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1 6.-1 8. juli
Festival på
Skåtøy.
Programmet
er bedre enn
noen sinne!

Klikk og Sjekk program!! !
Klikk og Kjøp billetter nå! !
Her kan det bli utsolgt!

Plutselig kom våren til
Skåtøy!

Værmessig har vi hatt vår lenge,
kanskje nettopp derfor var det at,
"arrangementsvåren", kom som kasta
på oss på Skåtøy.

Flaskepostskribenter, kafegallerister
og andre var sent ut med informasjon,
men vi håper og tror, at vi at vi har klart
å få med oss det meste av det som
skjer i april/ mai.

Her skjer det mange varierte og
spennende ting, så alle bør ta seg en
vårtur eller tre til Skåtøy.

1 .mai kl 1 9 blir det gjensyn
med Gerhardsens Gutter.

Tjelden har kommet for lenge siden 
og med sitt skarpe røde nebb bærer
den fram sine optimistiske pip om vår.

Sangfuglene Jan Ø. Helgesen og
fastlegen (Erik Reine) er nå observert
på vingene i sitt faste sommertrekk.

I år som i fjor kommer Skåtøyvennene
hit og "førstemaiunderholder" oss.

Om budskapet fra deres
nebb i år er rødt og skarpt,
er ikke kjent i skrivende
stund, men et sikkert
sommertegn er deres
tilstedeværelse uansett.

Det blir visesang, gitar og
munnspill og mange håper
sikkert på en blues eller to.
Vi vet de har viser med lokale
skjærgårdstema på reper
toaret. Ryktene sier at

enkelte gjenkjennbare helter i disse
visene, både gruer og gleder seg til om
det har kommet til noen nye værs i år.

Billetter selges i døra for kr 150.
Tor Dønvik
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8 Mai på Skåtøy
I år som alltid feires frigjøringsdagen

ved Minnestøtta ved kjerka. I år kan vi
feire 70 år med fred i landet vårt..

Det blir kransnedleggelse og minnetale
ved Trygve Braatø og barn fra Kragerø
skjærgården Montessoriskole synger
"Din tanke er fri" (Alf Cranner).

Flaggbærere er veteran fra Tysklands
brigaden Jens Martin Jensen og FN
veteran Arnfinn Jensen.
Arrangementet starter kl 13 og vi håper
mange deltar på denne fine freds
markeringen.

Tor Dønvik

Skåtøy Kafe og galleri
fyller 1 5 år i juli.

Begivenheten skal markeres med et
kunstprosjekt for barn i samarbeid med
KSM, men også åpent for andre barn
i alderen fra 612 år.

Prosjektet tar utgangspunkt i
Englefisken (kafeens logo). Resultatet
blir presentert i juli på kafeen og andre
steder ute og inne på Skåtøy

I prosjektet inngår det en workshop med
påmelding innen 4. mai (til kr 500)
1 4. mai kl. 1216 Male/ tegne/ skrive
1 5. mai kl. 1216 Glass
der temaet er
"Englefisken -- alltid på nye eventyr"
For påmelding og mer informasjon
kontakt Gerd Slåen 99261667

Tor Dønvik

1 6 mai kl 1 9 - 21 skal den humørfylte
duoen "Dressmenn" opptre på
Skåtøy Kafe og galleri.

På menyen står det lyrikk, musikk og
sang. Per Apelseth er poet og et kjent
ansikt fra Kragerøs kultur og

samfunnsliv. Knut Tornaas er nyinnflyttet
trubadur og musiker, og Pers "wingman".
Tittelen på showet deres er:
"Jenter er også mennesker"  et
humoristisk skråblikk på kjønnsroller,
parforhold og aktuelle lokalsaker. Entre:
150 kr, Alle er hjertelig velkommen :)

Heidi Felle

1 7 mai på Skåtøy
Nytt av året er 17 mai tog for store og
små fra Trond og Tina hus på
"Sjørøverheia" kl 1330. Er vi heldige
tar "KanonTrond" en kamp mot Gunnars
holmen? Kl 1400 blir det som vanlig
leker, pølser, kaker og brus på kafeen.

