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Pomp og prakt i Grand
Ballrom, RBWF- Glasgow.
forts, fra forrige nummer

Vi var fire brave norske menn,
som for anledningen var uten koner
til å passe på vår etikette.
Skjærgårdsulkene måtte te se seg
verdige
blant
mange
andre
internasjonale gjester.
Her var det forventningspress om
konversasjon ved bordet og høy
verdig bidrag i plenum, som kunne
sette en støkk i noen og enhver.
Taler, historier, sang og dikt fra
podiet. Patriotisk Skotsk politikk og
"smalltalk" rundt bordet. Alt på mer
eller mindre forståelig Skotsk
dialekt, var utfordrende nok for oss.
Alf er scenevant, så han sang til

epost: linda-hoy@hotmail.com
mobil: 99234828

stor glede for publikum og spesielt Tom og konverserte med våre godt
voksne borddamer så godt vi
kunne. Hva Jane hadde instruert
disse om på forhånd, vet ikke jeg,,
men det var god stemning og
morsom prat ved bordet vårt.
Språk var ikke noe problem, med
unntak av Toms venstre borddame
som ikke responderte i det hele tatt
på hans filosoferinger om dette og
hint, men det gjorde ikke noe så
lenge den høyre borddama virket.
Problemet ble oppklart dagen
etter da Alf traff samme dame i
gangen på hotellet og hun takket så
mye for hans sang kvelden føre og
spurte hva sangen handlet om.
Når Alf riktig rigget seg til og
begynte
å fortelle om alle versene i
for RWBF president Jane Brown.
Ormen
Lange,
kom hun til å snu på
Ved bordet satt vi, Tor, Finn og

Alf Cranner ivaretok
Norge og Skåtøys ære
med noen vers av
Ormen Lange
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hodet og så gikk hun midt i Alfs tale
flom. Rart og nesten uhøflig synes
vi, men så viste det seg at dama var
stokk døv på høyre øre.
Ved bordet fortalte vi borddamene
om våre planer om å dra ut til ytre
Hebridene, da ristet Berthie på
hodet og sa: Der har jeg aldri vært
og dit skal jeg ikke heller, der bor
det jo bare religiøse pietister.
Så kikket hun på oss og ristet
medfølende på hodet.
En 6 retters og noe fremmedartet

de usagte ord fra våre koner og
avdøde foreldre, og det gjorde vi.
Så bar det ut til Hebridene med
reiserute som nylig vist på NRK; til
Barra, South and North Uist, Harris
og Lewis med 4 fergeturer. Den
første på 56 timer på Atlanteren, gir
jo nesten fartstid. Det hadde ikke
blåst hele uka så vi gledet oss til
båtturen, alle unntatt en. Fint vær
her ja, men tenk ute på Atlanteren,
sa han mens han gomlet fornøyd på
nyanskaffede sjøsyketabeletter.
I baren på ferga skuet vi ut over
blankt hav og Skotske landskap,
mens vi nøt vår Guinness, alle unn
tatt en, på pilleesken sto med liten
skrift at øl ei må intages før 8 timer
etter at pillene er svelget.
Vel i havn på Barra tok vi en tur
på pub med god søndagskvelds
stemning. Vi traff en ungdomsgjeng,
med folkemusikk og det hele, som
ikke helt hadde sluttet lørdags
festen, og noen andre gjester også.
Når vi snakket med folk viste det
seg at, de som oss, var besøkende
på Barra. Unntaket var en eldre
middag ble servert oss.
sjømann som nylig hadde flyttet
Spis det du får på tallerken! var
hjem for å fiske hummer sammen

Häggis
svelges
høflig

med sin nevø. Han var godt kjent i
Risør og Brevik og dermed praktisk
talt hjemmefra, et hyggelig møte.
Etter øy nr 2,3,4 og 5 fant vi ut at
det var flere Harris Tweedsjapper
enn puber på Hebridene, de inn
fødte gikk ikke ut? Og det var derfor
vanskelig å få noe godt inntrykk av
folk, kanskje Berthie hadde rett?
Historie, vikinger og spor etter
norsk fant du overalt. Dette sammen
med et røft, men vekslende land
skap, frodig natur og et mangfold av
sjødyr og fugler ga gode opp
levelser. Nesten ingen av de hus vi
passerte langs veien var malt, det
så litt grått, stusselig og utdødd ut.
Treffende kommentarer, både
nyttige og beskrivende kom fra bak
setet jevnt og trutt:
Har svartedauden brutt ut igjen
tru? det er jo ikke folk å se;
De har akkurat makne søppel
kasser til hjemme, gitt;
Kan du begripe så mange hus vi
har sett og ikke et eneste ett har
takstige for å feie pipa; osv.
Vi takker Robert Burns for
mangslungne opplevelser i Scotland
Tor Dønvik
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Det skjer på Skåtøy
Høståpent helger i oddetallsuker
Lørdag fra 13002300
Søndag fra 13001800

