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André Holter (23) synes det

koseligste med Skåtøy er alle

folka – og fellesskapet.

André er opprinnelige «Skarbofant»,
som han selv sier, og har bodd og
jobbet på Skåtøy siden 2000. Her
trives han veldig godt, og setter pris
på alle menneskene.
 Det er moro med sommer, men det
er hardt arbeid. Jeg gjør alt fra å
klippe plen og rydding til
autografjakting, sier han og ler.
André er nemlig en erfaren
autografjager, og kan skryte av to
bøker med autografer av kjendiser.
 Jeg spør artistene som er innom om
jeg for lov til å tegne dem, og at jeg
da får en autograf som betaling,

forteller han.

Aktiv

André er flink til å jobbe, og alle som
er innom kafeen ser han stort sett
jobbe, alltid like blid og fornøyd.
 Det er fint å være her på Skåtøy.
Jeg er så glad i alle folka, og det
føles som om at vi er en stor familie,
sier han.
André har mange interesser, og en
av dem er å gå turer. Han er erfaren
turgåer på Skåtøy, og kan derfor
anbefaler turer til dem som spør.

Linda Høyvarde

På Garnholmen mellom Skåtøy
og Høyvarde, står det en fem
meter høy granittsokkel. De fleste
har nok lagt merke til den, og
mange har også undret seg over
hva det er og hvorfor den står der.
Sokkelen skulle opprinnelig bli
brukt av Oslo kommune, men

daværende eier av Garnholmen,
Per Klem, var så Tordenskjold
frelst at han kjøpte sokkelen. I
ettertid har ikke de nåværende
eierne av holmen giddet å flytte
på den tunge sokkelen. Dette har
resultert i mange nysgjerrige
forbipasserende.

Hei og hopp!
Tenk, vi har allerede gitt ut fem
utgaver av Flaskeposten, og
fremdeles florerer det av
positive tilbakemeldinger. Det
setter jeg utrolig pris på! Men
vi er avhengig av deg som
leser for at dette skal gå. Har
du et tips å komme med
angående noe som skjer, eller
en historie om Skåtøy eller
Skåtøyfolk, så ikke nøl med å
sende meg en mail! Jeg tar
imot alle ideer, tips, vitser,
historier og alt annet du måtte
ha på hjertet.
Her er virkelig ingen ideer
ubrukelige!
Hilsen Linda

 Vi er som én stor familie



Kafeen er åpen i helgene i september;

Fre:kl 1 7-23, Lø; 1 1 -23, Sø; 1 1 -1 8.

Andre aktiviteter:
Mandag 5. september kl 1 830 har Skåtøy Vel

åpent møte på skolen med bl.a. bakgrunn i Ødegaard
saken (som har opprørt lokalbefolkning og andre).
Utfallet strider mot folks alminnelige rettsoppfatning.
Forskjellsbehandles lokale småprosjekter i forhold
storprosjekter kjørt av "rikinger" eller eksterne
eiendomsutviklere?
Saksliste opprinnelig foreslått til fylkesmann.
1. Marinbiologisk/ faglig grunnlag for beslutninger.
2. Prioritering av økokrim saker (type/ antall/ størrelse).
3. Helhetsvurdering, vektlegging og prioritering av forhold
som påvirker fast bosetting i skjærgården.
Målet var å få fylkesmannen i tale, de melder avbud.
Bygningssjefen forteller om kommuneplanen, politikere er
invitert. Vi ønsker en konstruktiv debatt på hvordan løse
problemer relatert til hva som må til for å opprettholde og
utvikle fast bosetting i Kragerøskjærgården. Fokuset blir
derfor nå på punkt 3 i agendaen, utestående avklaring
med fylkesmann vil vi følge opp på en annen måte).
Vidar overrekkes innsamlede midler.
Alle oppfordres til å møte opp (bevertning)!

Lørdag 1 0. september kl 1 200 starter
”Ryggsekkane” opp med sin første tur for sesongen.
Turen går til Sauøya og Saltskjærholmen. Er du
interessert i å være med så ring Per med bikkja på
90654904, turen starter med båt fra Skåtøybrygga 1200.
Ta med litt mat og drikke i ryggsekken og bli med på tur.
Det er med lokalkjente folk som kan og vet noe om
stedene som besøkes.
Turene arrangeres andre lørdag i måneden, hver måned
og fullt turprogram kommer senere. Noen i denne
gjengen har en "trynebok" gruppe; ”Ryggsekkane” som
du kan sjekke på nettet hvis du vil.

Mandag 1 9. september kl 1 800 starter
”Huskestua” opp på Lokalet og fortsetter så
hver 14 dag.
Her møtes Skåtøys ”Grand old men and ladies” og
mange flere. Det vises gamle bilder, det fortelles historier
og det tas opp lokale tema.
Kaffe og vafler hører med og god gammeldags utlodning
med ”åresalg” og trekning på lykkehjul.
Alle er hjertelig velkommen, her er det mye interessant å
lære om Skåtøy, for både nyinnflyttede og noen og
enhver.

