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To barnefamilier
fra andre
kommuner flytter
til Skåtøy i høst!
Ryggsekktur

Skåtøy Flaskepost
Turen gikk mot Blomstad og til
bålplassen ved Kvern
bekken, hvor vi benket
oss, fyrte bål og koste oss
lenge med god stemning
og til og med sang med
søstrene Kari og Grethe
før turen gikk videre med
endestasjon på kafeen.

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

folk 10. mai, og vi møtes klokka
12.00 ved Eika. Ved eventuelle
spørsmål, ring 41229617. Tusen
takk!

Jordy Smits

Per m/bikkja

Den planlagte turen til Portør 12.
april ble avlyst grunnet varsel om
kuling og forventet rufsevær rundt
Rapen. Alternativtur ble blåløypa,
og det var godt med turglade folk
som stilte på skolen klokken 11 i
småregn og blåsevær.

Uvelkomne landskapspleiere på Skåtøy

Etter flere forsøk på å fange
villsauene mine, har jeg ikke lykkes Sauesanking er noe for alle! Rygg
med det. Jeg vil gjerne fange de for sekkane? Den nye landskapsvern
å unngå mer irritasjon. Planen er å komiteen i Skåtøy Vel?
ha en sauesankingsdag lørdag 10. Still opp! - med sprett og hopp!
mai.
(Red anm.)
Jeg ønsker hjelp av flest mulig
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Dugnad på Lokalet

Lørdag 12. april var det dugnad
på Lokalet, og en flittig gjeng på
rundt titolv stykker møtte opp.
Denne dagen var det trærne i
enden av hagen på Lokalet, mot
den hvite hytta og vannet, som
skulle felles. Dessuten skulle de
ekstremt store trestammene etter
de gamle bjørketrærne som ble felt i
fjor, kløyves til ved. Vidar Ødegaard,
Hansemann og Vidars traktor gjorde
den jobben, mens Jan O, Jan C,
Sven og Tore tok seg av fellingen av
de andre tærne.

Jan Cranner jobber på spreng

Anita, Lisbeth Thoresen, Liv Berit,
undertegnede og den veldig flinke
hjelperen Jonathan ryddet kvister
og tjukke greiner, og hogde og bar
ved. Selv om det var regn og så
dårlig vær at Ryggsekkanes tur til

Portør ble avlyst, var det god
stemning og stor pågangsvilje blant
dugnadsgjengen. Helga før hadde
en egen liten
dugnadsgjeng
hogd ved og
ryddet
i
hagen
på
Lokalet, og la
derfor et bra
grunnlag for
Anita og Lisbet den
ordner med veden. påtroppende
dugnadsgjeng
.
Linda Høyvard

Søndag 11 .mai vil gudstjenesten i
Skåtøy kirke være preget av 200års jubileet for grunnloven.
Mange av landets kirker har
markert denne begivenheten denne
våren, og særlig den 23.februar.
Kirkens rolle i 1814 var viktig.
Ni dager etter stormannsmøtet på
Eidsvoll var arbeidet med å velge
utsendinger til Riksforsamlingen i
gang.
Bededagsgudstjenesten
fredag
den 25.februar 1814 ble avsatt til

valg i kirkene. Etter gudstjenesten
skulle man avlegge ed og skrive
under på en adresse (fullmakt) som
skulle leveres på Eidsvoll.
Skåtøy kirke var ikke en såkalt
«valgkirke» i 1814, men vi vil likevel
markere jubileet her.
Fra kirkens side er vi opptatt av at
grunnlovsjubileet både skal gi oss
kunnskap om vår nasjons og
kirkens felles historie, og peke på
kirkens ansvar for å tale og handle
der frihet og menneskerettigheter
trues.
Av den grunn er Den norske
kirkes programerklæring for grunn
lovsjubileet : «Fri til å tale, tro og
tjene».
Ordfører Kaare Preben Hegland
og Kragerø Mannssangforening
deltar i gudstjenesten den 11.mai,
og vi håper mange finner veien dit.
Festen understrekes ytterligere ved
at Kystlagets «Gamle Kragerø» går
fra Kragerø til Skåtøy denne dagen.
Tradisjonen tro på Skåtøy – det
blir skikkelig kirkekaffe etter guds
tjenesten!
Bente Modalsli
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Det skjer på Skåtøy

Åpent i mai : lø 1 3-23 og sø 1 3-1 8
+ litt til ifm helgedager.

