Besøk familievennlige
Skåtøy i juli !
Gå tur på sti og bad i sjø!
 Ma og on Åpen kirke +
(on) med orgelkonsert.
- Ma, on og fr Lokalet:
Is, kaker, brus og lopper!
Alle dager: Kafebesøk
+ Et mangfoldig kultur og
underholdningstilbud.
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Dugnadsånd
Bildene er fra
dugnaden på
Lokalet 7. juni.
Rundt 15
stykker var
med, og vi fikk
malt den nye
veggen og
ordna med
veden.
Benkene uten
KSM markerte skoleslutt 18. juni.
for blei satt inn Med et elevtall på 45 ble det folksomt
med treolje.
i gymsalen på filmpremieren når de
festpyntede og stolte unge skuespillerne
Det var veldig skred inn på rød løper med boblende
koselig med
campagnebrus i stettglass for å markere
dugnad!
avslutningen med fest, elevforestilling
og egenprodusert film for foreldre og
Elisabeth Jacobsen søsken.

Barnesommer på Skåtøy

Elevene, med lærer Bergsvein
Hofstein, hadde lagt ned en stor innsats
og mye tolmodighet, i år som i fjor, med
å lage en film på ca 30 min der alle var
med. Disse filmene fortjener absolutt
et større publikum, kanskje en filmkveld
(og andre elevprosjekter) på Lokalet er
noe å tenke på for Stø Kurs i den stille
årstid.
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Foreldrene brakte med fingermat og fremtiden til et lokalsamfunn. Her lærer
kaker som fikk ben å gå på under barna av hverandre, og det skapes
gjensidig respekt for forskjellige levesett
premierefesten.
og verdivalg. Det er flere barnevennlige
møteplasser på Skåtøy med kafeen i
spissen. Her er det god plass på
fjellknauser og jorder for lekende barn.
Det er det også på lekeplassen på
skolen, på sommermarkedet på Lokalet
og på badeplassen i Åsvika osv.

Kunst for barn.
Elever og ikke minst staben ved
Montessoriskolen tar nå en velfortjent
ferie etter 2 års skoledrift. Med økt
elevtall 2. året har lærekurven også i
år vært bratt for alle. Glade elever og
fornøyde foreldre bekrefter at skolen
nå fungerer godt og fremstår som solid
og fremtidsrettet. Dessverre var det
ikke plass til alle besteforeldre og andre
interesserte på avslutningen.

Skåtøy kafe og galleri valgte som
kjent å markere sitt 15 års jubileum med
et kunstprosjekt for barn. Kafeens logo
er en Englefisk tegnet av kunstneren
Augon Johnsen og tema for barnas
kunst var "Englefisken alltid på jakt etter
nye eventyr". Barnas kunst ble presentert
på kafeen 4. juli og Augon hadde tatt
turen helt fra Bergen for å være med
på åpning av utstillingen. Han var mektig

imponert over hva barna hadde laget
og han sa til ungene på åpningen at
"deres tegninger av englefisk var minst
like fine som hans egen".
Tegningene er å se på kafeen i hele
sommer og disse er også foreviget på
postkort som selges på kafeen.
Rosinen i pølsa var likevel barnas
Englefisker laget i glass, om disse sa
kunstneren at han gjerne ville kjøpe
alle sammen. – Det gikk ikke for
glasskunstneren "Gerd Slåen" hadde
bestemt at fiskene skulle selges til
barnas foreldre og at inntektene skal
gå til «Stø Kurs» som er skolens
støtteforening.

Sommervenner er viktig.
For mange av de fastboende barn
betyr sommer ferie også gjensyn eller
møte med nye venner blant Skåtøys
mange sommergjester. Dette er til stor
gjensidig glede og trolig også viktig for

Stolte barn og foreldre dro fornøyd
hjem med glassfisker som dagen fangst.
Tor Dønvik
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Det skjer på Skåtøy

Kafeen er sommeråpen alle dager
kl 1123 fra 20 juni til 16 august

NB! Ting kan skje
følg med på kafeens hjemmesider !
Fre 24 juli kl 20 Konsert: Øyvind Bremnes Compagnie
Lør 25 juli kl 1 4 Dukketeater: «Rødhette og ulven»
av Anna Asker

Skåtøy Kirke

Søn. 09. august, kl. 11 30 .

