
Med havet som nabo, og himmelen som tak



Drømmen om fritid!
Ved utviklingen av hyttene på Kjørviga har vi tatt mål av 
oss å bruke materialer som er tilnærmet vedlikeholdsfrie. 
For i en hektisk hverdag, synes vi det er viktig at du 
kan bruke fritiden din til rekreasjon, og slippe å ha 
vedlikeholds-spøkelset hengende over deg når du endelig 
har noen verdifulle fridager til disposisjon. Sånn ønsker vi 
å ha det selv, i hvertfall.

Arkitekttegnede sommerdrømmer 
Beklager, her er det ingen smårutete sørlandshus-kopier. 
Vi har valgt å utfordre en av landsdelens mest moderne 
arkitekter, Even Olaisen ved A7 Arkitekter i Arendal, og 
gitt ham i oppdrag å omsette våre tanker og idéer til 
spennende fritidsboliger. Hyttene er spesielt utformet 
for Kjørviga, der vi har tatt hensyn til tomtenes topografi, 
innbyrdes beliggenhet, utsyn, sol og vindforhold. Samtidig 
har vi ønsket et formspråk som står i stil med våre tanker 
om hvordan det moderne hyttelivet leves. 

Drømmen om å ha fri, når du har fri...  
Vegger leveres med kledning i Royal-impregnert treverk 
– noe som skulle sørge for mange bekymringsløse år. 
Vindusomramningen er laget i vedlikeholdfri PVC, eller 
trevinduer ferdig malt fra fabrikk. Velg det du synes er best.

Egen bryggeplass på kjøpet...  
Med sin beliggenhet ved havet vil det være naturlig å skaffe 
seg en båt. Sørlandsleia går innaskjærs helt fra Lyngør til 
Arendal. Så du trenger ikke noe stort skip for å ha glede av 
det unike båtlivet her på Sørlands-kysten. 

Derfor følger det med en båtplass ved fellesbrygge til alle 
hyttene. Etter nermere avtale kan du få kjøpt egen bod ved 
felles parkeringsplass. Der kan du låse inn fiskestengene, 
bensinkanna og andre småting du ikke gidder å dra med 
deg opp til hytta. Vask og sløyebenk hører også med, slik at 
du kan få gjort opp fangsten rett fra båten.

Drømmen om Sørlandet og det moderne hytteliv!
Hele området er tilrettelagt for at du skal kunne bruke hytta året rundt. Alle hyttene har strøm, vann og kloakk. 
Vil du ha kabel-TV? Vær så god: kabler ligger til veggen. Eller hva med et lite kontor? Et «hyttekontor»? 
Bredbåndskabler ligger klar til tilkobling. Det kan bli kaldt på Sørlandet også, derfor er hyttene godt isolerte, 
og strømnettet er dimensjonert for mer enn sommerbruk.

Det er avsatt parkeringsplass til to biler pr bolig. En på fellesarealet, og en i nærheten av hyttene. Med sin 
beliggenhet midt i «Norges vakreste skjærgård», og med havet som nærmeste spiskammers, vil mange finne det 
naturlig å anskaffe seg båt. Selv om havet kan være dramatisk på sitt verste, trenger man ikke rare «skipet» for 
å ha full glede av området. I Kjørviga vil alle hyttene ha sin egen småbåt-plass i ly for vind og sjø.

Hav og himmel,
storm og stille



Ny hytte i havgapet – en sjelden sjanse!
Det kan virke som et paradoks at Norge med sin lange kystlinje har knapphet på hyttetomter ved havet. Men slik er det. Det 
er sjelden man har mulighet til å anskaffe seg en ny, moderne hytte med en så unik beliggenhet. De fleste nye prosjekter 
befinner seg enten langt fra sjøen, eller langt inne i en fjord. Kjørviga har alt! Nærhet til havet, utsikt, svaberg, lun havn, rikt 
fiske, fugleliv, sol, sommer og skjærgård, og orkesterplass til vinterstormene. Kom og se selv!
Mange av de gamle hyttene i området er, selv den dag i dag, eid av folk fra nærområdet. Det er vel det beste beviset på at 
området er attraktivt! 

Velkommen til Kjørviga: Noe å fortolle?

