
I denne papirutgaven av Lokalavisen Geita finner du både et super-
lokalt tromøykryssord og en aktivitetskalender med oversikt over 
arrange menter og aktiviteter i nærmiljøene til og med september.

Side 19

Trauma startet ferien på toppen av tabellen

GOD SOMMER: Lokalavisen Geita ønsker innbyggere og besøkende på Tromøy god sommer med dette bildet fra idylliske Skarestrand.  Foto: Esben Holm Eskelund
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Fantene inntok Gjerstadholmen

 BLI ABONNENT PÅ DIGITALAVISEN LOKALAVISEN GEITA

Lokalavisen for         

Lokalavisen Geita er en uavhengig, superlokal digitalavis for abonn en  ter. På 
Geita.no kan du opprette ditt eget abonnement og følge med på alt som skjer 
for Tromøy året rundt.

Side 8

BÅTFOLKET: Grunneier Tormod Vågsnes (t.h.) var på plass sammen med Tromøy 
Lions og Tromøy historielag på Gjerstadholmen da Landsorganisasjonen for romani
folket markerte femårsdagen for opprettelsen av minnestedet.

–  Vi har noe av den samme problematikken i dag, mener grunneier 
og Krfpolitiker Tormod Vågsnes.

Åpnet nytt 
skoletilbud
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Se hva som 
skjer!

Side 20-21

Knausgårdpå
hybrid-dialekt

Side 17

Fant behaget 
på Bjelland

–Matkonseptetvårterjoganske
kult,mener Fransisca Witsø og 
Kenneth Haugeland.

Egentlig skulle paret flyttet tilbake 
til Oslo, men havnet i stedet på 
Bjellandstrand gård som nytt 
vertskap.

Denne boken er 
470 år gammel

Samler ga bort 
en helt unik 
Kongebibel til 
Tromøy kirke. 

Tromøy
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Side 12-13

HYGGEISKYGGEN:

Superlokalt     
kryssord

AKTIVITETSKALENDER:

Side 23

Superlokal digitalavis

Mange nye 
etableringer

Side 9

Millionstøttetil
fritidsforum

Side 5

LOKALFOTBALL: www.abp-elektro.no
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En viktigere avis
OM LOKALAVISEN:

Trykk: AmediaTrykk 
Utgiver: Lokalavisen Geita - Esben Holm Eskelund  org.
nr. 919 674 377 
Adresse: Fabakkveien 13, 4812 Kongshavn 
Nettsted: www.geita.no 

Tlf. 982 68 194

AVISPRODUKSJON
kontakt@geita.no
Esben Holm Eskelund

ANNONSESALG
Robin Johansson
salg@geita.no

Det siste året har vært en opptur for 
Lokalavisen Geita. Det  begynte som 
en helt ålreit høst. Etter at du hadde 
lest den historiske, første  papir
avisen for Tromøy, i juli i fjor, dabbet 
sommeren litt av. Feriegjestene dro, 
og Tromøy sank tilbake til sin vante 
gang. Det var en kort stund. 

Den store oppturen for Lokalavisen 
Geita startet 16. oktober i fjor, sånn 
rundt kl. ti på formiddagen. Da present
erte Hove drifts og utviklingsselskap 
AS (HDU) for offentligheten at de faste 
campinggjestene på Hove Camping 
ikke fikk fornyet sine kontrakter for 
sesongleie. I samme møte var repre
sentanter for selskapet som i dag er 
kjent som Canvas Hove tilstede. De 
presenterte sine visjoner om salgt av 
hytter til privatmarkedet, gangbroer 
og hytter i trærne og kanskje til og 
med et hotell. 

Den umiddelbare responsen uteble 
ikke fra campinggjestene, som regel
rett følte seg kastet ut av området, som 
har flere tiårs tradisjoner for camping 
med telt, enkle utleiehytter, camping
vogner, «spikertelt» og bobiler.De 
hadde blitt forespeilet at campingen 
skulle rustes opp, men aldri i sine 
villeste drømmer ikke regnet med at 
de ikke skulle få være en del av det.

Kort tid etter at nyheten ble kjent ble 
aksjonsgruppen Bevar Hoveodden 
opprettet. Ikke for campinggjestene 
primært, men i bekymring for hva som 
kan komme til å skje med området, 
som tidligere hadde sterkt vern som 
landskapsvernområde. Plutselig lå 
arealet fylkesmannen ønsket som 
fortsatt landskapsvern vidåpent for 
regulering etter plan og bygningsloven. 

Det fikk mange til å stille spørsmål ved 
hva som egentlig skjedde med vernet 

da Raet nasjonalpark ble opprettet. 
Mange stilte også spørsmål om hva 
som skjedde i styrerommet i HDU, 
ettersom Jan Fasting i Canvas Hove, 
som jo vant konkurransen om utvikling 
av campingen, også satt i styret i det 
kommunalt heleide aksjeselskapet.

Lokalavisen Geita har brukt høsten, 
vinteren og våren på bred dekning 
av saken. Etter å ha klaget til 
Fylkesmannen i Agder i vinter på 
manglende innsyn i HDUs gjøren og 
laden, måtte selskapet motvillig slippe 
informasjon ut i offentligheten. Det 
avstedkom ikke mindre enn to ekstra
ordinære generalforsamlinger i HDU, 
en ordinær og mye politisk forvask. 
For vasken, den er fortsatt ikke ferdig. 

Oppvasken er ikke kommet egentlig 
i gang. I kjølvannet har det politiske 
protestpartiet Hovelista, med opprinn
else på Tromøy, sett dagens lys. Før 
sommeren startet skikkelig, lå partiet 
an til å kunne få flere plasser i bystyret 
i det kommende valget 9. september. 
Det kan bli en riktig så interessant 
ny fireårig bystyreperiode sett med 
tromøybriller på. 

Lokalavisen Geita vil være en digital
avis, som tar samfunnsoppdraget på 
alvor i årene som kommer  følge med 
og stille kritiske spørsmål. 

Da er abonnentene viktige støtte
spill ere. Enn så lenge er det 
abonnenter som bærer økonomien i 
det digitale avisprosjektet for Tromøy. 
Takket være abonnenter og annons
ører, som begynner å få øynene opp 
for den lokale markedskanalen digital
avisen er, er det mulig å drive kritisk 
lokaljournalistikk på, om og for inn
byggerne på Sørlandets største øy.

Tallet har passert 500 registrerte 
abonnenter, og er voksende. Til det 
må rettes en takk til alle avisens lokale 
ambassadører, som snakker varmt om 
hvilket gode produkt avisen er.

Ved 1.000 abonnenter åpnes mulig
heten for å kunne søke staten om 
pressestøtte. Det er et stykke frem,og 
forhåpentligvis nås målet etterhvert. 

Da vil det også være mulig å enga
sjere personer til å drive journalistikk 
for Lokalavisen Geita på Tromøy.

I halvannet år siden oppstarten i januar 
2018 har Lokalavisen Geita deltatt på 
en lang rekke lokale arrangementer, 
møter, tilstelninger, utdelinger, basarer, 
stevner og hendelser. Det handler om 
å være tilstede for å formidle det som 
skjer. Slik kan leserne bli kjent med 
sine nærmiljøer. Det som skjer i nabo
laget, det er viktig for folk! Veldig ofte 
kan du lese om ting og se bildene kun 
hos Lokalavisen Geita. 

Mange ville ikke fått journalistisk 
oppmerksomhet uten lokalavisens 
tilstedeværelse. Når det skjer større 
ting på Tromøy, og det har vært relativt 
ofte det siste året, med både opptakten 
til og nedturen for Hove Music Festival, 
Hovesaken og en lang rekke talent
fulle unge mennesker, løper mediene 
i flokk. 

Lokalavisen Geita er som regel tilstede 
og med egne øyne og ører, ser, hører 
og opplever det som skjer, mens andre 
driver enten skrivebordsjournalistikk 
eller kommer halsende etter og skriver 
om nesten akkurat det samme. Man 
skulle i blant tro at Arendal kommune 
ikke er stort større enn sentrum – og 
Tromøy. Abonnenter på Lokalavisen 
Geita kan regne med å få med seg 
det som er viktig for dem.

Det er mulig å være abonnent på 
avisen både via mobilen, nettbrett og 
PC. Denne papiravisen er et utstillings
vindu for litt av det du kan vente deg!

PS! Flere steder i avisen finner du  
henvisninger med såkalte QRkoder 
(blå firkanter med snodig mønster). 
Disse kan du scanne med smartmobil 
og nettbrett, og få opp den digitale 
artikkelen (for abonnenter). 

 God lesing og god sommer!

Superlokal digitalavis

Lokalavisen Geita arbeider etter Vær Varsom-plakatens 
regler for god presse skikk. Den som mener seg rammet 
av urett messig avisomtale, oppfordres til å ta kontakt 
med redaksjonen. Pressens Faglige Utvalg (PFU) er et 
klageorgan oppnevnt av Norsk Presseforbund. Organet 
har medlemmer fra presseorganisasjon og allmennheten, 
og behandler klager mot pressen i presseetiske spørsmål. 
Adresse: Rådhusgt. 17, Postboks 46 Sentrum, 0101 Oslo. 
Telefon: 22 40 50 40. Telefax: 22 40 50 55.     E-post:pfu@
presse.no

G
GEITA.NO

Du sitter nå med utstillings
vinduet i papirformat for 
Lokalavisen Geita, digital
avisen for Tromøy, i hendene. 
God lesing, og velkommen 
som abonnent du også! 



Vi holder åpent til 26. september

tirsdag, onsdag og torsdag

12.00 - 15.00
Omvisning kl. 12.30

bratteklevskipsverft.no

» Nesten 30 prosent opp-
fatter ikke Raet nasjo-
nalpark som villmark, vi-

ser en brukerundersøkelse 
utført av Norsk institutt for 
naturforsk ning. Rapporten 
er laget på oppdrag fra 
Raet nasjonalpark, og skal 
være en del av grunnlaget 
nasjonalparken bruker for å 
utvikle en besøks strategi 
for området.

Ifølge rapporten, som var 
klar i mars, svarer sju pro-
sent at de opplever hele 
Raet nasjonal park som 
villmark, mens 55 prosent 
svarer at de opplever at 
deler av området er det. 
29 prosent opplever ikke 
områd ene som villmark, 
mens ni prosent av de som 
har svart oppgir at de ikke 
vet. 

Helt i slutten av mai ble skoletil
budet for elever på mellomtrinnet 
som trenger et ukentlig avbrekk 
fra undervisningen i en periode, 
offisielt åpnet. Hovetun er et 
tilbud der elever i hele Arendal 
kommune kan komme én 
dag i uken for en annerledes 
skolehverdag. Tilbudet er et 
spesialtilpasset opplegg for 
elever, der praktisk arbeid og 
opplevelser skal stå i fokus, 
fremfor teoriopplæring.

Vil bety mye 
I mai for to år siden vedtok 
bystyret i Arendal å opprette et 
tilbud for elever med store utford
ringer knyttet til adferdsvansker 
og psyko
sosiale 
vansker, og 
at det skulle 
lokaliseres 
til Hove 
leir under 
ledelse av 
Sandum 
alternative 
skole.
 – Dette 
er et etter
lengtet 
tilbud for 
mellom
trinnet og 
jeg tror 
dette vil 
bety mye, sier skolesjef Øystein 
Neegaard i Arendal kommune til 
Lokalavisen Geita.
Elever fra 5. til 7. klasse i skolene 
i Arendal vil fra mandag til 
torsdag kunne få undervis
ningen sin på et annerledes 
vis. Inntil seks elever kan tas 
imot hver dag og være med 
på friluftsakt iviteter, såing og 
planting, kunst og håndverks
prosjekt  er, matlaging, turer. 
Gjennom lek, aktiviteter og ved 
å være sammen legges det stor 
vekt på sosial trening.

Tidligere barnehage
I lokalene til tidligere Hove 
barne hage har skolen flyttet inn, 
og det var en stolt enhetsleder 
Inger Mari Sørvig, som kunne ta 
med seg både oppvekstsjefen, 
skolesjefen og ordføreren inn på 
tunet. Der fikk de treffe tre av 
elevene som var på plass denne 
dagen, rektor Olav Homdrom, 
lærerne Tor og Kristin og miljø
terapeutene Jarle og Kristin.

