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Sett fra  
 Sildebukta

Jeg skulle bare ha fire rosebusker. Det er jo ikke den store formuen, 
men likevel tenkte jeg at det kunne være interessant for en blomster-
handler fra Bamble eller Kragerø å skaffe meg det. De handler jo tross 
alt med den slags. Tilfellet ville at min kone hadde bilen i Stockholm så 
jeg var uten bil, men velsignet med en god båt for transporten til lands-
tedet fra Kragerø. 

Først ringte jeg til en blomsterforretning i Kragerø. Det var lørdag 
og det nærmet seg en time før stengetid, så vedkommende var slett 
ikke innstilt på å snakke med meg om rosebusker. Hun var ikke en gang 
interessert i å høre hvilke roser det var snakk om. Jeg stenger snart, 
lød det. Jeg kom til å tenke på min gamle sjef og redaktør som oppgitt 
utbrøt da han hadde tatt nok en annonsetelefon – Kan de ikke finne seg 
en annen avis å annonsere i da! På denne måten kan man jo ikke drive 
butikk. Avisen gikk da også etter hvert inn i et større konsern. Det å 
drive butikk handler nemlig om pris, kvalitet og service! Grunnen til at 
hyttefolket velger å handle lokalt styres av de tre begrepene. Det er det 
mange som har skjønt, men det er dessverre også en del som ikke har 
dette som sine fremste pre. 

Som nevnt så fikk jeg ikke napp hos blomsterforretningen, så jeg 
ringte til et hagesenter. – Jo, jeg tror vi har de rosene. – Ja, kan du gå 
og sjekke? – Nei, jeg er alene akkurat nå og rosene står på utsiden. 
– Ja, men kunne du ikke?... Det var nytteløst. Hun var ikke til å rikke. 
Hun skulle stå i kassen. Hun hadde ingen kunder. Jeg forsøkte et hage-
senter i Bamble. – Jo da, de rosene har vi! – Jeg har ingen bil, er det 
mulig for dere å bringe dem til brygga? - Nei, overhodet ikke. Hvordan 
kunne jeg være så imbissil at jeg i det hele tatt kunne komme på tan-
ken. Jeg hadde nesten gitt opp håpet om å få tak i noen roser, da jeg 
kom til å tenke på at det er et plantesenter i Sannidal. 

“
Sigbjørn Larsen,

redaktør Skjærgårdsliv

Slik tjener Rinde  
pengene sine!

Sigbjørn Larsen

Sorg

Sigbjørn Larsen

Mine ord ble borte med vinden,
mine tårer har bølgene tatt.
Det er høst og naken står linden.
Det er kaldt og nå fryser det snart.

Mitt blod renner sakte og stille,
min kjærlighet fryser til is,
og enda så gjerne jeg ville;
jeg kan ikke ta det som gis.

Jeg er lei for at livet ble borte,
at vi bare har minner igjen.
Sånn er det når døden får råde.
Sånn er det å miste en venn.

Dypt der under de falne blader,
det venter en spire av vår.
Den venter på solvarme dager,
og at livet skal by bedre kår.

Nå skal dere få vite hvordan Rinde tjener pengene 
sine. – Ja, roser ja! Det har vi. Ja, de rosene der 
ja. De har vi mange av. Hvor mange skal du ha? 
Kjøre til Kragerø? Ingen problemer! Det har vi folk 
som kan gjøre. Du skal få snakke med han som 

kjører, så dere kan avtale direkte. Fire stykker, ja. Ja, takk! Skulle du ha 
rosejord og gjødsel også, sa du. Jada, det har vi. Ja, vi får alt med på 
samme lasset da vet du. Når kan du være i Kragerø? 

En time senere lå jeg ved brygga i Kragerø. Den grønne bilen fra 
Bo-grønt i Sannidal kom rullende pent inn på kaia. Ut hoppet en blid og 
yngre utgave av Rinde. Han var sønnen i huset og hadde fått beskjed 
om at han skulle kjøre rosene til Kragerø. Han smilte over hele fjeset 
og hjalp meg med å løfte over rosebusker, jord og gjødsel i båten. Det 
blir et tillegg for kjøringa, sa han. – Selvfølgelig, sa jeg. Det skulle bare 
mangle. Han ville ha gitt meg en faktura. - Nei, jeg betaler kontant, 
sa jeg. Skriv betalt på lappen. I stedet for ingenting, eller bare de fire 
rosebuskene så hadde han nå solgt meg roser, jord, gjødsel og kjøring. 
Det hele summerte seg opp til omlag 1000,- kroner, men lykkelig var 
jeg over at jeg kunne dra ut å plante fire delige roser 
i min have. Som jeg lenge hadde planlagt. I kystbyen 
Kragerø. Uten bil. Med roser fra Sannidal! Nå står de 
og nikker så glade med sine velduftende rosa ansikter 
i hagen vår. Hver gang jeg ser dem, så tenker jeg på 
hvordan Rinde tjener pengene sine!

Det er bare oss igjen her nå. Ra-
ringene. Mannen med langt hvitt 
hår og snekke og shorts til langt 
ut på høsten, meg og etpar til. Vi 
som betaler regninger med brevgiro 
når rushet på Valle har gitt seg 
og sniker oss rundt hjørnene etter 
den siste solstripen. Vi spør etter 
frimerker i kassa på Valle. Vi skuler 
nysgjerrig bort på hverandres A4 
og A5-konvolutter - hvor er det han 
skriver for å kunne være her litt til? 
tenker jeg. Tono? Komponist, kan-
skje - som lar høstvindene komme 
inn og akkompagnere nye ideer til 
storverk - besvangret i vår, modnet 
i sommervarmen og snart klare for 
notebladet? 

Såre klar over at nå begynner 
”alt” der inne i hovedstaden, blir 
vi litt til. Lytter til etterdønningene 
av sommerens besøk, konserter, 
opplevelser og gjør dem til erfa-
ringer. Kommer ned til der vi hører 
vår egen indre stemme hviske hva 
vi skal gjøre, uten å følge andres 
program. 

Sus i serken
September er fin sånn. Den er 

den niende måneden på mer enn 
en måte. Den bærer alt i seg, hele 
sommeren henger og venter i 
modne bær, varmen i vannet og det 
milde lyset hviler over alt sammen. 
Det er dette som er sommerens 

konklusjon. De tre siste månedene 
er til for å samle på glass hva året 
har bragt, eventuelt sette ut i livet 
hva året har lært oss at vi skal. Det 
er nå det begynner og nå det av-
sluttes. Bære eller briste. God høst!

Den sprenger sin vei opp av isen,
dit våren og blomstene bor.
Og der gjennom morgendisen,
øynes håp i den svarte jord!

– (for lenge alene på hytta?)
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Vårt julebord står dekket hver fredag og lørdag 
f.o.m. 23. november til 15. desember i restau-
ranten og i bankettsalen. 

Julebord:
Prisene er pr. pers. pr. døgn.
Enkeltrom kr. 1645,-
Dobbeltrom kr. 1345,-
Juniorsuite 1 pers. kr. 1845,-
Juniorsuite 2 pers. kr. 1545,-
Suite ocean view 1 pers. kr. 2045,- 
Suite ocean view 2 pers. kr. 1745,-
Executive suite/-deluxe 1 pers. kr. 1845,-
Executive suite/-deluxe 2 pers. kr. 1645,-
Executive suite/-deluxe 3-4 pers. kr. 1545,-

Julebord inkluderer: 
Én overnatting med frokost
Tradisjonell julebordsbuffé
Inngang Kragerø SPA - velvære og trening

Standard dobbeltrom: Vanlig hotellrom med 2 senger (separat eller sammen) og bad.
Suite: Kombinert kjøkken, spiseplass til 8 personer og stue med terrasse. Separat 
soverom og separat bad.
Suite ocean view: Som suite, men med fantastisk flott panoramautsikt mot Kragerø 
og skjærgården. Soverommet har eksklusiv himmelseng.
Executive suite: Som suite, men med et ekstra soverom, enkeltrom, utover 
dobbeltrommet.
Executive suite deluxe: Som suite, men med to ekstra soverom, enkeltrom, utover 
dobbeltrommet. Dobbeltrommet har eksklusiv himmelseng.

Quality Spa & Resort Kragerø
3788 Stabbestad

Telefon: 35 97 11 00, fax: 35 97 11 01   
booking.kragero@choice.no

Aperitiff og buffé:
Aperitiff fra 18.30 og buffé fra 19.30-22.00.

Bar og underholdning: 
Baren er åpen til 03.00, servering opphører 02.30.
Pianoentertainer og levende musikk.

Kragerø Spa: 
• Bassenger og boblebad ute/inne • Dampbadstue
• Badstue med spektakulær fjordutsikt • Saltbad
• Thermospa – et unikt vinterkonsept • Fotbad
• Kinesis og mentaltrening • Treningssenter
• Caledarium

Behandlinger:
Våre Spa-behandlinger er veldig populære, og det lønner seg å 
være tidlig ute for å få plass. Anbefaler å bestille behandlinger 
samtidig med julebordsbookingen.

Aktiviteter:
Vi tilbyr spennende aktiviteter både ute og inne gjennom alle 
årstider. Opplev kreative aktiviteter som forsterker fellesskaps-
følelse og styrker samhold!

Alle priser er inkl. mva. 
Vi tar forbehold om eventuelle prisendringer.
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Når du går i land på moloen og går 
inn på øya, er det ikke lenge før du 
står på selve tunet, eller torvet som 
de kaller det på øya. De fl este som 
nå har husene er etterkommere 
av de fastboende på øya, og alle 
kjenner hverandre. Det hersker en 

nærmest familiær stemning mellom 
husene. Torvet blir brukt til felles 
aktiviteter som spill, grilling og 
dans.