(26 og 27.4 stengt pga konfirmasjon)

To 1 .5 kl 1 3-24; (kl. 20 Konsert med Gerhartsens gutter)
Fr 2.5 kl 1 3-23 ;
Fr 23.5 kl 1 8-23 (Menighetspub)
To 29.5 og Fr 30.5 kl 1 3-23
Ti 24 til to 26. juni , Lille Tordivel  Tegnekurs for barn
Lø 28.6 kl. 20 EN AFTEN MED NORDIC TENORS
Bildeutstilling-1 .mai til 1 .juni med Gunilla Holm Platou.
Styret på Lokalet har fordelt oppgaver.

Leder: Tove Kristiansen, kristtov@online.no 90630023
Utleieansv.: Tore Abrahamsen og Sven Clausen,
abratore@online.no og sc@krageroenergi.no
Sommermarkedansv.: Lisbet Thoresen, trygth@gmail.com
Kasserer: Liv Berit Olaussen
Styremedlem: Gerd Slåen, Jan Cranner.
Vara: Anita Sørensen, Karin Hanssen.
Utleieansvarlige ønsker at henvendelser gjøres på epost.
Styret på lokalet

Huskestua har busstur til Hvalfanger museumet i
Sandefjord. Påmelding innen, 15.mai til Grethe Olsen
telef. 98649480

31 mai.

Lese tidligere Flaskeposter?

Skole ?

Skåtøy Kirke

Sø. 27.04 kl 11 30 Konfirmasjonsgudstjeneste, v/

Harald Monsen og vikarorganist Terje Tolner.
Offer til Menighetens arbeid.
Taxi båt fra Kragerø kl. 10.30 om Tåtøy. På tilsigelse fra
Jomfruland og de andre øyene til 90884888 dagen før.
Tur/ retur kr 50.
Sø. 11 .05 kl 11 30 Gudstjeneste med Grunnlovsmarkering
v/Bente H. Modalsli. Besøk av Kragerø mannskor og
ordfører Kåre Preben Hegland. Offer til Kirkens bymisjon i
Kragerø. Transport med Gamle Kragerø kl. 10.30. fra
Dampskipskaia, kr. 50. tur/retur.
To 29.05 kl.1 200. Friluftsgudstjeneste på Ankerplassen
Jomfruland. V/Harald Monsen. Offer til Menighetens arbeid.
Taxibåt fra Kragerø kl.11.00.
Velkommen i kirken

Neste båtuttak er tirsdag 1 3. mai. Vil du være med, send
sms til Bjørn Tore Finsrud på 90081102. Mvh Trygve Braatø

Ny dato Årsmøte i Stø Kurs
Ti 6.5 kl 1 81 5 - 21 på Lokalet
Grunnen er at opprinnelig møtedato kolliderer med skolens
infomøte 24.4 (dette møtet blei flytta på grunn av sjukdom)
Vi henter og bringer fra Skåtøyroa ved behov.
Terje Sødal
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Torskespisende patrioter

Den 67. protokollerte samling av
Kragrøgutter fant sted den 27.
februar i Oslo Militære Samfunn.
Vel 20 menn i moden alder var
sammen til et nostalgisk møte for
sjel og gane. Alt skjedde etter
velprøvd
mønster
ledet
av
sermonimester Alex Krafft.
Etter at Nanna Schwengaards
Kragerøsang var avsunget av f.v, Kjell Reite, Langtangen, Tom Thomessen, Stoppedalen, Tor Himberg
rustne røster, ble den båret inn, vel Larsen, Holmen, Petter Kure, Krikken, Arnfinn Jensen, Alex Krafft, Portør,
dandert og herlig smakende med alt Ivar Skauen, Langtangen, Helge Moe- Gumø og Sven Aadne Nilsen.
tilbehør selv om den ikke lenger
føyde seg inn i tradisjonen med en
kommer fra Kragerø.
Oden til torsken ble lest av Svein sjømannshistorie. Så også Sverre
Kragerøvise,
nå
Muffetangen,
nå
Holmestrand, Krogsruds
avsunget
med
strupebånd
så
myke
skrevet
av
Paul
Bentsen,
Thommesheias store sønn, tidligere og ungdommelige at det runget og
ordfører i nabobyen, og fremdeles at generalportrettene i salen skalv
av bevegelse.
på Horten Tiltaksråds brevpapir.
Seinere fortsatte ”husær du”
Rikets tilstand ble rapportert av
hjembyens ordfører Kåre Preben praten i dannede former. Det var
Hegland og Sverre Okkenhaug fra ikke mangelen på noe å prate om at
Kragerø og Skåtøy Historielag. det likevel ikke ble en kveld til de
Kameratgjengens trofaste medlem. små timer. Takk til de som holder
Sven Aadne
Nilsen,
tidligere tradisjonen i hevd.
sjømann og mangeårig general
Arnfinn Jensen
konsul for Panama, bosatt i Søgne,

–
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1 .mai blir det fest med
Gerhardsens Gutter.