 – Det er nesten så jeg får 
lyst til å gå på skolen igjen. 

Gratulerer med ny skole alle 
sammen, sa hun.
Langs veien inn til Hovetun 
sto norske flagg og pyntet vei
kanten. Ved inngangen ventet 
tålmodige elever på at ordfø
reren skulle klippe snora, så 
de kunne komme seg inn. For 
det har tatt tid, med flere runder 

med politisk behandling både i 
oppvekstkomitéen og bystyret.
 – Jeg håper at vi vil lykkes 
med å gi et tilbud for mestring 
og motivasjon, sier Sørvig til 
Lokalavisen Geita.

Veldig takknemlig
Rektor Olav Homdrom har 
jobbet med barne og unge siden 
1990tallet og er veldig fornøyd 
med at det nå finnes et alternativt 
tilbud for opplæring også for de 
yngre elevene. Et tilsvarende 
tilbud for ungdomstrinnet har 
vært i drift som Sandum skole 
siden 1998.
 –  Jeg er veldig takknemlig for 
at Arendal kommune vil satse på 
det sånn tilbud, sa Homdrom.
Han hadde opprinnelig planlagt 
å åpne 1. januar og offisiell 
åpning i mars. Ettersom lærere 
ikke var på plass på det tids
punktet og det ble klart at det 
var oppussingsbehov i lokalene 
og å få spikret det pedagogiske 
innholdet, tok det noe ekstra tid.

Nesten bare gjenbruk
Han kunne fortelle til de 

kommu nale lederne at nær 
sagt alt av inventar er kommet 
fra andre skoler i Arendal, og at 
det er høyt fokus på gjenbruk.
 – Vi har nesten ikke kjøpt noe, 
med unntak av noen PCer som 
vi måtte ha, sa han.
Det mener han er et godt tips til 
også andre skoler og kommu

nale enheter som 
skal fornye seg 
og har behov for å 
møblere eller andre 
ting.
Inne i rommene 
som skolen dispo
nerer er det nesten 
bare det litt slitne 
gulvet, som er noe 
å utsette på. Inne 
i oppholdsrommet 
står et biljardbord 
og sofaen ser ut 
som om den har 
kommet direkte fra 
butikken.

Biljard først
Etter at ordføreren endelig 
fikk klippet snora og erklærte 
Hovetun for offisielt åpnet, var 
det tid for omvisning innendørs. 
Skoleledelsen vartet opp med 
kake og kaffe, og etter en 
geografitest på det gamle tavle
kartet, der Sovjetunionen fortsatt 
eksisterer, valgte ordføreren å 
ta biljardutford ringen fra en av 
elevene.
 – Bare begynn dere, jeg skal 
ta en runde biljard, sa han og 
forsvant ut av kjøkkenet.
Kjøkkenet er et sentralt rom for 
skolen, der elevene lager lunsj 
hver dag og hvor de samles 
over eksempelvis Aftenposten 
Junior, for å snakke om hva som 
skjer rundt om i verden og er i 
nyhetsbildet.

Ikke for alle
De offentlige skolene i Arendal 
skal ha fått tildelt brosjyrer som 
forteller om skoletilbudet på 
Hovetun. Ifølge informa sjonen 
gjelder det tilbudet for elevene i 
de kommunale skolene i Arendal 
kommune. 
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Ordfører Robert C. 
Nordli lot marsipan-
kaken vente og valgte et 
slag biljard først da han 
åpnet Hovetun alternative 
opplæringssted.

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

HOVETUN-ÅPNING: Ordfører Robert C. Nordli valgte å åpne Hovetun 
alternative opplæringssted for mellomtrinnet med et slag biljard, under 
oppsyn av miljøarbeider Jarle Danielsen 
 Foto: Esben Holm Eskelund

Åpnet nytt skoletilbud

Mange tok køva undå æmen
Friluftsrådet Sør regist r erte  imponerende besøks tall i 
uthavna Merdø i 2018. Øya er kjent fra sangen der man 
reiser med kurven under armen. Under et møte om til

rettelegging og tiltak for infrastruktur i Raet nasjonalpark 
i mars i år, kunne daglig leder Geir Henning Waagsnes i 
Friluftsrådet Sør fortelle at det i fjor ble registrert 50.000 
besøk end e på tellepunktet på Merdø.
 – Det viste tell er  en vi har på Merdø, sa han.
Ifølge Waagsnes er det et ønske  fra Frilfufts rådet Sør at 
det anlegges kyststi på øya, samtidig som det blir bedre 
brygge muligheter. Besøkstallet på Merdø har vært økende 
i flere år. Bjarne Hiis i Merdø vel sa under møtet at det er flott 
med tilrette legging på øya, men at det må skje dit folk skal. 
 – 80 prosent av de som kommer til Merdø skal til Grav
ene eller til museet. Der bør tilgjengeligheten til Raet foku
seres. Fra disse stedene er det hundre meter til nasjonal
parken, sa han.
Hiis nevnte at det er en bekym ring blant folk på Merdø  
at den gamle bruksretten losen og losguttene had
de til å gå nesten over «trammen» til folk ikke må bli til 
tilrettelagte stier der store grupper turister passerer. 
 – Hvis det skal flere til Merdø må det tilrettelegges mer. 
Og husk å si at man ikke tar med sykkel, sa han.

TILRETTELEGGING: Ved «ferje og Merdø»bordet satt blant 
andre Sven Einar Knudsen fra Olaf Knudsen AS (ytterst til høy
re),  Bjarne Hiis (Merdø vel/Torungens Venner og Trond Helle 
(Merdø Kafé).  Foto: Esben Holm Eskelund

Lite villskap over Raet

» 

ALTERNATIVE LOKALER: Hovetun er ikke bygget som et tradisjonelt 
skoletilbud, men her skal elevene kjenne seg godt til rette. Til venstre 
enhetsleder Inger Mari Sørvig i Arendal kommune.  



Geita.no4

TORSDAG 25.  JULI
TID OG STED KONSERT PRIS*

DAGSPASS 800,-
11:00 - 13:00
Kanalplassen

BARNESTREET: 
12:00 Konsert med BARE EGIL BAND / AKTIVITETER  

FRI

13:00 - 14:30
Poppes plass

JAZZBRØNSJ: LO COPAPAN ENSEMBLE  (IT) FRI

13:00 - 16:00
Clarion Hotel  
Tyholmen

TALENTSCENEN UNDERSTREET FRI

17:00 - 23:30 
Hovedscenen 
Sam Eydes 
plass

17:00 HALIE
18:30 BLACK DEBBATH   
20:00 GÅTE 
22:00 DELILLOS 650,-

19:00 - 21:00 
Bankgården

19:30  BOKBAD m LEVI HENRIKSEN
21:00 konsert med BABYLON BADLANDS  
(bill. inkl. jam på hotellet)

300,-

19:00 - 23:00
Clarion Hotel  
Tyholmen

JAZZHOTELLET: 
19:00 LA COPAPAN 
20:30 HOT CLUB DE NORVEGE   
22:00  DREAM med EIVIND AARSETH, PAOLO VINACCIA,  

STÅLE STORLØKKEN TRIO (bill. inkl. jam)

300,-

22:00 - 02:00
Clarion Hotel  
Tyholmen

NIGHT SESSIONS: 
22:00 DJ'S TBA  
23:30 JAMSESSION MED HUSBANDET & GJESTER

150,-**

ONSDAG 24.  JULI
TID OG STED KONSERT PRIS*

DAGSPASS 800,-
11:00 - 13:00
Kanalplassen

BARNESTREET:  
PARADE /  konsert med BARE BARN BAND / AKTIVITETER

FRI

12:00 - 13:00
Torvet / Pollen/ 
Poppes plass

STREET PARADE FRI

13:00 - 14:30 
Poppes plass

JAZZBRØNSJ - INDRE TORUNGEN BRASS FRI

16:00 - 17:30
Merdø

VAMP (Buss/ferger (egen billett) fra kl.13:00) 400,-

19:00 - 23:00
Clarion Hotel  
Tyholmen

JAZZHOTELLET: 
19:00 KARL BJORÅ'S APERTURE  
21:00  RYMDEN (NO/ SE) (BUGGE WESSELTOFT,  

MAGNUS ØSTRØM, DAN BERGLUND) - bill. inkl jam

300,-

20:00 - 24:00
Bankgården

HIP HOP SCENEN "IN DA CLUB":  
21:00 LADNERA 48  
22:00 KAMELEN

200,-

21:00 - 22:30 
Arendal  
Kirkegård

KARI BREMNES 425,-

22:00 - 02:00
Clarion Hotel 
Tyholmen

NIGHT SESSIONS:  
22:00 DJ'S TBA 
23:30  JAMSESSION MED SHUSBANDET & BUGGE  

WESSELTOFT, JULIAN BJORÅ & OILLY WALLACE

150,-**

FREDAG 26.  JULI
TID OG STED KONSERT PRIS*

DAGSPASS 800,-
11:00 - 13:00
Teaterplassen

BARNESTREET: AKTIVITETER 
12:00 Konsert med THOMAS F BAND

FRI

13:00 - 14:30
Poppes plass

JAZZBRØNSJ: LILLEGAARD TRAD BAND FRI

13:00 - 16:00 
Bratteklev  
skipsverft

MARITIM & HISTORISK JAZZPIKNIK med  
HOT CLUB DE NORVÈGE  
Båttransport (egen bill.) fra fergekaia fra 12:00

250,-

14:00-16:00
Teaterplassen

TALENTSCENEN UNDERSTREET FRI

17:00 - 23:30 
Hovedscenen 
Sam Eydes 
plass

17:00 ARENDAL BIG BAND / 18:30 LUKE ELLIOT (US) 
20:00   PHIL BATES PERFORM THE MUSIC  OF ELECTRIC  

LIGHT ORCHESTRA  ( UK)   

 22:00 BONEY M FEAT. LIZ MITCHEL (D/JA)

650,-

19:00 - 23:00
Clarion Hotel 
Tyholmen

JAZZHOTELLET: 
19:00 DECOY
21:00  LARS ANDREAS HAUG BAND (bill. inkl. jam)

300,-

20:00- 01:00 
Bankgården

HEADBANGERS 'N' MASH:  
22:00 CAMP ABBY  
23:00 ROCKEBANDET ÆNDAL

200,-

22:00 - 02:00
Clarion Hotel 
Tyholmen

NIGHT SESSIONS: 
22:00 DJ’S TBA 
24:00 JAMSESSION MED HUSBANDET & GJESTER

150,-**

LØRDAG 27 .  JULI
TID OG STED KONSERT PRIS*

DAGSPASS 650,-
12:00 - 13:00
Torvet /  
Poppes plass

STREET PARADE FRI

11:00 - 13:30  
Teaterplassen

BARNESTREET: 11:00 OPERA I PARKEN med INGRID 
VETLESEN  12:30 FORESTILLING med GNIST / AKTIVITETER

FRI

15:00-23:30
Pollen Scene

POLLENKONSERTEN:
14:00 OFFGRID / 15:00 I AM K / 15:45 NICO D 
16:30 ANDREW RIPPER  / 17:15 ISÁK 18:15 RAZIKA 
19:15 VAZELINA BILOPPHØGGERS  20:20 JOHNNY B 
21:10 ONKLP / 22:10 NICO & VINZ  (OBS: Ca. tider)
Barn:
Voksen:
Familie (2+3):

200,-
400,-
800,-

20:00 - 24:00
Bankgården

COUNTRYSCENEN ROTEKTE & STØVETE:  
21:00 COUNTRY HEROES 
22:30 THE NORTHERN BELLE

250,-

21:00-23:00 
Clarion Hotell 
Tyholmen

21:00 ARILD ANDERSEN GROUP (bill. inkl jam) 300,-

22:00 - 02:00
Clarion Hotel  
Tyholmen

NIGHT SESSIONS: 
22:00 DJ’S TBA 
23:30 JAMSESSION MED HUSBANDET & GJESTER

150,-**

Festivalpass for alle dager: 2100,-  Billetter kan kjøpes på ticketco.no eller i døra (1 time før konsert). Mer informasjon på www.canalstreet.no
* Priser inkludert billettavgift  ** Billettsalg bare ved inngangen hvis ledig kapasitet

CANAL
STREET
Magiske øyeblikk på unike steder 

Annonse



Barne-, ungdoms- og familie-
direktoratet (Bufdir) har tildelt 
Tromøy fritidsklubb nær 2,4 
millioner kroner til prosjektet 
Tromøy fritidsforum. Støtten 
fordeles over tre år, og skal 
brukes til tiltak for barn- og unge 
i større bysamfunn. Tilsagnet 
om støtten kom  midten av 
juni, og like før skoleferien ble 
tildelingen markert av politik ere 
og samarbeidspartene i fritids-
forumet. Det skjedde på nye 
Roligheden skole, der flere av 
aktivitetene i fritidsforumet er 
tenkt igangsatt.