-Her har det aldri vært nabosplid, 
forteller Øyvind Amundsen. Han 
er født og oppvokst på øya. Han 

bor nå i Langesund med kona Elsa. 
Både barn og barnebarn koser seg 
i haven og har et nært forhold til 
Stråholmen. Hele sommeren er øya 
befolket, men også høst, vinter og 
vår er det stadig lys i vinduene hos 
familien Amundsen. –Jeg tar meg 
gjerne en tur hit på vinteren når 
kona drar sørover, for det er sørover 
det her au, ler Øyvind og forteller 
om fi ne koggturer fra Langesund til 
Stråholmen hele året. –På høsten 
tar jeg gjerne en tur med kamera-
tene mine og jakter fugl. Og hum-
merfi sket må jeg fortsatt ha med 
meg her ute fra. Før hadde vi en 
80-90 teiner, men nå er det mer for 
moro, forteller han.

Øyvind drar fram en perm der 
han har samlet en del historisk 
stoff fra Stråholmen. Her kan vi 
lese om alt fra ”Gustava”s forlis 
i 1912 til hverdagen for losene, 

Det er alltid kveldssol på Stråholmen. De har 
den helt sist av alle øyene i skjærgården. 

Å sitte på stranda i moloen og grille til sola 
går ned over Bambleheiene er et kjært 

sommerminne mange har. De barskeste sover 
over ute under åpen himmel de få timene til 
morgensola står opp noen meter lenger øst. 
Stråholmen er virkelig en solskinnsøy med 
en unik natur på utsiden og et helt spesielt 

bygningsmiljø som klynger seg tett sammen på 
innsiden. Vind og vær har lært de fastboende 

fra hine hårde dage å bygge husene tett og inn 
mot et tun, slik at det ene huset skjermer for 

det andre mens vinden beveger seg rundt øya. 
De trengte ikke arkitekter i gamle dager, bare 

dyktige håndverkere og sikker lokalkunnskap.

                                          Stråholmen 

- et eventyr ytterst i havgapet
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hva som er blitt dyrket på øya og 
ulike andre historier. -Vi forsøker å 
ta vare på litt av det gamle til et-
terslekten, forteller Øyvind. Han er 
selv det reneste oppslagsverk når 
det gjelder øya og dens egenartede 
historie. Stråholmen var befolket 
av stort sett losfamilier og hadde 
egen skole. Kapplosingssystemet 
gjorde Stråholmen til en attraktiv 
plass å bo for å speide etter skuter 
som trengte los. Det var fi re-fem 
loser på øya, forteller han. –Siste 
fastboende fl ytta herfra i 1954. 
Telefon fi kk vi ut hit i 1912, etter at 
”Gustava” forliste, men strøm har 
vi aldri hatt. Vi klarer oss uten.

-Men vann, hvordan er det med 
vann etter en tørr sommer her ute?

-Vi har stort sett vann, jeg har en 
god brønn, smiler Øyvind. –Så de 
andre kommer tuslende hit etter 
kaffevann enkelte ganger. Før gikk 

det ferje ut hit, men den siste gikk 
i 1919 til Kragerø. Siden har vi hatt 
skyssbåt fra Hafsund, og nå i det 
siste er det taxibåtene på Valle som 
tar seg av transporten til og fra øya.

-Dere skulle ikke lage et lite mu-
seum her ute da?

-Nei, det skal vi ikke, svarer Øy-
vind med ettertrykk. 

Og idet jeg setter meg i båten et-
ter endt dag på Stråholmen, skjøn-
ner jeg hva han mener. Det som 
gjør opplevelsen av denne øya unik, 
er nettopp følelsen av å vært på 
besøk i et levende lokalsamfunn av 
den gamle sorten, uten å ha vært 
på museum.

Tekst: Katja Cecilie Ræder Aarfl ot
Foto: Vebjørn Kjelsrud

                                          Stråholmen 

- et eventyr ytterst i havgapet
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Besøk oss gjerne på ”BÅTER I SJØEN” på IBIZA-stand på Kadettangen i Sandvika.
Torsdag 6. september til søndag 9. september

Tlf. 90 83 35 22 eller 41 42 59 59
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- Vi viste dem soppstedene, forsøkte jeg 
meg litt poetisk, da jeg traff moren til en 
gammel barndomsvenninne av meg, og vi 
mimret litt hyggelig sammen om gamle da-
ger. Vi skjærgårdsguttene var jo privilegerte 
med det at vi som regel fi kk ny forsyning 
med Bærumsjenter ut i øyriket omtrent hver 
fjortende dag, ettersom familiene byttet 
på i hyttene. Så kom det et par brev utpå 
høsten, før vi skjærgårdsguttene igjen ble 
glemt. – Jaså, var det det dere gjorde?! 
bemerket hun syrlig. Jeg smilte litt fårete, 
og skiftet raskt samtaleemne, men jeg 
husker det som om det var i dag hvilke fi ne 
opplevelser vi hadde i øyrikets skoger på 
jakt etter kantareller. 

AKs kantareller
Vi har en god venninne. Hun heter Anna 
Karin Frøde. Hun er fl asket opp på Åkerby 

Säteri ved sjøen Tysslingen utenfor 
Ørebro ”i det uanselige fylket 
Närke in the middle of no where 
i Sverige” i følge henne. Hun 
lærte imidlertid tidlig å sette pris på det 
som kunne brukes av matauk i Sveriges 
dype skoger. Nå bor hun i Norge, men har 
tatt med seg sin gode nese for sopp. Hun 
kommer som regel hjem fra skogen med 
kurvene fulle. Så inviterer hun gode venner 
og serverer ”AKs kantareller” på sin hygge-
lige glassveranda. En slik venninne skulle 
alle ha.

Dette trenger du:
En lue med kantareller
Charlottløk 
Fløte
Hvitvin
Smør
Fersk persille
Salt
Pepper

Slik gjør du:
Et viktig triks er å ikke ha smør i pannen 
med soppen når du starter stekingen, før 

FAKTA OM KANTARELLEN

Kantarell er fellesbetegnelsen på åtte spise-
lige norske sopparter. Den vanligste og best 
kjente heter ekte kantarell. Det er denne 
som selges i butikker som ”kantarell” - og 
befi nner seg i Sigbjørns lue.

Kantarell er ikke et norsk ord, men kom-
mer fra soppens vitenskapelige navn, 
Cantharellus cibarius. I antikkens Hellas var 
en kantharos det edleste av de rituelle drik-
kebegrene. Den har to høye, slanke hanker 
og er ofte å se på bilder fra vinguden Diony-
sos’ drikkelag. Endelsen -ellus er et såkalt 
diminutiv-suffi ks, en endelse som antyder 
at vi har en liten versjon av ordet som kom-
mer foran. Kantarellen ser altså ut som en 
liten kantharos! Ikke ueffent med tanke på 
trafktformen hos eldre eksemplarer av arten. 
Artsnavnet cibarius er avledet av ordet for 
bord - og sikter til at vi har å gjøre med en 
utmerket matsopp!

Når kantarellen er så populær, får maks 
antall stjerner i alle soppbøker, hvorfor blir 
den da ikke dyrket kommersielt? Det skyl-
des at kantareller bare trives i samliv med 
skogstrærnes røtter, som de mottar sukker 
og vitaminer fra. Dette kalles sopprot 
eller mykorrhiza. Selv om treet ikke er 
like avhengig av samlivet som sop-
pen, øker det treets vekst betrakte-
lig på næringsfattig jord.

Kantarellen liker seg godt der 
turgåere ferdes - og vokser gjerne rett 
ved stien. Noen ganger fi nner vi kantareller 
i såkalte hekseringer. I perioder når soppen 
ikke har fruktlegemer (den delen som vokser 
over bakken) fremtrer ringene som påfallen-
de tørre eller frodige soner i vegetasjonen. 
Tidligere trodde man at dette var spor etter 
alvenes nattlige dans eller heksenes stevne-
møter - i dag hevder noen at det dreier seg 
om landingsmerker etter UFOer!

Den mørkere og mindre traktkantarellen 
er også en utmerket matsopp og ofte å fi nne 
i butikker sammen med ekte kantarell.

Odd Bruce 
Hansen

 
�  

Odd Bruce 

�  �  

To av de seks 
soppene som 
er avbildet på 
norske frimerker 
er kantareller! 
Traktkantarellen 
var først ute - i 1987. To år senere kom den 
ekte kantarellen - da hadde portoen 
allerede rukket å stige med 30 øre!
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En fuktig 
sommer gir 

grobunn for 
en rik sopphøst. soppen har tatt opp i seg all væske. Vær 

tålmodig, la væsken trekke inn, ikke hell av 
for da mister du mye av smaken. 

  Hakk opp en charlottløk, et hvitløksfedd 
og persille. Blandingen stekes gyllen i 
panne med smør. Sett til side.

 Rensk soppen.(ikke skyll den!) Stek i 
panne, på middels varme. Snart kokesteker 
soppen i sin egen væske. Vend lett under 
stekingen. Stek videre til soppene har tatt 
opp igjen sin egen væske.Tilsett en klatt 
smør og stek til det ”knepper” i soppen. 
Det tar ikke mange minuttene....Smak til 
med litt salt og pepper. 