Gudstjeneste v/ Arne Lauvhjel
.Åpen kirke hver man. og ons. i juli kl.11 .30 – 1 5.00 . med
orgelkonsert hver ons. kl.11 .30 – 1 2.00 (gratis inngang).

22.07 : Martin, Mette S. og Mathias Pearson,orgel,sang,cello,
29.07 : Guy Poupart
Velkommen i kirken

Tor 30 juli kl 20 Konsert:

We R Comin Mallorca rock & roll band nr.1

Lø 1 aug kl 1 9 Kons: Bjørn Eidsvåg – Lisa Nilsson med Kork
Kork: KRINGKASTINGSORKESTERET på Skåtøy!
Fre 1 4 aug kl 20 Konsert:Ingunn Ørnhøi Band
Lør 1 5 aug kl 20 Konsert: Sviskeprinsene

Lokalet - Vårt eget hus Vi trenger salgbare lopper
(ikke hvite/brunevarer og møbler). Lopper kan leveres alle
dager når vi har åpent.
Husk: Lokalet kan leies til selskaper, konfirmasjoner, mv.
Vi har utstyr til 5560 personer. Kontakt Tore Abrahamsen for
leie på epost: abratore@online.no eller tlf 91850561.

Styret

Lokalet - Vårt eget hus Sommermarked i hele juli

Åpningstider man-, ons- og fredag kl 1 2-1 6.

Finn på nett; Flaskeposter?

Skole ?

Vi selger lopper, husflid, is, brus, pølser og hjemmebakte
kaker/vafler.
Kom på besøk og støtt oss i arbeidet med å holde huset i
orden. Tips, det ligger en loddbok som det gjerne også må
tas lodd på.
Husstyret

Faktorens orden er likegyldig heter det i
matematikken.
Skåtøy  sangpoetenes møtested

Så er også tilfellet når takk skal utdeles for årets (og tidligere
års) innsats for liv og røre rundt kulturelle aktiviteter på Skåtøy.
Etter nok en vellykket festival kan det konstateres at vi har
blitt flinke til å kjøre arrangementer på en profesjonell måte
så vel kunstnerisk som praktisk. Store deler av dette er helt
avhengig av dugnadsinnsats, idialisme og evne til å
samarbeide på mange plan og nivåer. Festivalledelsen og
andre aktører svever fremdeles i festivaltåka og trer samtidig
inn i en gryende velfortjent feriemodus. Det har derfor ikke
lykkes Flaskeposten å få inn skriverier og resultater, det får
komme senere. Alle er imidlertid enige om at Skåtøyfolket
og øydistriktet, med støttespillere fra både Kragerø og
Tigerstaden fortjener en stor og velfortjent;
(herved frembrakt).

-TAKK for innsatsen-

Lokalet - Vårt eget hus

I den spede begynnelse med Sangpoetene i år 2000 hadde
vi en Vreeswijk konsert på Kafeen med gode svenske artister.
Da sa min gamle onkel Lars Bråtane: "Noe slikt trodde jeg
aldri jeg skulle få oppleve på Skåtøy"
Med forestående Eidsvåg konsert med Kork på Skåtøy kan
jeg bare slutte meg til onkel Lars sitt utsagn.
"At
skulle
komme til Skåtøy, det trodde jeg aldri jeg skulle få oppleve".