Må fange opp flere
 – Tromøy fritidsforum er et 
samskapende prosjekt for å 
skape et heldagsskoletilbud 

på Tromøy. Oppvekstmiljøet 
på Tromøy har de siste årene 
hatt utfordringer. Nå har vi 
fått resultater fra Ungdata og 
tilstands rapporten underbygger 
også tallene fra elevundersøkel-
 sen, sa FAU-leder Ellen 
Knudsen til politikerne.
Hun kunne fortelle at både 
Trauma og Tromøy IL samt 
skolene har gjort tiltak for å 
gjøre noe med problematikken, 
men at det er behov for å fange 
opp flere.
 – Vi vet at det å få et bedre 
fellesskap og bidra til at flere blir 
sett, gir et bedre oppvekstmiljø, 
sa hun.

Ble løftet av bystyret
Knudsen mener en trygg 
skolehverdag og et fullverdig 
fritidstilbud. Hun er svært glad 
for at politikerne satte pro-
sjek tet fra Tromøy fritidsforum 
øverst på prioriteringslista da 
direktoratet åpnet for søknader 
om støtte. Det gir penger til en 
lønnet prosjektstilling som skal 
jobbe med oppvekstmiljøet for 
barn og unge på Tromøy i tre år. 

Glad for langsiktighet
Ordfører Robert C. Nordli (Ap) 

gir ros til initiativta-
kerne på Tromøy 
for å ha satt i gang 
prosjektet og at 
det er helt riktig 
at det kommer fra 
grasrota, fremfor 
et vedtak i bystyret 
om å sette i gang.
 – Det må komme 
undenfra. Bystyret 
som organ har ikke 
på skoene som 
trykker, og derfor 
er det veldig viktig 
med erfaringsut-
vekslingen som 
dere er ute etter, sa 
han og oppford ret 
til kontakt med 
kommuneadmin-
istrasjonen.

Nordli la til at han 
er glad for at pro-
sjektet får støtte 
i tre år, noe som gir rom for å 
både prøve og feile og ikke 
minst ha langsiktig tankegang. 

Han ga også skryt til regje-
ringen for å ville gjennomføre 
Reykjavik-prosjektet, og 
har valgt Arendal som 

pilotkommune for å gi støtte til 
ett gratis fritidstilbud til barn og 
unge.
 – Vi driver nå å se på hvordan 
vi skal innrette dette, og det tror 
jeg blir et godt bidrag på toppen, 
men det må administreres under 
fra, sa han.
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FRITIDSFORUM: Politikerne står sammen med frivilligheten og skolene på 
Tromøy, som legger grunnlaget for Tromøy fritidsforum. Fra venstre: Espen Årsbog 
(Sandnes FAU), Siri Olsen og Anette Hem Johnsen (Traumas mødreforening), Ro-
ligheden-rektor Hans Georg Toreskaas, Sandnes-rektor Synnøve Solheim Peder-
sen, Einar Fredriksen (Tromøy fritidsklubb), Geir Fredrik Sissener (Høyre), ordfører 
Robert Cornels Nordli (Ap), Kristoffer Lyngvi-Østerhus (H), Pål Koren Pedersen (V), 
FAU-leder Roligheden Ellen Knudsen og Camilla Røed (Tromøy frivilligsentral).   
 Foto: Esben Holm Eskelund

Får 2,4 millioner kroner til fritids-
forum for barn og unge på Tromøy

Les hele artikkelen (abo):

Politikerne sto i kø for 
å gratulere Tromøy 
fritids klubb, FAU-ene 
og Tromøy frivilligsentral 
med statlige prosjekt-
midler til fritidsforum.

Arild Aasen
Prosjektansvarlig 
Mobil: 97 58 67 30
arild.aasen@sormegleren.no

Tor Jan Endresen
Eiendomsmegler MNEF
Mobil: 40 40 80 21
torjan@sormegleren.no

Bygg D, C , B og A speiler seg i Lillepollen

I Bryggebyen kan du bo urbant og sjønært. Vi har
ledige leiligheter i alle bygg, størrelser og prisklasser. 
Kjøp bolig nå, og gi den ditt personlige preg. 

Finn din leilighet på bryggebyen.no
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Nyt sommeren her 
fra 2021



Fra 24. juni endret Agder 
Kollektivtrafikk (AKT) på rute-
tilbudet på Tromøy. De to 
busslinjene 102 og 103, som 
har kjørt på henholdsvis veste-
renden og østerenden skal nå 
kjøre motsatt. Det er en liten 
detalj i det store bildet, der kol-
lektivtilbudet til Hastensund 
synes nærmest å bli utradert. 
Fra å ha hatt sju daglig 
avganger fra Hastensund, 
kuttes rutetilbudet til én avgang 
på morgenen på hverdagene 
utenom skoledager. Ifølge 
innbyggere som spontant pro-
testerte mot omleggingen er 
ca. 400 innbyggere fra Kvia til 
Hastensund rammet.

Bestillingstransport
I et møte i fylkestuvalget kort 
tid etter at protesten hadde 
blitt fanget opp av politikere, 

inform erte AKT fylkesutvalget 
at det skal innføres bestillings
transport på strekningen.
Administrerende direktør Siv 
Viken i selskapet fikk kritikk 
av blant andre ordføreren i 
Arendal, da formannskapet 
i bystyret ble orientert om 
endringene. Robert C. Nordli 
(Ap) er skeptisk til at bussbe-
hovet skal bli løst ved at man 
må ringe for å bestille transport. 
 – Det høres forlokkende ut, 
men dere bør se dere rundt og 
få erfaringer her og der før dere 
setter i gang. Når det gjelder 
Hastensund er det uheldig at de 

mister tilbudet. De burde hatt et 
bedre busstilbud, sa han.
Viken svarte at kollektivtil-
budet på Tromøy blir bedre 
for det store flertallet, mens et 
mindretall får et dårligere tilbud. 
 – Jeg skjønner at 
folk reagerer. I et over-
ordnet perspektiv håper 
vi de skal se at kollektivtil-
budet blir bedre, sa hun. 
Responsen fra de berørte inn-
byggerne er at de ikke finner 
seg i den omfattende endringen. 

Søndagsrute og ferje
AKT sine omfattende endringer 

av tilbudet på Tromøy øst er 
gjort for bedre trafikkflyt på 
fellesstrekninger andre steder 
i kommunen. Det betyr blant 
annet hyppigere avganger fra 
Skare. I tillegg er det gjort plass 
til tre daglige søndagsavganger 
til  Tromøy øst, samt at buss 
og ferje skal korrespondere 
på Skilsøy. Endringen på vest-
siden er et svar på et forslag 
fra Kristoffer LyngviØsterhus 
(H) som etter flere runder fikk 
fylkestinget med seg på å finan-
siere koblingen mellom buss og 
ferje. LyngviØsterhus er ikke 
bare fornøyd med resultatet. 

 – Det er en skuffende ting 
og det er at bussen slutter tidli-
gere, med siste avgang 22.15. 
Det må AKT ta tak i. Jeg synes 
det er veldig gøy at bussen nå 
kommer ned til ferjen, og vi må 
nå kjappe oss og få på plass en 
felles billettløsning, sier han til 
Lokalavisen Geita.
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Byggpartnere AS 

Olav Magne Andersen tlf. 48 02 97 59 oma@byggpartnere.no
John Peder Johnsen tlf. 90 09 65 94 johnpeder@byggpartnere.no

Saltdalshytta AS

Stein Glemmestad  Tlf. 90 98 63 34  sg@saltdalshytta.no
Kontor: Strøket 8, 1383 Asker

KONTAKT

NÅ HAR DU SJANSEN TIL Å REALISERE  
HYTTEDRØMMEN VED SJØEN PÅ TROMØYA! 

Nøkkelferdige hytter fra kr. 2 000 000,-

Ta turen 
innom oss 
i sommer!
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I juni kom søndagsrute 
og kobling til ferja tilbake 
til Tromøy. Samtidig 
er busstilbudet til 
Hastensund lengst øst 
nærmest utradert.

Store endringer i kollektivtilbudet

AKT-PROTEST: Et stort antall innbyggere øst på Tromøy reagerer kraftig på at Agder kollektivtrafikk mer eller mindre utraderer buss
tilbudet som har vært til Hastensund. Foto: Esben Holm Eskelund

Følg busskonflikten (abo):



Hva som er årsaken til at 
Tromøy kirke ikke kjøpte bibel-
utgaven etter pålegg fra den 
dansk-norske kongen, som sto 
bak reformasjonen i Danmark-
Norge, er ukjent. 1. pinsedag 
kom endelig en original 
versjon av bibelen, som 
det bare skal ha blitt sendt 
96 eksemplarer  av til 
hovedkirkene i Norge. 
 –  Kanskje hadde de ikke 
råd til det, men nå kommer 
den på en måte hjem hit 
den skulle kommet for 470 
år siden, så det kan aldri 
bli for sent, sier Ottar W. 
Moen til Lokalavisen Geita. 
Det skal i dag bare  finnes 
rundt  160 kjente eksem-
plarer av opplaget, som 
var på 3.000 bibler i 1550. Ifølge 
giveren er det bare rundt 50 
eksemplarer i Norge. Ti er i eie 
av norske kirker, mens 8-9 er i 
privat eie.
 
Middelalderkirke 
Tromøy kirke er en av landets 
aller eldste. Berit Moen mener 
det gjør at kirken også fortjener 

en gammel bibel. Gjennom de 
siste 30-40 årene har mannen 
hennes, tidligere direktør for 
sykehuset i Arendal og kom-
munestyrerepresentanten i 
daværende Tromøy kommune, 
hatt stor interesse for å samle 
gamle bibler. Originalutgaven 
i dansk-norsk språkdrakt av 
Christian IIIs bibel kjøpte han for 
flere tiår siden fra et antikvariat 
i Danmark. I 1837 var bibelen 
kirken nå har fått, eid av Nicolay 
Jørgensen Skoven, fra Ulsted øst 
for Aalborg i Danmark, ifølge opp-
lysninger Moen har funnet frem til.  
 – Nå er vi så glade for at den får 
et trygt og godt hjem her, sier han. 
I forbindelse med at han i fjor ble 
syk, kom spørsmålet om hva som 
skulle skje med det verdifulle 

objektet. Jo mer han vurderte, 
jo klarere ble det at bibelen skulle 
tilbys Tromøy kirke, som umiddel-
bart sa ja til å ta den imot.

Skal være synlig
Det var et spontant ja fra 
menighetsrådet, uten at 
det egentlig var en plan for 
hvordan gaven skal forvaltes. 

– Vi skjønte fort at dette er såpass 
verdifullt at denne må vi ta vare 
på, så nå må vi legge en plan i 
samarbeid med Riksantikvaren 
og noen som kan utforme en 
eller annen type ivaretakelse 
her i kirken, sier leder av menig-
hetsrådet, Astrid Saudland. 
Hun forteller at menighetsrådet 
allerede har påbegynt arbeidet 
med å finne en best mulig 
løsning. En forutsetning som er 
gitt er at bibelen skal være synlig 
i kirken og ikke legge bortgjemt 
i en arkivskuff på museum. Her 
kommer Aust-Agder Museum og 
arkiv, Kuben Arendal inn i bildet, 
der bibelen kan oppbevares i 
100 år eller inntil en løsning er 
på plass i Tromøy kirke, som 
sikrer den. Når hundreårsavtalen, 

som ble inngått 
i april, løper ut 
tilfaller nemlig 
eiendomsretten 
museet om 
ikke avtalen er 
sagt opp eller 
reforhandlet 
før den tid. 
 – Hvis ikke vi 
henter den før 99 
år er den Kubens 
eie, men det skal 
vi selvfølgelig 
klare, garanterer 

sogneprest Lars Peder Holm.
Han tok imot gaven i pinse-
dagsgudstjenesten på vegne 
av kirken og menigheten, og 
takket hjertelig for gaven på 
kirkekaffen i kapellet etterpå. 