Hyggelige
årvisse
besøk av
trekksang
fuglene
Jan Ø. .
Helgesen
og
fastlegen
(Erik
Reine)

De synger og spiller protestsanger fra Rudolf Nilsen til
Bob Dylan mfl.
Billetter i døra, men vil du være sikker på å få plass kan
du sette deg på liste på kafeen.

Fra 1 .mai til 1 .juni 201 4
blir det billedutstilling
med Gunilla Holm
Platou.
Bildet til høyre heter

"Få en kos da"

(Det har ingen ting med
bildet over å gjøre, red
anm.)

Ti 24., on 25. og to 26. juni skal "Lille Tordivel tegne

og maleskole" ha kurs for barn ( 712 år) på Skåtøy. I
kafeens hus på Haugen.
Kurset starter kl 10.00 og varer til kl 15.00 hver dag.
Kurset koster kr 1350, og inkluderer materialer og mat.
Mer info og påmelding til: evachristin@laszka.no.
Eva kan også nås på telefon 95289565
Vi vil hjelpe til med transport fra Kragerø og andre
steder på øya, men har dessverre ikke overnattings
muligheter på kursstedet.
Sjekk www.oytunet.no hvis dere ønsker å bo på øya

EN AFTEN MED NORDIC TENORS
Lø 28.juni KL.20
Perfekt til en verdig
sommeravslutning
eller en vakker og
morsom start på
sommerferien.
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Bolignøden regjerer

På
tross
av
den
massive
utbyggingen på Skåtøy i 2012 med
fargerike og banebrytende og
sannsynligvis ulovlige boliger råder
femdeles bolignøden både for
trekkfugler og overvintrere.
Tor Dønvik

I kafeen serverer
unge damer fra
fjerne land, på ett
eller annet vis har
folk fra den andre
siden av kloden
funnet ut at Skåtøy
kafe, det er stedet
å ha sommerjobb.

- Kom til kafeen med tilbud om
husrom, sier Heidi Felle.

 Javel, har du startet i eiendoms
bransjen?
 Neida, men det er her folk hen
vender seg når de lurer.

Fint om jeg kan formidle videre
øyas gjestfrihet!

Montessoriskolen er
fullsatt til høsten. 45 Flaskeposten har fått en hilsen fra
elever
skal
fylle Tyskland og bussjåføren vår Klaus:
Hei, alle
rommene med sang
dere
på
og latter, og hodene
Skåtøy.
Nå
med kunnskap, for
er det alt to
håpentligvis.
uker siden
Sjefpedagog Arlyn
jeg reiste
får nok å ta seg til.
fra Skåtøy.
Ikke før har hun fått taket på det
Det er mange som vil til Skåtøy. knudrete norske språket, før det Og nå er jeg hjemme hos Turid i
Gamle og unge, franskmenn og ramler inn elever som vil vekk fra Witzwort i Tyskland og har feiret
påske sammen med Linda og
norskinger, til og med kinesere.
trengselen i byen.
familien fra Øya.
De kommer til kafeen og lurer på
Så ønsker vi alle leser fra
om det finnes husrom. For en uke Tilbake til spørsmålet; hvor skal
Flaskeposten og Skåtøyfolk en riktig
eller to, eller kanskje bare noen vi bo?
dager. Og noen lurer på om de
Noen dager eller uker i sommer, god helg, og vi sender de best
kanskje skal flytte hit.
fire uker til høsten, kanskje ett år fra hjertelige hilsner herfra med et bilde
fra huset vårt.
Ryktet om det gode liv på Skåtøy neste sommer.
sprer seg.
Turid og Klaus
Heidi Felle

Har du ledig et loft, et rom
eller et slott ?
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STØTT STØ KURS
= STØTT
SKJÆRGÅRDSSKOLEN