Humoristisk Julaften  Fre 8. nov kl 20: Nisse for ein kveld
ved - Tom Jackie Haugen Bill kr 250 på kafeen 90985168

Det kan skje mer: Sjekk kafeens hjemmesider

Vi tar gjerne i mot nytt eller brukt
utstyr som er ok og i orden (Kontakt
Flaskeposten).
Bøker: Takk for de vi har fått, vi tar gjerne i mot flere.
Kjøkkenutstyr: Kraftig stavmikser/blender; Jerngryter36l;
Stor støpejerns stekepanne; Rustfri stålgryter (815 l),
stålstekepanne/sautepanne.
Annet: Støvsuger med hepafilter.

Ønskeliste!

Se KSM sin hjemmeside

To 7.11 fra kl 1 7 Lynlotteri for barnas beste på KSM.
Husk å ha kontanter klar hjemme.
Gevinster er gavekort på reker med tilbehør.

Skåtøy Kirke

Lø 2.11 Kl 1 7.00

Bente H. Modalsli

Allehelgensgudstjeneste,

Sø 1 0.11 Kl.11 .30 Gudstj. Bente H. Modalsli.
Tårnagenter deltar i gudstj. Inger Bekkevik er gjest,
julegaver, offer og mottaes til Litauenhjelpen.
Velkommen til kirken!

Trim på Flerbrukshuset søndager fra kl. 10.30  11.30.

En blanding av aerobics, zumba, taibo og litt
styrketrening. Dette er et gratis tilbud, vi sees på søndager.
For damer (og menn som tør
det?) er det trim etter DVD på skjerm, på lokalet hver
tirsdag kl 1820. Pris kr 240 fram til Jul.

Trim og Yoga på lokalet.

Kontakt Elisabeth Aasvik 98639953

Ryggsekkane
Lø 9.11 kl 11 Løyperydding

med fremmøte på skolen.
Alle kan stille opp, og husk kafeen er åpen etterpå!
Ryggsekkane

FAU ved Kragerøskjærgården Montessoriskole

Skåtøy Vel Barn og ungdom; .

Sø 25.11 kl 1 3 FAMILIEDAG PÅ HAVET. Vi står for bålet
Vi sees BUK

Huskestua-på lokalet.

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

Vi sees

Lese tidligere Flaskeposter ?

Tor Dønvik

3

Skåtøy – sangpoetenes møtested

Konsert på Skåtøy kafé & galleri med
Belgflukt  Rune Klakegg, Sondre Stordalen og Nils Henrik
Mostraum.
Billettpris kr. 150, for medlemmer og kr. 250, for ikke
medlemmer.
Påmelding til Sangpoetene: Jens H. Jensen, epost:
jhjense@online.no eller SMS/tlf. 95249200.

Lø 7. des. kl. 1 9

Lø 1 5. feb 201 4 Konsert.

Sangpoetene planlegger å holde konsert med en kjent
artist i løpet av vinteren.
Foreløpig er dato satt til 15. februar 2014, men det er ikke
skrevet kontrakt ennå.
Oppfordringen er allikevel å holde av datoen allerede nå.

Kontingent

Vi planla å sende ut giroblanketter for kontingent i løpet av
september, men det er blitt noe forsinket. Fortvil ikke,,
giroblankettene blir sendt til alle tidligere medlemmer og
øvrige husstander på Skåtøy i løpet av noen uker.
Kontingenten gjelder for sesongen 2013/2014. Ønsker du
å bli medlem kan du sende en epost med navn, adresse
og ønske om medlemskap til jhjense@online.no.
Jens Harald Jensen
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Det var Huskestue-

mandag den 14. oktober på
Lokalet, det tredje treffet i Huske
stuas åttende driftsår.
Det var 24 personer til stede, alle
voksne. Gjennomsnittsalder var
rundt 70.
Kvelden forløp i vel innarbeidede
former. Kaffe og nystekte vafler på
langbordet, alt forberedt av Karin og
Arvid Hansen. Randi Roer leste
referatet fra forrige sammenkomst
og Arvid Hansen viste på veggen
ca. 50 år gamle fotografier.
Mange av de som var til stede så
seg igjen som barn og ungdom som

et minne, godt eller tvilsomt, i alle
fall som en felles ”husker du”
opplevelse.
Gamle foto foranledninger alltid
en god prat tvers over bordet enten
du ser personer eller gamle
bygninger, som denne gangen blant
mye annet Olga Olsen, fjøset
hennes, butikken og det gamle
huset på Skjæret.