Tor Dønvik

Utstill ingen "Jewels"
åpnes lør. 23. mai (klokkeslett kommer)
En utstilling av 6 smykkekunstnere :
Alvilde DavidAndersen, Anne Leger,
Kathrine Lindman, Lucy Day, Torill
Isachsen og Vlad Kladko.
Smykkekunsten skal knyttes opp mot
noen av Skåtøys mange levende
”juveler”. Fotograf Aliona Pazdniakova
har foreviget noen av Skåtøys egne
"juveler".
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NB! Ting kan skje
følg med på kafeens hjemmesider !
Fre 24 april  fra kl 19 og til de blir hese
Sangfugler i flokk, Allsang med Kjetil

(gitar), Kalle (trekkspill), Tina (ukulele) og Ottar (stålstrenger).
Lør 25 april  kl 1323, (Sø 26 april Stengt pga konfirmasjon)
Fre 1 .og Lør 2. mai: kl 13  23, Søn 3. mai: kl 13  18
Fre 1 . mai: kl 19 Gerhardsens gutter ved Jan Øyvind og
fastlegen underholder oss i år som i fjor.
Lør 9. mai: kl 13  23, Søn 1 0. mai: kl 13  18
Tor 1 4. mai: kl 13  18, Fre 1 5. og Lør 1 6. mai: kl 13  23
Tor 1 4. mai kl 19 "Dressmenn" ved P Apalseth/ K Tornaas
Søn 1 7. mai: 13  18, (ca kl 14 BUK's arrangement for barn)
Lør 23. mai: 13  23, (Utstillingen "Jewels" åpnes)
Søn 24. og Man 25. mai: 13  18

Det skjer på Skåtøy Søn 26. apr kl. 11 .30 Konfirmas
jonsgudtjeneste. Harald Monsen/

Katrine Kristiansen. Ofring til menighetsarbeidet.
Søn.1 0. mai Kl.11 .30. Gudstjeneste v/ Harald

Gulstad og organist Katrine Kristiansen, offer til Kirkens
bymisjon i Kragerø.
Tors.1 4. mai. Kl.1 2.00. Kristihimmelfartsdag Frilufts
gudstjeneste, konfirmasjon på Ankerplassen Jomfruland v/
Harald Monsen/ Katrine Kristiansen, offer til Menighetsarbeid.
Søn. 24. mai. Kl.11 .30. 1.Pinsedag Høytidsgudstjeneste og
dåpsduefest, utdeling av kirkebøker til barna. v/Bente Heibø
Modalsli/ Katrine Kristiansen, offer til Menighetsarbeid
Taxibåt blir annosert i KV under Kragerø kommune i forkant
av gudstjenestene

Velkommen i kirken

Skåtøy Kirke

Finn på nett; Flaskeposter? Skole ?

Første mann til mølla gjelder for påmelding.
Du/dere er velkommen til å være med på tur til:
Nes verk lørdag 6. juni, vi reiser ifra Danskekaia kl.0900.
Påmelding til Finn Sørensen telef 97783693

Grete Olsen

Huskestua

Alle store og små inviteres til å gå i
1 7 mai tog fra Trond og Tina kl 1 330 ned til kafeen der det
blir det tradisjonell 17 mai feiring for barn.

BUK

1 7 mai på Skåtøy

Skåtøy Vel mangler 1 styremedlem (Leder)
Er du villig til å ta en tørn for fellesskapet?
Kontakt valgkomiteen ved Nika Baudoin,
Stine Andresen eller Heidi Thoresen.