Bland soppen med charlottløk/hvitløk/
persille og litt hvitvin og kremfl øte. Avstem 
mengden etter soppmengden. Surre noen 
minutter. Soppen skal ikke fl yte bare surres 
lett sammen, slik at soppen fortsatt blir 
den fremtredende ingrediens i retten. Ser-
ver på godt brød med god rødvin og få en 
smak av skog. Smaklig måltid!



Skjærgårdsliv

8

����������



Skjærgårdsliv

9

GRAND VITARA

SKJÆRGÅRSJEEP ?

Avd. Kragerø

Tangenveien 11
3766 Sanidal
Tel: 90 28 51 65
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I BUNN OG GRUNN 
– et godt sted å beg ynne!

> Kompetanse og fagbrev i grunnarbeid, 
forskaling, jernbinding, sveising, maskinfører, 
arbeidsdykking og tømmer.

> Spesialfelt på alle typer betong – over og 
under vann!

> Utfører alle oppdrag innen bygg- og anleggs-
sektoren, inklusive brygger og kaianlegg.

> Du finner oss i Kragerø Næringspark.

Entreprenør Bygg og AnleggStrandskogen A/S
Kragerø

Utfører alt i grunn- og betongarbeid • Industribygg
Tlf.: 35 99 16 11 • Fax: 35 99 16 12 • Mobil: 91 32 17 57 

www.strandskogen.as • mail@strandskogen.as

Skal du fiske
eller skal du få fisk?

Vi har

Sandaler

Prøv 
årets nyhet!

VÅRENS BLOMSTERHAGE 

SKAPER DU NÅ

HALV PRIS 
PÅ ROSER OG RHODODENDRON

 

 

 

 

BoGrønt Sannidal
Gartneri - Hagesenter
Sannidalsveien 226, 3770 Kragerø
Tlf. 35 99 09 00

Åpningstider: 09.00-17.00  lør: 09.00-14.00

49,- 69,- 49,-

15 STK
PÅSKE-
LILJER

25 STK
TULIPAN-
LØK

50 STK
KROKUS

KUN KUN KUN
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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

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

Tar du en tur til Store Fluer skjønner du 
snart hvorfor. Dette steile, sva-fjellet like 
ved det gamle feltspatbruddet som i dag 
har blitt til skjærgårdspark er så bratt og 
uten feste, at selv bukken skrenser av 
gårde! Dette fjellet er det nok også som 
har gitt opphavet til øyas eller øyenes 
navn Store - og Lille Fluer. Et fl u er nemlig 
et slikt svafjell som kommer rett opp fra 
sjøen. Dermed har begge øyene fått navnet 
sitt som to øyer med og ved et fl u. Flu-øer. 
Fluer. En Johannes Fluør rømte i land fra en 
skute i Australia, forteller Bjarne Moe Gu-
møe i sine Skjærgårdshistorier. Han startet 
et nytt liv som gullgraver og ble en holden 
mann. Før han skulle ta fatt på den lange 
og strevsomme hjemreisen hadde han fått 
laget en dobbelt bunn i skipskista si, men 

en del av rikdommen ble likevel stjålet på 
hjemturen. Likevel kom han til slutt hjem 
og kjøpte Fluer for pengene han hadde 
tjent på gullgraving i Australia! Etter ham 
kjøpte Johannes Bærulfsen fra Arøy Store 
Fluer. Han tok senere navnet Fluer, som er 
den gamle stavemåten på øya. Det er ikke 
mange igjen med navnet Fluer i dag, men 
tvillingene Helge og Ivar Fluer som har 
sitt vakre landsted på Vestre Langøy der 
stigerboligen til Fritzøe Jernverk befant seg 
og deres familier er av Fluer-slekt og har 
beholdt familienavnet.

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

Den store fjellryggen på Store Fluer kalte de 
gamle i skjærgården gjerne bare for Bukkeskreiet.

Bukkeskreiet
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Kun forhåndsbestilling
Passer for grupper mellom 6-14 personerPasser for grupper mellom 6-14 personer

LEGG DERES BEDRIFTS KURS ELLER KONFERANSE TIL FRØVIK GÅRD
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Karoline Kaaber
3766 Sannidal
Tlf. 915 11 767
post@frovik.com
www.frovik.com
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SPESIALTRANSPORT 
LANGS KYSTEN

KRAGERØ SJØTJENESTER
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Dr. Forstrøm
Det var doktor Forstrøm som 
kjøpte Svanfl ekken. Han var en 
skikkelig skjærgårdsdoktor av den 
gode, gamle sorten. Familielegen 
som kjente alle i familien i 
tre generasjoner. Han kom på 
sykebesøk med legeveska si når 
folk ble syke. I dag krever de jo at 
en skal ta seg til et sykehus om du 
så har 40 i feber. Medisinbruken i 
øyane da og nå har vel også kanskje 
forandret seg litt. Dersom vi fi kk 
en penicilinkur for halsbetennelse, 
så stoppet vi gjerne når fl asken var 
halvtømt. Da var vi jo blitt bra, og 
fl asken kunne stå i kjøleskapet til 
vi ble syke igjen en annen gang. I 
dag vet vi jo bedre. Det bør helst 
ikke gis penicilin, og har man 
først fått det, så må man ta kuren 
fullt ut. Dette sa sikkert Forstrøm 
også, for han var en meget dyktig 
lege. Det var nok heller sviktende 
medisinkunnskaper hjemme som 
var utslagsgivende. Vi fi kk nok også 
i oss mer asetylcalesylsyre enn de 
fl este andre barn som det er naturlig 
å sammenlikne seg med. Globoid 
og dispril var ved siden av penicilin 
vidundermedisinene som kunne 
kurere det meste, men hva gjør du 
da når ungen har halsbetennelse og 
40 i feber? Pyricept og bacimusin 
har også fulgt meg siden som gode 
preparater for sår og renseformål. 
For ikke å snakke om expigen 
hostesaft. Apoteket hadde det nok 
ikke like lett når de skulle tyde 
doktorens resepter. Eller ”reseft” 
som de gamle sa. En dag kom det 
nemlig en fl aske medisin til ”Anny 
Larsens lille pike; Sigrid.” Den 
værste sykdommen en kunne få 
her ute hadde jeg inntrykk av at var 
”lungbetennels.” Da var man gjerne 
døden nær. Det var bare en ting 
som var verre, og det var nordosten 
og snøføyka! Selv har jeg forsøkt å 
praktisere metoden om å la være 
å kjenne etter. Det har holdt meg 
unna sykehuset så langt.

Øygården 
Når jeg skulle ned til Svanfl ekken 
måtte jeg først over jordene til 
Øygården. Det var litt skummelt 
for her gikk hestene til Ivar Berntz 
og beitet. Det var som regel to 
fjordinger. Ofte hadde jeg vært så 
forutseende og ta med meg noen 
sukkerbiter i lomma, for det likte 
de godt. Det er koselig med en 
hestemule som spiser sukkerbiter av 
en fl at barnehånd. Det store dyret 
som så forsiktig det kan nipper til 
seg sukkerbiten fra håndfl aten med 
leppene eller mulen, så det kiler i 
hånden. Håndfl aten måtte holdes 
fl at, så ikke hestene uforvarende 
kunne komme til å bite eller klype, 
hvilket de aldri gjorde med meg. 
Så kunne de legge panneluggen 
inn til meg og gi meg en klem 
som takk og lot seg villig klappe. 
Hester er koselige dyr. Men det 
var like fult litt skummelt, når de 
kom dundrende i full gallopp, mot 
lille meg. Etter hvert skjønte jeg 
jo at det var bare sukkeret de var 
ute etter, så vi ble snart riktig gode 
venner, og jeg fi kk lov til å ri på 
dem. Noen ganger fi kk hestene på 

Øygården et lite føll. Det var ekstra 
stas når det stildret seg av gårde 
på sine spinkle ben over jordene. På 
Øygården hadde de også okser eller 
stuter. Pappa var og hjalp til å slakte 
der om høsten. Ivar Berntz hadde 
slåmaskin. Når han slo jordene, 
eller ”den lange duken” som han 
kalte et av de lengste jordene sine 
for, kunne han stoppe opp for en 
pust i bakken og utbryte; - Jæ, 
er gjennomsvåt av svette tvers i 
mellom jømperten! Etterpå hesjet 
de høyet på hesjer og kjørte det inn 
på låven når det var tørt. Av og til 
fi kk vi hoppe i det. Harald og Marie 
bodde også på gården. Marie var 
blind, og litt skummel synes jeg da 
jeg var liten, men hun var så glad 
når jeg hadde vært ute og plukket 
blåveis eller hvitveis til henne om 
våren. Hun satt på divanen og 
snuste inn duftene, og så fi kk vi 
sitte ved bordet og drikke varm 
sjokolade som takk. Det var Harald 
som stod for matlagningen. Harald 
var en mester på fersk suppe. Når 
de hadde slaktet om høsten ble hele 
familien invitert til gårds. Da åpnet 
de bestestua og vi fi kk servert fersk 
suppe som Harald hadde lagd. Han 
plukket alltid med seg epler fra 

epletrærne på Øygården og gav til 
oss ungene. 

