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The RBWF conference in Glasgow Sept. 6. & 7.

For å gjøre en lang historie kort; Jane Brown driver
The Globe Inn, Robert Burns sin stampub i Dumfries.
Hun ble kjent med Alf Cranner i forbindelse med hans
arbeid med oversettelse og CD av Robert Burns på
norsk. Det gjorde også Finn, Tom og Tor ved en
tidligere tur til Scotland ifm. Toms 60 års lag i 2010.
Dette resulterte i at Jane kom flere ganger til Skåtøy,
først ifm. Alfs tildeling av kongens fortjenestemedalje i
gull. Sommeren etterpå kom Jane og venninnen Jackie
til Skåtøy på ferie og for å jobbe dugnad på festivalen.
Der solgte Jane fiskeburger eller «whiskyburger»
som hun ropte ut til kjøkkenet. Hun møtte mange andre
Skåtøyfolk også, blant annet «Handsome man» bedre
kjent som Hansemann og Tale som likegodt ble med
Æresmedlem Alf, med trauste øyfolk som reisefølge
Jane tilbake til Scotland for å jobbe litt på The Globe.
ble invitert til høytidelig sermoni og tilhørende fest.
Nå skulle Jane utnevnes til President i The Robert
Med denne brokete forsamling av godt voksne menn,
Burns World Federation (øverste leder for 1100
på en så spesiell tur er det helt umulig å lage et
Burnsklubber spredd over hele verden).
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Jane Brown flankert av
Tor Finn
Alf Tom

reisebrev, til det er opplevelsene for mangslungne, rare
og viderverdige, men moro var det.
Etter 2 døgn med Robert Burns, hedersbevisninger,
middager, taler, vitser, skåling, sang og nachspiel i
presidentens suite på hotellet, hadde vi fått dosa med
kultur, pomp, prakt og storbyliv. Vi tok en tur til de ytre
Hebridene, fra syd til nord og tilbake til Edinburgh
gjennom the Highlands nord i Scotland.

Klikk her for bilder fra Grand Ballroom eventyret.

Slikt kan ikke skildres, det må oppleves, derfor nøyer
jeg meg med et par historier av mer teknisk karakter.
En Skoda leiebil til en billig penge var bestilt i
Edinburgh. Hertzbetjenten i skranken sa at på plass nr,
1 3 finner dere en overraskelse. Bilen var oppgardert til
et digert monster av en BMW, fylt opp med nymotens
Bill Gates datagreier og bilens nummer var DFG 1 3 L.
Etter et kvarters forsøk på å starte bilen for å kjøre en
meter fram for å laste inn bagasje, kom det heldigvis en
Hertz ansatt forbi og sa at "enklere kan det ikke bli, du
må bare lukke dørene og trø på bremsen før du trykker
på startknappen" åpenbart og logisk for en som er vant
med Sabbmotor i koggen. Angsten steg hos sjåfør og
passasjerer ettersom bilens lysblink, lyder og menings
løse beskjeder på bilens informasjonssenter raste på,
sammen med kaklingen fra kartplotteren og pipingen
fra medbrakte mobiltelefoner.
Alt samtidig med å huske på å kjøre på gærne siden
av veien. En moderne variant av Einar Roses revyvise
om bilturen med "Karl Johan og jeg ". Bilen gjorde
simpelthen hva den ville av seg sjøl.