I 1899 ble det opprettet tollstasjon i Kjørviga. 
Det var drift frem til 1912. Over døra, vendt mot 
Kjørvigsbukta, hang tollskiltet, og på flaggstangen 
vaiet splittflagget. Oppe på Kjørvigberget stod 
vakthytta. Når det dukket opp et skip med kurs for 
Tromøysund, rodde de ut i tollbåten, som førte 
tollflagg og var malt svart med gul rand. Skipet ble 
bordet, og tolleren steg om bord med tollsegl og 
protokoll. Tollstasjonen ble senere flyttet til Øyna, 
et stenkast videre utover sundet. Hovedbygningen 
i Kjørviga som er fra år 1690, samt tilstøtende 
hus brukes i dag som bolig for grunneieren. 
Området fremstår som en særdeles velholdt liten 
sørlandsidyll. Hytteområdet blir bygget på grunnen til 
Kjell Gundersen, dagens eier av Kjørviga tollstasjon.

Et av Norges mest dramatiske kystområder

Rett på nedsiden av hyttene, på svaberget mot 
havet, ble det 1/12–1996 reist en minneplakett 
over slaveskipet «Fredensborg» som forliste den 
1. desember 1768, ved vestre Svartskjær under 
Gitmertangen. Fregatten sank i Gitmerbukta, rett 
utenfor minnetavlen.

Leif Svalesen, en av dem som oppdaget vraket av «Fredensborg», 
har nedlagt mange års forskning rundt slavefarten og 
«Fredensborg». Dette er muligens et av verdens best dokumenterte 
slaveskip. Aust-Agder Museet i Arendal har gjenstander fra 
«Fredensborg» som en del av sin faste utstilling. Litt lengre syd, 
på Gronesbåen, midtveis mellom Øyna og Skare, forliste barken 
«Kerdalea» natt til 19. januar 1899. Skipet var på vei hjem til Skare 
etter å ha vært i utenriksfart i over et år. Både kapteinen og store 
deler av mannskapet var fra Skare, bare noen hundre meter unna. 

Likevel gikk det galt, og samtlige omkom. En del 
av vrakgodset er overlevert Aust-Agder Museet. 
Vraket er fredet.

Historien rundt Tromøya er dramatisk. Det 
ligger sannsynligvis hundrevis av vrak i området. 
Mange kjenner man til, men enda finnes det  
hemmeligheter begravet i dypet.

Sørlandet er mer enn sol og sommer 

Vi er så vant med at Tromøya blir presentert for oss som selveste 
«sommerdrømmen», med strålende sol, flatt hav og late dager 
på flate svaberg før vi lar solgangsbrisen fylle seilene til en liten 
kveldsseilas. Og joda; slik er Sørlandet – også. Men alle som har 
opplevd en høst-, eller vinterstorm der havet står frådende innover 
land, vindkastene får det til å dirre i vinduene, og måkene til å søke ly, 
blir grepet av de enorme kreftene og dramatikken som utspiller seg 
når naturen går amok. Kan man tenke seg noe bedre enn å sitte lunt 
og godt inne foran peisen mens uværet raser utenfor? Den som bare 
benytter Sørlandet i noen hektiske sommeruker, har i grunnen gått 
glipp av mye.

Krabbefisket er på sitt beste sent i august og september. På en stille 
kveld kan man fange krabber i fjæra. Skjærgården er like vakker 
i høstfarger, og i den rene, friske høstluften kan man plutselig se 
mange sjømil ut i havet.

I oktober er det hummerfiske, og tid for skalldyrbord med gode 
venner. Vintertorsken på Sørlandet er vidgjeten! Det er ikke nød som 
gjør at mange sørlendinger fremdeles foretrekker sprellfersk torsk 
til jul! Og om våren har men sjøørreten som jager etter børstemark 
i grunne viker, før den første makrellen kommer stimende på 
forsommeren.

Vinterlandet i sør 

Visste du at Arendal Slalomklubb 
er en av landets eldste? Og at 
slalombakken på Vegårshei bare 
ligger ca 40 minutter fra Arendal? 
Til Vrådal og Gautefall bruker du 
en drøy time. På vakre Øynaheia 
strekker det seg kilometervis med 
nydelige, oppkjørte løyper innover 
«hei-landskapet» som er så typisk 
for Agder. 

