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

Ytterst i Kragerøskjærgården ligger rullesteinsøya 
Jomfruland som er skapt av en isbremorene og siden slipt til 
av havet i årtusener. Hver vår strømmer folk hit for å oppleve 
den utrolige hvitveisblomstringen. På innsiden strekker 
sandstrendene seg langs hele øya. 

Det eldste navnet på øya er Aur, som betyr grushaug eller 
gruslandet. Aur har sin opprinnelse fra sagatiden. 
Øya har også hatt andre navn. Sjøfolk kalte den ”Landet gode”. 
Navnet Jomfruland nevnes første gang i gamle skrifter fra ca. 
år 1500. 

Noen mener at navnet kommer av at nonner fra Gimsøy 
kloster holdt til her om sommeren helt tilbake til 1000-tallet.. 
Like ved Åsvik brygge er det sommeråpen butikk og 
campingplass, og en langgrunn og fin badestrand. 

TURTIPS:
Fra Åsvik brygge kan du sykle hele Jomfruland på langs. Du 
trenger nødvendigvis ikke å sykle hovedveien,  du kan kjøre 
tvers over, for så å følge Utsideveien nordover. Da har du 
havet på høyre side hele veien. Fra denne veien kan du ta små 
avstikkere, for eksempel til Tårntjenna. Langs Utsideveien er 
det satt opp små informasjonsskilt som forteller om Kittelsens 
malerier og tegninger fra Jomfruland.
 
Seinere på veien går stien inn til tårnområdet. Her er det et lite 
fyrmuseum og anledning til å komme opp i tårnet. I tårnhagen 
er det kafe med hjemmebakte kaker.

(Mer informasjon om fyrene på infotavle på Tårnbrygga).
I sommersesongen er det store konserter i tårnhagen. Mange 
kjente artister har besøkt Jomfruland i årenes løp.
Hos Gundersen på Saltverksmyra kan du leie ridehest og ved 
Tårnbrygga kan du leie sykkel.

Tilbake til Åsvik brygge kan du gå langs de lyse sandstrendene 
på innsiden. Kanskje du ser noe til selen som pleier å legge seg 
i hvilestilling på småskjæra i Jomfrulandsrenna?

             Velkommen til

Jomfruland 
(Åsvik brygge)

Les mer: www.visitkragero.no
www.jomfruland.net
www.geanor.no


