborg Christophersen, blokkfl øyte og 
 Jonas Høyrup, gitar.
Visefestivalen: Kirkekonsert 12.juli kl. 19: Sven Nordin 
 og Johannes Toner. Forestilling med tekster av Erik Bye.
29.juli kl.19.30:  Olsokkonsert. Se nærmere annonsering

STØLE KIRKE:
25. juli kl.16.00: Kirkeringens store sommermarked og basar ved Støle  
 kirke. Andakt fungerende sokneprest H.Monsen
Konserter:
Orgel/pianoresitasjoner hver mandag i juli. 
08. Juli kl.18.00:  Tradisjonsrik sommerkonsert.
23. juli kl.19.00: Sommerblues. T.Ytterbø og Jon Ultvedt.  

SANNIDAL KIRKE:
Tømret korskirke fra 1771. Ligger ved den gamle sørlandske hovedvei. 

HELLEKIRKEN: 
En moderne arbeidskirke med 200 sitteplasser. 

GOD KRAGERØ-SOMMER!

KIRKENS 
SOMMERPROGRAM 
2007

GALLERI SKJÆRGÅRDEN
Thore Sveberg

Invitasjon til utstillingsåpning
Mandag 2. juli kl. 1200 åpner vi utstilling med 

kragerømaleren Thore Sveberg på Arntsholmen ved Korset, Skåtøy. 
Utstillingen varer frem til og med lørdag 14. juli.  

Vi holder åpent alle dager kl. 11-16 eller etter avtale. 
Utstillingen åpnes av ordføreren i Kragerø, Erling Laland

Thore Sveberg vil være tilstede ved åpningen og så lenge utstillingen varer.

Velkommen
Kaja Nordengen og Carl Christian Thon Våge

Carl Christian Tlf. 91 11 32 92 - c.c.t.vage@student.jus.uio.no
Kaja Tlf. 41 44 97 80 - kaja.nordengen@studmed.uio.no

Arrangementene 
blir annonsert i 
lokalpressen. 

 

Tlf. 35 98 29 05

Prøv våre 
herlige 
pizzaer!
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- ”De bar de nok over!” Kommen-
taren kom helt uten forvarsel fra 
min venn, men jeg skjønte hva han 
mente.– Jeg vet ikke, sa jeg. – Jo, 
trur du’kke de var gærne nok til det 
da? spurte han. En rå latter fulgte. 
Det var debatten omkring grav-
ferdsskikken på Bråten kirkegård 
han siktet til. Med sin litt uærbø-
dige og ironiske stil, men samtidig 
med en lett munter og humoristiske 
tone, signaliserte han både en viss 
interesse, samtidig som han gjorde 
det klart for meg at denne debat-
ten mest ble oppfattet å være for 
historikere. 

Det kunne vel kanskje være hipp 
som happ for mennesker av i dag 
hva som hadde foregått på Bråten 
kirkegård for over 100 år siden? Vi 
vet jo at det var et sterkt klasse-
skille i gamle dager. Jeg har hørt si 
at folk tok av seg lua hvis de møtte 
hunden til Biørn på byen! Når det 
likevel vekker en viss interesse å 
fi nne ut av om det er en myte eller 
sannhet med den beskrevne grav-
ferdskikken i tilknytning til Bråten 
kirkegård, så har det noe med 
forståelsen av hvordan samfunnet i 

Kragerø på denne tiden faktisk var, 
og hvordan forholdet mellom ulike 
sosiale grupper egentlig var. Det 
har således betydning for forståel-
sen av datidens holdninger. Det har 
dermed å gjøre med vår historiefor-
ståelse.

Var det virkelig så ille at folk 
av ulik stand selv inn i døden fi kk 
sin siste reis gjennomført på ulike 
måter, ved at kirkegårdsporten kun 
ble åpnet for de rike, mens de fat-
tige ble båret over muren, eller er 
det hele kun en myte? Ettertidens 
syn på datidens Kragerøsamfunn og 
vår forståelse av de ulike klassers 
holdninger og menneskers atferd 
avhenger av hvilken konklusjon vi 
kommer til. 

Carsten Hopstock har kategorisk 
avvist det hele som en myte. Håkon 
Finstad likeså. Jeg har i et tidligere 
avisinnlegg i Kragerø Blad/Vestmar 
pekt på hvem som kan være en av 
de mest betydningsfulle kildene 
til en slik hårdnakket myte, ved 
å sitere Theodor Kittelsens egen 
beretning om Bråten Kirkegård.  
Samtidig oppfordret jeg Hopstock 
til å redegjøre for de historiske kil-

dene som lå til grunn for hans kon-
klusjon. Det har Carsten Hopstock 
allerede gjort. I sin artikkel i histo-
rielagets årsskrift for år 2000 om 
”Kirkegårdsmuren.” Jeg hitsetter et 
redigert utdrag av denne artikkelen: 

Det begynte med at Kragerøman-
nen og professoren Samson Eitrem 
hadde holdt et foredrag i radio og 
referert til Th.Kittelsens opplys-
ninger om den tragiske bruken av 
stentrappen. Da rykket Fredrik Hou-
gens sønn ut i protest i Vestmar for 
15/12 samme år. Andreas Hougen 
skriver blant annet: 

”Alt dette er helt gjennom bare 
en skrøne. Det har aldrig hendt en 
eneste gang i den tid man brukte 
Bråten kirkegård, at der blev gjort 
forskjell på likferd over fattige og 
velhavende. 