 – Tusen takk begge to for en 
fantastisk gave! Nå kommer den 
hjem, sa han.
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KONGEBIBEL: Sogneprest Lars Peder Holm (t.v.) og leder av menighetsrådet, Astrid Saudland (t.h.) kunne 
stolt ta imot den helt spesielle bibelgaven fra ekteparet Ottar W. og Berit Moen i pinsehelgen. 
 Foto: Esben Holm Eskelund

Nå har de 100 år på å 
gi den en plass i kirka
I 1550 ville Kong Christian 
III at alle kirker skulle ha 
hans bibelutgave. Nær 470 
år senere er den endelig 
på plass i Tromøy kirke, 
takket være en privat 
gave fra samleren Ottar 
W. Moen og kona Berit.

Hove Music Festival skulle igjen sette Tromøy på plaka-
ten som internasjonal musikk scene. Nyheten om gjenopp-
livningen på Hove kom i november i fjor. Gjennom flere 
måneder var det 
ganske stille rundt 
festivalprosjektet, 
frem til februar i år 
da en håndfull nor-
ske artister ble slup-
pet. Bare ni dager 
før festivalen skulle 
vært arrangert i slut-
ten av juni valgte 
styreleder Brynjar 
Løkke i Sea side  
Productions AS å gå til skifteretten og be om at selskapet 
måtte slås konkurs. Da ble det kjent at det kun var solgt ca. 
3.600 billetter og at festivalen allerede hadde opparbeidet 
seg en gjeld på åtte millioner kroner. Det var en tung dag 
både for ansatte og festivalsjef Marius Amundsen, 19. juni, 
da det ble klart at nedriggen kunne starte før man i det hele 
tatt var kommet skikkelig i gang.

 I MÆGEN ...
FIKK 470 ÅR GAMMEL GAVE: 

BIBELHISTORIE: Under markeringen orienterte Ottar W. 
Moen om historien bak den helt spesielle bibelutgaven. Den-
ne kan du høre i den digitale utgaven av denne artikkelen.
 Foto: Esben Holm Eskelund



I begynnelsen av juni markerte 
Landsorganisasjonen for 
Romanifolket, i samarbeid 
med Lions Tromøy og Tromøy 
historie  lag de båtreisendes 
historie. Markeringen ble 
holdt på Gjerstadholmen i 
Tromøysund, som spiller en 
svært sentral rolle i  historien 
fra det gamle, norske bonde-
samfunnet. På holmen ble 
det for fem år siden satt opp 
en minne plak ett, fordi holmen 
var et ettertraktet tilholdssted 
for det båtreisende folket. 
På Gjerstadholmen fikk de 
reisende ly for vær og vind, 
og var en øy som var et kjent 
tilholdssted, møteplass, hvile- 
og spisested for de reisende 
på sjøen, en epoke som tok 
slutt i 1970, da de siste båt-
reisende i Norge gikk på land. 
 
– Plakaten ble satt opp for å 
hedre minnet etter en kultur som 
er blitt borte. Siden har minne-
plakaten stått her og vært et 
symbol på det som skjedde her 
for mange, mange år siden, sa 
Rune Holanger i Lions Tromøy 
da han talte til de tjuetalls frem-
møtte. Han var initiativtager og 
leder av komitéen som jobbet 

frem minnesmerket, som ble 
avduket 7. juni 2014 med ti 
ganger så mange deltakere.

Mange forestillinger
Holanger sa han ønsker 
seg enda flere slike minnes
merker langs kysten. 
 – Det er 
mange tanker 
som farer 
gjennom folks 
hoder når 
man snakker 
om båtrei-
sende eller 
fanter. Både 
på godt og 
vondt, men 
det er helt 
klart at den 
kulturen brakte 
mye bra med 
seg også rundt 
på gårdene 
på Tromøy, 
sa han. 

Holanger 
fortalte at han 
lærte tidlig fra 
sin slekt om 
hvor viktig 
det var da 
fantene kom 
inn og gjorde 
gårdsarbeid, 
hjalp til med 
slåtten og 
slike ting. Å 
være fant 
var likevel 
ikke bare lett. 
 – Noen steder ble de ønsket 
velkommen, andre steder ble de 
dessverre jaget. Vi har reist min-
nesmerket som en plass hvor 
alle skal føle seg velkommen og 
tenke på dette som en positiv 
del av vår kystkultur, sa han. 

70 års dagboknotater
Tilstede på markeringen 
var også Tormod Vågsnes, 
en av grunneierne av 
Gjerstadholmen. Han fortalte 
om sin fars engasjement for 
fantene, både som gårdbruker 
og som stortingsrepresentant.

– Han skrev dagbok i 70 år, fra 
1935 til 2005. Allerede i 1935 
beskrev han et besøk av de 
risende hjemme på gården 
på Vågsnes. Gjennom linjene 
har jeg lest at det oppsto noe 
mer enn bare enn et besøk, 

noe min bestemor, som var 
en streng dame, ikke synes 
var særlig greit, sa han. 
På 1930- og 1940-tallet 
var båtreisende ofte på 
gården på Vågsnes. 
 – Det sies at min bestemor 
hadde lite sans for de, men for 
bestefar var det motsatt. Pappa 
kom en gang med et forslag om 
at de måtte jo kunne ligge inne 
og ikke på låven, men da hadde 
visst bestemor eksplodert for det 
var ikke noe særlig bra, sa han. 
Vågsnes fortalte videre at det 
også pleide å ligge fanter i båter 
både i Seilkilen og Båtvik, like 
i nærheten av Gjerstadholmen 
på vårparten. Dagboknotatene 
vitner om et arbeidssomt folk. 
 – De var  med i slåtten, de tok 
opp poteter og flere av de var 
flinke til å smi, sa han.
Han synes det er vanskelig å 
forstå at mange så på fantene 
som kjeltringpakk, slik hist-
orien gjerne vil fortelle oss.  
 –Det var sikkert noen lang-
fingra blant de, men det er 
det forsåvidt blant veldig 
mange folkeslag. At det er så 
mye hjerterått synes jeg er 
vanskelig å skjønne, sa han. 

Beholdt kontakten
Ifølge Vågsnes inneholder dag-
boknotatene en rekke navn på 
personer, som bestefaren holdt 
kontakt med gjennom hele livet.
 – Da han kom på Stortinget 
var noe av det han jobbet med 
på både 70- og 80-tallet at dette 
folket skulle få en oppreisning.
Først i 1998, for 21 år siden, tok 
den norske staten et oppgjør 
med behandlingen roma-
nifolket fikk i tiden tilbake til 
1850. Da fikk taterne status 
som nasjonal minoritet, 
med virkning fra året etter. 

 – Det er ganske skrem-
mende. Jeg har lest en del og 
ble ganske skremt og skuffa. 
Kanskje aller mest over hold-
ningen kirka hadde. Det gikk ut 
på at de skulle fornorskes og 
at kulturen skulle drepes, for å 
si det brutalt. Der ble de fleste 
midler tatt i bruk, også dette med 
tvangssterilisering, som pågikk 
helt til 1970! Det bør være en 
tankevekker for mange, sa han.  

– Trist lesning
I 2015 ble det offentlig-
gjort en offentlig utredning 
(NOU) av norsk politikk 
overfor taterne/romanifolket. 
Dokumentet på 150 sider ble 
lest med interesse av Vågsnes. 
 – Det var egentlig trist å lese, 
men også nyttig for da får du 
et bilde av at dette gjelder ikke 
bare tatere, men alle urfolk og 
hvordan de er blitt behandlet 
av storsamfunnet, sa han. 
Grunneieren kunne ikke 
legge fra seg Krf-politikeren 
helt på Gjerstadholmen 
denne dagen i juni. 
 – Vi står i samme posisjonen i 
dag. Vi får nye landsmenn, som 
kommer med sin kultur, men vi 
forventer at de skal bli som oss. 
Vi har noe av den samme pro-
blematikken i dag, sa han.

Fra flere steder
Tilstede på markeringen var 
også May Lill Ljostad. Hun er 
barnebarn av John Ljosdal fra 
Birkenes. Han er kjent for å ha 
skrevet visa «Gryta hennar 
mor», som raskt ble en av de 
mest kjente tatervisene.  Hun 
satte pris på å være tilstede på 
Gjerstadholmen, dit også til-
reisende fra både Vestfold og 
Vest-Agder hadde funnet veien.
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Markerte fantefolkets historie 
på Gjerstadholmen

FANTENES HOLME: Landorganisasjonen for Romanifolket arrangerte femårsmarkering for minneplaketten som er satt opp på Gjerstadholmen til minne om de båtreisende. 
Arrangementet fant sted i juni i samarbeid med Lions Tromøy og Tromøy historielag. Foto: Esben Holm Eskelund

 
ESBEN HOLM ESKELUND
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– Vi har noe av den 
samme problematikken 
i dag. Vi får nye lands-
menn, men vi forventer 
at de skal bli som oss, sa 
grunneier og Krf-politiker 
Tormod Vågsnes i sin 
minnetale om de båtreis-
endes historie.

INITIATIVTAGER: Rune Holanger i Lions Tromøy 
fortalte om sin rolle i å etablere det faste minnesmer
ket på Gjerstadholmen. Foto: Esben Holm Eskelund

FANTESLEKT: Landorganisasjonen for Romanifolk
et i Agder, representert ved Tommi Simonsen og May 
Lill Ljosdal. Foto: Esben Holm Eskelund



På Tromøy var det i fjor 13 
samlinger i Tromøyhallen, der 
trening, andakt og frukt var 
trekkplasteret. Ifølge årsrap-
porten fra menigheten er tilbudet 
helt gratis å være med på, men 
det oppfordres til å betale kon-
tigenten slik at Krik-laget kan få 
driftsstøtte.

Jevn økning
Gjennom 2018 har fritidstilbudet 
opplevd en økning i bruken.
 – I kalenderåret 2018 så Krik 
en jevn økning i antallet som 
dukket opp på samlinger, som 

har variert fra 10 til 30 stykk, 
heter det i rapporten.
Og ungdommene som kommer 
til, har ikke nødvendigvis en 
tilknytning til menigheten i det 
hele tatt.
 
Utenfra menigheten
 – Vi ser med glede at Krik 
trekker inn flere ungdommer vi 
ikke finner ellers i menighetens 
ungdomsarbeid, og tror dette 
betyr at Krik skaper en «nisje» 
der noen ungdommer som ikke 
går fast i menighetsarbeidet 
likevel opplever at det er godt og 
«trygt» å dille opp, skriver styr-
leder Nicolas Bech i rapporten.
Det omtales også i positive 
ordelag at Krik ser ut til å treffe 
både gutter og jenter i forskjellig 
alder.

Kristen idrettskontakt 
(KRIK) trekker ung-
dommer også utenfra 
Tromøy menighet.

IDRETTSTILBUD: Fritidstilbudet KRIK Tromøy opplevde økning i 
2018 på samlingene i Tromøyhallen 
 Foto: Esben Holm Eskelund

Fra 1. januar i år til utgangen 
av juni er det startet 
opp 149 virksom heter i 
kommunen. Det viser tall fra 
Brønnøysundregisteret. En 
gjennomgang Lokalavisen Geita 
har gjort, viser at 25 av disse 
nye etableringene har tilknytning 
til Tromøy. Enten ved at de er 
geografisk plassert på øya, eller 
har daglig leder eller styreledere 
som har bostedsadresse på 
Tromøy. Flesteparten av virk-
somhetene er aksjeselskaper.

Startet klesbutikk
En av virksomhetene som er 
helt nye, er klesforretningen 
Morten Gundersen har åpnet 
på Tromøytunet. Han forteller 
om stor pågang og svært god 
omsetning under åpningsdagen 
for det nye butikktilskuddet i juni.
 
Ulike typer
Det er etablert både virk-
somheter relatert til båt, 

bil, konsulentttjenester, 
salg- og handel og håndverk-
stjenester. Gjennomgangen 
viser også registrering av flere 
holdingselskaper.
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25 etableringer

Se virksomhetene (abo):

VI HJELPER DEG!