KragerøSkjærgården Montessoriskole er nå snart ferdig med sitt
første år, som har gått helt
strålende. Elevene er fornøyde, de
ansatte er fornøyde og det er ikke
minst de foreldrene som satsa på
dette motstrømmenprosjektet. 4
barnefamilier har / er nå i ferd med
å flytte til Skåtøy og optimismen er
tilbake i skjærgården.
fra
15 til nesten 45. Dette utløser økte
statlige tilskudd (på samme måte
som for elever i den offentlige
skolen) som vil gi skolen en sikker
økonomi. Men nye utfordringer vil
også komme. Skolegården trenger
å rustes opp for å ta imot flere

Neste år vokser elevgruppa

elever. Kanskje skal vi utvide
klatrestativet? Få ballbinge? Legge
asfalt til skøyte og håndballbane?
Lage hinderløype i skogen?
Et annet satsningsområde for
skolen er kystkultur. Ildsjeler har alt
kjøpt inn en trekogg som er under
oppussing. Vi ønsker også at
elevene skal få lære å ro og seile.
Kontakt med andre skoler i inn og
utland står også på lista vår.

Mulighetene er mange. Stø Kurs
skal hjelpe til med å få gjennomført
disse planene, både praktisk og
økonomisk. Vi skal selvfølgelig søke
penger overalt hvor det er mulig,
både privat og offentlig. Men vi
trenger i tillegg den støtta som
medlemmene gir oss!

beløp. Pengene har kommet godt
med!
Hilsen styret i Stø Kurs

NB! Privatskoleloven er slik at alle
foreldre med barn på skolen
automatisk
er
medlemmer
i
støtteforeningen Stø Kurs uten å
betale kontingent. (juridisk oppfattes
kontingent som skjult foreldre
betaling).
Det er selvfølgelig lov å gi gaver
og bidra på annet vis, men merk en
eventuell giro med pengestøtte da
som gave til kto: 2655 02 86504.
Tor Dønvik

Vær derfor snill og betal inn min.
kr 200 i kontingent for 201 4 til Stø
Kurs på kontonr. 2655 02 8651 2 .
En giroblankett med ytterligere
informasjon vil også bli distribuert.
Til slutt vil vi takke alle som har
gitt penger til Stø Kurs, enten det er
i form av medlemskap eller støtte
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Utvandret
Skåtøyinnbygger

Torunn Bråtømyr hadde sin
oppvekst på Skåtøy og gikk på
Bråtøy skole. Allerede i 1984 flyttet
hun til Gran Canaria og slo seg til i
en liten fiskerlandsby, Arguineguin.
Hun snakket kun engelsk og på
Gran Canaria var språket spansk,
men hun fikk raskt venner blant
kanariene og lærte seg kjapt
språket. På det tidspunktet var
Arguineguin en fredet plett på jorda,
og den store utbyggingen av hotell

hadde ikke startet. For Torunn, som
kom fra en liten øy i Kragerø
skjærgården med en far som var
fisker,
var
ikke
overgangen så stor.
Her var det også
fiskere
og
hun
kjente miljøet godt.
Det eneste som var
forskjellig
var
temperaturen
i
vannet og lufta.
Etter 30 år uten å
ha sett hverandre,
har vi nå to ganger
vært
nede
og
besøkt henne. Det
var virkelig moro å
treffes igjen.
Hun bor i en leilighet i Patalavaca
med en fantastisk utsikt utover
Atlanterhavet. Om kvelden er det
lyset fra fiskeflåten som dominerer
horisonten.
I løpet av disse årene er det flere
Skåtøyfolk som har avlagt Torunn
besøk. At flaskeposten har vært til
stor glede for Torunn, har hun flere
ganger gitt uttrykk for. Å se bilder
fra båer og skjær, samt lese

historier fra skjærgården, har vært
kjærkomment.
Som en kuriositet har vi et bilde
av redaktøren for flaskeposten,
Linda Høyvarde, som var på besøk
hos Torunn for flere år siden
sammen med Dønvik og Bråtømyr
familien.