Tollekniven
I Bjelvika bodde Inga, Einar og 
Bjarne. De var noble mennesker. 
Når jeg tenker på hvor fi nt det var 
å sitte i stua der og drikke kaffe av 
det vakre porselensservicet mens 
praten gikk, og Einar fyrte opp pipa 
med tobakk, så får jeg av og til lyst 
til å hoppe tilbake i tiden. Kjenne 
på stemningene igjen. Prate med 
dem. Jeg var jo så liten da, men jeg 
fi kk likevel med meg så mye, takket 
være pappa som gikk på besøk 
og tok meg med. Einar lo så hele 
gebisset ristet, når han fortalte en 
god historie og det gjorde han ofte. 
Han deklamerte dikt også. ”Det 
var rosene hun elsket, rosen, ikke 
meg”. Kanskje ble min interesse 
for poesi vekket allerede den gang. 
Jeg har i alle fall alltid likt både 
Wildenvey og Ibsens Terje Wigen 
siden, som også var en av Einars 
favoritter. Han kunne samtlige vers 
utenat. Bjarne var mer sky og stille, 
men når ikke Einar var der, kunne 
han prate som bare det. Merkelig. 
Inga var døvstum, stakkar, men så 
fl ink hun var til å lage mat, vaske 

og holde orden i huset. I Bjelvika 
var alltid alt på stell. Nystrøkne 
gardiner. Grønnsåpeskurede gulv 
og lukt av nybakt eplekake om 
søndagene. Kanskje var det på 
grunn av hennes handicap at de var 
litt sky. Folk den gang visste jo ikke 
så mye om sykdommer, og religiøse 
mennesker kunne jo få det for seg 
at sykdom var en straff fra Gud. I 
alle fall skulle man helst ikke være 
annerledes enn alle andre. Inga var 
i alle fall svært glad i barn. Hun 
strålte over hele fjeset når hun så 
meg. Gav meg en klem og klappet 
meg på hodet. Strøk og strøk. Tok 
meg i fanget og ville ikke slippe. 
Hun ønsket seg nok veldig barn selv.  
Hun ville så gjerne si noe, men fi kk 
det ikke til. Om vinteren kom Einar 
og Bjarne trekkende med en kjelke 
over isen for å hente varene som 
kom med ferga fra J.With i Kragerø. 
Var det riktige snøvintere hjalp vi 
dem gjerne med å kjøre varene til 
dem med snøscooter. Da møtte 
de oss borte ved kirkegården. Jeg 
kjenner ennå lukten av Petterøes 
blå nummer tre i nesen, når jeg 
tenker på det. Bjarne med sin 
sixpence, Einar med pipa. Begge 
hadde blå olastoffsdresser. De 

pusset og stelte så fi nt i skogen og 
rundt husene. Engene ble slått og 
høyet hesjet. En dag utpå høsten 
hadde vi vært der og hjulpet til med 
å få opp båtene. Det var skikk og 
bruk at alle hjalp hverandre med 
båtutsett og ilandsetting. Under 
potetinnhøstingen, eller slåtten 
hjalp vi også alltid til. Det var 
ikke snakk om annet. I dag er det 
vel mange som ville ha rynket på 
nesen om noen hadde spurt om en 
håndsrekning. Det er sørgelig at det 
har blitt slik. I alle fall ble min far og 
jeg høytidelig invitert inn i uthuset 
der slipesteinen stod. De ville gi 
meg en liten ting sa de, som takk 
for hjelpen. Einar tok fram en vakker 
tollekniv med valbjørkskaft og 
nysølvbeslag i holken, som også var 
av bjørk. Kniven er et kjært minne 
fra en svunnen tid. 

Det luktet alltid tjære og linolje 
i slike sjøbuer og ved bryggene før. 
Den lukta fi nnes nesten ikke i dag. 
De brukte ofte tjære til å sette inn 
nylonbunnede ruser med. Ofte ble 
også linolje benyttet til båter og 
treverk. I dag dufter det vel mer av 
bensin og polyester, hvis det lukter 
noe i det hele tatt. Det skal jo helst 
være kjemisk fritt for både det ene 
og det andre. Det blir noe kaldt og 
kunstig over det for oss som er født 
med teane i tangen.

Gartneriet
På Langøy var det gartneri hos 
Gudrun og Arnold Henriksen. 
– Hadde det ikke vært for mitt gode 
humør, så hadde det aldri gått! sa 
Gudrun. – Når en av oss dør, skal 
jeg fl ytte til Skien! sa hun også. 
Det gikk troll i ord. Arnold døde og 
hun fl yttet til Skien. Det bugnet 
av blomster og grønnsaker i det 
veldrevne gartneriet. Allerede i 
februar begynte Arnold og fyre opp 
i den store fyrkjelen som brakte 
varmen videre ut i drivhuset i store 
vannrør i taket. Det var et sinnrikt 
system, men det fungerte. Det var 
ingen som kunne måle seg med 
kvaliteten på planter og grønnsaker 
herfra. På forsommeren kjøpte vi 
blomster og planter av dem til hager 
og grønnsakshager. Gudrun puttet 
alltid litt ekstra ned i posene helt 
gratis. Å få komme inn i drivhusene 
midtsommers var som å komme inn 
i edens hage. Tomater og agurker 
vokste i hvert sitt drivhus fra gulv 
til tak som store skoger så langt 
øyet kunne se. Maken til tomater 
og agurker har jeg ikke smakt 
verken før eller siden. Selv ikke 
sydens sol og varme kan frembringe 
maken til de tomatene. Det var 
et svare strev i drivhuset, med 
luking, vanning, oppvarming og 
lufting. Det siste skjedde manuelt 
og taklukene ble satt opp med 
pinner. Den sandholdige jorda på 
Myra som gården het var også god 
for gulrøttene. Gulrotbuntene her 
var større og fi nere enn i dagens 
butikker, men så leverte da også 
Arnold til Rolf Gundersen på 
torvet. Han hadde ry på seg for de 
gode grønnsakene. De ble dyrket 
på Langøy i drivhuset til Arnold 
Henriksen. 

tekst – Sigbjørn Larsen

eventyretJeg vokste opp i
Del 5
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Suzuki’s DF300—the world’s first 300-horsepower 4-stroke outboard is
designed to power big boats with more horsepower than any other 4-stroke,

the best power to weight ratio in the industry*,
and more excitement than you thought possible. It is the ultimate

in 4-stroke power and performance, and it’s from Suzuki, the world’s leader
in technologically advanced outboard power.

* Among 4-stroke outboards

The Ultimate 4-Stroke Outboards.

For mer informasjon om DF300, Suzuki Precision Control, eller andre av Suzukis teknologiske, 
avanserte 4-takts utenbords motorer, besøk din nærmeste Suzuki forhandler i dag, eller

finn din Suzuki forhandler på www.erling-sande.no
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500 år eldre enn pyramidene i Egypt. 
1000 år før Stonehange. Hvilken funk-
sjon hadde steinaldermonumentet i 
Boynedalen? Hvordan og hvorfor ble det 
bygget? Hva betyr utsmykningene? 

Vi nøler ikke med å utpeke det 5000 
år gamle monumentale steinalderbygg-
verket Newgrange i Boynedalen nord 
for Dublin i Irland, til et av verdens 
mest unike byggverk. Ved elven Boyne, 
der elven gjør en slak bue i det frodige 
landskapet, fi nnes dette et av verdens 
mest gåtefulle fornminner. Mens laks 
og ørret leker seg i strømvirvlene troner 
steinaldermonumentet majestetisk på 
toppen av åssiden. 

Bygningskroppen følger landskapets 
slake buede form og bevokst med gress. 
Visste man ikke bedre kunne man ta 
det for en naturlig del av åsen, fra lang 
avstand. Kommer man nærmere viser 
det seg snart å være et av de største og 
best bevarte byggverkene som fi nnes fra 
steinalderen i hele verden. 

Tolv store steinblokker er reist i en 
halvsirkel i åssiden på vei opp til monu-
mentet, og bærer bud om at man er på 
vei til noe særsynt. I følge arkeologer 
skal det ha vært 38 slike stående stein-

blokker i sirkelformasjon ved bygget. En 
vegg av hvit kvarts løper langs hele den 
ene langsiden av bygget. Fasaden er 
kunstferdig unsmykket med mørke rulle-
setein. Midt på langsiden er inngangen 
fl ankert av sorte stein i inngangspartiet, 
med en merkelig utsmykket steinblokk 
foran åpningen, og en pussig rektangu-
lær åpning et stykke opp på veggen. 97 
store steinhellere er satt opp rundt byg-
gets grunnlinje. 

Selve adkomsten innover i bygget 
utgjøres av en tunnelformet gang som 
er kantet med store steinblokker i tak 
og vegger. Gangen løper hele 17 meter 
innover mot sentrum av bygget. Her 
vider rommet seg ut, og vi befi nner 
oss inne i en steinhule midt i byggets 
sentrum. Hulrommet er bygget som en 
hvelving av store steinblokker som er 
lagt lagvis oppå hverandre. Her er det 
selvsagt ikke benyttet andre former for 
bygningsmaterialer enn jord og stein. 
Steinhvelvingen er konstruert som en 
snølykt der steinblokk på steinblokk er 
lagt lagvis over hverandre, og der tyng-
den av steinblokkene og plasseringen 
av steinblokkene over, inntil og mot 
hverandre, holder hvelvingen på plass! 

Det hele er så dekket over av et dypt lag 
med jord. 

Selve bygget er konstruksjonsmessig 
dermed ikke så ulik den som vi fi nner i 
vikingenes gravhauger, hadde det ikke 
vært for denne ”haugens” enorme di-
mensjoner og andre unike egenskaper. 