Sanering  / Forebyggende

Stokkmaur | Biller | Husbukk | Sopp | Råte 

ALT INNEN SKADEDYRKONTROLL

Ring lokalt til Tor Ole Dalen

GRATIS OG UFORPLIKTENDE BEFARING

Kakerlakker | Veps | Fluer
Mus | Rotter | Duer

37 02 47 90 | 906 57 906

ÅPNET KLESBUTIKK: Morten 
Gundersen er en av de som har 
etablert virksomhet på Tromøy de 
siste halve året.   
 Foto: Esben Holm Eskelund

Siden januar er det 
startet opp 25 virksom-
heter i Arendal med 
tilknytning til Tromøy. 

Jevn økning for 
Krik på Tromøy Barnekoret Mini-Sing 

er nominert som ny 
kandidat til frivillighets
prisen i Arendal kom
mune for 2019. Like 
før sommerferien be
handlet formannskapet 
i Arendal nominasjone
ne. Hvem politikerne 
eventuelt har bestemt 
seg for å tildele prisen 
til i år kan måtte ven
te helt til frivillighets
dagen, som i år er 5. 
desember.

 I MÆGEN ...

Forfatter Anne-Marie 
Falck er nominert som 
ny kandidat til kultur
prisen i Arendal kom
mune for 2019. Hvem 
politikerne eventuelt 
har bestemt seg for å 
tildele prisen til i år, blir 
ikke kjent før ved en 
passende kulturell eller 
høytidelig anledning. 
Falck, som nylig ga ut 
bok om Tromøy kirkes 
historie, ble nominert 
av Sigmund Ekhoun
gen, som er styreleder 
i AustAgder musem – 
og arkiv.
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Mandag - Fredag
09.00 - 20.00

Lørdag
09.00 - 16.00

TAKK FOR TILLITEN!! SUKSESSEN
FORTSETTER!

Lorem Ipsum
TUR-/FRITIDS-BUKSE 

FRA MOVE ON

NÅ UTROLIGE!!

299,-
Før 1.099,-

Med 4-veis stretch, glidelås i 
siden, tynn og lett kvalitet, god passform!

NYE MODELLER ANKOMMET, FLERE Å VELGE I

BOXER!
ALLE BOXER-SHORTS

BLEND
ARCTIC NORTH

&
PAPA LOU

Før 299,-

NÅ KUN

99,-BESTSELGER!
PAPA LOU

NÅ KUN
100,-

Jogge-bukse med print. behagelig 
med god passform. Basic bukse
som passer mange.

    
farger!

4
JOGGEBUKSE

Vi fører både dame- og herremodell



Egentlig var både Francisca 
Witsø og mannen Kenneth 
Haugeland innstilte på å 
flytte tilbake til leiligheten i 
hovedstaden da Hans Petter 
Klemmetsen i Smag & Behag 
ringte sin tidligere kjøkken-
sjef i Grimstad. Unni og Jon 
Ramsvatn på Tromøy var på 
jakt etter noen som kunne ta 
over driften av restauranten 
og selskapslokalene ved 
Bjellandstrand, som de har 
drevet i fjorten år. Klemmetsen 
mente paret, med sin lille datter 
på elleve måneder, ville passe 
perfekt til oppgaven å drive 
Smag & Behag Bjellandstrand. 
Dermed kjørte flyttebilen til 

Tromøy og kårboligen på 
Bjellandstrand gård i stedet.

Et paradis
– Vi kom fra Lyngdal og var vel 
egentlig på vei tilbake til Oslo, 
men dette er jo et paradis på 
jord, sier Witsø.

Haugeland henger over grytene 
på det lille kjøkkenet og holder 
på å lage dagens utvalgte 
rett. Feriemodusen har så vidt 
begynt å sige inn over øya. 
Paret har merket at antallet 
lunsj gjester til Bjellandstrand, 
som er godt kjent for sin 
rosehage og strandhage, 
begynner å ta seg opp.
 – Det har vært 
ålreit i dag da, sier 
Haugeland. 
Han får det plut-
selig enda litt mer 
travelt inne i det 
varme kjøkkenet, 
med en piggvar 
som ankommer og 
må fileteres. 

Franciska har i tillegg til erfaring 
fra restaurantbransjen også 
jobbet med kommunikasjon. 
Hun hadde planer om å ta opp 
tråden i Oslo. Men muligheten 

til å gjennomføre en gammel 
drøm ville hun ikke la gå fra 
seg, når den bokstavelig talt 
kom rekende på ei fjøl.

 – Vi har jo snakket om at det 
ville vært gøy å kunne jobbe 
sammen, og det er litt kult at vi 
nå får lov å gjøre det her. Vi har 
vært veldig heldige, mener hun.

Kortreiste råvarer
Fra Tromøy potet og gulrot 
får restauranten forsyninger 
en gang i uka. Mer kortreist 
er det knapt mulig å kvalitets-
produktene. Det er nesten så 
produsent Øystein Fredriksen 
kan komme med leveransen på 

sykkel. Også et 
godt samarbeid 
med Hesnes 
gartneri i 
Grimstad 
nyter gjestene 
godt av på 
Smag & Behag 
Bjellandstrand. 
Ifølge Witsø får 
de derfra tak i 

en rekke urter og grønnsaker, 
som man vanligvis ikke finner 
i butikken. Prikken over i-en er 
likevel det enda mer kortreiste 
– det som dyrkes på egenhånd 

i strandhagen, som Ramsvatn 
fortsatt holder orden på.
– Vi er veldig opptatt av de 
fantast iske råvarene her ute. 
Det er utrolig gøy å gå ut og 
plukke grønnsaker og urter, 
sier hun.
Witsø nyter tanken på at hun 
omtrent bare trenger å gå rett 
ut av døren for å sanke ramsløk 
og hyllebærblomst. 

Endret menyen
Witsø forter seg inn på 
bakrommet og 
finner frem en 
fennikelurt. Det 
ligner dill, men 
er en langt mer 
intens smaks-
opplevelse. Hun 
drar frem et stort 
syreblad.
 – Vi ønsker å 
dra hagen mer 
inn i konseptet 
vårt inne. Vi synes det er gøy 
med ulike vekster man ikke får 
tak i så lett andre steder, for-
tell er hun.
Jordsmonnet på Bjellandstrand 
er perfekt for flere mer eksot-
iske vekster. Om noen år står 
kanskje Tromøy-asparges på 
menyen.

–  En plante trenger tre til fem år 
før den bærer asparges, fortell  er 
Haugland.

Bjellandstrand gård har i mange 
år vært kjent for sin søndags-
buffet. Det nye driverparet vil 
også tilby buffet i blant, men i 
ny drakt. På utvalgte søndager 
i sommer vil de for eksempel 
tilby utendørs grillbuffet med 
kjøtt, fisk og det som hører 
med. Gårdskaféen fortsetter 
med smørbrød, vafler og 

hjemmebakte 
kaker, varme 
og kalde 
lunsjretter. 
Ettersom 
restaurant en 
ligger en drøy 
sjøsprøyts 
avstand til 
havet, er det 
naturlig å tilby 
ulike typer 

fiskeretter. 
 – Fisk, fiskesuppe, dagens 
vegetar og vi skal alltid ha et 
alternativ til barn, som fiske-
grateng eller fiskekaker, sier 
hun.
De ferske restaurantørene på 
Tromøy ønsker også å satse på 
mer vin og øl til maten.
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Perfekte rammer 
for kreativitet

– Matkonseptet vårt er 
jo ganske kult, mener 
Fransisca Witsø. 
Sammen med mannen 
Kenneth Haugeland 
falt hun pladask for å 
skape smak og behag 
på Bjellandstrand gård. 

BJELLANDSTRAND GÅRD: 
Francisca Witsø og Espen Haugeland 
har overtatt driften av Bjellandstrand 
gård for matsenteret Smag & Behag. 
Hovedplanenderesvaråflyttetilbake
tilOslo,menkunne ikke laværeåbli
tromøygeiterdamulighetenforåkunne
drive noe sammen plutselig åpnet seg.
  
 Foto:EsbenHolmEskelund

Bakt egg, vegetar

Pannestekt lysing

SOMMER PÅ BJELLANDSTRAND GÅRD:
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Bli med ut i hagen i digitalutgaven av           
artikkelen (abo):

STRANDHAGEN: Å kunne gå i strandhagen 
og sanke urter, som hyllebærblomst, bær, 
grønnsaker og frukter er ikke alle restauranter 
forunt.

GODE RÅVARER: Haugeland og Witsø er opp-
tatt av kortreiste, kvalitetsråver. Det finner de 
blant annet på Tromøy. Her legges en tallerken 
med pannestekt lysing, smørsaus, smørdampet 
purre, smørstekt gulrot. krondill og rogn fra rogn-
kjeks.

SOM I SKAGEN: Kunstner Ellen Marie 
Hisdal har atelier og utstiling på gården 
i sommer, og kan ikke få gitt nok skryt 
til de unge, nye driverne av stedet hun 
er så glad i. Hun mener det er unikt å 
kunne sitte her, male og treffe kunst
interessert e, nesten akkurat som i dan-
ske Skag en. Også kunstner Ingunn 
Melbye stiller ut på Bjellandstrand gård 
i sommer.

– Godt drikke hører med til 
maten, og vi vil tilby noe på 
flaske og noe på glass. Og det 
skal være drikke vi selv kan stå 
inne for, sier hun. 

Det er nok et stykke igjen til 
distriktet får gode vinprodu-
senter, men lokale bryggerier 
flere steder på Sørlandet er 
leverandører. Også for de som 
vil ha godt drikke uten alkohol, 
har Witsø anbefalingen klar, med 
hjemmeprodusert hyllebærsaft 
eller brus fra en liten brusfabrikk 
i Grimstad.

Eget bakeri
Da Lokalavisen Geita var innom 
helt i begynnelsen av juli, skulle 
gårdens ferske baker ha vært på 
plass. Det var han ikke. En geo-
grafisk forvillelse sendte bakeren 
fra København på omvei.
 – Han skulle vært her i går, 
men han hadde kjørt til Arendal 

– i Sverige! flirer Haugeland.
For å få frigjort tid til matkon-
septet er bakeren hentet inn 
for å ta seg av blant annet 
gjærbaksten. Både til maten 
og som bestillingskonsept hvor 
sultne mager kan ringe for å 
bestille ferske surdeigsbrød, 
for eksempel.
 – Han skal stå for bakervarene 
til restauranten, så kan kjøkkenet 
lage egen mat, sier Kenneth.
For en kokk som har sitt hjerte 
på tallerkenen er deigen egentlig 
bare litt bryderi. Det å drive 
restaurant og selskapslokaler 
med stadige forespørsler, krever 
å perfeksjonere i alle ledd.

Åpent på kveldstid
I løpet av sommeren er det 
planer om å holde åpent noen 
kvelder midt i uka også, slik at 
man kan nye Bjellandstrand 
gård også når solen står lavere 
på himmelen. Utover høsten 

planlegges arrangementer og 
temakvelder, som Winemakers 
dinner. Witsø har også tenkt å 
arrangere en norsk høsttakke-
fest, hvor langbordet dekkes i 
eplehagen. En endelig dato er 
ikke satt.
 – Da kan man booke plass 
og sitte til bords med folk man 
vanlig  vis kanskje ikke prater 
med, sier hun. 

Den to år gamle Gulrotfestivalen 
lover paret å ikke rokke ved. I 
september i fjor samlet arrange-
ment  et rundt 2.000 besøkende 
til gården, hvor lokale lag, 
foreninger og virksomheter får 
vise seg frem og gulroten blir 
bejublet. Denne sommeren 
satser vertene på å ha maten 
varm seks dager i uka frem til 
og med andre uken i august. Da 
regner de med at lavsesongen 
treffer, og det er på tide å trappe 
ned til søndagsdrift.

 VERDT Å LESE ...

Tromøy-forfatter Miree 
Abrahamsen ga i vinter ut 
boken «Sjamanen i stjer-
neregn, en reise til Asias 
sentrum». Hun forteller om 
en svært krevende skrive-
prosess. Søk opp artikkelen 
på geita.no.

