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Ryggsekkanes oktobertur gikk
denne gangen til Kil 19
forventningsfulle sjeler møttes ved

Kirkebrygga og ble stuet ned i tre
båter, høstværet var på sitt beste og
vi hadde en fin times tur inn i fjorden.
Utrolig å høre at hit rodde folk helt fra

Stråholmen for å komme til kirken! I
Kil ble vi møtt av Rolf Heimdal (Rolf
på ferja) som hadde takket ja til å

guide oss. Det ble en flott tur
mellom heier og trivelig
bebyggelse. Kil har litt av
hvert å by på og Rolf serverte
oss fantastisk med historisk
informasjon (og tvilsomme
røverhistorier) i tillegg til å
installere oss på terrassen
sin for en rast underveis.
Etter endt vandring var det

satt av tid til et lite besøk på den nye
kafeen, engstelsen hadde allerede
ved tidligere passering spredt seg i
flokken over skiltet utenfor som

annonserte ’åpner 1600’ (og klokken
var 1445), men vertskapet åpnet
1500 som avtalt. Wesselgården med
vertskapet Nina og Peter ble et
særdeles trivelig bekjentskap. Mat og
drikke ble behørig utprøvd (og
godkjent). Da solen ikke nådde ned i
hagen lenger var det tid for å
ommøblere inne i den trivelige
kafeen. Dette er ikke stedet for
’kjappmat,’ men har man litt tid og
ønsker mat lagd fra bunnen av er det
absolutt og anbefale – vi kommer
igjen!
Stor takk til turgeneral Hansemann
for et flott arrangement!
Per SchultzHaudt

I desember pakker Kevin

Dønvik sekken og forlater

Nepeløkka til fordel for

Nepal.

Etter å ha bodd på Skåtøy de
siste 3,5 årene, har Kevin blitt lei
av snekkerlivet, og vil oppleve noe
annet.
 Det blir utrolig spennende, og
det er på tide å gjøre noe nytt, sier
han.

Hovedgrunnen til at han drar, er
fordi kjæresten hans Nora Dokken
Harboe, skal jobbe der i tre
måneder.
 Jeg skal jobbe som frivllig på en
skole. Hva Kevin skal gjøre der, er
jeg ikke sikker på, sier hun og ler.
Spontant

Kevin har ikke planlagt turen, og
innrømmer at hele turen er
ganske spontan.
 Jeg har ikke de store planene
ennå, men hvis det blir aktuelt
kunne jeg tenke meg å jobbe som
frivllig jeg også, sier han.
Kevin forteller videre at Nepal er
et stort land, med alt fra jungel til
fjell. Han tror han vil bruke mye tid
på å rafte og utforske landet.
 Det er et utrolig spennende
land,med en kultur jeg ikke har

noe kjennskap til, forteller han.
Før Kevin slo seg ned på
Nepeløkka, reiste han rundt i Sør
Amerika, derfor er han ikke
innbegynner på tur.
 Det skal bli godt å komme seg ut
på tur igjen, sier han.
Ti år

Nora, som man finner bak disken
på kafeen om sommeren, reiser
allerede nedover om to uker. Men
hvor lenge de vil være vekk, er
usikkert.
 Etter at jeg har jobbet, skal vi
reise videre rundt i Asia. Kanskje
blir vi vekk i et halvt år, eller
kanskje ti, sier hun spøkefullt.
Følg med på Nora og Kevin på
tur: www.franepatilnepal.blogg.no
Linda Høyvarde

Fra Nepa til Nepal



.
Skåtøy  sangpoetenes møtested
Skåtøy  Sangpoetenes møtested arrangerer
konsert og kulturhelg på Skåtøy fredag 11. og
lørdag 12. november 2011. Dette i samarbeid
med Kragerø kommunes IKONprosjekt,
Lokalet i Åsvika, Skåtøy kafé & galleri og
Galleri Solviken.