Den gang Kittelsen første gang 
skrev dette, spurte jeg far om 
saken, og han sa det var noget tøv 
som aldrig hadde funnet sted. Far 
levde den gang; for det var fl ere 
år før ”Th.Kittelsens Løgn og for-
bandet digt 1912” utkom. Og som 
klokker hadde han forrettet ved alle 
begravelser på Bråtenkirkegården 

likefra den ble innviet inntil den 
blev sløifet.”

Klarere kan vel ikke den gamle 
myten som Th.Kittelsen har vært 
med på å skape parkeres. Det er 
ingen grunn til å tvile på at denne 
framstillingen er riktig fra en mann 
som hadde vært til stede og forret-
tet ved begravelsene på kirkegår-
den under hele den tiden Bråten 
Kirkegård var i bruk. 

Hva så med Kittelsen? Jeg tror at 
Kittelsens ord må sees i lys av den 
kontekst de uttales. Han beskriver 
en drømmeverden der inne på kir-
kegården, hvor både rike og fattige 
sjeler ruslet omkring. Noen kom fra 
deres pralende minnesmerker. An-
dre kom fra deres sprukne trekors. 
Kittelsens ord blir som en fi lm som 
vil lære oss noe om at til slutt er vi 
alle like uansett hvordan vi har levd 
våre liv, eller hvilken stand vi kom-
mer fra. Som et hjerteskjærende 
virkemiddel i denne ”fi lmen” bruker 
Kittelsen så den fantasifulle og 
hardtslående beskrivelsen om por-
ten i kirkegårdsmuren som kun ble 
åpnet for de rike mens de fattige 
ble båret opp over steintrappen, 

som et bilde på de forskjellene som 
faktisk eksisterer mellom rike og 
fattige her på jorden, og som et 
bilde på hvordan vi mennesker kan 
være i stand til å praktisere slike 
forskjeller på en dypt urettferdig og 
krenkende måte. 

Som Carsten Hopstock kon-
kluderer i sin artikkel. ”La oss nå 
begrave denne hjerteskjærende og 
urettferdige myten. La oss begrave 
den på Bråten kirkegård, som den 
siste gravferden innenfor de gamle 
murene der.” Hvil i fred.

PS. Jeg har forsøkt å sende dette 
innlegget til Kragerø Blad/Vestmar, 
men de ønsket ikke å ta det inn. ”Vi 
opplever vel at denne debatten er 
ferdig for lenge side, og ikke lenger 
har den store offentlige interes-
sen,” skriver avisens Jon Fivelstad 
i en mail til meg. Og jeg som trodde 
at det var nettopp det som hadde 
foregått for en stund siden som 
kjennetegnet lokalhistorie…

Av Sigbjørn Larsen

”Løgn og forbandet digt”

Skjærgårdsliv
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Sentralt i Telemark, på toppen av Gautefall Alpinsenter, er salget i gang av et flott, nytt tomtefelt bestående av 
selveiertomter med full infrastruktur samt mulighet for bredbånd. Tomtene er plassert i solrike omgivelser med 
fantastiske utsiktsforhold like ved et naturskjønt løypenett for ski- og turgåere.

Tomtefeltet på Rytterspranget må rett og slett oppleves, og kan virkelig sies å være en diamant på Gautefall.

For mer informasjon, kontakt:
ABCenter Kragerø, postboks 134, Storgaten 21, 3791 Kragerø. Tlf. 35 98 58 00

Megler: Bjørn Helliksen, mob: 40 40 80 61, e-post: bjorn.helliksen@abcenter.no



Nytt Spa-hotell i Kragerø!
Quality Spa & Resort Kragerø 
• 1 700 mål stort Resort område med 18-hulls golfbane
• Kurs og Konferanse kapasitet for opptil 250 personer
• 118 dobbeltrom og 117 suiter
• Bar, restaurant, uteservering

Spa
• 1 250 kvm Spa anlegg
• Behandlingsrom for kropp og sjel
• Bassenger, boblebad og dampbad
• Caldarium, saltkar og badstue med unik fjordutsikt
• Treningssenter

Sport og trening
• Vi tilrettelegger for trening – ute og inne
• Tennis og fotballbaner, lekeplass og merkede treningsløyper
• Skog og utmark byr på utallige opplevelser
• Vi vil tilby et mangfold av aktiviteter
• 18- og 6-hulls golfbane

Båt og strandliv
Resortet har egen båthavn. Herfra kan man oppleve Kragerø-skjærgården på nært hold.
Egen golfbiltrasé fra Spa-hotellet til sjøen gjør bade- og rekreasjonsmulighetene tilgjengelig for alle.
Strandområde med innebygde bassenger, solterrasse og strandaktiviteter.
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QUALITY SPA & RESORT KRAGERØ • 3788 Stabbestad
For informasjon eller bestilling: booking.kragero@choice.no

Telefon: +47 35 97 11 00 • www.kragerosparesort.no