Styret

Felles båtuttak Ti. 1 2. mai

Vil du være med? Send SMS til Bjørn Tore Finsrud på
90081102 eller til meg 92057168

MVH  Trygve Braatø

Nytt årsmøtetidspunkt for Stø Kurs på
Lokalet tors 23. april kl 1 745-1 825 (Tids
punkt endret pga kolisjon med KSM årsmøtet)

Det blir et kort, men effektivt møte, hvor planen er å få
godkjent årsrapport og regnskap. Ingen i styret er på valg.
Møt presis.

Terje Sødal

http://www.skatoy.net/
http://www.skatoy.net/index.php
http://www.kragerokirkene.no/kirke/skatoy/kirken.htm
http://www.kragerokystperlene.no/skatoy/
http://www.kragero-montessori.no/


Skåtøy Vise- og Poesifestival 1 6.-1 8. juli 201 5.

Sett av datoene nå og følg med på –
www.skatoy-visefestival.org

Billettsalget er i gang!

Dagsbilletter og billetter til kirkekonserten er i salg hos
Billettservice, Narvesen og 7Eleven.
Billetter til barne/familieforestilling selges bare i ”døra”.
 Husk å kjøpe billetter i tide, det kan bli utsolgt!

Fre. 1 7. juli står Henning Kvitnes på scenen i kafehagen.

Henning Kvitnes ga i 201 4 ut
plata "Jada, Vi Elsker.." som
er hans nittende studioalbum.
Dagsavisen som ga en femmer
skriver; "Henning Kvitnes er
en av de virkelig gode låt-
skriverne her til lands!". Første-
singelen ”Opp fra veien ned”
ble A-listet på NRK P1 , noe
som har blitt en ”tradisjon”
når Henning Kvitnes slipper
nye album. Henning er en
fantastisk låtskriver, og har i
en årrekke blitt hedret for sine
fantastiske tekster, og
fengende melodier.

Lytt: https: //www.youtube.com/watch?v=uXIoG8UNrqU

Henning har denne gang vært i Athletic Studio i Halden,
hvor han sammen med Freddy Holm har produsert ti låter
i beste Kvitnesstil. Første single fra albumet, "Opp fra veien
ned", fikk høy rotasjon på radio, og plata inneholder dessuten
tre sterke duetter  to av dem med Ida Jenshus, den tredje
med selveste Åge Aleksandersen.

Henning har mye å melde, og ga også i 2012 ut ”Ingen
tid å miste” Han er en populær artist i Norge, og har trukket
stort sett fulle hus overalt de siste årene  med plater som
gjennom årene ble kantet med Gull og Platina.

Spellemannspris, nominasjoner, andre utmerkelse og til
toppen av salgslistene. De utallige tusener som har opplevd
ham på konsert i disse åra kan sikkert skrive under på det.
En småvokst småbyfilosof med beina godt plantet i hverdagen,
med velutviklet kjendiseriallergi, og ikke minst en god porsjon
humor lurende i skjegget. Musikerne i "Gutta i bandet" har
et musikalsk lydbilde som går fra det nære akustiske til det
storslåtte elektriske, og sammen med Hennings evner til å
binde kvelden sammen med gode historier og verbale
krumspring, vil de garantert gi deg en flott og varig opplevelse.

http: //promo.warnermusic.no/henning/
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Hobbydyrkere inntar Havet
Jordet på Havet har ligget brakk

lenge nok. Det har en gjeng fra
Sjøheia og dalstrøka innafor bestemt.
Med støtte og løyve fra grunneier
Lars Martin Bråtane har jordet og
områdene rundt blitt ryddet for kvist,
kvast og kjerr. Jorda skal holdes i
hevd. Snart blir det poteter, purre og
gulrøtter på stedet.