Vi fikk også hilse på en god venn
og medhjelper, Sulemita, da vi var
der nede og bilder ble tatt da. Vi
lovet også å overbringe hilsener til
alle kjente fra Torunn.
Vigdis og Leif, Tuppeholmen
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Månedens båe-1

Etter å ha lest om båen i mars
nummeret er jeg i tvil om spalten nå
er forandret til å omtale ”skjær i
sjøen” som det med Mongstad eller
”hvileskjær” som det med sjøfolka.
Som medlem av Kragerø Sjø
mandsforening ønsker jeg ikke å si
noe mer om fulle sjøfolk enn det
foreningens styre har sagt.
Når det gjelder Jens sin måne
landing går det jo galt når en bare
bruker rådgivere fra fastlandet.
Det var en åpenbar tabbe å ikke
spørre skjærgårdsfolket til råds.
En bør for ettertiden ikke sette sitt
lys under ei skjeppe.
Selv med båten på land, har jeg i
dag sett tre båer fra stuevinduet på
grunn av lavt vanne. Rett ut for
Kalvenesodden. Ikke de med støtte
på, men de som ligger mellom
støttene og holmen Bellmans Hode.
Det tre båene som glade gjester i
festivalmodus tørner mot når de
speider etter plass ved Skåtøy
brygga.

Dyna
Bellmans Hue

Bryggerhusholmane

Grumsete
farvann om
du går nord
for stakene
Kalvenesodden
Da istemmes:

” Käreste brøder, systrar og vänner,
Si, fader Berg han skruvar og spänner
Strängarne på fiolen
Och stråken han har i hand
Ôget er borta, näsan er kluven
Si, hur han står och spottar på skruvan
Ölkannan står på stolen”

Holland
Skåtøybrygga

.
Ingen nevnt, alt er glemt. Alle har
bruk for et hvileskjær.
Arnfinn

Månedens båe-2

- redaksjonssekretæren gikk fullstendig på!
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At jeg skulle bli opprørt over et
politisk innlegg i Flaskeposten
hadde jeg aldri trodd. Jeg har gledet
meg til hvert nummer fordi den har
så mye hyggelig stoff om hva som
rører seg her ute i skjæra.
At redaksjonssekretæren bruker
sitt forsvar av fulle sjøfolk (noe jeg
fullt støtter) til å rakke ned på
politikere i sterke ordelag, synes jeg
er veldig trist. Vi er så heldige å leve
i et demokrati og for at et demokrati
skal fungere bra, er det viktig at
representantene i styrer og utvalg
blir representert av det brede lag av
folket. At det er færre og færre som
gidder å ta på seg dette dugnads
arbeidet er et faktum. Ikke bare er
det en arbeidsbelasting, men når
man i tillegg blir utsatt for hets og
kritikk fordi man kjemper for saker
man tror på, er det ikke rart det er
vanskelig å få folk til å stille til valg.
Jeg synes at våre folkevalgte
fortjener respekt for innsatsen som
gjøres og ikke angrep i selv den
MINSTE avis.
Jeg kan ikke for mitt bare liv forstå
de borgeliges valg i skolesaken,
men jeg har stor respekt for at de

var villige til å ta den belastingen
det har vært i å stå i dette valget.
Etter 6 pauseår fra politikken sa
jeg meg ved siste valg villig til å stå
på listen igjen, fordi jeg mente det
var veldig viktig at skjærgården var
representert i politikken. Jeg ser på
dette som REN DUGNAD og
oppfordrer herved alle til å stille seg
tilgjengelig ved neste valg.
Nominasjonsprosessen
starter
nå, så bare meld din interesse inn til
det politiske partiet du føler passer
dine synspunkter og holdninger.
Jeg har verveblokken klar, om
noen føler AP er det beste.
Min plass er ledig!
Nina Haugland

Månedens båe-3

Redaksjonen er fornøyd med endelig
å få inn noen båe-innlegg fra andre.

Demokrati og politikk trengs og
jeg støtter fullt ut Nina med å få
øyfolket til å engasjere seg politisk.
Å gå på båe skyldes ofte at en
ikke tenker seg om, hører på råd
eller har uflaks, og det skjer selv for
de beste. Månedens båe tar for seg
dette og henger ut skribentens egne

eller andres grunnstøtinger på en
upretensiøs og uhøytidelig måte.
Så også for demokratiet og for
selveste statsministeren om så er.
Det er for gjort å navigere feil i
tåke, og tåke kan forekomme både
før og etter en grunnstøting.
Mitt flåseri om politisk pengebruk
var ment å være morsomt, ikke
(grunn)støtende, beklager så mye.
Ellers henleder jeg oppmerksom
heten til "landemerkene" i inn
seilingen til Skåtøybrygga. Det kan
vi kanskje gjøre noe utav?
Årets festival, Thord Lindé tolker
Carl Michael Bellman, han bør
synge litt på holmen, Bellmans Hue.
Med alle nederlenderne vi har fått
på Skåtøy bør vi ta treskoa fatt og
invitere de, både voksne og barn, ut
på holmen Holland til:
”Goudse kaas, jenever met
Hangop voor het dessert”, en
historie for KV og Norge rundt?
Flere båehistorier ønskes, med
rom for å være sarkastisk, uhøytidlig
og morsom.
Tor Dønvik
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Folk på Skåtøy og i øydistriktet
var isolert av is og snø.
Verste snøvinter i manns minne.