For den mer vågale kan det jo 
være spennende å «kite» på 
havisen... For den som vet å 
utnytte mulighetene har Sørlandet 
overraskende mye å by på også 
om vinteren.



2,4 mil til Nes Verk Golfbane

Aktiv fritid



Egen bryggeplass



Kystkultur



Havfiske på sørlandsk

Langs hele moreneryggen, som går som en grunne i havet, er det 
et rikt fritidsfiske. I området fra Øyna-spissen mot Tromlingene 
kan man legge båten ca 100 m fra land og la seg drive med den 
sydvest-gående havstrømmen i et par knobs fart, mens man stadig 
sjekker snøredybden langs molbakken som stuper i dypet langs 
raet. På en rolig dag kan det være en behagelig måte å starte dagen 
på; men frokost og kaffe i båten og snørene hengende skrått ned i 
dypet. Men pass på å holde kontroll med land, og se opp for havtåke, 
for det er fort gjort å glemme tid og sted. På uværsdager står hele 
Tromøysund til disposisjon for de fiskelystne. Både torsk og sei 

trives i fjorden, og langs land glir sjøørreten. Også makrell jager 
etter småsild innover i sundet.

Rett øst for Tromøya, i retning Kilsund, ligger det mange skjær, 
grunner og dype hull der det står STOOOR fisk. Torsk på over 10 kilo 
er ingen sjeldenhet. Også grunnene nordøst for Tromøya regnes 
som sikre fiskeplasser, og gjennom store deler av året finner man 
fiskeplasser, og gjennom store deler av året finner man så vel 
fastboende som sportsfiskeinteresserte hyttefolk sigende i sakte fart 
over grunnene på jakt etter bytte.
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Arendal – Norges travleste sommerby!

Det meste av det som skjer i Arendal om sommeren er konsentrert 
til området rundt Pollen. Enten det er konserter, båtutstilling, eller 
hektisk natteliv. Om sommeren syder det, døgnet rundt. Og på en 
regnværsdag, kan man jo alltids shoppe litt i de mange butikkene. 
Nye besøkende bør prøve en lokal spesialitet: Gå på Fiskebrygga og 
kjøp nystekte fiskekaker. Spises rett fra posen på en av trappene i 
Pollen! For mange sommergjester starter ikke sommeren før dette 
ritualet er utført.

På Strand Café – vis a vis Fiskebrygga – kan man få kjøpt 
spesialiteten ”munker”, som er en slags smult-bolle. Den er for 
øvrig sterkt avhengighets-skapende. Så er du advart!

Ellers kan Arendal sentrum by på en rekke serveringssteder, med 
alt fra lekre konditorvarer, via franske småretter og spanske tapas, 
via kinesiske, indiske og japanske spesialiteter, til de obligatoriske 
fiske- og biff-variantene. 

Byens beryktede kjennemerke «Rudebilstasjonen» er nå revet, 
for å gi plass til byens nye flotte kulturhus, med forestillinger for 
enhver smak. Følg med på kulturhusprogrammet, for her skjer det 
spennende ting året rundt, som kan være verd en tur på ”hytta” 
også utenom sesong.

Tidligere kunne det bli trangt i Pollen for de som kom med båt, men 
nå kan man legge til i den nye båthavna på utsiden av Tyholmen. 
Der finner du alle fasciliteter, fra dusj og vaskemaskin, til en liten 
restaurant men plass både ute og inne.

Mye i Arendal er basert på historien, og det er ikke så rart. På et 
tidspunkt var byen en av Europas rikeste. Rundt hundreårsskiftet 
var Arendal det tollstedet i Norge med størst flåte. Da seilskutetida 
tok slutt, forsvant mye av grunnlaget for den eventyrlige rikdommen 
som enkelte hadde opparbeidet seg. Men fremdeles kan man 
gjenkjenne fordums storhet i deler av bebyggelsen.
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Sørlandet uten båt

Det er faktisk ikke slik at man må ha båt for å trives på Sørlandet. 
Hyttene i Kjørviga ligger jo med havet som nærmeste nabo. Strengt 
tatt kan man bare tusle ned svaberget i turnsko og badekåpe og 
stupe i sjøen. Skulle det være «rufsete» på havet, kan man ta 
morgendukkerten på innsiden, i  Kjørviga. 

