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Avis på Skåtøy?
Ildsjeler på Skåtøy forsøker nå 
å se om det er muligheter til, og 
interesse for, å lage en månedlig 
avis for Skåtøy.
Vi tror dette kan være av interesse, 
men skal vi få dette til trengs det 
bidrag fra lokalmiljøet og ikke 
minst en redaktør. Vi er så heldige 
at vi har fått Linda Høyvarde til 
påta seg dette ansvaret i en forsøk-
speriode.
Det er mye kunnskap, mange his-
torier blant lokale og det foregår 
mye på Skåtøy hele året som trolig 
er av interesse både lokalt og 
utenomøys. Vi ser for oss noen 
faste spalter, noen intervjuer, noen 
bilder osv. Her blir veien til mens 
vi går.

For Skåtøy Vel Tor Dønvik

Før vei og før bilisme var Skåtøy-
brygga fergekaia på Skåtøy. Det 
var lettvint og greit i alle fall for de 
som bodde på ”midtbygda”. 
Hadde folk noe tungt å dra på var 
det hestetransport. I alle fall ble 
det annenhver dag levert fulle og 
hentet tomme melkespann.  
Var du heldig kunne du da få 
sitte på med varene dine etter en 
slitsom bytur.  På bildet ser vi Lars 
og Solveig Bråtane, med Kari og 
Grete i sleden en gang på slutten 
av 1950 årene.

Tor Dønvik

Månedens bilde fra Huskestua
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Aleksander Bentsen er i full 
gang med husbygging. Skåtøy er 
avhengig av å fornye seg om øya 
skal overleve.

I fjor begynte Aleksander Bentsen 
(25) å bygge sitt eget hus, og hvorfor 
valget falt på Skåtøy, er enkelt.
- Hvor skal jeg ellers bo? Jeg er jo 
herfra, sier han.
   Siden han begynte å bygge på 
huset, har han fått hjelp av venner og 

familie. 
- Jeg ringer og spør om 
hjelp, og stort sett sier de 
fleste ja, sier han med et 
flir. 
   Det er meningen at huset 
ved Kobbersmedbråten 
skal stå ferdig ved jul-
detider.
- Jeg håper det blir ferdig i 
hvert fall, sier han.

Avhengig av tilflyttere

Stor glede
   Leder i Skåtøy Vel, Nina Haugland 
er glad for at Aleksander velger å 
bygge hus på Skåtøy.
- Det er en  stor glede hver gang noen 
velger å flytte tilbake, sier hun.
   Hun understreker også viktigheten 
av at folk flytter til Skåtøy.
- Det er det viktigste. Hvis ikke vi 
fornyer oss, så vil jo øysamfunnet dø, 
sier hun avslutningsvis.



Hva skjer på Skåtøy i mai?

Tirsdag 3.mai Kl.19.00 på Skåtøy Kafe kommer Leids Kammermusikkgruppe fra Nederland med 7 unge musikere 
hvorav yngste fløytist er 12 år.  Bill. kr. 75,-.  Dette er et eksempel på de overraskelser som ofte dukker opp på Skåtøy. 
Still opp og få med dere en flott klassisk konsert, slik at Skåtøy kan forsette å være en arena for overraskelser med nye 
og ukjente artister. 

Fredag 6. mai kl. 19.00 er styret på ”Lokalet” i Åsvika på Skåtøy først ute med ”suppe og sang” der Kragerø Sang-
forening lager et show for oss.
Det blir korsang med og uten musikk. Koret støttes av et band med gitar, trekkspill, bass og trommer. Det blir blant an-
net viser fra Bernhard Dippners revyer, Cornelis Vreeswijk og Evert Taube.  Russiske sanger av Igor Ivanovic fremføres 
i Trygve Moes skikkelse.  (Heldigvis er det kun sangen som er russisk og ikke suppen, den er lokal fra Skåtøy).
Dette er trolig en fortsettelse av korets lanserning av sin verdensturne på Stopp en halv i fjor da de uttalte; ”om ikke vi 
kommer ut i verden så synger vi i alle fall allverdens sanger”. En tur til Skåtøy er jo en god start på det å komme seg ut i 
verden.
Trekkspill og følsomt munnspill av Eddy Sowart, kjent fra bybildet (og nå også som boligsøker på Skåtøy), byder på 
noen franske viser og gir forsmak på sommeren. 
Vi får også en sjelden anledning til å høre vår egen tenor Torbjørn Huseland (som pleier å gjøre seg litt kostbar når det 
gjelder improvisert sang på kafeen utpå kvelden).
Dette blir både flott og hyggelig, også så billig!!!
Her får du suppe, kaffe og kake i + underholdning for kr 100.
Det blir salg av øl og vin og det blir åresalg med trekning på ”lykkehjulet”. Takket være dugnad går alle inntekter til 
drift av ”Lokalet, vårt eget hus” (eies av Skåtøy krets)
NB! Pga. skjenkebevilling kreves påmelding til Vidar Ødegaard innen 1. mai. Tlf  95072026/  v-oed@online.no