Det er en gruppe naboer i området
som nå har slått seg sammen. Målet
er spirende sunne grønnsaker, tomater,
kål og neper uten spor av giftige
kjemikalier, dyrket fram med ku og
hønsemøkk som vekstfremmende
tilskudd. Her sitter ord med «bio» og

«øko» foran eller bak, løst når praten
går deltakerne i mellom. Og praten går,
i ett kjør, når de kommende småbrukerne
møtes. Planene er store. Det skal pløyes,
harves og spavendes. Deretter såes,
vannes og lukes. Før man, en gang ut
på sensommeren, forhåpentligvis, skal
høste. Hvis alt går etter planen.

Starten lover godt. Store mengder
kvister og småtrær er fjernet og brent.

Vannet renner igjen fritt i
grøftene rundt jordet.
Forleden dag kom Trond
Sødal kjørende med 6
svære beholdere, hver på
drøyt en kubikkmeter volum.
De er nå vasket og skylt.
To av dem skal graves ned,
helt opp til halsen, slik at
bekken kan fylle dem når
det er regnvær og stor
vanngang. Mens de andre
skal fungere som vann
reservoar.

Loddtrekning om jordstykkene

Jordet blir stykket opp i 12 teiger som
fordeles ved loddtrekning. På den måten
unngår man at noen får grabbe til deg
den beste jorda og plasseringen mens
andre må ta til takke med sur jord og

skygge. Neste steg er å sikre jordet mot
rådyr, grevling eller andre inntrengere.
Det betyr et stort antall impregnerte
gjerdestolper, solid nettinggjerde, porter
her og der så man kan komme til med
trillebår og redskaper. Kanskje trengs
det et skjul eller en bod etter hvert? En
skravlebenk i sola trengs garantert. I
det hele tatt; det er ikke bare å stikke
spaden i jorda. Det må investeres hvis
drømmen skal bli realitet og ikke bare
et luftslott. Med andre ord trengs det
penger for å få det hele skikkelig i gang.
Derfor har man blitt enige om at hver
deltager går inn med 7000 kroner i
startkapital. Da får man altså to avdelte
parseller. Eventuelt kan interesserte
kjøpe seg inn i en parsell til halve prisen,
altså 3500 kroner. Per i dag er det en
andel ledig på jordet. Ideen har fenget,
mange er interesserte, men det er altså
fortsatt mulig å bli med. Gi en lyd!

Er du interessert, bør du ta kontakt
med en av deltagerne så snart som råd:
Dunkan er koordinerende hobby
agronom.

Hva skal barnet hete?

Kjært barn har mange navn, som
kjent. Etter antall navneforslag å dømme,
blir jordet et kjært og nært område,
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uansett betegnelse. «Skåtøy parsell
lag» er foreslått. Et greit og dekkende
navn, spør du meg. Men det finnes dem
skal vri og vrenge på alt. Noe følgende
epost, som deltagerne mottok forleden
dag, vitner om:

«Så til noe som ligger meg tyngre på
hjertet: Navnet på denne foreningen
vår, eventuelt laget, lauget, klubben etc.
Det er jo et lag, så den er jeg med på.
Men parsellag skurrer i mitt følsomme
språkøre. Smaker det ikke litt av Ullevål
Hageby, liksom? «Kom Tutta, vi spaserer
litt på parsellen vår ... «

Nå er det i og for seg ikke noe galt
med Ullevål Hageby, jeg har faktisk
bodd der. Husker godt at vi pleide å
innta vår Darjeelingte under syrin
buskene i ytterkant av vår parsell, det
var storveis ...

Nåja, men altså dette navnet. Jeg
tenker på oss fastboende, på tross av
at vi er flere, ja rett og slett mange, som
har flyttet hit, også fra urbane strøk,
noen sogar fra den aller beste vestkant,
i hvert fall i nærheten da, og det var
slett ikke uvanlig med parseller, både
her og der .... beklager, nå mistet jeg
tråden. Altså, navnet. Burde ikke navnet
smake litt mer av hav, jord og sjø?
Karrige forhold, stri sydvest, piskende

regnvær, sild og potet på blikktallerken?
Jeg bare spør, mitt kall er for så vidt ei
at svare, men dette er jo viktig! Det
handler om lagets identitet!