Det er 60 år siden nå. Fra slutten
av februar og flere dager inn i mars
lavet det ned hver dag. Snødybden
ble målt til mer enn 2 meter.
Målestasjonen på Jomfruland
opplyser at det i løpet av en uke
kom nedbør tilsvarende to meter
snø. I fonnene var det mye mer. Til
samrnenlikning kan nevnes at snø
fallet vinteren 2014 målte ca. 1 m.
Det lå nyis som ikke var sterk da
det begynte å snø. Isen bar ikke
snøen, det vannet gjennom, og is
og snømassen var ikke fram
kommelig verken til fots eller med
båt.
Øya var isolert fra fastlandet og ,
andre øyer og holmer i skjær
gården.
Jeg har snakket med noen som
var hjemme på Skåtøy ettervinteren
1954. Selv var jeg på fastlandet,
skoleelev som måka i byen.
Jeg skal skrive hva de som var
hjemme forteller.
I Kragerø Blad den 27. februar

På Stussholmen var snøfonna i fjøsveien på 7 m.
På bildet foran: Edvard og Pauline Jakobsen
Ungene er (f.v.) Terje, Tom Edvard, Ellen Marie og Kari Jakobsen

fryktet en at situasjonen skulle hadde Anna esla seg til byen.
Fredager gikk rutebåten ”Skåtøy” på
utvikle seg til full katastrofe.
utsiden. Denne fredagen kom den
4 årsdag uten brus
ikke. Den lå fast i isen i Buvika. Der
Fordi mamma Anna Hagen ikke ble den liggende i flere uker.
kom seg til byen fra Krikken for å
Noen dager seinere kom Sverre
handle. Anne Berit har bursdag den Hagen hjem. Båten han arbeidet på
24. februar som det året var på en lå fast i Langesund. Han hadde klart
mandag. Fredag den 21. februar å komme seg ut til Skåtøy ved å ta
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følge med presten som skulle holde
begravelse for Per Pedersen (se
Flaskeposten nr. 35). De hadde
kommet til Tangen og Sverre hadde
stolpet hjem til Krikken med blant
annet 10 kg mel og annen mat, men
ikke brus. Og heller ikke gjær.
”Jeg prøvde i bake brød med
bakepulver forteller Anna, men det
ble ikke noe greie på de brødene”.

Isolert på Krikkholmen

På Krikkholmen bodde Jørgen
Knudsen og hans gamle mor
Helene. De kom seg ingen veg.
Foruten Anna og Sverre Hagen
og deres to små barn, bodde
Hansine og Henriette, to middel
aldrende uføre kvinner, på Krikken.
Bjørg Hesttangen hadde tatt
barna med seg og reist til familien
på Hamar. Mannen Karl Oscar var
på hvalfangst. På Tollstasjon bodde
vanligvis Rigmor og Arne Jenssen
og sønnen Tor Gunder. De hadde
flyttet til byen fordi de ventet barn –
Per Christian.
Tollstasjon var det eneste sted
som hadde telefon. Døra stod ulåst.
De som var på Krikken kunne gå

inn og bruke telefonen.
Da vegen til Krikken ble noe
framkommelig, klarte Anna og
Sverre å ta seg fram til butikken på
Skåtøy på ski. Den minste jenta,
Else Liv, satt i ryggsekken til Sverre,
den største gikk på ski.
Thorleif hadde heller ikke gjær,
men han hadde pølser i spann,
dessuten var det masse torsk å få
på Åsvika når en klarte å komme
seg ut på isen.
De hadde også vært og sett til
Hansine og Henriette og hjulpet
dem til å komme ut av huset.
Vegen fra Eika og til Krikken ble
åpnet ved hjelp av håndmakt og
hest. Snøen var så dyp at hesten
drukna og derfor måtte det måkes
foran hesten.
Krikkenveien ble åpna ved at Karl
Steen Nilsen, Karl Hermann Bohlin,
Bjarne Kirkesund og Arvid Holm tok
seg fram med snøskuffa foran
hesten og Einar Holm styrte hest og
plog. Dette forteller Arvid Holm som
var hjemme på Skåtøy den
vinteren.
Skolen var i gang på Skåtøy,
barna klarte å ta seg fram.

