Redaktør: Linda Høyvarde
Det har vært
mørketid på Skåtøy
et par måneder, men
nå åpner kafeen igjen
etter oppussingen:

1 0. mars med
Eidsvåg konsert
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Ryggsekkane

Lørdag 11. februar ble sparkene
tatt frem igjen (for enkelte av oss

var det et år siden sist). Vi
møttes som vanlig på skolen kl.
1200 , vi var ikke
så mange, men
«den harde
kjerne» var på
plass. Turen gikk
i fin fart på flott
føre til Korset
med diverse
stopp for å hilse
på andre på tur,
og for å hefte
dem som prøvde
å gjøre litt arbeid
(eller bare hadde kjørt traktorn i
grøfta!).

Årets jubilant på Skåtøy

Det er 1 50 år siden Skåtøy
kirke ble bygget. Det skal
feires regelmessig gjennom
hele 201 2.

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828
Det ble en fin rast på Korset
brygga før sparkene ble
hensatt og vi nøt utsikten fra
Bråtøyhue, med etterfølgende
(og nødvendig) le, bålvarme og
mat.
Neste tur med Ryggsekkane er
utsatt til fredag 16. mars, og går
til Hasselgården på Jomfruland,
hvor vi overnatter til lørdag, eller
muligens søndag? Husk tidlig
påmelding til Hansemann (tlf
90698709) da det kan bli fullt!
Per med bikkja

Per Johnny Thoresen om Skåtøy
kirke lanseres, etterfulgt av
gudtjeneste.
 Det er mye som skal skje rundt
Selve jubileumsfesten skal vi
kirkens jubileum, opplyser Bjørg holde 9. september. Da har vi
Ellegård Andersen, formann i
invitert blant annet biskopen og
Skåtøy menighetsråd.
folk fra kommunen. Så det blir en
Det hele starter i påska, hvor en skikkelig fest, sier Bjørg.
såkalt Kirkehistorisk utstilling fra
lokalmiljøet skal åpnes. Der skal Orgelfest
det vises frem blant annet Jesus Men det er ikke bare jubileet som
og englebilder, broderte
skal feires, også det
hustavler og andre ikoner som er nyrestaurerte orgelet skal få sin
lånt fra lokalmiljøet.
egen fest.
2. juni blir det en skikkelig
Boklansering
feiring! Da skal vi ha en
Programmet for hele
innvielsesfest for orgelet, sier
jublieumsåret er ikke helt ferdig,
Bjørg.
sier Bjørg.
Hun legger også til at hun
Videre forteller hun at de har
håper og tror at Skåtøyfolka og
planlagt å feire kirkens 150
andre vil stille opp denne dagen.
årsjubileum regelmessig utover
hele året. Et av de større
Linda Høyvarde
arrangementene finner sted i
kirken 13. mai. Da skal boka til

Det skjer på Skåtøy

Tørketida er endelig over på Skåtøy?
Kafeen åpner igjen 1 0. mars:
Åpent lørdager kl: 12 23 og søndager kl: 12  18

Bygge hus på Skåtøy?
Minister Solheim holdt ikke hva han lovet før valget i
fjor, han nekter å legge ut flytebrygger. Positivt er det
likevel at det bygges vei til tomtene til Vidar Ø.
Da er det bare å sette i gang å bygge hus, avle barn
og sikre Skåtøys fremtid, selv om sentrale myndigher
motarbeider oss. Vi må fortsatt organisere oss for å
kjempe mot at sentral maktarroganse og byråkratiets
skrivebordskompetanse skal forhindre mulighetene til
å beholde og utvikle levedyktige øysamfunn.

Skåtøy Vel

Årsmøtet den 24. mars kl 1700 på flerbrukshuset.

Ryggsekkane.

Neste ryggsekktur er utsatt til fredag 16/3 og går til
Hasselgården på Jomfruland hvor vi overnatter til
lørdag (og muligens søndag?). Husk tidlig påmelding
til Hansemann (tlf 90698709) da det kan bli fullt!

Skåtøy Kirke:

Gudstjeneste i Vinterkirken
Søndag 11.mars. Kl. 11.30. v/sokneprest Bente
Heibø Modalsli. Dåp.Offer til menighetsarbeid.
Menighetens årsmøte avholdes rett etter guds
tjenesten. Saker sendes leder Bjørg Ellegård
Andersen innen mandag 05. Mars.
Alle er hjertlig velkommen!