Vrien avgjørelse

Sånn kan det sies. Ikke spesielt
oppklarende! Men faktum er at navne
forslagene spriker i mange retninger:
Teiglaget, Havet Haveby, Havet
Hagelag, Skåtøy Småbondelag,
Samvirkelaget Skåtøy etc.

Vil deltagerne klare å samle seg om
et navn? Uten at det skaper såre følelser
og ondt blod?

Som leserne skjønner; det er ikke lett
å gjøre alle til lags. Onde tunger har
hevdet, anonymt!, at navnestriden bærer
kimen i seg til splittelse. At dette kan
sette striden om asfalt eller grus på
Skåtøyveien i skyggen. At det kan være
begynnelsen på en serie lokale
stridigheter om postkasser, tomtegrenser
og utsikten, eller innsikten, til naboens
soverom. Vi får bare håpe at det ikke
går så langt. Den som lever, får se. Vi
minner om det gamle visdomsord: «Det
er moro å leve, for da får man se hvordan
det går.»

Ottar Monsen

Månedens Båe
Skortebonde og knuppetangsfisker

ble tidligere brukt som en betegnelse
på øyværinger som drev smått med
kombinasjonen av fiske og jordbruk i
skjærgården. Ikke noen heders
betegnelse akkurat, her var det snakk
om folk som mange betraktet som
uprofesjonelle. Jordskortene ble målt i
kvadratmeter, ikke i mål og fisket foregikk
ikke på noe hav, men i knuppetangen,
en kabellengde eller to fra land. De var
altså hverken ordentlige fiskere eller
bønder, men du verden så dyktige de
var, som bygde hus og fødde familier
med små ressurser.

Når det gjelder navnevalg for jordveien
til de spirende agronomer på Skåtøy
synes jeg kystkulturtradisjonen skal
vektes tungt. At jordet for parsellene
heter Havet er et godt utgangspunkt.
Ordet parsell er for landkrabber, på
sjøen blir områder beskrevet som et
flak, en grunn, en bank, en fjord, en
bukt, en vik, en kile eller et sund. Herved
erklæres begrepet parsell for dødt og
begravet.

Var det enda snakk om dyrehold på
Havet, har vi mange lokale kystkultur
navn og velge mellom; Oksen, Kua og
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Kalven på utsiden av Krikken,
Tuppeholmen, Kaninholmen, Gjeit
holmen, Sauøya, Kjeholmen, osv.
Forsåvidt aktuelle navn da større og
mindre bufe allerede periodevis
observeres frittgående på Skåtøy, men
som det fremgår av Ottar Monsens
redegjørelse, skal disse nepenes og
kålrabiens fiender gjerdes ute, med
trykkimpregnerte bryggestolper.

Når det gjelder grønnsaker og
rotvekster er det verre å finne lokale
kystkulturnavn. Riktignok har vi Nepa,
men den ligger jo på fastlandet.
Stråholmen blir også galt, da hverken
strå eller gress er å se i nyinnkjøpte
frøposer fra J Olsens enke. Vi som reker
langs kysten ser på draftet at "Bonden"
er en yndet gjenganger når det gjelder
båenavn, trolig skyldes navnet utferds
søkende sjøfolks inngrodde mistro og
skepsis til bønder, "Møkkalasset" er
også et navn, men begge ligger
dessverre ikke her i skjærgården.

Ålegrassenga er et alternativ, da kan
jordbrukerne trolig søke myndighetene
om støtte. Myndighetene prioriterer jo
ålegrass langt over fast bosetning i
skjærgården. Bare tanken på at en
fastboende propell skal skamfere et
ålegrass eller to gjør at marinbiologene

bak skrivebordene sine i Oslo og i
Brüssel vrir seg i stolen i frykt og harme.