Tromøy-forfatter Margaret 
Anker lanserte i vår sin nye 
barnebok om «Sølve Fiske-
sprett». Naturen og havet 
på Tromøy er utgangspunk-
tet for hennes nye historie. 
Søk opp artikkelen på geita.
no.

Tromøy-forfatter Øystein 
Tjentland debuterte som 
romanforfatter for ungdom i 
vinter, med boken «Utegym 
i minusgrader». Historien 
har ingenting med gym gjø-
re. Søk opp artikkelen på 
geita.no
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Alt innen beslag, pipebeslag og taktekking
Blikkenslager’n på Krøgenes - Boligventilasjon fra system air

Verksted betjent:
Mandag - fredag 0800 - 1600

Lørdag: 1000 - 1500

Ring Preben:
  924 55 696

Ring Kjell:
911 64 242

preben.broberg@gmail.com Bedriftsveien 24, Krøgenes Arendal

Steder å oppleve på Tromøy
Hoveodden Hoveodden er desidert et av de mest besøkte 

område på øya. Her kan du gå tur på folkestien, 
eller ta avstikkere ut i rullesteinene. Store deler 
av Hoveodden er innlemmet i Raet nasjonalpark. 
I hele Hove-området finnes det mange installa-
sjoner fra krigens dager. På Hoveodden finnes 
overnattings- og campingmuligheter, kafeer og 
klatrepark.

Bottstangen

Bottstangen er et mindre berørt område i Raet 
nasjonalpark. På stedet finner du fjellknausen 
Blåmannen, og du har fri sikt til vakre Skagerrak. 
Når du drar mot Bottstangen finner restauranten 
Bjellandstrand gård på veien, og tar du heller av 
ved den røde steinen på veien kan du derfra fin-
ne veien til Lille Danmark og ferskvannet Bot-
netjenn. Øst for Bottstangen ligger Tromlingene.

Vardåsen er det høyeste punktet på Tromøy. Hit 
kan man ta seg til fots, store deler på en ny gang- 
og sykkelvei fra parkeringen i Spillemannsbak-
ken ved Færvik bo- og omsorgssenter. Man kan 
også ta seg til Vardåsen via det nye boligfeltet 
Marisberg. Det høyeste punktet på øya rager 95 
meter over havet. Ny i utsikten er nye Rolighe-
den skole, som ligger vest for åsen.

V ardåsen

Ugelsmyr

Ugelsmyr finner du mellom Hastensund 
og Skare. Her kan du følge en nylig opp-
gradert turvei gjennnom flott skogster-
reng.Turen egner seg godt både sykkel 
og med barnevogn. Tar du deg en avstik-
ker mot sør på veien, kan du nyte vakker 
utsikt over Tromlingene, for eksempel. 
Turveien er de av den gamle hovedveien 
på østerenden av øya.  

«Thruma, trammen, Tromøy». Steget før fastlandet. 

Hver uke kan du lese om et nytt stedsnavn på Tromøy 
under vignetten «Trammen». Ved å bli abonnent på 
Lokal avisen Geita, får du tilgang til å lese alle artiklene 
digitalt ved å scanne koden il venstre, med din mobil 
eller nettbrett. 

Du finner også artiklene, som kanskje gir deg svar på 
ting du lurer på om steder på: 
                
                  www.geita.no/trammen

Trammen



Den mest omdiskuterte saken 
Tromøy har stått i de siste 
tiårene startet i oktober i fjor, 
da Hove drifts- og utviklings-
selskap AS (HDU) sa opp 
sine faste campinggjester, 
og samme dag presenterte 
Canvas Hove som nye drivere 
av campingområdet. Det 
kommunalt heleide aksjesel-
skapet har siden vært i hardt 
vær, fordi det viste liten vilje 
til å gi offentlig heten innsyn i 
prosessen. I februar i år fikk 
Lokalavisen Geita medhold 
av Fylkesmannen i Agder 
om at HDU må rette seg etter 
offentlighetsloven. I sakens 
kjølvann har aksjonsgruppen 
Bevar Hoveodden tatt form, 
det samme har det politiske 

partiet Hovelista, som kan 
ta mandater i bystyret ved 
lokalvalget til høsten. Ved å 
bli abonnent på digital avisen 
for Tromøy, kan du følge den 
videre utvikling en i denne 
viktige saken for Tromøy, der 
det står mellom ytterpunkt ene 
ferieresort på Hove og tilbake-
føring av området til naturen 
eller innlemmelse i Raet 
nasjonalpark.

Sist uke var reporteren fra 
radio- og TV-programmet på 
NRK på besøk på Canvas 
Hove. Der fikk han teste ut 
blant annet elektrisk under-
vannsscooter, som kan dra 
personer frem under vann i 
halvannen knops fart. Med 
snorkel, dykkermaske og 
scooteren anslår Jan Fasting, 
daglig leder for Canvas Hove, 
at man maks kan gå ned til fem 
meters dyp, avhengig av hvor 
god pust man har.

Fjesing og maneter
Espeland dro på seg våt-
drakten for å legge ut på sitt 
lille direktesendte tokt på 
radio. Han var ikke videre 
optimistisk, fordi ryktet om at 
det er lite maneter når sjøen 
er kald, viste seg slett ikke å 
stemme. Han talte både til ti 
og tolv brennmaneter i strand-
kanten, til tross for 13 grader 
i vannet og minnet lytterne 

om at området er det i Norge 
som er mest utsatt for den 
berykt ede giftfisken fjesing. 
Under toktet i Hovekilen på 
to til tre meters dyp var det 
imidlertid brennmanet trådene 
som plutselig var ti centimeter 
unna.
 – Jeg skal ikke si at jeg 
fikk panikk, men jeg måtte 
brålegge kursen til siden, sa 
han i sendingen.

Klar sikt
Espeland sier til Lokalavisen 
Geita når han er vel på land 
igjen, at han aldri har sett 
klarere sikt under vann i Norge. 
Han sa forøvrig i sendingen på 
radio at han aldri har dykket 
her i landet tidligere, men har 
erfaringer fra Maldivene og 
Rødehavet. 
Fasting mener det er en flott 
måte å oppleve en marin 
nasjonalpark på. 98 prosent 
av Raet nasjonalpark ligger 
under vann.
  
– Denne propellen utligner 
også svømmeferdighetene 
mellom de som er i en gruppe, 
så om det hadde vært en ti år 
gammel jente eller en navy 
seal som svømte sammen, så 
svømmer de faktisk like fort, 
beskrev Fasting.

Utstyrt med et offisielt termo-
meter fra det tradisjonsrike 
radioprogrammet, sørger 
Mikkelsen denne sommeren for 
å gi lytterne i det ganske land 
oppdaterte sjøtemperaturer hver 
eneste dag. Eller, badetemp e-
raturer, som programlederne 
Ola Viksmo-Slettan og Nina 
Stensrud Martin, kaller det. 
Badetemperatur er vel en 
ganske subjektiv målestokk, 

mens sjøtemperatur er et faktisk 
tall. Det er ikke Mikkelsen uenig 
i. Uansett synes han det er gøy å 
utføre den lille oppgaven. Det er 
andre sesongen han er bidrags-
yter til radioprogrammet.

Litt slingringsmonn
Selve gradinndelingen på 
termometeret er ikke helt viten-
skapelig, så om det blir en halv 
eller hel grad å runde opp til, 
avhenger litt av øyet som ser.
 – I dag meldte jeg inn 15,5 
grader, men det er sånn 15,5 til 
16 grader, sier bademesteren 
på Øyna til Lokalavisen Geita.
Han er i grunn glad for å slippe 
å hoppe uti, og nøyer seg med 
å illustrere hvordan han hver 
morgen samler inn den lille 

detaljopplysningen til radiosend-
ingen. Faktagrunnlaget henter 
han inn i den grunne bukta med 
krystallklart sjøvann mellom 
Tromøy og Gåsholmen.

Sørlandets beste
Hver eneste dag sommeren 
gjennom har han planer om å 
rapportere badetemperaturen 
fra Øyna. Bortsett fra et termo-
meter, får han ikke noe for det.
 –  Jeg synes bare det er 
trivelig når badetemperaturen 
fra det jeg mener er Sørlandets 
beste strand blir lest opp, sier 
han.

Hittil i år er den høyeste temp e  - 
raturen Mikkelsen har målt i 
sjøvannet på Øyna 18 grader.
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REISERADIORAPPORTØR: Thor Erling Mikkelsen på Øyna rapporterer badetemperaturen til NRK Reise-
radioen hver eneste dag, fra det han mener er Sørlandets beste badestrand. Foto: Esben Holm Eskelund

RAET NASJONALPARK: Daglig leder Jan Fasting for Canvas 
Hove (t.v.) og NRK Reiseradioens Webjørn Espeland på vei ut av 
Hovekilen etter direktesendt undervannssafari med elektrisk scoo-
ter i Raet nasjonalpark Foto: Esben Holm Eskelund

Thor Erling Mikkelsen 
på Øyna forsyner NRKs 
Reiseradioen med bade-
temperaturer  i sommer.

Bademester Mikkelsen

Sikten imponerte 
NRK-reporteren

NRK Reiseradioens 
Webjørn Espeland dro 
på undervannssafari på 
Hove direkte på radio.
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Følg Hove-saken

SISTE SKOLEDAG: Rektor Hans Georg Toreskaas ved Rolighed
en skole lukket fredag  21. juni dørene for undervisning i den gaml e 
skolebygningen. Foto: Esben Holm Eskelund

Pensjonerte den gamle 
skolen på Roligheden

Arbeidet med gang og 
sykke l vei mellom Holtet og 

Skudereis er kommet godt i 
gang. Etter sommeren starter 
jobben med å bygge en bro 
over Ubekilen. Arbeidet skal 
være helt ferdig neste vår, 
ifølge Statens vegvesen.

Etter å ha vært i bruk i 67 år 
ringte det ut på Roligheden 
skole for siste gang i juni. I 1952 
ble nåværende Roligheden 
skole bygget og gjennom årene 
ble den stadig utvidet. I 2015 
lovet flertallspartiene i bystyret 
å følge opp sitt valgløfte, om 
at nye Roligheden skole skulle 

bygges. Når skoleåret ringer 
inn 15. august står en over 
9.000 kvadratmeter splitter 
ny skole klar til å imot elever 
og ansatte ved Tromøyhallen.
 – Jeg kommer ikke til å savne 
denne skolebygningen, sier 
rektor Hans Georg Toreskaas 
til Lokalavisen Geita.

» 

Snart får Tromøy helt ny 
adkomstvei. I oktober 

kobles fylkesvei 409 fra 
Tromøybroa til en ny strekning 
til den nye rundkjøringen ved 
Krøgenes Veien er planlagt 
åpnet for trafikk 14. oktober, 
ifølge Statens vegvesen. 

» 
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I 24 timer midt i mai arrangerte 
Arendal bibliotek lese mar a
 ton. Arrangementet er en del 
av bokåret 2019, og lesema
ratonprogrammet var fylt opp 
med lokale forfattere. Og ikke 
bare det, halvparten av de 
fjorten forfatterne som sto i 
programmet, har tilknytning til 
Tromøy. Noen av forfatterne 
kom også til biblioteket for å 
lese selv, eller ble lest opp av 
andre. Det var en stolt kultursjef 
Linda Sætra i Arendal kommune 
som kunne introdusere arrange
ment  et så sterkt knyttet til lokale 
forfattere.

Kunne bli vanskelig
Karl Ove Knausgård, som er 
en av landets mest profilerte 
forfattere, fikk i sitt fravær lese
hjelp av storebror. Bøkene fra 
Knausgård er oversatt til over 
30 språk, men det er seks
bindsserien «Min kamp», som 
ga forfatteren sitt store interna
sjonale, gjennombrudd. 

Lokalavisen Geita snakket med 
Knausgård i minuttene før han 
inntok podiet i biblioteket. Han 
kom ikke helt uforberedt.

– Jeg har lest litt de siste 
dagene, så da ser jeg at det kan 
bli ting som kan bli vanskelig å 
lese, men i begynnelsen går det 
ganske greit. Det er ting som 
er ganske nært på oppvekst en, 
men det blir veldig artig, sier 
han.

Passende nok var det bind 
tre i serien som skulle leses, 
boken som i stor grad er viet 
oppvekst en på Tromøy.

