
Utarbeidet av Kragerø Fjordbåtselskap i samarbeid med Kragerø 
og Skåtøy Historielag og Kragerø Turistforening. www.fjordbat.no

Allerede på 1500-tallet begynte bøndene på Langøy å bryte jernmalm. 
I over 300 år satte gruvedriften på Langøy sitt preg på lokalsamfunnet. I 1964 var det slutt.

Gruvene på Langøy var en viktig arbeidsplass i distriktet, og befolkningen ble så stor at 
det ble bygget egen skole og kirkegård.

Det er slutt på gruvedriften, men de synlige minnene er mange. Og nå er arbeidet i 
full gang med å legge til rette for gruvebesøk, kombinert med gårdsbesøk og overnatting.

Den gamle Stigerboligen, Grevinne Wedels gruve og gårdsbesøk på Wiik er viktige 
elementer i en satsing med store ambisjoner.  Stigerboligen skal settes i stand for 
overnatting og opplevelser. Gruven er tømt for vann og åpen for en spennende tidsvandring 
tilbake til industriarbeiderens hverdag på 1600-tallet. 
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Gruvedriften på Langøy er like mangfoldig som spennende. Stabil drift startet omkring 
1640 i en tid da kriger i Europa økte behovet for mer jern til kanoner og kuler. Fra 1642 var 
det regelmessig malmtransport fra Langøy til Sandviken ved Oslo. Derfra ble malmen kjørt 
til Bærum Verk. Også Fossum og Fritzøe jernverk fikk malm fra Langøy.

Gruvedriften er en vesentlig del av Langøys historie. Det var gruvedriften som førte til at 
øya fikk egen skole, og det var gruvedriften som førte til behov for egen kirkegård.

TURTIPS:
Ferja legger til i Kjørbånn, og herfra kan du starte turen. Det er bare å følge veiene 
innover. En avstikker til Fløyfjellet er å anbefale ( 99 moh)

Langøy er en spennende øy, både når det gjelder historie og natur. Øya har hatt gruvedrift 
siden 1600-tallet, og vi kan ennå se mange rester etter gruvesamfunnet. I Bergbakken 
finner du dype sjakter og digre gruvehull. Vær forsiktig! Det er en fin tur å gå fra Kjørbånn 
til Langøykilen. Langs veien  finner du den gamle kirkegården fra gruvetida. Den er 
fremdeles i bruk.

Friområdene i Langøykilen er lagt greit til rette for dagsbesøkende, med toaletter, 
bålplasser og søppelstativ. Om høsten er Langøy et eldorado når det gjelder sopp.

Les mer: www.visitkragero.no
www.stigergaarden.no
www.geanor.no
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