Inne i selve hvelvingen er det bygget 
tre hovednisjer eller hulrom av lysere 
stein. Inne i nisjene er det satt inn 
skålformede rundslipte steinhellere, 
nærmest som store steinfat på gulvet 
i nisjene. Også disse er utført i lysere 
stein. Rommet ellers ligger i stummende 
mørke, og det er ikke funnet spor av 
verken ild eller røyk fra eventuelle fakler 
eller lys i hvelvet. Spørsmålet er derfor 
hvorfor i all verden ble dette monumen-
tet bygget og hvordan ble det benyttet?

Vi vender tilbake til åpningen, og til 
den enorme steinblokken som befi nner 
seg foran inngangen. Vi registrerer at 
steinblokken har fem tydelige sirkel-
formede spiraler hugget ut som store 
steinsirkler i forkant av steinblokken. Vi 
merker oss også at de to av spiralene til 
høyre går motsatt vei av de tre spiralene 
til venstre. Inne i nisjene fant arkeolo-
gene beinrester etter fem mennesker, 

Et av verdens mest 
gåtefulle byggverk 
er det 5000 år gamle 
steinaldermonumentet 
Newgrange i Irland.

Tekst/foto: Sigbjørn Larsen

Solens tempel
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som var kremert. Gjetningene på at byg-
get dermed kan ha hatt en funksjon som 
et mausoleum for stedets store konger, 
kan derfor ikke avvises.

På åssiden utenfor fant de også 
restene etter fl ere dyr og en stor sir-
kelformet tømmerinnhegning. Tankene 
til store offerfester hvor man kunne ha 
ofret både dyr og mennesker og hatt 
et stort etegilde i tilknytning til et slikt 
rituale er dermed også nærliggende. 
Slike offerfester fant også sted i india-
nerkulturer i Mellom-Amerika. 

Det var imidlertid et rent slumpetreff 
i 1967 som skulle bringe tankene inn på 
en enda mer storslagen variant av stein-
alderfolkets kultur. Ved en tilfeldighet 
oppdaget en av forskerne som befant 
seg inne i hvelvingen ved vintersolverv 
at hvelvingen plutselig ble lyst opp av 
solen gjennom en helt spesiell konstruk-

sjon i form av den 
rektangulære åpning i 
veggen ved inngangs-
partiet. Solen fl ommet 
inn gjennom åpningen 
og lyssatte gradvis 
først den lange korrido-
ren eller steingangen 
innover i bygningen, 
og deretter selve hvel-
vingen. Hele den lang-
strakte kvartsveggen 
glødet også i sollyset. 
Fenomenet varte bare 
i noen få minutter før 
solen igjen takket for 
seg, men dette var nok 
til å sette spekulasjo-
nene i gang. Michael 
O’ Kelly som var leder 
for utgravningene 
kunne nå ved selvsyn 
konstatere det merke-
lige fenomenet.

Det pussige var også 
at solen opptrådte 

tre dager før vintersolverv, den 21. de-
sember, og to dager etter, før den igjen 
etterlot hvelvingen i et års stummende 
mørke. Kunne dette være symbolikken 
bak de underlige spiralene? Forestil-
lingen den gang var at solen kretset om 
jorden. I Norge sier vi gjerne fortsatt at 
”sola snur” ved vintersolverv, selv om 
vi dag vet at det er jorden som kretser 
om solen, og bare forandrer helning og 
avstand i sin bane rundt solen. I hvel-
vingen opptrådte altså solen tre dager 
før og to dager etter vintersolverv. De to 
siste sirkelformede spiralene går mot-
satt vei av de tre første. Symbolikken av 
de fem spiralformede sirklene i inngan-
gen kan dermed med ett synes klarere. 

Solen ble dyrket av kulturer over hele 
verden. Kunne det være at steinalder-
folket i Irland ønsket å bygge et tempel 
til solens ære? Denne gjetningen ble 

styrket etter hvert som konstruksjonens 
storhet enda klarere bokstavlig talt 
trådte fram i lyset. 

Det ble nemlig også klart at gulvet i 
nisjerommet lå på et to meter høyere 
nivå inne i sentrum av bygget, enn hva 
tilfellet var for nivået for selve inngan-
gen. Dette er med på å gjøre solfenome-
nets gradvise lyssetting inne i gangen 
og hvelvingen ekstra spektakulært. På 
5000 år har jordens akse bikket over en 
halv grad i forhold til solen. For 5000 år 
siden ville dermed solstrålene på sitt 
høyeste ha strålt rett inn i nisjene i hvel-
vingen! Vi kunne dermed også tenke oss 
at mennesker og/eller dyr som var blitt 
ofret ble kremert, og at asken ble lagt i 
de store steinfatene i tempelets nisjer, 
så solguden kunne ta dem med seg til 
solens rike? Eller som nevnt et mauso-
leum over stedets største kongefamilie.

Avsløringene av dette solfenomenet 
bestyrker oss i alle fall i troen på at vi 
har foran oss et Solens tempel i Boyne-
dalen, og at steinalderfolket på denne 
storslagne måten har søkt å ære solen 
med sitt eget tempel, nettopp på den 
tid av året hvor solen var på sitt sva-
keste. På denne måten håpet kanskje 
de soldyrkende steinaldermenneskene 
å ta vare på de siste stråler av solens 
livgivende krefter ved vintersolverv? 
Kanskje fryktet de også at solen en dag 
helt kunne forsvinne? Kanskje bad de en 
bønn om at solen måtte fortsette å lyse 
på himmelen også det kommende året? 

Monumentet kan like fullt ha tjent 
som et gravkammer for konger. Vi fi nner 
et liknende solfenomen i egypterfaraoen 
Ramses 2. grav, der solen opptrer gjen-
nom en lignende konstruksjon i graven 
på hans fødselsdag. Det kan heller ikke 
utelukkes at det kan ha vært drevet 
ofringer og store fester her ved vinter-
solverv. Imidlertid kan man ikke komme 
utenom at selve konstruksjonen bestyr-
ker oss i troen på at steinalderfolket i 

Boyne på denne måten har bygget selve 
Solens Tempel.

Bygningen blir ikke mindre impo-
nerende ved at fagfolk synes å kunne 
fastslå at de store steinblokkene som 
har vært benyttet under byggingen, 
må steinalderfolket ha fraktet hit helt 
fra Dundalk Bay som er nærmere 100 
kilometer unna bygningsstedet. Dette 
må ha skjedd vannveien på elven Boyne. 
Likeledes at de må ha fraktet den hvite 
kvartssteinen fra Whichlow Mountain, 
som også er et imponerende veistykke 
unna stedet der monumentet er reist. 
Så kom fraktingen fra elven og oppover 
åssiden til selve byggstedet. Arkeolo-
gene antar at dette har skjedd ved å 
dra steinene over stokker, og beregner 
at det ville ta 200 mann cirka 20 år å 
bygge monumentet. Hvilke fl åter eller 
farkoster som steinalderfolket må ha 
hatt for å besørge transporten kan vi jo 
bare spekulere i, men at steinalderfolket 
i Boynedalen hadde en storslagen kultur 
med omfattende kunnskap, og en sterk 
soldyrkelse synes klart. At mange har 
måttet revurdere mye om både fram-
komstmåter, transportmidler, kunnskap 
og konstruksjonsevne blant tidligere 
tiders kulturer er vel også hevet over 
tvil. 

Solens tempel i Boyne er således et 
talende monument over en rik steinal-
derkultur, som 5000 år før vår egen tid 
var i stand til å planlegge, konstruere 
og maktet å bygge et slikt monument. 
Solens tempel forener således datidens 
ypperste ingeniørkunst og astronomiske 
kunnskaper i et formfullendt bygg med 
en stor visjon om solens betydning for 
menneskeheten. 

Solens tempel
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Jeg skrev litt om min barndom på 
Øya , og lovte vel og komme tilbake 
til hvem som bodde der, og om det 
var noen som hadde gjort seg mer 
bemerket enn andre? Det var ikke 
lett, for stort sett har vel Øyafolket 
vært svært fredelige av seg. Hver 
hadde i grunn nok med sitt. Ikke slik 
at de ikke ofret naboene en tanke, 
langt derifra. Her var ikke Østre Øya 
noe undtak, selv om husene ligger 
så tett at det knapt er pusterom 
mellom noen av dem. 

Det var vel få husstander 
om noen som ikke hadde en 
inntekt stor eller liten. En ting er 
sikkert, ser vi det yrkesmessig 
så hadde Øya faktisk de fl este 
yrker. Kapteiner i Handelsfl åten, 
styrmenn, tømmermenn , maskinist, 
motormenn, fyrbøter, kokker , 
stuerter, loser og losbåtmenner. 
Fraktefartøyer, kystskippere og 
mannskap. Fiskeretrålere og 
koggfi skere. Drivstoffhandel 
og redskapssalg. Fiskemottak 
både Øya og i Byen, med bosted 
på Øya. Båtbyggeri, slipper og 
mekanisk verksted og støperi. 
Bakeri og konditori. Sukkertøy 
fabrik . Toldere, bank og kontor 
Postkontor. Kjøpmenner både på 
Øya og i byen. Bryggearbeidere. 
Kull og vedhandel. Skyssbåter, 
Drosje og lastebil. Mineralvann 
fabrikk, kommunale kontorer, 
Skåtøy kommune. Auksjonarius 
og ekspeditører. Forretninger. 
Trevarefabrikker, Felleskjøp var 
det også på den tiden vi skriver 
om . Sydamer og strømpestrikker 
( Strømpe Nils ) Elektrikere og e-
verk montør, snekkere ,entrepenør 
og muremestere. Steinsprenger  
og folk i steinbrudd. Kommune 
ansatte, brannmenn, brannvakt på 
Veten. Fangevokter  og skomaker. 
Losse og lastearbeidere  og leger. 
Pr. 1999 ikke mindre enn 3 stk. Vi 
har glemt frisørdame.