Skåtøykunstnere: Compagniets utstilling i BØ 10.3
Gerd Slåen med glass; May Hvistendal med sine
kjoler på "Cat Walk" og det hele; Katja Aarflot med
Fotocollager/ mixed media.
Katja Aarflot har også utstilling i Larvik 24. mars

Huskestua:

På lokalet annenhver mandag kl18.
Datoene er 27. feb og 1 2 mars . Med åresalg og
lykkehjul og koketorsk som gevinst hvis det napper,.
Det fins neppe makent lotteri i Norges land!

MØT OPP!

Ukeaktiviteter på flerbrukshuset;
Søndager kl 1530: Yoga.
Onsdager kl 1730: Gladtrim.
Kontakt: Gunny Brørby 93888076
Onsdager kl. 1900 Balltrening.
Torsdager kl 1715 Juniortrim.
Kontakt: Terje Sødal 928261 53
Torsdager kl 1845: ”Kick boksing”
Kontakt Jan Cranner 93025366
Kafeen: www.skatoy.net

Festivalen: www.skatoy-visefestival.org

Skåtøy – sangpoetenes møtested

Informasjon til Sangpoeter og annet godtfolk.
Konserten med Bjørn Eidsvåg 10. mars kl. 19.00
er nesten full, men det er noen få billetter igjen.
Det er bare å melde seg på. Følg med på
www.skatoy.net for status.
Påmelding: Jens Harald; mail: jhjense@online.no
eller SMS: 95249200

Årsmøte 201 1

Det planlegges å ha årsmøte og en konsert i
samarbeid med kafeen i månedsskiftet april/mai.
Dato er ikke bestemt, men det kommer mer info i
god tid før årsmøte. Er det noen som har saker til
årsmøte kan de gjerne sendes inn allerede nå til
Jens Harald, epost: jhjense@online.no, eller
støtt Posten.
Hilsen styret:
Gunny Brørby, Trond Sødal og Jens Harald Jensen

Tor Dønvik

Fra Huskestua

Legg merke til Mølla på
Skåtøybrygga øverst på
bildet og at rokoggen kan
ros med tre par årer

MELKEBRYGGA I SANDVIKA
Gårdene til; Tørresens (nå ferie
sted); Jens Jacobsen (nå Per
Ødegaard) og Stian Larsen (nå
Vidar Ødegaard) heter alle Østre
Ødegård. Bøndene der, sammen
med flere andre brukte denne
brygga i mange år. Bøndene anla
selv brygga, ved å fylle på stein, og
det ble aldri noe annet enn en
steinbrygge i deres tid.
Karen Olsen Sandvik, nærmeste
nabo til brygga, fikk ikke bruke
brygga. Hun hadde ikke ku derfor
måtte hun legge prammen sin tvers
over bukta der "ALIS" jakta til Erling
Kristiansen lå, for så å gå rundt hele
Eskedalen for å komme hjem til
Sandvika.
Bøndene fraktet melka med hest,
og noen med drakjerre, alt etter
antall melkespann. Fra melke
brygga ble spanna rodd inn til
Kragerø. Vinterstid ble det alltid is i

Sandvika og da var det verre å
frakte melk, de flytta prammen til
Bangors pensjonat i Skåtøyroa.
Tenk, for et slit på den årstiden,
det var lite melk i kuene på vinteren,
og bra var vel det. Ble det isvinter
kjørte de til byen med hest og slede,
og gårdene bytta på å frakte melka.
Om vinteren hadde de båten
vekselsvis ved Bangors pensjonat,

Fra Skåtøy Skole sjuende klasse

eller ute på Skåtøyrotangen,
avhengig av isforholda.
Foran ser vi Jens Jacobsen
Ødegaard og Marie Larsen (østre
Ødegård), stående i prammen,
utenfor melkebrygga i Sandvika.
Damene bak kan være nieser til
Marie fra Oslo på besøk (noen

lesere som vet?)
Grethe Sofie Olsen

Vi har hatt en fantastisk uke på Jønnbu leirskole på
Lifjell i uke 7. Her er det noen bilder:

Denne uka er det vinterferie, så vi skriver mere i neste
Flaskepost, sier Fride, Hedda, Simen, Magnus,
Kristoffer, Eline og Tuva

Månedens båe

passerer jeg flere fiskere og
spør: «Napper det?, Har du
prøvd ute i Renna?» Svar: «Det
noen båer i var’nte rart med napp! Og det
Om navnet nøtter’nte å komme seg uti
vet ikke jeg, Renna på slikt føre».
fall mitt livs