Hvis dere derimot tar ansvar for
Ålegrasset, og dyrker dette på Havet,
skal en ikke se bort fra at departement
og EU parlament trår til med sine
støtteordninger. Dere behøver jo ikke
nevne i søknaden, at på Skåtøy, der
ligger Havet på land!

I fall enkelte agronomspirer er troendes
til å dyrke planter som kan røykes, kan
Tobakksrullen i Skåtøysunda også være
et aktuelt navn.

Månedens båe ligger altså på Havet,
en jordbruksfiendtlig fjellknaus midt i
åkeren. For 5060 år siden ble Havet
brukt som fotballbane for barn og unge
fra Skåtøy og naboøyene. Båen er så
vidt jeg vet navnløs, men forårsaket
stor irritasjon ved lange pasninger mot
det østre målet på Havet.

Enkelte drevne Skåtøyspillere klarte
å utnytte båen ved dribling sydost for
målet. Traff ballen båen på rette måten
spratt den tilbake og utmanøvrerte
motspilleren fullstendig, og slik ble de
scoringer av. Og det tapende laget fra
indre øydistrikt med press i søndags
buksene og konfirmasjonssko måtte
dra slukøret hjem.

Det er lett å forstå at navnevalg ikke
er lett, men for guds skyld hold dere til
kystkultur og maritime begreper!

Som et alternativ til Kragerø Havfiske
klubb, startet vi for noen år siden Skåtøy
Knuppetangslag, begge lag er nå
inaktive.

Hva med «Skåtøy Skortebonde og
Knuppetangslag»?

Selv om torsken er borte
slenger det jo en og annen
makrell eller sjøørret frem
deles, som gjør seg godt attåt
poteter og agurksalat, og
tang det er jo god gjødsel.

Tor Dønvik

7Den forræderske båen på Havet



Ny runde med allsang

SANGFUGLER I FLOKK PÅ
KAFEEN

Kryss av datoen, fredag 24.april. Da
samles vi på Kafeen og synger, for
eksempel til vårens pris. Eller av pur
glede. Over at dagene er lengre og
nettene lysere. Akkompagnert av
Kjetil Valldals gitar, Kalles trekkspill ,
Tinas ukulele og Ottars stålstrenger.

Visste du at folk som synger lever
lengre? Ikke at det i seg selv skal være
noen grunn til å komme på kafeen og
delta i allsangen. Men det er jo artig å
vite, da. Nyere forskning viser nemlig
at jo mer du synger, sammen med andre
vel og merke, dess lengre lever du.
Statistisk sett, naturligvis. Vi kan ikke
garantere at akkurat du får et ekstra
antall leveår fordi du møter opp og åpner
ditt nebb. Det er ikke av den grunn vi
trommer sammen til allsang. Men likevel,
det bekrefter noe vi alle innerst inne
vet: Sang, sammen med andre, gir en
følelse av samhold. Det gir glede og
skaper glede. Upretensiøst, til forskjell
fra solosang på foran et publikum. Ikke
ett ord negativt om konserter og

solosang, for all
del. Men i denne
sammenheng,
hvor alle synger

med sitt nebb, det de fikk utlevert ved
fødselen. Det duger, det er godt nok.
Her er det ingen som skal imponeres.

Kjetil Valldal bidrar

Alle som hørte Kjetil Valldal på
Sangpoetenes årsmøte for noen uker
siden ble imponert. Over gitarspillet,
stemmen og foredraget. Vakre viser,
gamle viser og nye viser. Det var ikke
så mange på årsmøtet. Flere burde
opplevd den konserten. Nå får de
sjansen. Selv om dette først og fremst
er en allsangkveld, vil jeg ikke bli veldig
overrasket om Kjetil drar en sang eller
to i fri dressur, helt på egenhånd. For
eksempel hans versjon av Cindy Laupers
«Time after time», som for øvrig Miles
Davis har laget sin viden berømte utgave
av. Nåvel, vi trenger ikke allsynge hele
tiden. Det er rom for solonumre.