Heller ikke til fiske trenger man båt. De fleste fritidsfiskere liker å 
kaste med slukstang fra land, og når det blir kaldere, går stor torsk 
så langt opp i fjære at den lar seg fange med stang. Vinterfiske etter 
storstorsk kan være spennende. Husk vest dersom du beveger deg 
på isglatte svaberg... Liker du å vade, er det flere grunne viker der 
du kan jakte sjøørret med fluestang. Det rapporteres stadig oftere 
fangst av den eksotiske havabboren, som er kjent som en ilter 
fighter. 

Turmulighetene til fots er også mange. Området i nærheten av 
hyttene er trivelige, og utenom sesongen legger mange Arendalitter 
sin søndagstur til en av de mange stiene på Øynapynten. Fra 
Hastensund er det idyllisk å gå den gamle kjerreveien som krysser 
Tromøya og ender på idylliske Skarestrand. Derfra kan man haike 

seg en skyss over til Tromlingene, som er en favoritt blandt de 
lokalkjente. 

Tar man bil (eller sykkel), er området rundt Tromøy Kirke, Spornes 
og Hove populære utfartsområder. Fra Hove kan man dessuten ta 
ferje til uthavnen Merdø.

Fra Skilsø går det ferje til sentrum, hvor galleribesøk, shopping eller 
bare en bryggesleng er fristende aktiviteter.

Søndagslunchen kan du legge f.eks hos Unni og Jon på 
Bjellandstrand Gård, etter et besøk i den vakre rosehagen. 

Og skulle du ha behov for en flukt fra hverdagens kjas og mas har 
du mulighet for en full spa-behandling på Arendal Herregaard. 

Golfbanen på Nes Verk ligger bare en kort kjøretur unna. Banen 
regnes forøvrig som en av Norges vakreste. 

Skulle barn eller barnebarn bli for rastløse, ligger Dyreparken og 
Kaptein Sabeltanns rike bare en snau time unna. 

Så velkommen som deltids-sørlending! Her har mi det greit!

© Hetland Agder



Oppdag Norges vakreste skjærgård!

Fra småbåthavna i Kjørviga er man bare noen minutters seilas fra 
havet, og på en stille dag er turen rundt Tromøya en fin opplevelse, 
men mange muligheter for strandhugg underveis.  På vei inn 
Galtesund (innseilingen til Arendal  fra Torungen og Merdø) passerer 
man en holme på høre side som heter Skottholmen. På innsiden, 
nede ved vannet, ligger et gammelt, gult skipperhus. Det var her 
Gabriel Scott skrev flere av sine mest kjente verker, bl.a. romanen 
«Kilden», om fiskeren Markus. Huset ble døpt «Maagereiret» av 
Scott selv, inspirert av måkenes evige leven ute på holmen. Stedet 
eies i dag av Scotts etterkommere. Vil man ta båten til byen en dag, 
er det smult farvann i Tromøysund helt inn til Pollen. 

Fra Arendal kan man gå innaskjærs nesten hele veien til 
Kristiansand med kystperler som Homborsund, Blindleia, Gamle 
Helleseund og Brekkestø liggende som perler på en snor.  

En litt mindre ambisiøs tur er turen «elva rondt» som vi sier her 

nede. Da kjører man opp Nidelva og smyger seg rundt Hisøya i 
elvedeltaet. Lokale båtfolk reiser ofte hit når vinden er for frisk til at 
uthavnene frister. Legg deg i kjølvannet til noen lokalkjente og følg 
med på sjømerkene første gang du prøver deg.

Drar man nordøstover, ligger hele skjærgården med sine flotte 
uthavner helt til Kragerø. En tur til Lyngør er en passe dagstur i 
sjektefart, kanskje med et innlagt badestopp på innsiden av Fuglø. 
Eller man kan ta sjarmørturen rundt Flostaøya, og fylle drivstoff og 
handle i Kilsund. 

Bokbyen Tvedestrand er bare «rundt hjørnet», og inn fjorden.