Grethe Olsen ledet utspørringen
om betydningen av tidligere brukte
ord og uttrykk som skaffetøy, pletter,
teser, teier og middagsretten
lubragu, her litt uenighet om hva
retten egentlig het.
Så en påminnelse om hjelp til
registrering, slik at øyfolkets runde
dager kan bli feiret i Huskestua.
Kvelden
ble
avsluttet
med
trekning av åresalget, røde og blå
Interessant
var
også
flere tall som det snurrende hjulet stoppet
fotografier fra den gang på 60tallet ved, og blomster, pakker og annet
da skolen på Skåtøy ble for liten og godt ble fordelt med munterhet.
det måtte holdes skole på Lokalet.
Honnør til de som står i spissen
for Huskestua.
Ny Huskestue den 28.
oktober. Fotografiene fra
kvelden er tatt av Arvid H
og disse linjene er
skrevet av
Arnfinn Jensen
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Dokumentarfilmen “Himmeljegerne”
sendes på TV2, 1 3. November kl 21 :40

1 6 nov. inntar havets kardinaler Lokalet.

De lokale hummerfiskernes dyktighet med tilhørende
prestisje, status og anerkjennelse diskuteres ofte i
lokalmiljøet. I år har en av nestorene, Jan Olausen, gått
til det skritt å donere vederlagsfritt et knippe hummer til
øyas beste. Lokalstyret inviterer derfor til Hummerlag
åpent for alle. Her blir det rift om godbitene, så
påmelding er nødvendig og det er de som kommer først
til mølla som får male.

Påmelding til Liv Berit Olaussen 991 67035 snarest.

Prisen pr kuvert er kr 300 som inkluderer hummer
med tilbehør og 2 glass godt drikke. Det blir salg av øl
og vin og muligheter for småspising av krabbe utover
Bak votter, luer og jakker på bildet over skjuler seg kvelden.
Simen Tannæs Fjeld t.v. og lillebror Lars Martin, begge
med sterk tilknytning til Skåtøy. Polarhelten Adolf Juell
Vi setter folk på venteliste i håp om at andre
fra Skåtøy var med på Nansens Framferd. Han ble i sin hummerfiskere inspireres av Olausens eksempel og
tid hyllet som en helt, lokalt her på Skåtøy.
donerer noen flere kardinaler til Lokalets beste.
Hummerfiskere som ønsker å henge seg på må ta
I vår gikk Simen og Lars Martin 43 mil på ski mellom
kontakt med Liv Berit som koordinerer dette.
Cambridge Bay og Gjoa Haven i Nordvestpassasjen.
Simen er multihandicappet og ekspedisjonen er et Et stort felles hummerlag på lokalet 16. nov kl 1900 kan
strålende eksempel på at store mål kan nås ved iherdig bli en ny tradisjon på øya; Det smaker godt og er mer
moro med et stort lag sammen enn å nyte hummeren
jobbing, godt samhold og vennskap. De er nye helter vi
alene.
nå godt kan hylle her på Skåtøy. TV programmet inne Bli med på nok et nytt tiltak for nytte, trivsel og hygge i
holder også noen opptak fra guttas trening på Skåtøy.
skjærgården.

Flaskeposten har normalt ikke programanmeldelser
for TV, men dette her må dere bare se på.

Tor Dønvik

Tor Dønvik
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Månedens båe

Båene er dype og hemmelige i
høstens vakreste eventyr.
Lokale helter er i gang i år igjen.
prestisje, juging og tjuvtriks preger
debatten om hvem som er best og
får mest håmmær. Bortforklaringer
og unnskyldninger for god og dårlig
fangst er mange og fantasifulle.
Bildet viser en
teine fra Biltema.
Finn tolder sjekket
med Tom fisker
om brukbarheten
av denne. Pris på lydpottefirmaets
teinevariant er ok, men Tom sa at
med så store kalver kom håmmærn
seg like lett ut som inn.
Skal du få håmmær i den må du
bruke mye agn og trekke teinene
hver dag før det blir lyst, sa han.
Etter første trekk konstaterte Finn
og resten av Åsvikerne at dette
stemte, agnet var vekk og ingen
håmmær.
Agnet forsvant fra Åsvika på
andre måter også. En pøs med syv
klakne pir til agn var på mystisk vis
tom når de skulle ut å trekke.