Sterkt forhold
Yngve Knausgård har i voksen 
alder flyttet tilbake til Arendal. 
Ikke til Tromøy, men til distriktet. 
Det er et uttrykk for at tilhørig
heten er sterk.
 – Det er åpenbart at Tromøya 
betyr veldig mye for meg, selv 
om ikke jeg bor der nå, så er det 
der jeg kommer fra, sier han.

Han mener det egentlig burde 
ha vært Karl Ove Knausgård 
som selv hadde sittet i biblio
tek et og lest høyt, men 
unnskylder han med å være 
en opptatt kar.
  – Han er utrolig opptatt med 
mange barn, veldig mange akti
viteter og bor i London, så jeg 
tror ikke han har tid til å reise 
rundt på alt så her lokalt kan jeg 
tre til, sier han.

Hybrid-tybakkensk
Yngve Knausgård åpnet med 
å si at boken er skrevet på 
bokmål, men at fremføringen 
mest naturlig ville være på et 
slags hybridtybakkensk. 

Det er på Tybakken terrasse 
historien om oppveksten 
på Tromøy utspiller seg. 

Arnestedet er Nordåsen ringvei, 
august 1969. Storebror unn
skyldte også små faktafeil, slik 
som at Tromøy ungdomsskole 
blir omtalt som Roligheden ung
domsskole. I skrivingen var 
storebror konsul ent, men det 
som var irriterende faktafeil for 
han, var helt greit for KarlOve.
 – Det skulle være sånn som 
han husket det uansett, så 
derfor leser jeg det med de her 
små, irriterende tinga, sa han.

Fra Sørsdal til Prøysen
Videre i lesemaratonen sto 
forfattere som Kristin Sørsdal, 
MiRee Abrahamsen, Birger 
Emanuelsen, Øivind Berg, 
Gabriel Scott og Alf Prøysen. 
Alle med en tilknytning og til
hørig het til Tromøy. Sørsdal 
har gitt ut egne bøker, men er 
kanskje mest kjent for over
settelsene av Elena Ferrantes 
bøker. Abrahamsen ga nylig 
ut den kritikerroste reiseskild
ringen «Sjamanen i stjerneregn 
– en reise til Asias sentrum», 
og hun leste utdrag av egne 
bøker. Birger Emanuelsen 
slapp sin nyeste roman «Jeg 
skal beskytte deg» i fjor. Under 
lesemaratonen ble det lest fra 
boken hans «Anna og kjærlig
heten» fra 2016. Øivind Berg 
er barnebokforfatter og jobber 
i Bokbyen forlag, han har en 
lang rekke faktabøker for barn 
og ungdom på sin bibliografi. 

De to siste regnes som 
nasjonal skatter, Gabriel Scott 
og Alf Prøysen. Mens sistnevnte 
var feriegjest på Tromøy fra 
1947, bodde Scott i sin bolig 
«Maagereiret» i ytre Bratteklev 
til sin død i 1958.

Rundt 100 personer had
de  møtte frem ved Kjørvi
ga tirsdags kvelden i mai. 
Noen med sekk på ryggen 
og medbrakt niste og kaffe, 
andre med hunden i bånd 
og regnjakka på. Været var 
utrygt, og det lå i luften at 
man ventet på styrtregn et 
som var meldt. Det ble ikke 
behov for alternativet, å leg
ge foredrag ene om steder 
og historie rundt den gamle 
hovedveien mell om Skare 
og Hastensund innendørs. 

Personlig
Kjell Gundersen var med 
som kjentmann. Han har 
vokst opp i Kjørviga og har 
drevet gården han tok over 
etter sine foreldre for 25 år 
siden. Han la ikke skjul på 
at gårdsdrift har vært har 
arbeid, men også en given
de oppgave. Prikken over 

ien på disse lokalhistorisk e 
vandringene er nettopp at 
historielaget benytter seg 
av kildene som kan for
midle førstehåndsinfor
masjon fra sine egne 
opplevelser og egne liv.  

Lokal kunnskap
Gundersen ble avløst av 
Jens Arild Gundersen da føl
get ankom Ugelsmyr. Med 
godt humør og en humor
istisk tone tok han over 
historieformidlingen foran 
låven.
 – Det er ikke flere ugler 
her enn det er andre steder, 
men i mosen er det jo man
ge, kunne han fortelle.

I artikkelen som er publisert på 
Geita.no kan abonnenter lese 
enda mer detaljrikt om vandringen 
og se flere bild er.
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KNAUSGÅRD LESTE KNAUSGÅRD: Storebror Ynge Knausgård stilte på lesemaraton i Arendal biblio-
tek og leste fra «tromøyboka» i Karl Ove Knausgårds bokverk «Min kamp».  
 Foto: Esben Holm Eskelund

www.itaxi.no

Vår telefon er betjent 24 timer i døgnet!

LA BILEN STÅ – KJØR TIL DØREN

Knausgård leste på 
«hybrid -tybakkensk»

400 år på to tusen meter

Les hele artikkelen (abo):
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Yngve Knausgård leste 
fra sin bror Karl-Ove 
Knausgårds Min Kamp 
3, som i stor grad handler 
om forfatterens oppvekst 
på Tromøy da han åpnet 
Arendal biblioteks 
lesemaraton.

Tromøy historielag 
serverte over to 
timer lokalhi storie på 
vandringen mellom 
Kjørviga og Ugelsmyr 
i mai.

UGELSMYR: Jens Arild Gundersen møtte følget på gårdsbruket 
i Ugelsmyr og ledet an med historiefortelling frem til Nygård via 
Sokkemyr. Foto: Esben Holm Eskelund
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Varmt velkommen til
Smag & Behag Bjellandstrand

ÅPNINGSTIDER
tirsdag til søndag 

fra 12 – 17

Kom og snus på 
blomstene,

spis en deilig 
lunsj eller nyt et 

glass i sola. 

ISBAR
på fine dager holder 

vi isbaren åpen

Mer om oss på: 
www.smag-behag.no

SELSKAPER OG CATERING
Vi tar i mot selskap  
og catering hele året 

GALLERI
Kunstutstilling i hele sommer med 

billedkunstnerne Ellen Marie Hisdal
og Ingunn Brunvatne Melbye

Annonse



Etter å ha prestert begredelige 
resultater med et raknende og 
vaklende lag i forrige sesong, 
bestemte de ivrige Trauma-
støttespillerne Tor Ole Dalen 
og Terje Arneberg for å ta 
grep. Noe måtte gjøres for å 
«reise kjerringa». De satte seg 
som mål å gjøre Trauma til et 
attrakt ivt fotballag å spille for 
igjen.

Massiv rekruttering
Gaute Haugenes, med fartstid 
som trener for FK Arendal, 
Amazon Grimstads kvinnelag 
og det engelske kvinnelaget i 
Fulham, ble i november i fjor 
presentert som ny hovedtrener 
for laget, og det ble satt inn et 

stort støt for å rekruttere nye 
Trauma-spillere. Spilllere 
som Wilhem Pepa, tidligere 
sentral i Arendal Fotball og 
FK Jerv, Balal Arezou, tid-
ligere landslagsspiller for 
Afghanistan og Petar Rnkovic 
med spill erfaring fra både FK 
Arendal og Strømsgodset, ble 
rekrutt ert til å spille i kongeblått 
for tromøylaget. 

Kritiske røster
I fotballmiljløt på Sørlandet 
begynte det tidlig å reise seg 
kritiske røster mot Trauma-
satsingen, og det ble påstått 
at spillerne som ble hentet, 
ble godt betalt for å ta på 
seg Trauma-drakten. Det er 
blitt ettertrykkelig tilbakevist 
av ledelsen i Trauma-laget. 
 – Det som er blitt skrevet 
om dette er bare tull. Hadde 
det vært sånn så hadde vi 
sagt det. Folk kan mene hva 
de vil. Vi ønsker å stikke hodet 
fram, mens noen vil kutte de 
av oss. Jo flere som snakker 
drit, jo mer står vi sammen 
på øya, sa trener Haugenes 
på et kickoff-arrangement på 

Arendal Herregaard i mars, 
like før avreise til treningsleir 
i Tyskland før sesongstarten.

Sikter mot tredjedivisjon
Målsettingen til den nåvæ-
rende entusiastiske ledelsen av 
fotballaget er opprykk til tredje-
divisjon. Når høstjakten starter 
mot Øyestad på bortebane 
på Nednes kunstgressbane 
15. august, troner Trauma på 
toppen av tabellen. Laget har 
21 poeng på sju spilte kamper, 
mens Froland på andreplass, 
har 18 poeng og åtte spilte 
kamper. Trauma har heller 
ikke sluppet inn et eneste 
mål baklengs så langt denne 
sesongen.

Pepa toppscorer
Status så langt er at Wilhem 
Pepa er toppscorer for Trauma, 
med tolv mål, mens Balal 
Arezou er på en god andreplass 
med åtte nettkjenninger. 
Lagene Express 2, Grane 
Arendal og Randesund 2 
trakk sine lag, slik at det er 
åtte lag totalt som kjemper i 
femtedivisjon.

Ungjenta fra Tromøy, som 
har base på Stall Hove, men 
rir for Arendal og Grimstad 
Rideklubb er på full fart oppo-
ver hindrene i sprangridning.  

Inn på landslaget
Det siste året har hun ridd så 
godt at hun nå er tatt ut på 

landslaget i sin klasse. I slut-
ten av juni var hun sentral da 
hun deltok i nordisk mester-
skap i Danmark, og sammen 
med lagvennnine sørget for 
gullet med ponnien Kadans 
Van Orchids.

Klar for Polen
Europamesterskapet i 
sprangridning ponni foregår 
i polske Strzegom fra 13. 
til 18. august. Hun er tatt ut 
for representere Norge på 
heste ryggen sammen med 
fire andre unge ryttere og 
som eneste sørlending i felt-
et, ifølge uttaksmeldingen 
fra Norges Rytterforbund, 
som ble offentliggjort 1. juli.
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KNUSTE IMÅS: Tobias Skjævestad (t.h.) var mannen Trauma kunne stole på mot Imås på hjemmebane 
på Hove i kamp 5. juni, i sesongens minst målrike kamp til nå.   Foto: Esben Holm Eskelund

Ullpledd &
sitteunderlag i
Sørlandets farger

designet av Kari Bulien

kjenna.no

Kvalitetsprodukter

KYSTPLEDDET

produsert i Norge 
av norsk lammeull

RING: 909 98 691

Trauma troner toppen

Victoria skal til EM i august

Etter en særdeles vans
ke   li g 2018sesong, troner 
Trauma Fotball på toppen 
av tabellen foran høstens 
innspurt i femtedivisjon.

I slutten av juni tok den 
unge sprangrytteren 
gull i lagkonkurranse i 
nordisk mesterskap. Nå 
skal hun til EM.

GULLRYTTER: Victoria Celine Dalen er et talent i sprangridning 
og er nå klar for europamesterskap. Foto:  Jens Budsberg
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Den talentfulle håndball
spilleren fra Trauma er i 
gang med en svært travel 
håndballsommer. I slut
ten av juni deltok hun på 
ungdomslands laget og sik
ret 2. plass til Norge i fire
nasjonerscup i tyske Lübeck. 
Hun er også tatt ut til troppen 
som skal spille europames
terskap i Celje i Slovenia fra 

30. juli til 11. august. Frem til 
en knapp uke før EM braker 
løs i Slovenia, er Skindlo på 
plass i Ungarn. Der skal lag
et ha treningssamling i for
kant av mesterskapet. 

På Trauma J16 var Skindlo 
sentral da laget i forrige se
s on g kom helt til sluttspillet i 
den nasjonale Bringserien.

Fanny skal til håndballEM

EM-KLAR: Fanny Skindlo (t.v.) med lagvenninene i Trauma, Niko
line MonserudSandberg og Ine Marie Ramse. Arkivfoto

LOKALFOTBALL:

Her løper han i Hove Tri for ellevte gang
Torbjørn Trommestad (bil
det) er en av få som har del
tatt i alle utgavene av Hove 
Tri. I juni deltok han i triathlo
net igjen Sammen med Arne 
Heggland er han blant de 
få som har deltatt i samtlige 
elleve utgaver av den store 
styrkeprøven. Selv om ikke 
de har vunnet noen gang, 
og konkurrerer både mot 
kjendis er som Frank Løke, 
er det som kjent aller viktigst 
å delta. Det var flere tromøy
folk å se ute i løypene, i sjø
en og på sykkelsetet under 

årets arrangement. Eirik 
Haavers en hadde tatt turen 
hjem fra Bærum. Like etter 
målgang var det bare en ting 
som var viktig for han  om 
tiden var bedre enn i fjor. 