Konsert på Lokalet i Åsvika
Fredag 1 1 . november kl. 1 9.00 med Louis
Jacoby og Anders Stävarby.
 Louis Jacoby spiller og kåserer over egne
tekster.
 Anders Stävarby spiller kjente svenske viser.
Lokalet selger mat og drikke.
Skåtøy kafé & galleri tilbyr overnatting i
hyggelige omgivelser på Haugen.
Det serveres frokost på kafeen.
Påmelding, epost: jhjense@online.no eller
SMS/tlf. 95249200
Konsert med overnatting og frokost, kr. 550,
pr. person. Konsert, kr. 150,.
Det er et begrenset antall plasser.

Galleri Solviken
Skåtøykunstnerne, May J. Hvistendal, Gerd
Slåen og Gunny Brørby holder åpent galleri
lørdag 1 2. november kl. 1 2.00 – 1 4.00.
Det blir mulighet for å besøke kunstnernes
verksted og atelier.

Anders
Stävarby er
nært knyttet til
tradisjonene
fra Taube,
Bellman,
Ferlin, Fröding,
Vreeswijk og
alle de store
visedikteres
skattekammer.

Det skjer på Skåtøy;
Kafeen er åpen i helgene i oktober/
november:
5. og 6. november er kafeen stengt ellers åpent;
Alle Lørdager 1 1 – 23 og alle Søndager 1 1 – 1 8
Dette er kjernetid som kan utvides hvis arrangement eller
bestemning tilsier det. Kafeen tar i mot private initiativ, ta
kontakt med Heidi, og følg med på kafeens hjemmeside,
da det ofte dukker opp ting på kort varsel på kafeen.
Lørdag 29. oktober kl 1 900
er det Kviss på kafeen
Lørdag 27. november kl 1 900
er det Kviss på kafeen
Husk påmelding i god tid til
Inger Lise på 901 77628.
Mandag 31 . oktober, 1 4. og 28. November kl 1 800 er
det ”Huskestua” på Lokalet med sitt faste opplegg med
gamle bilder, historier, kaffe, vafler og utlodning med
”åresalg” og trekning på lykkehjul.
Alle er hjertelig velkommen.
Lørdag 1 2. November kl 1 200 Ryggsekkane; Rydding
av skiløype på Skåtøy med bål og matlaging etterpå.
Kontakt Hansemann 90698709.
Her er det mulighet for litt trivelig utedugnad.
(Mange av oss ønsker snøen dit peppern gror, men da
kan du jo tenke slik: Hvis du legger masse innsats i å
tilrettelegge for snø med skiløyper, anskaffelse av
snøfreser og lignende kommer det i følge Murphy's lov
ikke noe snø!)

Onsdag 9. og 1 6. november blir det tovekurs hos May
Hvistendal i verkstedet hennes. Der kan du tove et skjerf
eller julepynt, barneklær eller brudekjolen din!
Fantasien er den eneste som setter grenser. Det
kommer ikke til å koste allverdens.
Påmelding til May på mobil 91 68 28 22 (hun er
utenlands en uke fra nå, så ikke ring da, men sms er ok).
En hyggelig og sosial førjulsaktivitet, sier Randi som
hjelper May med organiseringen.
NB! Damer søker menn!! ! !
Det har ikke akkurat vært noe kjempeoppmøte på
korkveldene. Vi er nå seks damer som sårt trenger noen
menn!!! Mandag 24. oktober kl. 1 8.30 på Lokalet skal vi
øve på julesanger, og har hentet inn profesjonell
assistanse. Sangglede er viktigere enn sangevne i dette
koret. Vi synger annen hver mandag.
Alle er hjertelig velkommen, sier Nina.
Ukentlige aktiviteter på flerbrukshuset; (ring og sjekk
hvis du ønsker å være med på noe av dette):
Gundny Brørby (ta kontakt: 93888076)
Søndager kl 1 530: Yoga.
Tirsdager kl 1 830: Gladtrim.
Terje Sødal (ta kontakt: 928261 53)
Onsdager kl. 1 900 balltrening (bandy, vollyball m.m.)
Jan Cranner (ta kontakt: 93025366)
Torsdager kl 1 800 er det ”Kick boksing”