Det finnes et utall av «hemmelige» badesteder i umiddelbar nærhet. 
Snakk med noen lokalkjente og få dem til å vise dere innseilingen til 
for eksempel Skinnfellen eller Korshavn på båtkartet. Stedene ligger 
bare noen få minutters båttur unna, men er vanskelig å finne på 
egen hånd. Lykke til!
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Tromøya i historien

Navnet Tromøy kommer fra den gamle formen Thruma. Dette navnet 
forekommer ofte i kilder fra middelalderen. Det har vært flere meninger 
om opphavet til navnet Tromøy. Professor Sophus Bugge (1833-1907), 
en meget kjent språkforsker, formoder følgende: Navnet Thurma er 
afledet af oldnorske thraamr, som er samme ord som vårt ord Tram, 
som igjen betyr Rand, Kant, slik som f.eks Kystrand. Navnet Thurma vil 
da kunne bety: «Øen som ligger tæt op til Landets Kystrand».

Professor Magnus Olsen (1878-1963) var født i Arendal og elev ved 
Sophus Bugge. Han var sørlig kjent som tolker av gamle stedsnavn og 
ikke helt enig med Bugge. Han mener at navnet beskriver en rand eller 
brem. Han begrunner sin tolkning ut i fra geologiske forhold. I området 
rundt Tromøy kirke ligger endemorenen som engang dannet grensen 
for innlandsisen under siste istid: det såkalte ra. Dette skaper en 
karakteristisk naturformasjon som Olsen mener ga navnet til øya, og da 
særlig de tidligste bebyggelsene rundt Tromøy kirke, der denne randen 
er særlig iøynefallende. 

Denne morenen kan man følge langs kysten helt fra Sande i 
Vestfold. Jomfruland er vel den mest kjente representanten for den 
karakteristiske morene-naturen. Like nord-øst for Øyna (østspissen  
på Tromøya), stikker rullesteinsøya Maalen opp fra havet. De sterke 
havstrømmene forandrer stadig formen på Maalen, og fremdeles kan 
man rester av skipsvrak i rullesteina. Dykking etter vrak frarådes sterkt 
her på grunn av de lumske havstrømmene! Rullesteina er fredet som 
kulturminner. Litt sydenfor Øyna, utenfor «fiskerlandsbyen» Skare (11), 
ligger Tromlingene som et mini-Jomfruland, med rullesteinsstrender, 
små knotrete furuer og svaberg mot havet, mens le-siden byr på en 
fantastisk havn, store gress-sletter og flere barnevennlige sandstrender. 
Det smale sundet som deler Tromlingene fra Tromøya, er vel verd en 
liten sightseeing hvis man ikke har en båt som ikke stikker for dypt. 

Første gang Tromlingene er nevnt i sagaen, er i 2007. Det finnes 21 
gravrøyser; de eldste tror man er fra bronsealderen. Tromlingene var et 
stoppested var et stoppested for skipsfarten allerede fra bronsealderen 
av, fra tiden da våre forfedre begravde sine døse stormenn ved 
ferdselsveiene. Tromlingene beholdt antakelig sin posisjon som 
stoppested i skipsleden helt frem til for om lag 700 år siden, da øya 
Merdø, litt lengre syd i leden, overtok denne funksjonen.

Fremdeles møter man på sauer som går i små flokker og beiter på øya. 
Underlig nok tilhører sauene bønder fra Alve (litt lengre syd), som i en 
dom fra 1733 fikk slått fast at Tromlingene tilhørte dem pga sedvane. 
Fornminnene på Tromlingene er høyt prioritert i nasjonal sammenheng. 
Man antar at Tromøy kirke ble bygget allerede på 1100-tallet. Den ble 
bygget om til korskirke i 1748. Den eldste prest man kjenner navnet 
på, er Sira Ifvar, som var med å utstede et rettsdokument i 1320. 
Kirken er et gammelt sjømerke, og i en hollandsk losbok fra 1532, 
nevnes Tromøy kirke som østlig innseilingsmerke ved Merdø. Under 
Napoleonskrigene ble kirkeveggene som vendte mot sjøen malt svarte 
for at ikke engelskmennene skulle ha nytte av dem som sjømerker. 
På grunn av den værharde beliggenheten er kirken uten tårn. Med 
sitt vakre interiør, er kirken vel verd et besøk, også for andre enn den 
typiske kirkegjengeren. De fantastiske utskjæringene og illustrasjonene 
er fra 1700-tallet. Døpefronten i kleberstein er fra 1250. Kirken er i bruk 
den dag i dag.

