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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. Det er flotte strender på innsiden 
av øya.
Den fantastiske rullesteinstranda må oppleves. Likeledes 
anbefales en tur til Østre og Vestre Saltstein, der det er svaberg 
og fine fiskemuligheter. 

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.. 
Ved Tårnbrygga er det kafe, og en fin badestrand. Bakenfor 
kafeen finner du to fyr. Like ved fyrene er den gamle skolen og  
et samfunnshus, der det ofte er utstillinger og arrangementer.
Det eldste fyret er bygget i 1838, og var opprinnelig et 
petroleumsfyr. 

Det nye (største) tårnet sto ferdig i 1939. Tårnet er 32 
meter høyt og 120 trappetrinn fører til toppen. Lykta på det 
gamle tårnet ble fjernet, når det nye tårnet ble tatt i bruk i 
1939. Fyret ble helautomatisert i 1999. Elektrisk strøm kom ikke 
til Jomfruland før i 1953. Før dette var det parafin som lyste i 
fyrlyktene. Like ved fyrene ligger Tårntjernet, levendegjort av 
tegneren Theodor Kittelsen i beskrivelsen av Nøkken. 

TURTIPS:
Jomfruland er viden kjent for sine mange naturkvaliteter. De 
fleste kjenner øya som et flott feriested, men den er også så 
mye mer. Den er en geologisk merkverdighet (innlemmet i den 
Europeiske geopark), den har en uvanlig rik vegetasjon og 
den er et eldorado for fugler og fugleelskere. Øya har også en 
interessant historie. 

Jomfruland har mange fastboende, og en av gårdene driver 
fremdeles med melkeproduksjon. Det er butikk på øya, stor 
campingplass og taxibåtvirksomhet.
På turen fra Tårnbrygga går du forbi Haga kafe. På sommeren  
er det full drift her, på vinteren må du undersøke.
Veiene på Jomfruland er flotte turveier og sykkelveier.  
Her er det bilforbud, bortsett fra helt spesielle tillatelser.
Turen utover mot Øytangen forandrer seg etter årstidene.  

             Velkommen til

Jomfruland 
De siste vintrene har gjort øya kritthvit av snø. I april – mai er 
den hvit av hvitveis, om sommeren er fargene røde, orange og 
gult, og om høsten går du i et gyllent landskap. 

Veien til Øytangen går også gjennom en fantastisk eikeskog.
I juni kan du høre klukkingen fra nattergalen, og fra 
fuglestasjonen på Øytangen kan du studere sjeldne trekkfugler.
Stier og smale veier går over hele Jomfruland. Vil du ha en 
større utfordring for bein og fottøy, kan du legge turen til 
rullesteinstranda på utsida.

(Tårnbrygga)

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