Tor Dønvik

Kafeen: www.skatoy.net
Festivalen: www.skatoy-visefestival.org



Den natta glemmer jeg aldri,
sier Anna Hagen på Skåtøy.
Anna og Sverre bodde på Krikken.
En søndag i februar i 1956 var de på
besøk på Skåtøy hos Harry og Denis
som eide huset tvers over veien ved
Skåtøy kirke. (Sverre og Anna kjøpte
senere dette huset og Anna bor der
den dag i dag). Været var fint og
Sverre hadde derfor tømt koggen for
oljeklær og saker og ting som skulle
på land for å tørke.
Fra Krikken (Kures brygge, se bildet)
til Åsvika tar det bare 10 min. og
derfor tok de ikke på varme klær bare
for denne korte turen. Utpå kvelden
kom tåka sigende og Sverre ville
komme seg hjem mens det ennå var
noenlunde sikt. Else Liv ble igjen,
men Sverre og Anna med ungene
Anne Berit og Inger dro hjem.
”Det hele var min jo skyld,” sier Anna,
hun holdt utkikk når de nærmet seg
brygga og ropte til Sverre: ”du er for
nære land,” og da svingte han
koggen rett opp på båen 10 m fra
brygga. Der sto de på båen med
slagside. Sverre forsøkte å komme

seg løs ved å
skyve fra båen
med årene med
den følge at
begge årene
brakk.
Det var kaldt og
de var dårlig
kledd, Inger var
så liten at Anna
tok henne under
kåpa for å holde henne varm.
Anne Berit var tynnkledd og uten lue
og ble selvfølgelig redd, Anna
forsøkte å roe henne ved å synge og
fortelle historier helt til ungen sa: ”kan
ikke du holde opp det da mamma”.
Redselen ble ikke mindre da Sverre
foreslo å skru ut fiskerommet for å
padle til land i dette. I seg selv et
dristig prosjekt, spesielt da Sverre i
likhet med de fleste av fiskerne på
den tiden, knapt kunne svømme.
”Dette går ikke,” sa Anna, da var det
bare å fryse og vente på hjelp. Sverre
fant en gammel lue han brukte som
oljefille og den fikk Anne Berit på
hodet. Vannet falt og koggen krenget

mer og mer, for å
bøte på dette la
Sverre alt han
hadde ombord av
tunge ting i
motsatt side for å
holde koggen
noenlunde på rett
kjøl. Timene gikk,
og da vannet steg
igjen veltet
selvfølgelig
koggen brått over
til den andre sida
og skremte,

spesielt Anne Berit, nok en gang.
På morgenkvisten var det fremdeles
tåke og de hørte motordunk og
stemmer fra fiskere på vei ut.
De ropte og skrek og Sverre slo en
gammel gryte i fillebiter for å påkalle
oppmerksomhet, men motordunk og
stemmer forsvant i det fjerne. (Tåka
bærer lyd godt, men er motoren i
gang hører en ikke likevel). Omsider
kom Harry Williams tilfeldigvis innom
brygga for å se om Sverre var dratt ut
for å fiske. Harry fikk dratt de av båen
slik at de etter mer enn 12 timer i en
kald og rå vinternatt endelig kom seg
i hus og fikk varmen igjen.

Tor Dønvik

Månedens båe

Fra Huskestua;
Hadde dette staselige "kråkeslottet"
blitt restaurert, hadde vi kanskje hatt
pensjonat på Skåtøy fremdeles.
I stedet ble eiendommen kjøpt av
Oslo Lysverk (nå Viken Energi) på 70
tallet, og huset revet og erstattet med
feriehytter.
Reidar Bangor (byingeniør i Brevik)
kjøpte eiendommen i 1919. Her drev
etter hvert fru Bangor Skåtøyroa
Sommerpensjonat om sommeren og
det var også mulig å leie stedet som
selskapslokale ellers i året. Familien
Bangor bodde her hele året under
krigen. Pensjonærene menget seg
ikke med de lokale. Skåtøyfolk stakk
ikke innom for kaffe eller en matbit,
men de leide av stedet til fester, det
være seg Småbrukerlagets årsfest og
et og annet bryllup.
Pensjonærene er fornøyelig og godt
skildret i Tove Nilsens siste bok ”Øyer
i hjertet” (den bør Skåtøyfolk lese da
andre lokale forhold også er skildret).