Tom roet oss ned; 13 var hans lykketall, (født 1 3 . juli
og konfirmert på fredag 1 3 ) og vår retur var fredag 13.
Andre Bill Gates bilhøydepunkter; Ved første røde lys
i motbakke, tråkket jeg på bremsen, da stoppet jævel
skapet. Jeg holdt bremsen inne for ikke å trille baklengs
inn i bilen bak. Håndbrekk fantes ikke og hva bilen
hadde gjort hvis jeg trykket på parkeringsknappen tør
jeg ikke tenke på. Etter en del tuting bakfra på grønt lys
ble jeg så illeviksen at jeg slapp bremsen likevel og da
startet motoren jaggu av seg sjøl og bilen seilte pent
forover. Bill Gates hadde spart brenne uten å spørre
meg. Da hørte jeg knitring i baksetet fra korker vridd av
tuten på småflasker med Whisky, nervene måtte roes.
Slik fortsatte det; Godt parkert på ferja, satt alarmen i
gang med tut og blink så fort ferja mova på seg, men vi
lurte den ved å åpne dørene, vi var blitt drevne.
Bilen var stor, brei, høy og fæl og det var umulig å se
veikanter og hva som var i nærheten; på sida, foran og
akter, men det gjorde ingen ting. Sensorer med uling og
piping og bilder på skjermen losa oss unna stabbe
steiner og buskas.
På en svær åpen plass langt ute på bygda satte bilen
i gang å ule og pipe på alle bauger og kanter enda
ingen ting var å se. Ved å rulle ned ruta og stikke hodet
ut, ble mysteriet oppklart. En Border Colli hadde fått det
for seg at den skulle ringe oss inn og løp i full fart rundt
og rundt, kloss oppi bilens utallige sensorer.
Fortsetter neste nummer med mer om Häggis og mobiltelefoner
Tor Dønvik
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Det skjer på Skåtøy
Høståpent helger i oddetalls uker

Lørdag fra 13002300
Søndag fra 13001800
Konsert lø 19. okt kl 19 (Sangpoetene)

Emelie Karlsson & Petra Haraldson.

Det kan skje mer: Sjekk kafeens hjemmesider
Ønskeliste! Budsjettet er trangt i
Bøker:

oppstarts
året og vi tar gjerne i mot nytt eller brukt utstyr
som er ok og i orden. (Kontakt Flaskeposten)

Vi takker for de vi allerede har fått, men tar gjerne i mot
flere.

Kjøkkenutstyr:
Kraftig stavmikser eller blender Jerngryter (36 l).

Stor støpejerns stekepanne, rustfri stålgryter (815 l),
stålstekepanne/sautepanne.

Annet:
Vaskemaskin , støvsuger
overheadprojektor.

med hepafilter, gammeldags

Se KSM sin hjemmeside
Trim og Yoga-på lokalet.

For damer (og de menn som tør det?) er det trim etter DVD
framsyning på skjerm, på loklalet hver tirsdag kl 1820.
Pris kr 240 fram til Jul.
Kontakt Elisabeth Aasvik 98639953

Skåtøy Kirke

Kirkebeinerne besøker kirken
med tur i området rundt.
Sø 1 3.1 0. Kl.11 .30 .
Gudstjeneste med Gullkonfirmanter, Bente H. Modalsli og
vikarorganist Einar Bang.

Lø 28.09. Kl.1 5-1 7

Menighetsrådet

Trim på Flerbrukshuset

Vi har trim på søndager fra kl. 10.30  11.30.
En blanding av aeribics, zumba, taibo og litt styrketrening.
Dette passer til alle som synes det er gøy å bevege seg på
musikk. Er du i tvil så er det bare å prøve deg en gang :).
Dette er et gratis tilbud, vi sees på søndager.
Hilsen Nika (telnr. 94799657).

Ryggsekkane

Neste tur er planlagt til turstien mot Fossing og fremmøte
på Skåtøybrygga 12/10 kl 1000.
Husk påmelding i god tid til Tor Olsen 92835087

Huskestua-på lokalet.

Velkommen kl.1800, følgende dager: 30.sep, 14. og 28.
okt,11.og 25.nov

Vi sees

Lese tidligere Flaskeposter ?

Tor Dønvik
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Skåtøy – sangpoetenes møtested

Lørdag 1 9.1 0, kl. 1 9 på kafeen
Duoen Petra Haraldson &
Emelie Karlsson er fra Sverige.

De tilhørte det entusiastiske
publikummet under Gøteborg
visefestival
i
år
(Gunnar
Källström/ Alf Cranner).
Jentene har gått på Viskolan i
Västervik og har spilt mange
steder i Sverige, både med egne
band og som duo.
Duokonseptet passet best på
Skåtøy, derfor får vi konsert med
den duoen hvor både Vreeswijk
og
Winnerbäck
står
på
programmet.
Bill kr. 150, for medlemmer og
kr. 250, for ikke medlemmer.
Påmelding til Sangpoetene:
Jens H. Jensen,
epost: jhjense@online.no
eller SMS/tlf. 95249200.