Tor Dønvik

Det skjer på Skåtøy;
Lørdag 27. august kl 1 900; Bokbad på
kafeen med forfatterne Kjell Ola Dahl og Jan

Mehlum. Denne gangen er det krim som
settes under lupen. Det er heldigvis ikke
populært med (utøvelse av) krim på Skåtøy.
Dette på tross av vår lokale variant av
”Oberinspektor Stephan Derrick”, som med
frakk og det hele, ved enkelte anledninger utpå kvelden
på kafeen klart uttaler ”Det er for få mord her”.
Vi mangler altså seriøse aktører på begge sider av
streken mellom rett og galt i lokalmiljøet. Det lover
imidlertid godt for fremtiden at økokrim nå med stor iver
kaster seg over innfødte ved forulemping av et ålegrass
eller to, eller enda verre, en børstemark.
Bokbaderen er for øvrig Jan Øyvind Helgesen, ryktene
sier at han heller ikke er begeistret for krim, verken på
den ene eller andre måten, så her er det ikke godt å vite
hva som kommer til å skje.
Derfor; Møt opp, dette blir ”kriminelt” bra.
Lørdag 1 7. september kl. 20.00 (kafeen)
TRIO Frøholm/Strand/YtreArne” spiller sin grenseløse
musikk på kafeen. Dette er vestlendinger med
hardingfele, gitar supplert med elektronikk og bilder
(sjekk billetter/detaljer på kafeens hjemmeside).

Lørdag 24. september kl 1 900; (kafeen)
”Kviss”sesongen starter på Skåtøy. Øyfolk (og dyr)
legger vekk sugerør og hvitvinsglass og fokuserer på en
mer lødig sosial omgang, engasjement og aktivitet.
Kviss på Skåtøy må ikke forveksles med ”Quiz” som
arrangeres i bystrøk. Kviss på Skåtøy fremmer
kunnskap, konkurranseinstinkt og ekshibisjonisme for
både gammel og ung. Seansen styres av en despotisk
leder støttet av en partisk eneveldig dommer.
Her er det konkurranse og underholdning med raffinerte
finter i massevis. Tiltaket er svært populært og det er
derfor nødvendig med påmelding i god tid til IngerLise
på 90177628.
Utenomsøys utfordres til å
delta, da må dere melde
dere på og trenger dere
overnatting kan dere jo
sjekke med Heidi på kafeen
om å leie rom på Hauen.
Bildet viser dommerens
stempling av en
”oppsternasig” Kvisser.
Kafeen: www.skatoy.net
Festivalen: www.skatoy-visefestival.org



Noen båer er unevnelige, er du så
uheldig å kjøre på den båen som
ligger nærmest brygga di, en holme,
en øy eller for den saks skyld et helt
kontinent er det som oftest best og
ikke nevne noe om dette til noen.
Her følger en liten historie, visstnok
sann, som jeg hørte for mange år
siden og som jeg ble påminnet i
sommer under et besøk på
Arntsholmen.
Alle som har prøvd å sove rusen ut
på en holme en varm sommerdag vet
hvor ille dette er. Å våkne opp
solbrent, badende i din egen svette,
tørr i halsen, med en dundrende
hodepine og tunga klistret fast oppe i
ganen, det kan simpelthen ikke bli
verre! Andreas Skratta opplevde noe
som var verre! Etter en fuktig og sen
bytur kjørte han på (eller tulla seg i
land) på en eller annen holme.

Hvilken holme det
var sier ikke
historien, men det
er grunn til å tro at

det var en holme ved Krikken,
Rauane eller Høyvarde,da disse
ligger i leia fra Kragerø og hjem til
Skratta.
I alle fall ligger Andreas i solsteiken
og sover med alle tidligere nevnte
symptomer, bokstavelig talt det rene
helvete, kan det bli verre?

Ja det kan det; Andreas våkner opp
av en raspete tunge som slikker han
på kinnet. Når han slår øynene opp,
trur han at han er dau og har åkt lukt
til helvete. Han ser rett inn i horn,
flippsjegg og et par gule øyne. Denne
hendelsen gikk så sterkt inn på
Andreas at når han etterpå ble spurt
om hva som hadde skjedd klarte han
bare å stotre fram ”dyret og det”,
”dyret og det” gjentatte ganger.
Geitebukken som vekte Andreas på
denne måten var trolig bare ute etter
saltet i svetten hans.
Andreas Skratta, som han ble kalt,
var en lokal original som i sin tid
gjorde inntrykk på både høy og lav.
Han etterlot seg en mengde historier
hvorav noen er tatt vare på for
ettertiden. Kanskje leserne kan bidra
med flere historier om Andreas eller
supplere med andre sjønære
historier om f. eks. påkjørsel av
Jernstøtta ved Korset eller lignende.