Andre små historier verserer
fremdeles blant folk på Huskestua;
"Fru Bangor var knipen med penger
så hun fikk kattefisk fra trålerne i
Kragerø som hun serverte
pensjonærene, slikt ble selvfølgelig
lagt merke til i lokalmiljøet";
"Jens Martin Jensen var i militæret i
1950/51 og han ble invitert til
Småbrukerns årsfest, men da måtte
han stille i uniform";

"På den tida
var dette
eneste stedet
en kunne
servere øl og
vin til maten,
og til og med
ta seg en
dans til
syndefullt
trekkspill
musikk på
øya. Finn
Sørensen

forteller at han og noen kompiser der
smakte sin første halve pils da de ble
påspandert øl av Thomas Vennevik";
"Odd Vennevik tok i 1962, etter
Skåtøydagene, følge med artistene til
Darefjell. Der hørte de spell og dans
fra pensjonatet, og det gikk ikke
bedre enn at Norgeseliten av
klassiske musikere ramla inn på
pensjonatet seint på kvelden og
spilte med til dans"; Tor Dønvik



Hei! Jeg heter Hedda og jeg er 12 år.
Jeg går i 7.klasse på Skåtøy skole,
og jeg bor i Kragerø. Jeg er glad for
at jeg kan få jobbe med flaskeposten
denne måneden.

Hei! Jeg heter Tuva Aurora og jeg er
12 år om 23 måneder. Jeg går i
7.klasse på Skåtøy skole og jeg bor
på Skåtøy,  på Korset. Jeg er veldig
glad for at jeg fikk lov til å få være
med i flaskeposten.

Litt av hvert fra skolen

Skolen har fått veldig fine dataer i år
og 2 nye bibliotek: ett med
faglitteratur og ett med
skjønnlitteratur. Vi har fått nye
elevrådsrepresentanter: Simen
Stubbene, Tord Aasvik, Kristoffer
Stubbene og Ask Sødal

Klasse regler vi har laga for 4. 5. 6.

og 7. trinn

1.Vi skal ha arbeidsro!  Husk
dørstokken (når vi passerer
dørstokken skal det være rolig)
2.Rekk opp hånda
3.Lytte til alle
4.Holde god orden
5.Følge med og delta i timen
6.Være vennlig mot alle
Noen elever oppfatter at det spøker
her på kunst og håndverksrommet og
på svenskerommet! Ps. Spøkelset
heter Guro.

Historie: Til sjøs!

Hei, jeg heter Emma. Jeg er 13
år. Hytta mi ligger ved sjøen.
Jeg ELSKER å være i hytta,
elsker å være ved kysten
egentlig. Om sommeren bader
jeg masse. Jeg tar den lille,
gule jolla, finner meg en holme
og bader. En dag dro pappaen
min ut for å bade på den lille
holmen, med den gule jolla.
Han vinket til meg der han
kjørte. Jeg stod på brygga og
så.. Jeg så pappaen min gå på
skjær, synke ned i vannet...
Han kom seg ikke opp igjen!
Jeg løp så fort jeg kunne opp til
hytta, men så husket jeg.. Jeg
og pappa hadde dratt alene!
Jeg løp ned til brygga igjen,
kastet av meg klærne og
hoppet ut i vannet. Jeg svømte
som bare det! Dro for å redde

pappa! Han lå nede på
bunnen.. Som han hadde fryst.
Han sa liksom, hadet Emma,
som om han mente det! Jeg

ble rasende, svømte ned, og
ble der. Så skjønte jeg, at jeg
ikke kan bli her. Jeg svømte til
land, helt andpusten.. Jeg tok
på meg klærne som ble tettet til
kroppen min og som ble våtere
og våtere. Jeg gikk til
hytta, pakket, tok litt mat
og gikk bort over til veien. Jeg
så den vakre innsjøen.
Glinsende, smilende til meg.
Så så jeg pappa. Jeg ville løpe