Vi har muligens ikke fått med alle, 
men som vi ser var det særdeles 
mange yrker spredd på et så 
forhold svis lite sted, hvor så godt 
som alle var knyttet til et yrke, vi 
har også glemt gravør.

Det er nok ikke riktig og si at 
det ikke var arbeidsledighet, for 
om en manglet oppdrag kunne det 
bli skrinne tider, også her på Øya 
naturligvis. Det samme var det jo 
under strenge vintre, når vi tenker 

på fi skeren eller fraktemannen 
som ikke kom fram for is. Fikk han 
lurt seg ut ødela han kanskje for 
mer enn han fi kk opp av havet, det 
kunne leite på hylse og propell. 
Men optimismen var altid større 
enn pessimismen, noe det altid 
har vært i fi ske, slik det også alltid 
vil forbli. Den dagen optimismen 
forlater fi skeren har han ingenting 
på sjøen og gjøre, så enkelt er det! 
Dette gjelder muligens for de fl este 
yrker, men i særdeles for fi skeren 
, hvor det meste er uberegnelig , 
endog med dagens innstrumenter 
og redskap . 

Vi får forsøke og ta de hus for 
hus, hvem de var, likedan hva de 
forskjellige drev med. Jeg har fått 
god hjelp av Hans Cristian Toner 
Nilsen. Dette vil handle om huser 
og menneskene som bodde der fra 
Galeiodden  til Legaten.

I det første huset ytterst på 
Galeiodden bodde, som vår 
generasjon husker, Anders 
Wilhelmsen, men i 1919 bodde 
Amandius og Anna Køhler der, hvor 
gammelt huset er har vi ikke rede 
på .

Anders Wilhelmsen var los 
i Portør, hvor det var et slags 

samarbeid med andre loser , og 
hvor tittelen var ”Tørn los”, hva nå 
dette innebærer? 

Anders Wilhelmsen fl yttet så til 
Krikkholmen, men oppererte han 
derfra, eller var losbåten stasjonert 
på Rauane? Det var kamp om og få 

bordet skutene, som mange ganger 
blev observert langt til havs, og 
da måtte det være et handikap 
og ligge i Krikkehavna vil vi tro? 
Anders Wilhelmsen solgte Krikk- 
holmen og kom til Øya først i 30- 
årene, og ble antagelig pensjonert i 
1934 – 35. 

I det neste huset bodde Kristen 
Andersen, men han som antakelig 
bygde huset het Pedersen. 

Kristen Andersen sønn av Peder 
Andersen var Kystskipper og førte 
vel ”Gro” som var med i parts 
rederiet Peder Andersen, sammen 
med ”Gerd” hvor familien hadde 
50 % og N.,P Olsen den andre 
halvten. Men i dette rederiet var 
det innvolvert fl ere båter ”Karin” ” 
Pontana” og ikke minst ”Greta Ann” 
som ble ombygget ved Slippen 
Smedsbukta. 

Kristen sluttet og seile og 
sammen med broren Jens Andersen 
drev de Marinaen, drivstoff og 
fi skeredskap. 

I nabohuset bodde Elevine 
Mattsen og sønnen Reidar, jeg 
mener vi sa Guri Massen om henne. 
Hun hadde så vidt jeg husker noen 
kaniner og hun dro på en liten 
vogn, antagelig for og hente mat til 

Fisker og forfatter Jack Halvorsen har bodd på Øya i hele sitt liv. 
Han har også tidligere gledet våre lesere med sine fortellinger. 

Nå skriver han om Øya.

kaninene sine? Det var ellers rolige 
mennesker som ikke gjorde seg 
spesielt bemerket. 

I det neste huset bodde Gerhardt 
og Svanhild Johansson. Gerhardt 
drev fi ske også utenfor Kragerø og 
her var de stadig innom, sammen 
med fl ere andre fi skebåter, slik 
fant han Svanhild som han senere 
giftet seg med, og fl yttet til Hønø  i 
Sverige . Men de var snart tilbake 
og Gerhardt gav opp fi sket i alle fall 
foreløpig. Den første fraktebåten 
han kjøpte var en eldre svensk 
fi skebåt som het ”Sita” det var 
denne som sank ved sandhaugen 
( Kommunelokalet ) som vi har 
skrevet om tidligere. Senere fi kk 
han ”Fanny” en Engelsk kutter og 
her var det vel mest sement fra 
Dalen Portland  Brevik. Ca 75 tonn? 

Men fi skeinteressen var ikke død 
og Gerhardt kjøpte en skøyte på ca 
38 fot og 24 hk. Rapp motor som 
var rigget for not, noe også Gerhart 
brukte den til. Det var også denne 
, sammen med Harald Postmyr 
som sa at vi skulle gjøre det store 
på Vestlandet. Gerhardt overtok” 
Monligt” etter Harald Postmyr, som 
sønnen Uno overtok da Gerhardt 
gikk i land. Etter at det var brann i ” 
Monligt” og to andre båter har Uno 
og Glenn nå båten ”Aumar” som 
vel ser ut for og være en god båt og 
arbeide på. Når jeg ser de krappe 
hekksjøene så minner disse mye 
om ”Monligts”. Huset til Gerhart 
og Svanhild er restaurert de senere 
årene, noe som gjelder for mange 
av de eldre husene på Øya 

I huset innenfor bodde Oluffa 
og Ole Nilsen som drev Martha 
Køhlers kolonial, og da det ble 
ølutsalg var det vel Ole som sto for 
dette, som var skilt fra kolonialen. 
Ole var tidligere maskinmann på” 
Napp” og var sønn av Marthinius 
som førte ”Napp” senere også” 
Tinn” 

Vegg i vegg her var det Samuel 
Klem, som jeg kjenner lite til, men 
på loftet der bodde Maren Klem 
som jeg antar var en søster? og 
hun kjente vi for hun handlet med 
litt kolonialvarer, og dit kunne vi 
komme også om Søndagene om 
det var noe vi var raket opp for. Jeg 
husker godt jeg var der og kjøpte 
margarin, hun hadde som vi husker 
tilnavnet Marenko. 

Galeiodden

Tlf. 800 49 900www.scandic.no

Markiser - persienner - interiør - varmepumper
Ring din lokale representant Morgan 
Thorsen på tlf. 976 72 550 for et 
uforpliktende tilbud. Eventuelt vår lokale 
avdeling tlf. 35 99 15 95
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Er det noe  Sannidal er kjent for så er det smilet til Carsten Bakke. Det smitter. I hans 
butikk smiler betjeningen og hyllene er velfylte av alle slags kollonialvarer. Frukttor-
vet bugner av frukt. Ferskvarediskene har alt du kan ønske deg av fi sk og kjøtt. Det 
er rett og slett hyggelig og innbydende å 
handle hos ICA på Volumsenteret i San-
nidal. Parkeringen har plass til alle og det er 
kort vei til bilen for velfylte handleposer.

Knut Petter Fredriksen hadde den ville 
ideen å bygge Volum senteret i San-
nidal. Det har ingen angret på. Han og 
sønnen Øyvind driver bensinstasjonen 
videre. Her får du alt fra aviser til strand-
utstyr. Matpakker, hamburgere, is, pøl-
ser og cola og snop og vindusviskere og 
plastkanner og...ja, også bensin!

- Jeg ønsker meg den eller den! Hva synes du? To gutter står 
på hodet i syklene hos Bjørns sportsbutikk på Volumsenteret. 
Inne fi nner du kajakk, soveposer, telt, ryggsekker, fi skestenger, 
kokeutstyr, kniver. Kort sagt alt du trenger ute i naturen og litt 
til...nemlig en hyggelig betjening som fi nner fram alt du spør 
om og som har greie på sport, natur og fritdsutstyr over en lav 
sko eller støvler for den saks skyld.

For et hav av skjønne blomster. Sterke, fi ne, gode, morsomme, spen-
nende, eksotiske, velduftende blomster i alle regnbuens farger. Inne fi n-
ner du også alt du trenger for å pynte opp litt ekstra i interiøret. Glass, 
potter, vaser, små og store pyntegjenstander som gjør hyttelivet eller 

huset litt hyggeligere både for deg 
og dine. Sånne lyngfarger er jo 
bare helt nydelige nå om høsten! 
Kan du lage en bukett? 

Plaster, paracet, bamseshampoo, kostholdsprodukter, kroppspleiemidler og medisiner. 
Apoteket på Volumsenteret er svært velutstyrt. Her fi nnes det meste som kan trilles i 
piller og helles på fl aske til innvortes og utvortes bruk. Reseptene fra legen din kan du 
hente her. Effektivt og nøyaktig. Og 
betjeningen? Den er hyggelig og 
serviceminded og behjelpelige! De 
gir deg råd hvis du trenger det og 
har god faglig innsikt. 

Jeg hadde trålet noen 
parfymerier i Oslo. Den 
ene etter den andre hadde 
ikke det jeg skulle ha. Så 
kom jeg til Chic på Volum-
senteret i Sannidal. Boss 
deodorant? Ja den stod da 
der på hylla den, og Clynol 
hårspray hadde de jam-
men også! Glem utsolgte 
hovedstadsbutikker. Hos 
Chic på Volumstenteret i 
Sannidal har de alle arti-

kler et parfymeri skal ha. De har leker også og 
tegnesaker og...se på de dukkene der. Skal si at 
motene har skiftet siden jeg fi kk en dukke. Joda, 
jeg fi kk en dukke. Mamma hadde bare gutter, 
og hun ønsket seg en dukke. Den var svært så 
tekkelig, med lang kjole og lagt hår og hadde 
babyform med rosa hud. I dag har dukkene pup-
per, sexy klær og bar mage! Og så har de vært i 
solarium. Men brannbilene i lego er de samme. 
Og kaptein Sabeltann er like skummel som han 
alltid har vært. Den som hadde vært barn igjen! 