Lørdag 14. mai kl. 20.00 er nestemann ut Kafeen med ”suppe og sang” der ”Jan Øivind med fastlege” lager et show 
for oss. (Her er suppen internasjonal, men sangen har trolig lokale innslag + en og annen svensk viseskatt).
Jan Ø. Helgesen, til daglig programleder på TV 2s God Morgen Norge og fastlegen hans, Erik Reine, viser nye og over-
raskende sider av forholdet lege-pasient... 
Sammen hilser de våren på Skåtøy med en herlig, middelhavs- inspirert suppe og duftende, nybakt brød.  Jan Ø og 
fastlegen frekventerer ofte skjærgårdens gourmetsenter på Stussholmen så det borger for god mat. Når alle er mette 
kaster de kokkehattene, griper instrumentene og holder en av sine sjeldne og eksklusive konserter, under navnet:

“Gerhardsens Gutter”!
Dette er ikke over før siste tone er spilt og fruktkurven behørig loddet ut. 
Det hele får du til vennepris: 200 kroner! 
Er du fristet, så meld deg på snarest. Her blir det trangt i døra og kamp om plassene.... 

Fredag 27.mai 19.30 kommer tradisjonen tro Marcell Singers og Laber Bris på kafeen for å synge våren inn. 
Transport fra fastlandet: Taxibåt i rute fra Kragerø 18.45. og Taxibåt i retur 23.00
Marcel Singers har tidligere hatt vårkonsert på Skåtøy kafé. Denne gangen samarbeider koret med Kragerøbandet Laber 
Bris. Bandet består av Bård Teien på gitar/vokal, Gunnar Thomassen på piano og Lars Erik Johansen på kontrabass. 
Repertoaret for kvelden vil være jazzpregede låter samt musikk skrevet av Bård Teien.  Kor og band vil både framføre 
låter sammen og hver for seg, og gleder seg til å vise resultatene av de siste måneders samarbeid. Kr. 50,-



Jentebåen ligger like vest for Lille 
Ærø utenfor Dønvika på utsiden 
av Skåtøy.  Historien bak navnet er 
ukjent, men sier seg jo selv. Som du 
ser av leimerkene på kartet er det 
dypt på begge sider av båen, men 
litt langgrunt på østsiden. Båen blir 
merket av private, men dette merket 

forsvinner ofte om vinteren pga. vær 
og is.
Selv uten merke er båen lett å se og 
ved en liten bris så bryter det på båen 
ved normal vannstand. Denne er 
det virkelig flaut å gå på, den eneste 
jeg har hørt om i min tid var Harald 
Gierløff. Han var nærmeste nabo til 
båen og med koggen full av gjester fra 
Bråtøy traff han båen på vei til som-
mer fest hjemme på Dønvika for mer 
enn 30 år siden.
Ofte treffer folk båene der de er best 
kjent, og det er flaut. 
Er det flere eksempler på dette blant 
leserne så send inn!

Tor Dønvik

Månedens båe

Nyttige adresser

Skåtøy kafe og galleri: 
www.skatoy.net

Skåtøy vise- og poesifestival: 
www.skatoy-visefestival.org

Hva gjorde du på Lang-
fredag?

Anja Børresen (24):
Jeg var på Harefjell. Det var deilig der, 
tidenes beste vær!

Inger-Lise Thoresen (54):
Hjemme med venner. Satt i 
solveggen og var en tur på kafeen.

Line Abrahamsen (17):
Jeg var i London. Tok det med ro, 
skulle på jobb dagen etter.

Romi-klubben feirer 30 år sammen.

-Det er en høydare hver gang, fastslår 
Tove Kristiansen.
Annen hver torsdag i 30 år har 

damene samlet seg for å spille kort 
og spise mat, men hvordan klubben 
startet, er de ikke helt sikre på.
-Godt spørsmål. Kanskje det var oss 
to, Elisabeth? Spør Grethe Olsen.
-Ja, det var det kanskje? Svarer Elisa-
beth Jacobsen.
Alle ler. De vet i hvert fall hvorfor 
klubben ble til; de er så glade i å 
spille kort.
Jublieumet feiret de i påsken med en 
bedre middag i byen.

Linda Høyvarde

Feirer jubileum