Som sagt, Kafeen fredag 24. april
er åpen fra kl 1 9 og til sangfuglene
blir hese.

Det er ingen møteplikt. Hvis du heller
vil sitte hjemme og se på Skavlan, kan
du naturligvis gjøre det. Uten et snev
av dårlig samvittighet. Men allsangen
er gratis, tenk det! Er ikke det flott da?
At vi kan gå på en lokal kafe, skravle
litt og synge litt, lytte til musikk, drikke
et glass eller tre. Mens sjansen for at
vi lever lenge som følge av besøket og
sangen er … hva skal man si …? Bonus,
win win, kryss i taket, whatever.

Ottar Monsen

- - - - - Etterlysning - - - - -

Kafeens drakjerre har sporløst for
svunnet. Her er det mulige detektiv
oppgaver for store og små,  eller
kanskje kan de de som har lånt den
vennligst levere den tilbake.

Heidi Felle
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Skattejakt i skjærgården.

Bildet av far til Tom Edvart Jakobsen
fra Stussholmen, med koggen full av
berget drivgods, minner oss om en del
av kystkulturen som nå nesten er gått
tapt.

Det var tidligere stor trafikk av små
jakter og skuter langs kysten med frakt
av alt slags gods. Ved dårlig vær gikk
dekkslasta ofte over bord og det som
fløt, drev i land på holmer og skjær. Der
rådde allmannaretten, det var finner og
ikke grunneier som hadde eiendomsrett
til berget gods.

Tømmer og trelast var det mye av,
og det var attraktivt. Øydistriktet var
ikke gjengrodd av skog og kratt som
nå. Skjærgårdseiendommene var små

og mange hadde ikke engang nok skog
til egen vedfyring. Folk i skjærgården
var nøysomme og hadde lite penger,
da var berging av drivgods kjærkomment.

Ser vi nøyere på berget last i koggen
til Tom ser vi; vedvirke, planker og et
par stokker som kanskje kan skjæres
opp til plank. Tømmer som kunne
skjæres opp til materialer ble samlet
opp over tid og så tauet inn til saga på
Stavnesodden for å bli til bygnings
materialer. Det står sikkert fremdeles i
skjærgården en og annen bu, brygge
eller hus som i alle fall delvis, er bygget
av berget tømmer.

Som barn husker jeg at denne
skattejakten var spennende å være
med på. Tradisjonen gikk i arv fra far til
sønn. Når det lysnet om morgenen etter
storm og uvær, var det første vi unger
gjorde, å ta turen på strendene i Dønvik
bukta for å se etter ilanddrevne skatter.

Jeg har i senere år, med egne barn
og barnebarn, noen ganger forsøkt å
gjenskape denne skattejakten i alle små
viker, bukter, kriker og kroker i
skjærgården for å se etter ilanddrevne
"skatter".

I dag er det meste plastsøppel, men
selv det kan gjøres spennende for barn;
ved å studere hva det er, hvor det
kommer fra, hvor mange flasker kan vi
finne osv. før det havner i søppelsekken.

Av og til dukker det opp en skatt for
et barn; en plastleke (bøtte, spade, båt
osv.) som kan gjenbrukes og av og til
noe for far; (en trykkimpregnert plankebit,
garnblåse, oljedunk til spillolje osv.).

Her er det bare å la "kjekt og ha"
tankegang og fantasi få fritt spillerom.
Denne skattejakten er altså fremdeles
gøy for både store og små.

Herved oppfordres alle foreldre,
besteforeldre onkler og tanter til å ta
prammen eller jolla å dra på "skattejakt"
med barn. Da tar du vare på kystkulturen,
du finner skatter og utfører nyttig
miljøarbeid med rydding av forsøplingen
i strandlinja.