I Drangedal og Tørdal Sparebank kan du selvsagt ta ut penger i minibanken til alle døgnets 
tider, men den vesle koselige bankfi llialen på Volumsenteret i Sanni-
dal kan også tilby deg en mengde ulike banktjenester. Lån, sparing, 
fond, aksjer, fi nansiell rådgivning, forsikring, kontoopprettelse, 
kortutstedelse. Kort sagt hva du måtte ønske deg av ulike bank-
tjenester. Og det går an å prate med folkene bak skranken 
og du slipper og stå i lange køer! Dette er banken for deg som 
ønsker deg et godt forhold til en solid bank i lokalmiljøet!

Tenk deg fi re frisører som er faglig dyktige. Som klipper alle frisy-
rer. Som tar drop in og timebestilling og vasker og legger og far-
ger og permanenter og sveiser deg opp så det gjør godt helt ned 
i hårrøttene. Det klippes og prates og leses i Se og Hør og fønes 
og tørkes og onduleres. Der har du frisørsalongen på Volumsen-
teret i Sannidal i et nøtteskall. Frisørene er premierte! På hylla står 
pokalene tett i tett. Og de stopper ikke med det. Flere har akkurat 
vært i Paris for å studere det siste nye innen moteriktige frisyrer. 
Har du bestilt time? 

nidal. Det har ingen angret på. Han og 
sønnen Øyvind driver bensinstasjonen 
videre. Her får du alt fra aviser til strand-
utstyr. Matpakker, hamburgere, is, pøl-
ser og cola og snop og vindusviskere og 
plastkanner og...ja, også bensin!
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Tenk deg hva det kunne bli til ved 
fergeleiet på Skåtøy. Her ligger bua 
til Remi. Det er verdens vakreste 
sjøbu. Hvis man hadde satt opp 
en røykeovn for fi sk her og vinden 
hadde blåst den rette veien, så 
hadde en ikke trengt så mye mer, 
sier Rognli. Langøy er også en 
uoppdaget del av skjærgården med 
store uutnyttede muligheter. Tenk 
deg hva vi kunne ha fått til med 
gruvene her ute! De bare ligger å 
venter på at noen skal kunne klare 
å ta tak i dem. Rognli snakker seg 
varm og blir ivrig. Vil du ha kaffe? 
Spør han. En liten kopp, takker jeg. 
Vi har bare store! sier han. Det er 
krevende å intervjue Rognli når 
han er i det humøret. Tankene og 
ideene og visjonene bobler ut av 
hodet fortere enn vi rekker å notere 
dem ned.

Alt har blitt annerledes i Fjord-
båtsselskapet etter at Helge kom 
inn, sier Vibeke Blikra. Jeg føler på 
mange vis at jeg har fått en ny jobb. 
Det er veldig artig, men noen gan-
ger må vi ta ham litt ned fra skyene 
og vise til forskrifter og inngåtte 
avtaler og at det og det ruteoppleg-
get fører til de og de konsekven-
sene, og det er her jeg kommer inn, 
smiler hun. Som Rognlis høyre hånd 
har hun arbeidet i to og et halvt år. 
De har vært begivenhetsrike.

Alt ble på en måte større med 
Helge Rognli i Fjordbåtsselskapet. 
Fergene, lønningene og titlene.
Underskuddene ble større også, 
men det var bare i starten. I år lig-
ger Fjordbåtsselskapet  an til å få et 
positivt resultat. Ikke minst takket 
være økt passasjertrafi kk og arran-
gementer.Det har ikke manglet på 
kritikk. Den nye fergen ble så stor 

Vi driver først og fremst et fergeselskap 
med et rutetilbud til våre anløpssteder i 
Kragerøskjærgården, sier administrerende 
direktør Helge Rognli i Kragerø 
Fjordbåtsselskap. Men vi selger også 
opplevelser, og her er det mye ugjort!

Vi selger opplevelser!

at noen mente at den ikke kunne 
legge inntil fergeleiene lenger. 
Fergen kom ikke på rutetidene fordi 
den var ute å kjørte arrangements-
turer i skjærgården, osv osv. – I 
starten var det tungt, medgir Helge. 
Vi måtte tåle det ene sleivsparket 
etter det andre. Nå har imidlertid 
pipene fått en annen lyd. Jeg re-
gistrerer med glede at det har blitt 
farsskapssak av den nye fergen. 
Nå heter det ”vår ferge” som ”vi” 
har bygget, og fl ere negative røster 
har blitt positive. Mens fergefolka 
før hadde en halv bussuniform og 
noen gikk i kjeledress, er nå alle likt 
kledd i fjordbåtsselskapets farger 
og logoer. Selskapets identitet 
styrkes og vi er 25 fast ansatte som 
er stolte av bedriften vår. Tittelen 
min får du spørre styret om, sier 
han. I en liten by er det meget at 
høre. Kritikken blir ofte sterkere jo 
mindre byen er. Samtidig føler vi nå 
at vi er i en veldig positiv utvikling 
som tjener hele samfunnet her. Det 
blir litt støy når noe skal forandres. 
Samtidig er det fl ott at vi får det til. 
Kragerø Fjordbåtsselskap er selve 
limet i Kragerø. Det som binder 
det hele sammen transportmessig. 
Vi lever av å selge opplevelser og 

befordre personer. Det skal vi satse 
enda sterekere på i fremtiden.

-Når de skulle ha et stort arran-
gement med 150 personer oppe i 
Skien måtte de ha en skikkelig båt. 
Å seile opp ”ælva” med Kragerø og 
legge til land med de to kirkespire-
ne i Skien midt i mot var bare tøft! 
sier Helge. Vi tror ham så gjerne. 4 
retters middag ble servert ombord. 
Selskapet har også tre nye busser 
og to taxibåter. Transporttilbudet er 
fl eksibelt og økende. Ja, Helge er 
ikke snauere enn at han klinker til 
med planer om en ny ferge om syv 
år!! Naus er bygget om til eventbåt 
med Nordens største Weber grill 
ombord. Når vi fyrer opp den sikler 
folk held ned til fjerde knapphullet! 
sier Helge. Jesper og Kragerø går 
for full maskin over 70 timer i uka 
for å betjene trafi kken til anløpsste-
dene og næringslivet. Vi forsøker å 
serve næringslivet så godt vi kan. 
Er det behov for store transportopp-
drag utenfor tider og anløpssteder 
forsøker vi å få det til, sier Helge.

Vi må få bort kaoset på Jern-
banetorvet, mener Helge. De kan 
godt selge varer her, men det bør 
være fra koselige salgsboder og 
ikke som nå med bare rot og ræl og 
støy. Kragerø på opplevelsessiden 
har utviklet seg veldig positivt med 
visefestivalen og poesifestivalen 
og det nye spahotellet som store 
attraksjoner. Det er slike magneter 
vi trenger. Det er slike magneter 
som trekker folk. Det er da det blir 
interessant for folk og komme. De 
etterspør opplevelser og det skal vi 
gi dem, sier Vibeke og Helge.

- Å seile opp ”Ælva” og fortøye Kragerø ved kirkespirene i Skien var bare tøft! sier 
Rognli.

Vi selger opplevelser! sier Helge Rognli og Vibeke Blikra i Kragerø Fjordbåtsselskap.

-Jeg har fått masse positive 
tilbakemeldinger og satser ihvert-
fall ett år til! stråler Linda Cecilie 
Rønningen (32). Hun startet som-
merbutikken Balluba 18.mai 
og har holdt åpent hele som-
meren i det gamle ”bakeriet” 
på Valle. Balluba selger 
barneklær som Linda spesia-
limporterer selv eller kjøper 
via en agent i Danmark. 
–Jeg brukte så mye tid på 
å fi nne noe annet enn rosa 
tøy til dattera mi, forklarer 
Linda, så jeg fant ut at jeg 
like godt kunne begynne 
å importere selv. Jeg liker 
litt spesielle barneklær 
– hvorfor skal barna se 
ut som små voksne? 
La barna være barn så 
lenge de er små, og ha 
det litt moro med tøy 
og farger, mener hun 
alvorlig. Klærne hun tar 
inn er designerklær for 
barn, skapt med tanke 

på former og farger som 
spiller på lag med bar-
nas fantasi, sier hun.

-Hvordan kom du 
på å starte butikk på 
Valle?

-Vi har hytte på 
Kjønnøya, og jeg hørte 
at det var ledig her. 
Jeg må ha noe å 
gjøre om sommeren 
også, sier den driftige 
ettbarnsmoren som 
ellers i året driver 
kulturbyrået Kunst-
gjødsel i Porsgrunn 
sammen med to 
venninner. Hun 
driver også Balluba 
via nettet hele året, 
selvom selve butik-

ken stenger når høsten setter inn 
for godt.

Katja Cecilie Ræder Aarfl ot

Silke Stokstad Aga (2) har ikke noe imot en lil-

lebror eller lillesøster, bare den får ligge i en sånn 

en! Mor Cathrine Aga passer på og forklarer at 

dette ikke er en huske.