Pilkehellene heter
Jomfrulandsrenna.
henspiller på fiske
men det er i alle
fiskeplass.
I 1965 gikk jeg på Realskolen i
Kragerø og noe nytt som het
vinterferie var funnet opp, fri
både fredag og lørdag på sen
vinteren.
Det var is med tungt føre, med
snø og vann på isen, men jeg
bestemte meg for å dra på
pilketur. Utstyret var ski, en
barnekjelke med en margarin
kasse på, isvekke og pilkesnøre.
Fiskerne på Skåtøy og Bråtøy
hadde vært innefrosset lenge og
noen av disse pilket på isen.
De samlet fisk noen dager, så
dro de fisken inn til byen og
leverte den på fiskebrygga.
Fiskerne gikk aldri på ski, de
hadde sine faste tråkk fra brygga
og ut til de nærmeste fiske
plassene. På vei ut fra Dønvika

Hjemme fant jeg fram en gammel
skikjelke. Den måtte selvfølgelig
repareres litt, før jeg fikk med
meg broren min for å dra utover
igjen for å hente den nedgravede
fangsten. Det blåste opp og ble
litt sjø, så isen gynget godt når vi
i bekmørket omsider kom hjem
igjen med fangsten.
Så var det å sløye fisken. Det
ble gjort i skinnet fra kjøkken
vinduet og en parafinlampe, og
det ble svarte natta før fisken lå
klar i en 56 fiskekasser.
Dagen etter var det å stå tidlig
opp og dra skikjelken med fisken
over isen til Åsvika og opp til
Skåtøyveien, der Jens Ødegård
kom med hest og slede. Han
fraktet fisk for yrkesfiskerne inn til
råka ved Galleiodden. Jeg fikk
hivd kassene mine på lasset og
fulgte etter med spark.
Inne ved råka ble kasser med
fisk og folk med sparkstøttinger
fraktet over råka med pråm i tur
og orden, så det ble litt venting.
Det hadde vært mildvær og

fiskeplass lengre inne. Han lurte
på hva det var og kom ut og fikk
godt med fisk han også. Snart
dabbet nappingen litt og Thore
stoppet i tide og dro innover med
full kjelke.
Jeg stoppet ikke,
men etter hvert gikk
realitetene opp for
meg; en haug med
fisk; en liten kjelke;
sultne svartbak og 5
km hjem på tungt
føre.
Jeg lastet kjelken,
heiv noe småfisk til
svartbakflokken og
fortet meg inn til nærmeste skjær
på utsiden av Høyvarde, hvor jeg
gravde fisken ned i en snøskavl.
Etter en 34 turer inn til skjæret
lastet jeg kjelken og tredde
resten av torskene på bukse
beltet. Jeg spente så på bukse
beltet, og gikk hjem på ski med
koketorsk dinglende rundt livet.

Jeg var ung og sprek og la i vei
og begynte å fiske i den
igjenfrosne råka på utsiden av
Pilkehellene. På første rykket
hogg det på en tosk på 56 kilo
og slik fortsatte det med stort sett
stor fisk opp til 810 kilo. Det ble
raskt en stor haug med fisk på
isen, det så også svartbaken,
utsultet som den var etter en lang
isvinter. Thore «Holmen» så en (Fortsetter under.)
mørke haug vokse på isen fra sin

En ung utgave av
pilkefiskeren på is
med overvann i
Skåtøysunda.

Legg merke til
brodden på høyre fot.
På slikt føre med god
brodd gikk det unna
på sparken

enkelte hadde samlet fisk hele
uka og den var både slimete og
illeluktende.
Ventetiden ble derfor brukt til å
spyle den dårligste fisken i is
vannet i råka, for så å legge den i
bunn av nyspylte kasser med
noenlunde fersk fisk på toppen i
håp om at fiskehandlerne ikke
oppdaget dårlig fisk.
Vel over råka gjenstod det en
23 turer med sparken over Øya
for å få levert fisken til Erling. Jeg
solgte noen torsker på veien over
Øya og leverte over 100 kilo

sløyet fisk til Erling, mot kontant
betaling.
Det var en fornøyd 15åring,
med over 100 kr i lomma, som
den lørdagen til og med hadde
levert mer enn yrkesfiskerne på
Skåtøy og Bråtøy.
Når jeg gikk hjem igjen over
isen fra Åsvika til Dønvika så jeg
klart vann ved Bråtøyhue, der
som vi dro fiskelasset fra Pilke
hellene kvelden føre.
Tor Dønvik