Tore og Hedvig med baby

Hedvig og Tore Pedersen bodde
på Tangen i huset til Halvor og
Gunvor Johnsen denne vinteren.
De hadde fått deres første barn
Torun i januar. Tore var hjemme og
de hadde også besøk av Hedvigs
mor da det kraftige snøfallet kom.
Hun var der for å passe barnet for
at Tore og Hedvig kunne komme i
begravelsen til Per Pedersen, Tores
fetter. Hun ble værfast i 3 uker. Det
var helt uframkommelig. De trengte
melk. Da var det at den nybakte
faren tok en sjanse. Sammen med
sin far Sigurd, klarte de å ta seg
fram og tilbake på snøsørpeisen
over Vennevikbukta. I Stenkleiv fikk
de både melk og grønnsaker.

Bertha Braatø dør på Sykehuset

Jeg leste dødsannonsen nylig i et
Kragerø Blad fra februar 1954 og
det sto ingenting om begravelse,
hun døde den 25. februar
Forklaringen er at familien ikke
visste når det skulle skje på grunn
av uframkommeligheten.
Det er snakka om i alle år
hvordan Bertha Braatøs siste ferd til
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Skåtøy foregikk. Trygve Braatø
forteller historien om bestemoren
slik han er blitt den fortalt:
”Pappa brukte et par hoppski og
snekra en kjelke med skia som
meier. Svein, Thomas og Arnt på
Holmen, uredde karer, dro kjelken
sammen med pappa fra Galeiodden
til Skåtøy. De fire karene gikk på
ski, med tau seg i mellom. Det var
omtrent ikke is, skistavene trykte en
mellom”.
Trygve forteller også at hjemme
måtte de måke en tunnel for å
komme i uthuset.
Det samme forteller Tom Edvard
at de måtte på Studsholmen.

Mat med helikopter

Det var nok flere enn meg som så
denne innretningen for første gang.
Helikopteret tilhørte Luftforsvaret og
det var rekvirert av lensmann
Hogner for å skaffe folk i skjær
gården
forsyninger.
Forsvaret
hadde på denne tiden 8 helikopter
som var stasjonert på Gardermoen.
Da sikten var god nok og det ikke
var fare for ising kom helikopteret til
Kragerø og landet på Jernbanekaia.

På Stussholmen var det gøy for ungene, men det måtte graves
tunell opp til fjøset så Pauline fikk melket og stella dyra sine.

Jeg husker det var mange
tilskuere. Vi som hadde familie i
skjærgården sendte mat utover til
våre, dessuten hadde Thorleif
bestilt til butikken. Helikopteret kom
den 2.mars og gikk ca. 15 turer og
fraktet med seg ca. 1,5 tonn i
forsyninger til skjærgården.
På Skåtøy landet det nedenfor
butikken, ved Bråtøy skole og på
Krikkholmen.
Jeg
tror
ikke
maskinen var helt nede, i alle fall

ikke overalt, men slapp godset fra
lav høyde. Det gikk også til de
andre øyene uten at jeg vet så mye
om det. Helikopteret var også
nedenom hos Thomas Bjelkevik.
Han var ille av astma og fikk
medisiner luftvegen.
Piloten mistet sine brune skinn
hansker og de blir etterlyst i Kragerø
Blad.
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Helikopter var et sjeldent syn den gangen

Åpent forferdsel igjen

Etter at skjærgården hadde vært
isolert i ca. 14 dager ble det
arbeidet intenst for å få åpnet for
alminnelig ferdsel igjen.
Noen våghalser tok seg etter
hvert over isen fra Skåtøy og Bærøy
til Kragerø og det ble lagt ut en
trebru over den gamle råka ved
Galeiodden. Lensmann Hogner går
ut i avisen og advarer folk. Skal en
ut på isen må en ikke gå alene og
en må ha tau. Men det gjaldt å få
fram post og forsyninger og ikke
minst måtte folk komme seg på
arbeid og ungdom på skoler i