til ham, gi ham en klem og si at
jeg savnet ham. Jeg kastet
sekken ned i veikanten, løp til
"pappa" eller svømte da. Han
gikk under. Det gjorde jeg
også. Han dro meg til bunn.
Hodet mitt holdte på å
sprenge, men det spilte ingen
rolle. Jeg var med pappa, bare
meg og pappa. Ikke Andreas
eller Ida. Bare meg og pappa!
Til slutt måtte jeg ha luft! Jeg
prøvde å svømme opp, men
pappa holdt meg igjen. Han
smilte og så sa han: " Emma,
bli her. Her hos din far!"
Jeg sluttet med svømmingen.
Bare ble der... Vi så opp. Så
druknet jeg. Du skjønner, når
man mister en person i vannet
som man er glad i, får man
illusjoner, sjøsyken.
Ja, det er farlig å dra til sjøs.
Tuva Aurora H. Ellingvåg

Skåtøy skole



Hei alle dere med seil og

propell !

I dag 28. sept. var det befaring
med Kystverket under tittelen
"Merking for nattseilas  Skåtøy".
De som var med var 2
representanter fra Kystverket, Per
Åsvik fra Fjordbåtselskapet, Bjørn
Arne Halvorsen fra
taxibåtnæringen, Borgar Thorsen
fra Havnevesenet og Ulf Selvåg
fra Skåtøy Vel. Hensikten med
befaringen var å tilrettelegge for
trygg nattseilas til/fra Skåtøy 
Kragerø.
Med det for øyet sonderte vi leia
fra Sauøya til Gullholmen,
Eidkilen til Dønvika (indre lei),
Eidkilen til Korset (midtre lei) og
Oksen til Korset (ytre lei). Etter
noen gode diskusjoner og
vurderinger kom vi fram til 14 nye
lyspunkter som vil bli satt opp
denne høsten. De fleste punktene

vil være av typen enkle blinkende
lanternelys mens noen vil være
med rødt/grønt
lys.

Følgende punkter ble valgt:

Innseilingen til Kirkebrygga (2 lys)
"Gullholmen"
"Fergebåen/Rognlibåen"
Innløpet til Eidkil (sørsiden)
Skjærene ved innløpet til Dønvika
"Jentebåen" ved Dønvika
"Evaskjæret"
"Korset"
"Engelskmannen"
2 staker mellom "Engelskmannen"
og "Oksen"
"Oksen"
Det 14. punktet er jeg litt usikker
på men jeg tror det blir mellom
"Evaskjæret" og innløpet til Eidkil.

Kystverket kommer tilbake til
neste år for å fortsette
oppmerkingen og da blir det mest
sannsynlig den østre delen av
skjærgården som blir
prioritert.
Samferdselkommiteen er meget
godt fornøyd med den responsen
Kystverket har vist på våre
henvendelser og vi ser nå fram til
å kunne ferdes trygt i opplyste
leier hele året.
Med vennlig hilsen
Ulf Selvåg

Månedes konkurranse

Hvor på Skåtøy er dette?
Vet du svaret? Send oss en mail!
Vinneren av forrige konkurranse
er Inger Lise Thoresen. Du har nå
vunnet heder og ære blant alle
Flaskepostens unike lesere!
Svaret var: Stig Arild Gundersen
rigger scenen til Eidsvåg
ADRESSE

Poststed

26

Skåtøy

Hans T. Gautefall

Bråtaneveien 49

3780 SKÅTØY

31

Darefjeld/Salbutangen

Nils Langaard

H.Jonas vei 21

4818 FÆRVIK

33

Statens grunn Ødegaarden

Trygve Thoresen

Bråtøymyrveien 4

3780 SKÅTØY

41

Bråtane/Stoppedalen

Lars M. Bråtane

Bråtaneveien 5

3780 SKÅTØY

42

Dønnevik/Ødegaarden

Per Oddvar Ødegaard

Skåtøyveien 31

3780 SKÅTØY

50

Stormyr/Skåtøy

Tom Stormyr

Måltrostveien 14

3941 Porsgrunn

51

Burøy/Bråtø

Th

Ryggsekkane:

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.

Furuholmen

3770 Kragerø (95 21 89 92)

53

Krikken

Jens Petter Selmer

Bjørnsvikveien 19

1341 Slependen

Tripptrappstol

Bestefar Trond lurer på om
noen har en tripptrappstol å
selge? Tlf 95 24 73 76