På Jensemann satt Per med
bikkja med nesa ned i en halvliter
og smilte enda mer enn han pleier.
"Ikke begriper jeg at
Arnfinn
Jensen trenger å frede et område
for håmmær, når jeg har fått 14, da
er det håmmær nok overalt", hevdet
han. Hvorfor bikkja kom hjem med
en halveten pir i kjeften, forsto han
heller ikke?
Hos naboen i Åsvika måtte noe
gjøres, teinene måtte modifiseres
slik at håmmærn ikke kom seg ut
igjen. En plastbit stripset på
åpningen av kalven, som en klaff
skulle sørge for at håmmærn ikke
kom seg ut igjen.
Dette minner om en historie om
Einar Hexberg, som på 1960tallet
jobba på Slippen. Einar var som
kjent en luring, så han sveisa
sammen en teine (trolig Norges
første) med kalver og det hele i stål.
Alle kolleger og andre forstå
segpåere beundret prosjektet.
Førstemann spurte om ikke stål
klaven var i trangeste laget, og
Einar svarte at trang må den være
for at håmmærn ikke skal komme
seg ut igjen. I tur og orden masa

alle om de trange kalvene og dette
ble Einar lei av å høre på, så han
svarte «kommern inte inn, så
kommern hvertfall inte ut heller».
Så det gjenstår nå å se om Finns
patent virker.
Stig løste agnproblemet, han fikk
frossen makrell av en kompis fra
Kroken som han tømte i en pøs.
Makan makrell har aldri jeg sett,,
den var brun, hadde Krokungane
røyka på den tru? Eller var den tatt
ut av frysa en måned tid til fordel for
en elgskrott?
Ikke godt å si, makrellen så ikke
ut og lukta infernalsk, ideell som
agnfisk var konklusjonen på brygga.
Stakkars! tenkte jeg om bikkja hos
naboen hvis den prøvde seg igjen.
Min bestefar Kristian var ikke av
de flinkeste håmmærfiskerne, noe
han parerte med følgende utsagn:
«Jeg vet om en plass nede i
Jomfrulansrenna der jeg kan fiske
så mye håmmær jeg bare vil, men
jeg tør ikke, for den er så sinna»
Den er jo som kjent kraftig i klypa.
Tor Dønvik
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Flaskeposten avslører hva som
skjedde med agnet til Finn:
Stø Kurs samler inn og panter
flasker til støtte for Montessori
skolen.
Sett ut tomgodset ditt ved
søppelkassen! ma.

VINTA ER PÅ FERDE

1 8. nov. før kl 1 800.
Tusen takk hilsen
styret.

SISTE BÅTOPPTAK

Årets siste fellesopptak skjer fra
fredag 22. november, og Bjørn Tore
Finsrud har sagt seg villig til også å
ta lørdagen i bruk. Det er jo en stor
fordel for de av oss som helst ikke
vil ta fri på en arbeidsdag. Som
vanlig må de interesserte kontakte
han direkte på 90081102 god tid i
forveien slik at han kan lage ei rute.
OBS! Vi blir også oppfordret til å
rydde veier og opplagsplass for
trær, busker og annet som står i
veien.
Hansemann

var da han oppdaget restene av
makrell. Dermed var tyven avslørt
og Per gjorde opp for synderen på
en upåklagelig måte; to nykokte
hummere ble levert på døra til Finn.
Noen dager etterpå mente
undertegnede
at
det
hadde
«minket» i fryseboksen vår, selv om
den stod innelåst i uthuset.
Beskyldningene ble rettet mot Vinta
med det resultat at fire hummere ble
levert på Tuppeholmen fredag
kveld. Derfor oppfordres alle
beboere på Skåtøy som liker
hummer om å sjekke matlagrene
sine. Men dere bør være raske,
fordi
Pers
restbeholdning
av
hummer ikke rekker til alle.
Hansemann

Bikkja til Per er kjent for sin store
appetitt, og sist var det Finn i Åsvika
som ble berørt. Han hadde tatt opp
syv makreller til tining en formiddag
for å bruke de som agn seinere på
dagen. Han skjønte ingenting da
bøtta plutselig var tom uten spor av
fisk. Samme ettermiddag ble Per
oppmerksom på at bikkja for en
gangs skyld ikke var sulten, og det
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Skåtøypraten