Karlsson & Haraldson

VREESVIJK WINNERBÂCK
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Langsetter Skåtøyveien
i 1930 åra Del 8, av Lars Bråtane.

Vi vil tilbake til den før nevnte
utskiftninga i 1838 og se hvordan
det gikk med en av anpartene i
gården Skåtøy, la oss ta for oss
Gunstein Danielsens anpart.
Han hadde flere barn, fire sønner
delte denne anparten etter at den
var frikjøpt fra grevskapet i Larvik.
Sønnen Lars overtok den delen
som besto av Nepeløka, Bråtane,
og antagelig til sjøen i Korsund. Det
som var igjen av hovedbølet (Olga
Olsens hus) med hjemmejorda ble
egen eiendom, og Lars bosatte seg
i Nepeløka. Det har hvert en
oppfatning at Nepeløka var stedet
fam. Danielsen hele tiden holdt til,
men det er nok ikke riktig.
En annen sønn overtok Dønnvika,
der også hans far Gunstein, bodde
en tid som kårmann.
Sønnen Daniel fikk Hestangen
med Langslått, han var også
skoleholder, gamle Gunstein flytta
også senere ut hit. Marit, Bjørn og
Kari Hestangen er direkte etter
kommere av denne familien.

Sønnen Morten hadde tydeligvis
ikke fått sitt, og på hans for
langende ble det et skifte mellom
han og broren Lars, Morten var
smed, og overtok Bråtane delen.
Disse nye eierne har tydeligvis
straks satt i gang å selge unna,
f.eks. det som til nå har vært
bebygde plasser, parseller osv. Alt
ble etter vært nokså rotete, og har
gitt grunnlag for meget tvil om
grenser og eier rettigheter, f.eks. til
alle holmene.
Ofte får de et eierforhold til en
holme etter hvert, rett og slett fordi
det er glemt bort, eiendommen
skifter eier flere ganger, og kjøperen
fikk ingen opplysning om slike ting.
Som et eksempel: Bestefar,
Martin
Sørensen
hadde
eiet
Bråtane i flere år, da det en dag
kom en og ville kjøpe Sjursholmen.
Ved juridisk hjelp hadde mannen
undersøkt i arkivene og rette
hjemmelsmann
var
Martin
Sørensen i Bråtane, til da hadde
ikke Martin (bestefar) ant noe om
dette eier forholdet.

Avsluttende kommentar (red)

Vi takker Lars Bråtane for at han
deler sin erfaring og sin kunnskap
om Skåtøy og Skåtøyfolks historie
med oss.

Slike tidsbilder og fakta er nyttige
og interessante, for å bedre forstå
forhold på Skåtøy også i vår tid.
Dagens verdier av holmer, skjær,
fjellknauser og strandlinje var selv
følgelig utenfor fatteevne til de
menn som stod for skiftet etter
grevskapet i 1838 og alle senere
eiendomsoverdragelser på Skåtøy
opp til vår tid.
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fortsetter

Det som betydde noe var dyrkbar
mark og produktiv skau, dette var
noenlunde godt beskrevet i gamle
skjøter, mens resten, strandlinje,
holmer og skjær kunne beskrives i
et
skjøte
som
«omliggende
herligheter» til jord og skau.
Ikke rart at samme holmen ble
solgt av 3 forskjellige grunneiere til
forskjellige badegjester, i panikken
rett før innføringen av strand
planloven i 1960 årene.
Dagens store verdier på strand
linje, holmer og skjær har i liten
grad kommet lokalbefolkningen til
gode. Det meste ble "lurt fra" gamle
og enkle mennesker som ofte satt
alene igjen på stedene sine ute i
skjærgården fra 1950 årene og
utover.
Pengesterke forretningsfolk og
advokater forsynte og beriket seg
grådig på de lokales bekostning.
De få grunneierne i skjærgården,
som av en eller annen idealistisk
grunn, ikke solgte unna holmer,
skjær og strandlinje, er i dag
båndlagt på hender og føtter med
hva de får lov til å gjøre med

eiendommene sine, dette for at
samfunnet skal sikre seg friluftsliv
og vern for felleskapets beste.
Sterk sentralstyringen vanskelig
gjør utvikling av fast bosetning på
øyene, lokaldemokrati og selvråde
rett fungerer dårlig.
Ser en kun økonomisk på dette,
er de fastboende taperne, nå som
tidligere.
Heldigvis er trivsel, trygghet, frihet
og nærhet til natur og sjø som
Skåtøy byr på, mye viktigere for et
godt liv, enn penger på bok.
Tor Dønvik