Kragerø Blad tyder på det.
Torsdag den 11. mars klarte Karl
Korset å komme til byen med
skjøyta. Da var det 3 uker siden sist.
Han hadde mange med seg og
han tok også på folk underveis som
sto ved råkkanten.
Anna Hagen ventet på rutebåten
fredag den 21. februar. Anna selv
kom seg ikke til byen før den 13.
mars etter å ha stolpa seg fram til
Skåtøyroa. Det kom ingen båt til
brygga. De måtte gå ut på isen. Det
var verken ”Skåtøy” eller ”Levang”
som tok dem til byen. De hadde
kjørt propellene i filler. Slepebåten
”Bjønn” gikk i ruta og Anna kom til
byen med en stor koketorsk som var
gaven til Rigmor og Arne Jenssen i
anledning av barnet – Per Christian
som akkurat var født.
Skåtøy
hadde
vært
uten
ruteforbindelse i 3 uker.
Det var fint at vi hadde radio i
den tiden vi var isolert, ble det sagt.

Kragerø.
Fjordbåtselskapets
2
båter, MF ”Levang” og rutebåten
”Skåtøy” dugde ikke i den is
situasjonen som var. Båtene måtte
ha assistanse fra andre og sterkere
båter. Etter en del viderverdigheter
kom både ”Åsenfjord” og ”Bjønn”
Når det gjaldt forsyninger fryktet
en at en nok en gang måtte søke
om helikopterstøtte. Til alt hell
oppsto ingen alvorlige sykdoms
tilfeller.
Strømmen forsvant, likeledes
Kilder: Kragerø Blad og Vestmar
telefon, men dette klarte en på en
for
februar/mars 1954.
for meg ukjent måte å få utbedret.
Arnfinn Jensen
Jeg tror mannskaper fikk hjelp av
helikoptertjenesten. En melding i
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Stalltips nr. 2 («Besværjelse»)

Noen sanseinntrykk skiller seg fra mengden i den
konstante informasjonsstrømmen. Av og til hører man
noe som plutselig virker tydelig og klart  midt i all mer
eller mindre meningsløs kakofoni. Det er sannsynligvis
mange som stifter sitt første bekjentskap med Oscar
Danielson gjennom hans «Besværjelse»; Og av disse
igjen er det nok få som ikke føler musikken(og dens
budskap)vel så mye som de hører den.
Oscar Danielsons musikk har en evne til å nå fram i
all sin rettframme enkelhet. Tekstene hans fremkaller
like gjerne uskyldig gjenkjennende smil  som godgråtte
tårer. «Besværjelse»(fra albumet «Stockholm i mitt
hjærta»)er en stillferdig sang fra en forelder til et barn;
Den beskriver foreldreskapets bittersøte velsignelse i
et kronologisk narrativ – fra barnets fødsel – til dets
voksenliv; fra småforeldreskapet – til besteforeldre
skapet. Sangen tar lytteren med på en fortrolig reise –
man kjenner seg umiddelbart igjen. Bevegelsen er på
en måte forhåndsklarert.
Likevel: noen ganger er det ren spekulasjon som
fremkaller vårt engasjement, andre ganger er det
simpelthen sannhetens strålende skjønnhet.
Oscar Danielson er en av dem som klarer å beskrive
det ubeskrivelige; Han evner å peke på sannheter man
på forhånd kanskje bare har ant.

Det er lett å få med seg det åpenbare, det mest
synlige, det som bråker høyest. Noen ganger kan det
lønne seg å høre etter; Noen ganger skal det lønne seg
å følge et stalltips.
Det er en liten skatt for Skåtøy at Oscar Danielson
besøker, med sitt varme budskap til hver enkelt villig
tilhørende. Stalltips nummer 2 er herved eksklusivt
overlevert Flaskepostens lesere, med en tilnærmet
garanti for innfrielse av noen helt eksepsjonelle
odds.(Oscar Danielson, Lørdag 19. juli, klokken 1900).
Daniel Paulsen

kom
sent, men godt, i alle fall
Jeg burde
inn til til flaskeposten.
ha fulgt
Det var bare Bente
stallModalsli som var enda
tipset
senere ute.
Som en liten ordens
anmerkning får han finne
seg i stalltipsbildet.
Vil du vite mer om Oskar
Danielsen er det bare å ringe? eller klikke på den blå
linken. Oscar Danielson.

Daniels stalltips

Minner om fristen for flaskepostinnlegg som er den 18,
det er ikke hver gang jeg eller Linda somler med
selvpålagt utsendelse som er 20. hver måned,
Tor Dønvik
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