Tale Hammerø Ellingvåg
Hvor bor du nå og hva studerer
du/jobber du med?
Jeg bor i Oslo. Jeg studerer
Statsvitenskap på Universitetet,
men det er ikke derfor jeg er i byen.
Jeg skulle egentlig studere jus i
Bergen, men flyttet heller til Oslo da
jeg fikk tilbud om å jobbe frivillig
fulltid i Natur og Ungdom.
Hva betyr Skåtøy for deg?
Skåtøy betyr hjemme for meg.
Alltid når jeg presenterer meg sier
jeg at jeg er fra Skåtøy, ikke
Kragerø. Skåtøy betyr at jeg
egentlig ikke trenger å legge noen

andre planer for sommeren, fordi da
skal jeg hjem til jobben på kafeen,
familien, kogg og venner. Skåtøy
betyr også at jeg kan velge å isolere
meg på vinteren og slippe byen for
en helg hjemme.
Vil du flytte tilbake?
Ja, jeg vil jo egentlig det. Mitt
problem
vil
nok
ligge
i
arbeidsmuligheter, men det ser ut
som jeg kommer til å bli et eller
annet med et hjemmekontor, så da
bør alt gå greit. Jeg ser ikke for meg
å flytte hjem på en stund enda, men
gleder meg veldig til det blir aktuelt.
Kan du fortelle litt om hvordan det
er å sitte i sentralstyret til Natur og
ungdom?
I sentralstyret til NU gjør vi mye
rart. Jeg sitter på to faggrupper,
samferdselsgruppa og naturgruppa.
Her jobber vi med en del konkrete
saker, som bymiljøpakker i noen av
byene,
eller
Repparfjorden
i
Finnmark. Vi legger opp strategier
hvert halvår, som vedtas av
Landsstyret, og som er basert på
arbeidsprogrammet som er vedtatt
av Landsmøtet.
I tillegg har jeg, sammen med ei

til, ansvar for studentmedlemmene
våre. Akkurat nå jobber vi med å
arrangere et studentseminar vi skal
ha. I tillegg har alle i sentralstyret
ansvar for ett eller to fylker. Jeg har
ansvar for Hordaland og Akershus,
så jeg følger opp fylkesstyrene i
disse to fylkene politisk. Utenom
dette kommer alle de tingene folk
ofte forbinder oss med, som
aksjoner
og
demonstrasjoner,
krasse utsagn og debatter.Det er
veldig mye å gjøre, og man må
være flink til å sette grenser for seg
selv. Jeg får jo bruke all min tid på
det jeg selv liker best, i tillegg til at
det jeg gjør er utrolig viktig i et
større perspektiv. Derfor er jeg
heldig. Erfaringene man gjør seg i
denne jobben er veldig gode å ha
med seg videre om man vil fortsette
å jobbe med klima og miljøpolitikk.
Det kan man se på alle de tidligere
sentralistene fra NU som har gått
videre til gode, viktige politiske
jobber, enten i miljøbevegelsen eller
i partier. Jeg vil tørre å påstå at jeg
lærer mer av NU enn av studiene
mine.
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Ryggsekkane

12/10 var det planlagt tur til
Fossing, men dette passet dårlig
for guiden (de fisker visst
hummer på fastlandet også), så
vi får se om vi kan få inn denne
turen i september neste år? Da
værmeldingen var flott ble
guiden
for
den
avlyste
septemberturen til Sjåen og
Storkollen kontaktet, og Øivind
Solvang stilte velvillig opp!
Turen startet med båt fra
Åsvika til Rekevika med flatt hav
og strålende solskinn. Fra

Rekevika
klatret
vi
på
9/11 vil det bli løyperydding
gjengrodde stier med flotte med fremmøte på skolen kl 1100
høstfarger opp i høyden, hvor vi
fikk flott utsikt og en nødvendig
Per m/bikkja
rast på Sjåen. Derfra gikk turen
via Lindvikkollen til Storkollen,
hvor vi havnet i hyggelig selskap
med andre turgåere som kom fra
byen.
Utsikten fra Storkollen var
fantastisk med klar høstluft,
strålende sol og ingen vind!
Derfra
gikk
turen
rundt
Storkollen,
tilbake
til
Lindvikkollen og ned til Rekevika
og båtene.