Pesta ville flytte tilbake

Observante kafegjester la merke
til at Pesta endelig forsvant fra
kafehaven i sommeren.
Søndagsgjengen som ofte løser
verdensproblemer debatterte dette
grundig. Slik er det, oldiser er
skeptiske til alle endringer, om dette
er til det verre eller bedre. Selv
opptatt diskuterende med nesa ned
i et ølglass eller en kaffe kvakk vi til.
Der kom Pesta jammen gående
tilbake til plassen sin i haven.

Heldigvis var urmageren, Arvid,
som alltid har lommene fulle av
elektroniske duppeditter, på plass
og fikk festet fenomenet på en
minnebrikke. Alle vet jo at Pesta
spøker i Plasshytta og i veikantene,
det har mange sannhetsvitner sett
klart og tydelig i alle år.
Det er derfor en sensasjon at
Flaskeposten nå kan bekrefte
fenomenet med bilde og et titalls
nye sannhetsvitner fra en Søndags
ettermiddag på kafeen.
Tor Dønvik
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Fjernsyn på Korset
Tidlig på 60tallet gjorde moderne
greier som TV, sitt inntog på Bråtøy.
Hvis jeg husker rett, så vant Karl
Korset et fjernsynsapparat. Det blei
rigga opp, med antenne og greier,
og fungerte ganske bra. Men det
var veldig væravhengig. Tåke og
lett drag fra øst var best.
Da kom Sverige inn så klart som
blekk! Det passa godt for både
Teddy og jeg – vi var veldig
sportsinteresserte.
Og
Sverige
sendte mye sport på TV.
Den mest populære sporten i
nabolandet var tungvektsboksing.
26. juni 1959 vant jo Ingemar
«Ingo» Johanssen sensasjonelt
over Fløyd Patterson i kampen om
den profesjonelle tungvektstittelen.
20.juni 1960 skulle redturkampen
gå – borti Ungarn et sted. Og den
kampen skulle sendes direkte på
svensk TV. Gjett om vi gleda oss –
vi
som
disponerte
fjernsyns
apparatet på Korset!
Jeg husker godt dagene før
kampen, det var stille vær med lett

tåke. Med andre ord, finfine
Sverigeforhold. Da dagen nærma
seg blei vi mer og mer urolige for
værsituasjonen. Det så ut til å
klarne opp, og vinden snudde til
sørvest – noe av det verste når det
gjaldt «svenskeforhold» på TV'n.
For å gjøre en lang historie noe
kortere. Det var elendige forhold på
TV da kampen endelig var i gang.
På en «snødekt» skjerm kunne vi
bare av og til skimte noen
menneskelignende skikkelser.

Båtopptak

Første båtopptak blir 4. oktober.

Fred har solgt kranbilen sin til
Bjørn Tore Sinsrud for å hjelpe han.
Hvis du vil ha opp båten din
denne dagen, må du kontakte
Trygve B så tidlig som mulig.
Telefon 35991283/ 92057168.
Klokkeslett kommer vi tilbake til.
Neste båtopptak blir sannsynligvis
en gang i løpet av første halvdel av
Og selvsagt holdt sønnavinden og november.
Gi beskjed til Hansemann på
klarværet hele kampen gjennom.
telefon
90698709
Nedtur for oss så klart, men kanskje
var det like greit. For sjølv om Floyd
Trygve Braatø
gikk i kanvasen i 2. runde – så kom
han mesterlig tilbake og tok fra Ingo
tittelen som tungvektsmester.
Rolf Bråtømyr
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Ryggsekkane
Høstsesongens første tur, 14.
september, var planlagt til Stor
kollen, men på grunn av ’våt vær
melding’ og bratt/glatt terreng ble
turen flyttet til Skåtøy.
Vi var 11 deltagere som stilte på
skolen kl 11 og besluttet å gå
Åsvika via stranda og over mot
Stormyr, videre til Plasshytta og ned
til Vennvika. Der hilste vi på Odd
som var ’en smule’ irritert over
sauenes herjinger i blomster
prakten.
Deretter gikk turen videre til
Stormyr og ut på Krikkenveien hvor
vi fikk gleden av å møte en stor

