
Blaaskjælhytta på Tromøya i Arendal 

 
  

 

 

Eierskap ved Blaaskjæl-hytta  

Det er «Stiftelsen Blaaskjæl» som eier og drifter hytta.    Anno 1924  

I styret sitter sykepleiere, de fleste ansatt ved Sørlandet Sykehus Arendal.   

Bruk av hytta  
 

Blaaskjæl brukes i hovedsak fra april til oktober.  

Hyttas drift og vedlikehold gjøres på dugnad av styret i Stiftelsen Blaaskjæl, og andre frivillige.  

Stiftelsen har ingen inntekter utover det vi får inn på utleie i sommermånedene.  

 

 

 



  

     

  

Til venstre: Naboens ridder ønsker hyttas gjester velkommen  

Midten og til høyre: Flott utsikt mot havet, svaberg og rullesteinstrand  

  

 

 

 

Stedets historie  

 

Vi er veldig stolte av gaven som sykepleierne fikk i 1924 av Anna Smith Krøger Sørensen.   

I gavebrevet er følgende beskrevet:  

  

«Blaaskjæl et ferie og udflugtsted for sygepleiersker i sin almindlighet.  

Bestyrelsen blev overdraget til søstrene ved Aust Agder og Arendals Sygehus hvor også nøglerne skal opbevares».  

  

 

Siden den gang har hytta ved Bjellandstrand på Tromøya vært sykepleiernes sted.  

Nøklene oppbevares fortsatt som de skal på sykehuset, i tråd med giverens ønske.  

Eierforholdet ble for en god del år siden omgjort til Stiftelsen Blaaskjæl til fordel for norske sykepleiere, studenter og 

pensjonerte sykepleiere. Dette ble gjort for å kunne klare å bevare og beholde hytta for fremtiden.  

Styret i stiftelsen har stått for dugnad og drift.  

  



 

 

Adkomst   
Blaaskjæl ligger vakkert til ytterst på Tromøy, ca. 11 – 12 km fra Arendal (20 min. med bil). Eiendommen går ned 

til havet. Det er bilvei helt fram til hytta med egen parkeringsplass. Adresse: Bjellandveien 90, 4818 Færvik. 

  
Link til kartutsnitt: https://www.norgeskart.no/?sok=bjellandveien%2090#15/143230/6495758/+hits   

 
   

 Oppgradering 

Det vi har klart å oppgradere de siste årene er tilkobling til vann og avløp, bad og ny kjøkkeninnredning. 

Sovesal i andre etasje ble delt i to og gulvet avstivet. Enkelte vinduer er skiftet ut. Det er utført maling og 

elektrisk arbeid. 

Det har vært ved hjelp av dugnad og et betydelig banklån.  

Inntektene vi får dekker renter og avdrag samt faste utgifter, men gir ikke mulighet for videre 

oppgradering/oppussing.  

  

  

Til venstre : 1924  Gavebrevet datert Oktober    
  

Under:   Et sted med historie. Endringer på bygget er gjort siden den  
gang   
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Styret i stiftelsen ønsker fortsatt å bevare denne flotte gaven fra 1924. Vi vil gjerne at hytta skal være godt 

vedlikeholdt slik at sykepleierne kan ha glede av stedet i årene fremover.  

Blaaskjæl er en perle på Sørlandet!  

Selv om det er bilvei helt fram til hytta er området likevel preget av vill natur og hav. Området er nå blitt gjort om 

til Raet nasjonalpark som er vernet.   

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/128fa3deca6b4557b24d91e911029009/m633---raet-16122016.pdf  

 

Mulighetene er mange. Hva med aktiviteter som padling, kiting, dykking, fiske osv. Eller hva med historiske og 

kulturelle opplevelser. For eksempel tur til Torungen fyr med overnatting når villtulipanene blomstrer.  

Hummerfiske på høsten? Holmer og uthavner, som for eksempel Merdø som stod sentralt seileskutetiden.   

 

http://aaks.no/media/49897/merdoegaard_hefte_2008_web.pdf   
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Loft med 3 soverom. 

  

  



Kjøkken 

 

  

  

Stue  

 

   



                                                                                                         

 

  

Over til venstre: Det opprinnelige inngangspartiet. (øst-siden). Midten øverst: sørsiden. Høyre øverst: vestsiden. 

Siste bilde: Glassvernada inngang.  

 

  

Styret i Stiftelsen Blaaskjæl. Fra venstre Anne Marie Lien, Erna Engenes, Jorunn Kjær og Inger Skarpenes.  
Gammelt bilde med sykesøstre foran den opprinnelige inngangen. Servise fra 1924 med eget dekor (les: Blaaskjæl)  



  

  

Anne Marie Lien styreformann Tlf. 91176077 e–post: baglien@frisurf.no  

Inger Skarpenes bookingansvarlig Tlf. 48271022 e–post:ingerskarpenes@hotmail.com  


