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Den eldste historien…

Kragerø kommune har en geologisk naturarv med UNESCO-status og er en del av
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark. Kragerøs landskapshistorie kan oppleves
på ulike steder i kommunen. I denne brosjyren presenteres noen av disse stedene.

Bergrunnen i Kragerø forteller den eldste

historien i geoparken. Her sees blankskurte
bergarter med en alder opp mot 1600
millioner år. Disse bergartene har vært
igjennom voldsomme prosesser, noe de
bærer preg av i form av sitt til dels kaotiske
utseende. Mest utbredt er bergarten gneis.
Gneisen kan du for eksempel studere på
Stangnes sør for Portør, som også er et
fantastisk sted for å oppleve de skulpturelle
resultatene etter siste istid.

Siste istid har formet landskapet slik vi

kjenner det i Kragerø i dag. Spor etter dette
finnes mange steder i kommunen, og ytterst
i skjærgården ligger et av siste istids
virkelige monumenter, Ra-morenen. Denne
ryggen med stein og masse markerer hvor
iskanten lå for 11 700 år siden, før isen
smeltet tilbake og ble borte. Morenen utgjør
i dag øya Jomfruland og deler av Stråholmen
(se foto), begge en del av Jomfruland
nasjonalpark.

Til høyre: Dybedalsgruva nær
Kragerø sentrum. Her ble det utvunnet
apatitt, et fosfatmineral som ble mye
brukt i gjødningsindustrien.
Stangnes – vårt eldste grunnfjell

Jomfruland, med sin naturhistorie og sitt

åpne kulturlandskap, representerer noe helt
spesielt i Geoparken. Her finnes lange
strender av både sand og rullestein, en frodig,
gammel edelløvskog, åpne enger og et stort
artsmangfold av planter, insekter og fugler.
Bosetting og landbruk har også satt sitt preg
på landskapet. Øya kan oppleves i sin helhet
til fots eller med sykkel, og ved det gamle
fyrtårnet finnes en egen geopark-utstilling
som er åpen i sommersesongen.

Kunstnere som Theodor Kittelsen og
Edvard Munch har foreviget det vakre
landskapet i Kragerø, og både i Kragerø by
(se foto) og ute på Jomfruland kan du gå i
deres fotspor. En annen viktig historie å
fortelle er kommunens bergverkshistorie.
Den gamle berggrunnen er rik på ressurser i
form av mineraler, og spor etter gruveaktivitet sees både i innlandet og i skjærgården.
Ønsker du å bli med på en guidet tur? Besøk
oss på geoparken.no / facebook

Dette bør du også få
med deg i Kragerø…
I Munchs fotspor – I Kragerø sentrum har billedkunstner Edvard Munch satt sine spor. Flere motiver
er malt nettopp her. Oppe på Skrubben, langs Edvard
Munchs vei, er det reist et monument hvor du kan bli
bedre kjent med historien.

Utsikten på Steinmann – Ruvende over Kragerø

sentrum finner du utsiktsplatået Steinmann. Her får
du et fugleperspektiv av Kragerø sentrum og omkringliggende øyer.

Fergetur i skjærgården – Ønsker du en rundtur i

skjærgården er fergetilbudet i Kragerø å anbefale. For
informasjon om de ulike øyene, ruter og priser, besøk
www.fjordbat.no

DNT Øytangen – Ved Jomfrulands nordspiss ligger

Øytangen, som drives av DNT Telemark. Her kan du
booke opphold med et rikt aktivitetstilbud. Se mer på
www.oitangen.dnt.no
Foto: Janna Phil

Tar du et flott bilde, så del det gjerne på #geanorvegica
Gea Norvegica UNESCO Global Geopark er et område med en spennende og spesiell geologi

og natur- og kulturhistorie. Geoparken er et avgrenset område på 3000 km2 i Vestfold og Telemark fylke og innbefatter kommunene Bamble, Kragerø, Larvik, Nome, Porsgrunn, Siljan og Skien.
I november 2015 vedtok UNESCO en ny, såkalt «site designation», UNESCO Global Geoparks, og Gea
Norvegica Geopark fikk dermed utmerkelsen UNESCO Global Geopark.

Lik oss på facebook
www.facebook.com/Geanor

Kontakt oss på:
post@geanor.no
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