Tor Dønvik

Månedens båe

Fra Huskestua

Hulder sett i Gjerpekleivbakken

på Skåtøy?

Midt i Gjerpekleiv omtrent der
svingen i bakken er, kom gamle veien
fra Nødodden og Kirkesund fram.
Det var nærmest en sti som fortsatte
over Øygårdsskauen og så kom ut
ved Stoppedalsleet, videre ned
dalsøkket ved Bitten Halvorsen mot
Anna Hagen hus (Trae) og fulgte så
videre Markveien mot Skåtøyroa.
Veien kunne kjøres med hest og
slede, en såkalt ”tremei” etter seg.

En gang kom en kar med hest og
slede og var akkurat i ferd med å
krysse veien i Gjerpekleiv da hesten
plutselig stoppa og ikke var til å rikke.
Mannen gikk fram til hestehodet for å
godsnakke med den, da fikk han se
en nydelig kvinneskikkelse komme ut
av skogen i Vinterkjær (ved Per A.
Lund). Etter seg hadde hun en hel

rekke med store feite kuer. Det var
huldra med sin bøling som fortsatte
bortover Buveien, og da den siste
kua forsvant i skogen, fortsatte
hesten å gå som om intet var hendt.

Dette er den eneste historien om
Huldra jeg har hørt om fra Skåtøy sier
Lars Bråtane.

Noen av oss som nå er godt voksne
hentet som barn melk på Øygården.
Vi husker Olga som her er avbildet
med en av kuene sine.
Henting av melk var ”barnearbeid”,
mens vi ventet på at Olga ble ferdig
med melkingen var det tid til lek og
moro.
På mørke høstkvelder ble det fortalt
spøkelses historier som i alle fall
skremte opp de yngste av oss barn.
Resultatet var at vi ble redde og
beinfløy hjem på stien i skogen med
melkespannet dinglende i hånda og
med stor fare for å snuble i en trerot
og spille melka.
Da gjaldt det å ha et trangt og tett
lokk på spannet skulle en unngå
kjeft, spøkelser ble ikke godtatt som
forklaring på spilt melk.

Tor Dønvik



Månedens konkurranse:
Hvor er bildet tatt, og hvilket sted ser vi?

Hva har du gjort i sommer?

Mathias Dønvik (24):
 Slappet av og kost meg i det lille
godværet vi har hatt.

Sindre Knutsen (9):
 Jeg har vært på fjellet. Jeg har ikke
gjort så mye annet.

I Norge skal kviss visstnok skrives
kviss og ikke quiz, på samme måte
som pøbb ikke skal skrives pub eller
toilette som skrives dass. I tillegg er
Skåtøys versjon nokså annerledes fra
den mer Mensapregede varianten som
er mest vanlig. Det innebærer bl.a. at
det ikke er faste lag og at hovedfokuset
er å kose seg og ha det morsomt selv
om en seier aldri er å forakte.
Dessuten kan håpløse og underfundige
feilsvar av og til gi poeng. For å

understreke Skåtøyfolks hang til
deler av kulturen, så består siste
omgang utelukkende av musikk.
Kvissen arrangeres normalt siste
lørdag i måneden fra september til
mars kl.19 på kafeen. I desember
er det imidlertid et unntak da Lokalet
har arrangert kvissen i romjula. I
disse dager blir endelig opplegg
spikret og du vil få nærmere
informasjon. Det er også viktig at
du gir beskjed hvis du blir forhindret
fra å møte fordi det normalt er
venteliste.
Så hvis du ikke vil se på ”Hjartet på
rette staden”, men heller vil være en
del av dette miljøet hos vår lokale
Gina dvs Heidi, så kom deg over
dørstokkmila. Aldersspennet er fra
18 år til godt over 90 år og
spørsmålene er tilpasset deretter.
Alle har derfor noe å bidra med
både når det gjelder spørsmål og
ikke minst det sosiale.
Hans Kristian Høyvarde

Kvissen er tilbake

Vet du svaret, send oss en mail.
Vi har ingen annen premie enn heder og ære i form av navnet på vinneren
på trykk i neste utgave. Men hva er vel bedre enn det?

Ryggsekkane 1 1 /1 2:

10/9: Sauøya og Saltskjærholmen*
8/10: Kil*
12/11: Rydding av skiløype på
Skåtøy med bål og matlaging.

14/1: Årsmøte på Lokalet.

11/2: Skåtøy (rute ikke fastsatt 
kanskje sparketur?)

10/3: Jomfruland med mulighet for
overnatting fra fredag til lørdag*
13/4: Stråholmen rundt*
11/5: Borteid*
*Møt på Skåtøybrygga presis kl 11!
Normalt oppmøte er på skolen kl 12.