På innsiden av Torungene fyr, ved innseilingen til Arendal, ligger 
uthavnen Merdø, med sine fantastiske sandstrender, pittoreske 
bebyggelse og lune havn. Det vil føre for langt å fortelle historien om 
den lille perlen her, men stedet er vel verd et besøk, enten du kommer 
med egen båt, eller med ferge fra Pollen eller Hove.

Velkommen til å bli en del av historen...
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Mærdø «Norges fineste øy»

Ønsker du å oppleve et av Sørlandets mest idylliske sommersteder, 
tar du båten til Merdø. En idyllisk øy som ligger ved innseilingen til 
Arendal, og et populært utfartssted både for fastboende og turister. 
Godt bevarte sørlandshus ligger tett i tett. Øya var tidligere en 
uthavn nært knyttet til seilskutetrafikken i Skagerak. Allerede på 
1.300-tallet kom de første fastboende til Merdø. 

Du finner to flotte badestrender og en liten kafe her. Ved den ene 
stranden finner du også Merdøgård skjærgårdsmuseum, en liten 
kystgård med skipperhus fra 1736, bevart slik det sto og med 
opprinnelige interiører og innbo fra ca 1.800-tallet. Her er det guidet 
omvisning om sommeren. Det finnes små stier og veier rundt 
omkring på Merdø, som er koselig å ta en rusletur på i det flotte 
sommerværet. 

Det har bodd mange loser på øya, og de møtte skutene når de 
nærmet seg Merdø. Arendal og Merdø var en av de viktigste 
havnene i Norge fra 1600-1800. 

Øya er rik på kulturminner som forteller om stedets fortid som 
uthavn. Vestre Valen - Merdøs høyeste punkt - var utkikkspunkt 
for øyas mange loser. Huset som står der var loshytte. To 
kompassroser og årstallet 1654 er hugget i fjellet. Like ved står en 
kanon, plassert der til forsvar for Arendals innseiling på 1700-tallet. 
Dønnevika var felleseie for alle grunneiere på Merdø, dette var en 
spesiell god plass for sanking av tang til bruk som gjødsel. Gravene, 
området helt vest på Merdø, har sitt navn fordi dette var gravplass 
for ilanddrevne fremmede sjøfolk. Gravrøyser fra jernalderen finnes 
på Lakseberget og Støttavla.  

Det går ferge daglig mellom Arendal og Merdø om sommeren.
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Hytte F3: 107,7m2 Bra / 5 rom
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Hytte F3: Hytte for flat tomt
107,7m2 BRA / 102,8m2 P-Rom / 5 rom
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Hytte K2: 128,4 m2 Bra / 5 rom
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Hytte K2: Hytte for kupert tomt
128,4m2 BRA / 121,5m2 P-Rom / 5 rom

Hovedetasje

Underetasje
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Hytte K1: 168,5m2 Bra / 5 rom
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Hytte K1: Hytte for kupert tomt
168,5m2 BRA / 132,4m2 P-Rom / 5 rom

Hovedetasje

Underetasje
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Hytte F1: 105,5m2 Bra / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F1: Hytte for flat tomt
105,5m2 BRA / 105,5m2 P-Rom / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F2: 120,7m2 Bra / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F2: Hytte for flat tomt
120,7m2 BRA / 117,1m2 P-Rom / 4 rom

© Hetland Agder



Hytte F4: 75,3m2 Bra / 5 rom

© Hetland Agder



Hytte F4: Hytte for flat tomt
75,3m2 BRA / 83,7m2 P-Rom / 5 rom

© Hetland Agder







Ring Hetland Agder, tlf 37 05 21 00, eller ABCenter, tlf 37 02 05 00 for flere opplysninger.

De 38 sommerhusene i første byggetrinn gikk raskt unna, og er  
nå fyllt opp med glade familier og fornøyde eiere. Nå legger vi  
ut 36 nye, moderne hytter i byggetrinn 2. Ta kontakt for visning.
Mange av sommerhusene i det første byggetrinnet ble kjøpt av lokale familier. Ikke så rart 
kanskje, for dette området er helt spesielt. Når så du sist nybygde hytter til salgs i havgapet? 
Kontakt oss, så finner vi hvilke løsning som passer best for deg.
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Sørlandsdrømmer til salgs! 
Igjen!