Les hele artikkelen (abo):
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GEITA.NO Det skjer for tromøyfolk i juli, august og september

Juli:

16.- 31. juli:  
Bratteklev skipsverft har åpent kl. 12-15.00 tirsdag, 
onsdag og torsdag.

18. juli:  
Revesound, ultralokalt band spiller i Revesand Amfi. Fra 
kl. 19.00.

Hele juli:  
Omvisning i Fredensborg-utstillingen «Slavegjort», Kuben 
Arendal.

18. juli:  
«The Johnnyboys» m/Johnny Sandåker spiller på 
Sommer på Poppes i Arendal.

Juli - September:  
Bratteklev Skipsverft, tirsdager, torsdager 12.00 til 15.00
Omvisning kl. 12.30.

Helt unikt: 
K.K. Lien Museum på Tromøy holder åpent sporadisk i 
sommer og etter avtale. Tromøy kirkevei 141.

Hele juli:  
Fotografene Jarle Kvam og Alf Joachim Altenborg har 
utstilling i Arendal bibliotek.

16. - 31. juli:  
Omvisning i utstillingen Slavegjort på Kuben Arendal. 
Ukentlig tirsdag - søndag, kl. 13.00-14.00.

15. juli:  
Åpen kirke, Tromøy kirke kl. 11.00 - 15.00, omvisning.

15. - 31. juli:  
Merdøgaard museum, åpent daglig 12.00-17.00.

24. juli:  
Canal Street, Vamp spiller på Merdø.

12.-21. juli:  
Himmel og hav 2019, Evangeliet for alle har arrangement 
på Hove.

15.- 30. juli:  
Arendals Seilforening har jollekurs på Hove over to dager 
fra hver mandag i juli. Påmelding.

19. - 26. juli: 
Hove Atelier er åpent hver uke fredag, lørdag og søndag.
12.00-16.00.

21. juli:  
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.

22.- 27. juli:  
Agenda X sommerleir, Hove leirsenter.

18. juli:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

15.- 30. juli:  
Arendals Seilforening har brettkurs på Hove over to dager 
fra hver onsdag i juli. Påmelding.

15. - 19. juli:  
Norges Unge Venstre, sommerleir på Hove.

22. juli:  
Åpen kirke, Tromøy kirke kl. 11.00 - 15.00, omvisning.

26. juli:  
Canal Street, Hot Club de Norvege på Bratteklev 
 Skipsverft, kl. 13.00 - 16.00.

29. juli:  
Olsok-gudstjeneste Tromøy kirke kl. 18.00.

29. juli:  
Åpen kirke, Tromøy kirke kl. 11.00 - 15.00, omvisning.

Klatreparken 
Troll Park Hove holdet åpent daglig til og med
1. september. Kl. 11.00-16.00
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August:

September:

1. september: 
Gulrotfestivalen 2019, Bjellandstrand Gård.

27.-29. september: 
Arendal og omegn hundeklubb arrangerer agilitystevne i 
Hove leirsenter.

7. september: 
Hinderløpet Hove Max, Hove Leirsenter.

1. - 4. august:  
Norges Unge Høyre, sommerleir, Hove leirsenter.

5. - 10. august:  
Norsk Frilynt Forbund, leir, Hove leirsenter.

18. august:  
Gudstjeneste i Færvik kirke kl. 11.00.

23. august:  
Vassendgutane holder konsert. Stall Hove.

28. august: 
Håndarbeidsgruppe Tromøy Frivilligsentral, Tromøytunet, 
kl. 11.00.

15. august:  
Skolestart Roligheden skole, Sandnes skole.

29. august:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

12. september: 
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

19. september: 
Styremøte Raet nasjonalpark.

1. august:  
Arendal Seilforening holder sommerseilskole, brett, Hove.

4. august:  
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.

11. august:  
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.

25. august:  
Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.

Superlokal digitalavis

Grafikk: Freepik.com | Foto: Esben Holm Eskelund  
Kalender laget med forbehold om feil/endringer

12. - 17. august:  
Arendalsuka 2019.

8. august:  
Arendal Seilforening holder sommerseilskole, Hove.

2. august:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

1. - 18. august:  
Merdøgaard museum, åpent daglig 12.00-17.00.

1.- 30. august:  
Bratteklev skipsverft har åpent kl. 12-15.00 tirsdag, 
onsdag og torsdag.

7. august:  
Arendal Seilforening holder sommerseilskole, brett, Hove.

8. august:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

15. august:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

21. august:  
Formannskapsmøte, Arendal. 
Møte havnestyret, Arendal havn. 
Møte kommuneplanutvalget, Arendal.

19. august:  
Styremøte Arendal eiendom KF.

22. august:  
Komitémøter, bystyret i Arendal.

20. august:  
Møte i eldrerådet, Arendal.

29. august:  
Bystyremøte Arendal.

15. august:  
Trauma spiller mot Øyestad på Nedenes i femtedivisjon 
kl. 19.00.

21. august:  
Trauma spilller mot Risør i femtedivisjon, Hove, kl.20.00

31. august:  
Trauma spiller mot Rygene på Rygene stadion i femtedivi-
sjon, kl. 15.00.

19. september: 
Trauma spiller mot Birkenes i femtedivisjon, Hove, kl. 
20.00.

27. september: 
Trauma spiller mot Imås i femtedivisjon, PS Anlegg Arena, 
kl. 19.30.

21. september: 
Trauma håndball senior herrer spiller mot Holum i 
Holums hallen kl. 16.40.

22. september: 
Trauma håndball senior herrer spiller mot Greipstad 1 i 
Nodelandshallen kl. 17.00.

3.- 12. september:  
Bratteklev skipsverft har åpent kl. 12-15.00 tirsdag, 
onsdag og torsdag.

4.- 30. september:  
Tyholmen frivilligsentral arrangerer gåtur på Hove hver 
onsdag kl. 12.00 i samarbeid med LHL. Oppmøte ved 
hovedporten.

5. september:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

22. august:  
Torsdagsgåtur med Tromøy Helselag.
Parkeringsplassen på Hove, kl.11.00.

17. august:  
Rævesand velforening inviterer til nabolagsfest fra ca. kl. 
15.00.

9. september: 
Valgdag, nytt bystyre i Arendal velges. Tromøy stemme-
krets avgir stemme på nye Roligheden skole.

16. september:  
Styremøte i Arendal eiendom KF.

4. september: 
Møte i kommuneplanutvalget Arendal.

19. september: 
Møte i kommuneplanutvalget Arendal.

26. september: 
Bystyremøte i Arendal.



Geita.no22
La

ge
t m

ed
 F

re
ep

ik 

Det skjer i kirken

4. august:  Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.
                    Nattverd

1. sept:  Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.
               Nattverd
8. sept:  Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.
               Nattverd

9. sept:  Kirkevalget 2019. Valg av menighetsråd.

15. sept:  Gudstjeneste i Færvik kirke kl. 11.00.

11. august: Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.
                    Nattverd.

18. august: Gudstjeneste i Færvik kirke kl. 11.00. 
                 
25.august:  Gudstjeneste i Tromøy kirke kl. 11.00.
                    Nattverd.

15. juli: Omvisning i Tromøy kirke og kirkegården,
             11.00 - 15.00 (Gratis!)

21. juli: Tromøy kirke kl. 11.00. Gudstjeneste med
              nattverd.

22. juli: Omvisning i Tromøy kirke og kirkegården,
             11.00 - 15.00 (Gratis!)

29. juli: Tromøy kirke kl. 18.00. Olsok-gudstjeneste
              ved Espen Robsahm Kjørven & Halldis Berntsen,
              Kransnedleggelse ved bauta over falne i
              2. verdenskrig. Taler: Jan Tore Knutsen

Hold deg oppdatert
på kirkesommeren

tromoy.menighet.no
eller følg oss på Facebook

Juli August

September
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Ønsker lyden av 
             Torungen

I en søknad til Raet nasjonal
parkstyre ber venneforeningen 
for Torungen fyr om støtte til 
at tåkeluren tas i bruk igjen. 
Ikke hver gang tåka siger 
på, men ved spesielle anled
ninger. Det kan være ved 
større arrangement  er og offis 
i elle markeringer. Det mener 
nasjonalpark forvalter Jenny 
Marie Gulbrandsen er en veldig 
god idé, og foreslår at nasjonal
parkstyret støtter dette. For å 
legge litt trykk bak ønsket, vil 
nasjonalparkforvalteren sende 
brev til Kystverket med et 
vedtak fra styret.

Byjubileum
I 2023 feirer Arendal 300 år som 

kjøpstad. Det er et eksempel på 
en anledning hvor Torungens 
Venner har lyst til å feire med 
å sette i gang lyden fra havet. 
Nasjonalparkforvalteren 
vurderer at tåkeluren har 
stor betydning for mange i 
Arendal, og i en vid forstand 
kan inngå som en del av kyst
kulturen og kultur landskapet i 
nasjonalparken.

Alt er der
Tåkeluren blåste over skjær
gården siste gang for 32 år 
siden. I 1987 var det slutt på 
bruk av lydvarselet for å varsle 
fartøyer i området. Nå er det 
kun lyskasterne som blinker 
for å opplyse sjøfarende. På 
Torungen fyr står alt fortsatt 
montert på plass, slik det har 
stått siden moderne naviga
sjonssystemer tok over.

 
ESBEN HOLM ESKELUND

esben@geita.no

Torungens Venner ber 
om støtte fra nasjonal-
parken til å vekke til live 
lyden som har vært borte 
i over 30 år.

   Hør lyden igjen (abo):

Markerte levende 95-åring

RØDE KORS: Randolph Chr. Endresen feiret 95-årige 
Tromøy Røde Kors med prolog, til stor glede for leder Inger 
Walløe og gjestene som deltok på markeringen.  
 Foto: Esben Holm Eskelund

I april i år markerte Tromøy 
Røde Kors at det er 95 år 
siden organisasjonen opp-
rettet en egen avdeling 
på Tromøy. Det ble feiret 
i Røde Kors-huset på 
Færvik. Tromøy-mannen 

Randolph Christian 
Endresen var invitert til å 
kåsere over jubilanten, og 
han påpekte blant annet 
hvor viktig organisa-
sjonen er som oppdrager 
i nærmiljøet.

Fikk 
10.000 i 
gave

Tromøy helselag ga i mai 
10.000 kroner i gave til Tromøy 
bokollektiv. Avdelingsleder 
Signe Christine Daaland Hol 
kunne ta imot sjekken fra 

Synnøve Bjerkholt i helse-
laget. Mens beboerne ønsket 
å bruke de på godteri, mente 
Hol at pengene kanskje måtte 
gå til pynt og objekter i hagen.
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Kryssordforfatter Ragni Maria Hafsten   e-post: ragni@skrivesmurfen.no   Hjemmeside: www.skrivesmurfen.no

TROMØYKRYSSORD Premie: Én vinner får et helårsabonnement 
på Lokalavisen Geita. Løsningsordene sendes  
kryssord@geita.no innen 13. september 2019. 
Husk navn, adresse og telefonnummer!



ØY(E)BLIKKET:

SOMMERFEST PÅ FLADEMOEN: Helt i begynnelsen av juli arrangerte Sandum og omegn velforening sommerfest på Flademoen. Arrangementet er over to tiår gammelt, og samler både fastboende 
tromøygeiter fra Utsia og andre steder, og hyttefolk. Lokalavisen Geita prøver året rundt å være tilstede på slike viktige møteplasser i nærmiljøene på Tromøy. Foto: Esben Holm Eskelund

Sitter du med nyhetstips?
                   tips@geita.no

Superlokal digitalavis

Følg Lokalavisen Geita i sosiale medier

Lokalavisen Geita er både på Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube og Twitter. I disse 
kana lene publiseres innhold som ikke nødvendigvis gjøres tilgjengelig på geita.no. 

Tipset er: følg Lokalavisen Geita også i sosiale medier – og vær tett på Tromøy hele tiden.