Tenk deg hva det kunne bli til ved 
fergeleiet på Skåtøy. Her ligger bua 
til Remi. Det er verdens vakreste 
sjøbu. Hvis man hadde satt opp 
en røykeovn for fi sk her og vinden 
hadde blåst den rette veien, så 
hadde en ikke trengt så mye mer, 
sier Rognli. Langøy er også en 
uoppdaget del av skjærgården med 
store uutnyttede muligheter. Tenk 
deg hva vi kunne ha fått til med 
gruvene her ute! De bare ligger å 
venter på at noen skal kunne klare 
å ta tak i dem. Rognli snakker seg 
varm og blir ivrig. Vil du ha kaffe? 
Spør han. En liten kopp, takker jeg. 
Vi har bare store! sier han. Det er 
krevende å intervjue Rognli når 
han er i det humøret. Tankene og 
ideene og visjonene bobler ut av 
hodet fortere enn vi rekker å notere 
dem ned.

merbutikken Balluba 18.mai 
og har holdt åpent hele som-
meren i det gamle ”bakeriet” 
på Valle. Balluba selger 
barneklær som Linda spesia-
limporterer selv eller kjøper 
via en agent i Danmark. 
–Jeg brukte så mye tid på 
å fi nne noe annet enn rosa 
tøy til dattera mi, forklarer 
Linda, så jeg fant ut at jeg 
like godt kunne begynne 
å importere selv. Jeg liker 

på former og farger som 
spiller på lag med bar-
nas fantasi, sier hun.

på å starte butikk på 
Valle?

Kjønnøya, og jeg hørte 
at det var ledig her. 
Jeg må ha noe å 
gjøre om sommeren 
også, sier den driftige 
ettbarnsmoren som 

Silke Stokstad Aga (2) har ikke noe imot en lil-

lebror eller lillesøster, bare den får ligge i en sånn 

Varene må prøves, det er klart.

Ballubapå Valle

På Harlekin kan du kle opp 
hele familien. Barn, herre 
og dame. For barna fi n-
nes klær blant annet av 
merket Exit. Jack&Jones 
og Green Oaks kan friste 
herrene, mens damene 
kan boltre seg i VeroModa, 
InTown,Crash og Nicole. 
Hvis du skulle ønske noe 
pent under har butikken 
et velassortert utvalg av undertøy fra Triumph og ABCita. – Bare si 
fra hvis du vil ha noe hjelp. Ja, takk. Jeg skulle bare hatt noen sorte 
strømper, tenkte jeg. Men så fi kk jeg se en fl ott jakke, og en fi n 
bukse. Ja de har en mengde jeans her og skjønner du. Så vil du ha et 

nytt veldesignet plagg, kan du gå på 
Harlekin i Sannidal. 

BARN • UNGDOM • DAME • HERRE

Tlf. 35 99 22 63 - Åpent 10-19 (18)
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I 27 år har han fraktet hvitevarer 
ut til de mest håpløse avsideslig-
gende strøk i Kragerøskjærgården. 
Utallige er de trapper som han har 
buksert den ene komfyren etter 
det andre kjøleskapet. To ganger 
har han falt i sjøen! Men bank 
i vaskemaskinen, i løpet av alle 
disse årene har han ikke hatt noen 
alvorlige uhell. For to og et halvt år 
siden begynte Fred Magne Isaksen 
Hvitevaretransport i Kragerø. Nå 
frakter han alt av hvitevarer i Kra-
gerø til hytter og hus, og har du et 
lite flyttelass til en hybelleilighet 
tar han med seg det også. 

Svisj.Bakdøra på den fine trans-
portbilen sklir opp og ut hopper en 
tørketrommel og Fred Magne Isa-
ken. Bilen er full av hvitevarer. La-
geret på Euronics åppner klokken ti. 
Da fyller han opp bilen og kommer 
snart til en hytte nær deg. Taxibåt-
sjåførene kjenner godt Fred Magne. 

De lever i en slags symbiose året 
rundt i Kragerøskjærgården. – Jeg 
hadde ikke greid dette uten den 
lokalkunnskapen som de besitter, 
sier Fred Magne. Vi har vel vært på 
omtrent alle steder som det ligger 
hytter. I dag går ferden til det nye 
anlegget på Bærøy. Fred Magne 
og taxibåtsjåføren trenger ikke å si 
så mye. De vet hva de skal gjøre. 
Ombord kommer vaskemaskiner, 
komfyrer og kjøleskap. Fred Magne 
synker ned i sofaen ombord etter 
å ha fått alle varene ut i båten. 
– Ahh! sier han og ser ut over sjøen 
mens vi farer utover i solskinnet. 
Slik har jeg det! Er det ikke fint? In-
gen dager er like. Jeg er min egen 
herre og kan styre tempoet selv. På 
alle disse årene har det aldri hendt 
at han ikke har fått varene helt 
fram til hytta uansett om den har 
lagt 200 meter fra vannet og hatt 
mange trappetrinn. Vi klapper til kai 

på Bærøy. Nye løft. I land kommer 
hvitevarene. Opp på tralle. Her er 
det jo bare moro! sier Fred Magne 
og sprinter oppover bakben så 
feltspaten står. - Er den ikke tung 
den derre komfyren? - Har da litt 
erfaring, smiler han. Over brua går 
det og fornøyde kunder står i døra 
og tar i mot. 

- Da var det værre ute hos deg! 
sier Fred Magne. Jo, jeg må nok 
medgi at det er en noe mer straba-
siøs hyttevei fram til undertegnede. 
Jeg husker godt at det nye, flotte 
kjøleskapet som jeg hadde kjøpt av 
Euronics i Kragerø  kom oppover 
bakkene på Arøy. Det så nærmest 
ut som om det gikk av seg selv, 
som en statue på Påskeøya, men 
så det var det Fred Magne Isaksens 
føtter som stakk ut et sted der 
under det. Opp alle trappene kom 
det også. Ingen sure miner var det 
heller. Bare smil fra øre til øre på 

til og fra hyttedøra!
Skal du kjøpe deg nye hvitevarer? Aner du ikke hvordan du skal få 
de ut til hytta, eller hva du skal gjøre med de du skifter ut? Visste 
du at Euronics i Kragerø som forhandler noen av markedets beste 
hvitevaremerker og har et komplett hvitevareutvalg samarbeider med 
Fred Magne Isaksen i Hvitevaretransport, som kan løse transporten helt 
fram til hyttedøra og attpåtil ta med seg de gamle som du skal bytte ut for 
deg? Service? Det er Euronics i Kragerø og Fred Magne Isaksen, det!

den hyggelige tranportøren. – Har 
du peiling på hva jeg kan gjøre med 
dette her? spurte jeg, og siktet til 
den førkrigsmodellen av et kjøle-
skap jeg endelig skulle få byttet 
ut. – Det ordner vi, sa Fred Magne. 
Ikke tenk på det. Vi tar det med 
tilbake. – Så flott! tenkte jeg at 

det finnes så servicemindede folk i 
vår skjærgård. I det hele tatt at et 
slikt tilbud finnes! Så kastet jeg inn 
chablisen i nytt kjøleskap og håpet 
på fin fangst i rusa til kvelds! Skål 
for Fred Magne og Euronics og takk 
for utmerket service og et knallfint 
kjøleskap!

Hvitevaretransport

Gryter og panner og urter og oljer. 
Det freser og glinser i sauser og 
kjøtt på Quality Spa hotellet på 
Stabbestad. Thomas Fokdal be-
gynte i oppvasken som 11 åring!! 
Det var mamma som inspirerte meg 
til å lage mat. Hun var ikke spesielt 
god humrer dansken! Jeg tenkte at 
jeg i alle fall skulle bli bedre enn 
henne. 12 år gammel spurte jeg 
kokkene om å få lov og hjelpe til og 
fikk det. Den dyktige dansken ble 
kjøkkensjef da han var 20 år gam-

Kjøkkenets mester
Her er Thomas Fokdal. Københavneren tryller 
fram Spahotellets lekre retter. Allerede nå 
har han begynt å tenke på julebordet. – Det 
blir tradisjonsmat fra Norge og noen danske 
spesialiteter som stekt and! lover han.

mel. Selv liker han aller best en god 
biff med sauterte grønnsaker og 
hjemmelaget bernaisesaus. – Du 
må få med kokkene mine! De er 
veldig dyktige! Rosen sitter løst, 
for tilbakemeldingene på kjøkkenet 
på spahotellet er førsteklasses. 
– Meget bra og; - Det beste vi har 
smakt! sier gjestene. Det varmer.  
Restauranten på Spahotellet kan 
normalt ta 250 gjester til middag. 
Hvis vi åpner det tilstøtende lokalet 
kan vi bespise 420, sier Fokdal. 420 

gjester til middag! Bare tanken gjør 
oss svimmel. Vi som er stolte av å 
servere mat til 10!

Fokdal er allerede i full gang med 
å planlegge årets julebordsesong. – 
Det blir selvfølgelig ribbe, hvis noen 
lurte på det, smiler han. Ellers blir 
det tradisjonell norsk julemat som 
pinnekjøtt, lutefisk, medisterkaker 
og pølser og koldtbord med blant 
annet kamsjatkakrabbe, sild og 
laks. I tillegg lover også kjøkkenets 
mester noen danske spesialiteter 
som stekt and og rødspettefilet. Det 
er bare å begynne å glede seg!

Hvilke råd kan han gi folk i mat-
lagningen, undrer vi? – Ikke være 
redd for å prøve å feile, sier Fokdal. 
Det å eksperimentere og være åpen 
for nye ting, skaper matglede på 
kjøkkenet.

på Quality
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