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- Norges smukkeste skjærgård
Én af Norges største stoltheder er den smukke skjærgård ved Kragerø.
Området er ideelt til både børneferie, en romantisk getaway eller kunstnerisk inspiration.
Ja, Kragerø har bare det hele.
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Kragerø ligger som den kønneste perlekæde af øer og bugte ved den sydlige
kyst i Telemark ud mod Skagerak. Området, der tæller 495 øer, er kendt for sin
betagende natur og det rolige landsbyliv. Mange nordmænd valfarter hertil om
sommeren, og det er ikke usædvanligt,
at indbyggertallet næsten fordobles i de
varme sommermåneder.
Det skjønneste ørige
Skjærgården i Kragerø er efter mange
nordmænds mening Norges smukkeste.
Og det er som regel et kvalitetsstempel,
når landets eget folk valfarter til et bestemt sted. Når du tager til Kragerø, skal
du ifølge nordmændene unde dig selv og
din familie et ægte skjærgårdscruise med
M/F Kragerø, som tager jer med til i alt
syv øer, hvor I vil se skjærgården fra sin
mest betagende side. Den største af øerne
er Skåtøy med sin flotte natur, et frodigt
øhav og spændende kunst og kultur. Et
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hyggeligt sted at besøge på Skåtøy er
Skåtøy Kafé og Galleri. Her mødes nordmændene for at slappe af og få en kulturel oplevelse. Den populære café byder
nemlig på god underholdning af enhver
art. Du kan for eksempel opleve koncerter
af både den klassiske og populære slags,
digtoplæsning, teater og kunstudstillinger.
Om sommeren i juli afholdes der en stor
vise- og poesifestival i Skåtøy, som er et
stort tilløbsstykke for de lokale. Over fire
dage optræder Skandinaviens mest anerkendte vise- og folkesangere her.
Slap af ved den historiske havn
Når du har besøgt den største ø i Kragerøskjærgården, skal du slå et smut forbi
Gumøy. Midt i skjærgårdens hjerte ligger
denne ø, som byder på varieret natur og
fornøjede feriegæster. Øen er perfekt til
afslappende ferie væk fra byen, internet
og deadlines. Her kan hvilepulsen komme
helt ned blandt blomsterenge, strande,

små fjelde og store skove. Tag fra Gumøy
over på naboøen Jomfruland og overnat
på campingpladsen. Området her byder
på et rigt fugleliv, muligheder for at bade
og slappe af ved stranden eller fiske ved
kysten og fra båd, samt en stor og flot
skov. Herfra kan turen for de historieinteresserede gå til halvøen Portør, som ligger syd for Jomfruland. Det er ikke så få
dramatiske episoder, som har udspillet
sig i denne havn på den sydlige del af
Kragerø. Den blev allerede nævnt i Snorres kongesagaer fra det 13. århundrede
og er lokaliseret yderst på Levangs-halvøen. I området er der gjort flere oldtidsfund, og det er her, du skal tage hen, hvis
du vil på oplevelse langt tilbage i tiden.
Derudover afholdes der om sommeren
flere friluftsgudtjenester ved den smukke
Ospevika Kirkegård.
Find mere information om Kragerø her:
www.visitkragero.no
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