Tor Dønvik
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FILTMAKERIET PÅ SKÅTØY

I SKÅTØYVEIEN 1 80 (Bråtøy, nesten ute på Korset)

Her finner du håndtovede klær i egen design, veggtepper,
hatter, skjerf o.a.
Ull og silke som er farget i verkstedet selges også.

Stikk gjerne innom!

May holder også kurs – se www.filtmaker.no for kursprogram.
Små og store grupper er velkomne for besøk eller kurs med
eget tema – ta gjerne kontakt på
tlf 91682822 eller epost: may@filtmaker.no .
Facebook: Filtmaker May J. Hvistendahl

Linda Høyvarde

Arbeidsplasser på Skåtøy
Det fins flere kunstnere, håndverkere og andre som har
skapt seg en arbeidsplass lokalt på Skåtøy.
Dette utgjør en del av Skåtøys ansikt utad og er et flott og
viktig bidrag for å opprettholde et levedyktig lokalsamfunn.

Noen driver på heltid og andre på deltid og alle er kanskje
ikke like godt kjent blant Skåtøyfolk og våre besøkende.
Vi oppfordrer derfor alle om å tipse flaskeposten med stoff,
slik at våre lesere kan bli bedre kjent med dere. Send gjerne
inn tekst og bilder.

Redaksjonen
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

Vi ønsker oss
sponsoravtaler
for støtte på
kr 10000
(eller mer).

Sponsorlista så langt:

Som figuren viser
er vi et stykke på
vei, men store og
små pengegaver
trengs og mottas
med takk.

Innsamlede midler går med til å sette
opp et bygg for utstilling av bøyen og

lage presentasjonsmateriell for
bøyen og kaptein Dønvigs spennede
livshistorie.
Sponsoravtaler (kr 10000 eller mer)
søkes blant privatpersoner, firma og
andre virksomheter. Disse blir varig
hedret med et messingskilt i bygget
dersom de ønsker det.
Alle små eller store bidrag er vel
kommen.
Bankkto: 2655.02.47037
Ønsker du mer informasjon, ta gjerne
kontakt med:
Tor Dønvik; tor.donvik@gmail.com
mobil 90678830 eller
Arnfinn Jensen; arnfj@frisurf.no
mobil 90584852

Glimt fra kaptein Dønvigs liv:
Skolegangen på Skåtøy.

I 1865 begynner Jørgen på den ny
startede Skåtøy skole som åpnet i
1864. Det gjør også Adolf Nilsen i
1866 og Pauline Nilsen i 1867 (se
bildene til høyere). De er nevø og
niese til Jørgens mor Karen, fra
hennes første ekteskap med skipper
Jørgen Nilsen som omkom til sjøs.
Trolig rodde Adolf fra Braatø til
Dønvig, tok følge med Jørgen, og så

Pauline fra Stoppedalen på vei til
skolen.

De gikk til skolen lykkelig uvitene om
de tragedier, den dramatikk og den
storhet, både nasjonalt og internasjonalt
som skulle prege disse Skåtøyungenes
voksne liv. Jørgen ble en verdensberømt
oppfinner og gründer, Adolf var med på
Nansens Framferd og Pauline omkom
i en av seilskutehistoriens mest
dramatiske og omtalte forlis.

Disse barna hadde et godt utgangs
punkt i livet fra sine familier av redere
og skippere. Hva skolen betydde for
dem vet vi lite om i ettertid.

Ettertiden viste i alle fall, at alle tre
vokste opp til å bli å bli usedvanlige
dyktige, selvstendige og viljsterke
mennesker.

Tor Dønvik

Galeasen Skåtøy as
Tor V Dønvik - 90678830

Iseksport as
Tom Erik Hole
Byggmester

Tore Abrahamsen - 91 850561

Arkitekthuset as
David Løffler - 92099747

Skåtøy - Sangpoetenes møtested

Kragerø og Skåtøy Historielag

Stiftelsen
Skåtøy Vise og Poesifestival