dugnadsgjeng i ferd med å vedlike
holde veien.
Vi fant tiden inne for en rast og
okkuperte den godt møblerte
brygga til Eidbråten. Det ble en god
og lang rast før ferden gikk videre ut
Krikkenveien over Eidkilen og ut
mot Stavseng og videre på stien
opp til Hesthodet. En flott kolle ikke
mange av oss hadde vært på før og
med en flott og uvant utsikt (som
ble nytt med ny rastepause).
Tilbaketuren ble forsøkt lagt til en
bratt sti mot Hestebukta med Tor
som leder. Det gikk godt en stund til
han raste utfor, gjorde et rundkast
og karet seg opp igjen forslått og
med blodet sildrende fra pannen!
Det ble da raskt besluttet å for
kaste dette løype
alternativet
og
komme oss ned i
skaret vi hadde gått
opp.
Dette gikk relativt
trygt og vi fortsatte
ned til Stavseng fyr
og videre til en av
bryggene til Semb
for nok en rast.

Slitne og fornøyde etter en flott og
ganske strevsom tur var det nå på
tide å komme seg tilbake på
Krikkenveien og via Budveien
tilbake til Åsvika og opp til kafeen,
hvor turen ble avsluttet med en
hyggelig kafeettermiddag.
Neste tur er planlagt til turstien
mot Fossing og fremmøte på
Skåtøybrygga 12/10 kl 1000.
Husk påmelding i god tid til Tor
Olsen 92835087
Per m/bikkja

Red. kommentar: En får være glad
denne stuldrebeina gjengen ikke kom
seg helt opp på Storkollen på fast
landet, når en ser hvor ille det kan gå i
småkupert terreng på Skåtøy.
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Kruse Smith as avd Kragerø

Det er hyggelig at også de større
firmaene i Kragerø ønsker å sponse
fortsatt skole i skjærgården.
Vi trengte en kostbar lydisolert
dobbeltdør og her stilte Kruse Smith
velvillig opp med et solid bidrag.
Dette sammen med annet mindre
byggmateriell gjorde at vi fikk gjort
en del sårt tiltrengte innvendige
oppgraderinger på bygget innfor
vårt trange oppstartsbudsjett.

Vi ser også at skjærgården totalt
sett er viktig for hele kommunen.
Siden vi har mange store oppdrag
for kommunen så er vi, som alle
andre i kommunen, indirkete av
hengige av og tjent med en leve
dyktig skjærgård.

Vi takker Kruse Smith for all støtte
og minner om at vi øsker oss flere
store og små firma som sponsorer.
Er dere interessert å støtte
Kragerøskjærgården
Montessori
skole
økonomisk
eller
på annen
På spørsmålet om hva skjær
måte,
så
ta
kontakt
med;
gården betyr for firmaet sier daglig
På spørsmålet om hvorfor firmaet
Flaskeposten eller direkte med
leder i Kragerø David Kristiansen:
sponser skolen sier David:
skolens
støtte forening Stø Kurs
Vårt marked
ved
Terje
Sødal:
er i hovedsak
Vi har tidligere hatt arbeid på
email: terje.sodal@gmail.com
større prosjekter kommunens skoleanlegg på Skåtøy
eller telefon 928261 53.
som det vanlig og vi synes derfor det er hyggelig å
vis ikke er så støtte fortsatt skoledrift i skjær
mange
av
i gården.
Tor Dønvik
skjærgården.
Så er jo ikke å forglemme at Remi
Vi har en del Andresen ansatt hos oss.
spesial kompetanse, blant annet på
Da forstår dere at vi blir gjort opp
betong, hvor vi av og til er inne som merksom på viktigheten av det som
underleverandør til andre firma og til enhver tid foregår i skjærgården
kommer det store jobber, er vi med og på Skåtøy, i tydelige ordelag,
på det.
avslutter David Kristiansen.

9

10