KRINGKASTINGSORKESTERET

Kardinalspørsmålet er nå festival eller ikke?  I lokalmiljøet
vårt kan store ting skje og det blir fortsatt aktiviteter uansett
 synd da at offentlige instanser ikke ser at dette bidrar til
hele kommunen og kan gi oss mer og langsktig støtte.
Tor Dønvik
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Etterlysninger
Pegmatittganger er lyse, grovkornede
ganger som ofte stikker opp i terrenget
som rygger og åser, og er særlig
iøynefallende på nakne kystområder.
Gangene består av feltspat, kvarts
og glimmer og har ofte vært utnyttet for
utvinning av disse råstoffene.
Undertegnede har som interesse å
registrere og dokumentere gruvedrift
etter feltspat, kvarts og glimmer, men
det kan tidvis være vanskelig å komme
i havn.
Lokalkjente personer kan være av
uvurderlig hjelp. Nå kommer jeg med
etterlysning av to saker hvor jeg håper
på hjelp fra Skåtøyboere.

Postkort av feltspatmølla på Kalvenes
Mest kjent på Skåtøy er gruva på
Kalvenes hvor det allerede i 1899 ble
opprettet en feltspatmølle som var i drift
til 1912. Under 2. verdenskrig ble gruva
satt i drift på nytt, men denne gang etter
glimmer, som var en ettertraktet råvare.
Under den første driftsperioden ble
det laget to postkort med bilder av
feltspatmøllen, som var en tre etasjes
bygning. Det ene bildet var tatt fra
motsatt side av bukta, mens det andre
bildet var tatt nærmere, sannsynligvis

fra vannet. Bildet er vist i en artikkel om
feltspatmølla som var skrevet av Håkon
Finstad i historielagets årbok 1982.
Dette er gjengitt her. Jeg vil gjerne
ha mulighet til å avfotografere original
postkortet. Hvis noen på Skåtøy har
dette kortet så ta kontakt.

Det er antagelig ikke noe stor gruve.
Jeg har ikke klart å gjenfinne stedet og
vil være særdeles takknemlig hvis det
er noen som vet hvor i Dønnvikaområdet
dette kan være.

Hvis det er noen som kan gi opplysninger
om sakene ovenfor, så ta kontakt med
Gruve ved Dønnvik
Alf Olav Larsen, mob. 977 75 370 eller
Som nevnt ovenfor var det utstrakt epost alf.olav.larsen(at)online.no . På
drift etter glimmer under 2. verdenskrig. forhånd hjertelig takk.
Ved Dønnvika ble en eldre gruve
Alf Olav Larsen
gjenopptatt vinteren 1943/44 og det ble
produsert 2345 kg glimmer.
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Det Grønne Havet
Skåtøys turgåere kan ikke unngå å
legge merke til "nydyrkingen" som nå
finner sted på Havet. Grunneieren Lars
Martin Bråtane og ivrige hobbygartnere
skal ha all ære for at gammel jordvei
nå tas i bruk igjen. Igjen et idealistisk
og ikke kommersielt tiltak, som både
er pent å se på og nå gir god avling
med kortreist mat. Bildene viser 14
dagers vekst i juli som dokumenterer
at det spirer og gror. Som turgåer kan
du nå møte en stolt hobbybonde på vei
hjem med nyhøstete grønnsaker.
Eller som jeg opplevde for 3 uker
siden, da jeg møtte Julie på sju år, på
vei hjem med de første 5 jordbær i et
spann. Hun var så stolt at hun måtte
stoppe meg, for å vise frem den første
avlingen. At jordbærene smakte ekstra
godt når hun kom hjem er jeg helt sikker
på. Ungene henger rundt parsellhagen
når såing, luking, vanning og høsting
foregår. Her er det "learning by doing"
som gjelder når både store og små
praktiserer sin gartnervirksomhet.
Utvilsomt nyttig lærdom for barna og
et tankekors for alle oss voksne som
ikke gidder den slags, men heller velger
å putte matbaronenes, slaskete og

halvvisne grønnsaker, lagret i ukesvis
og transportert land og strand rundt, i
vår handlekurv.
For spesielt interesserte er det detaljer
i hagebruket en kan studere. F. eks.
Duncans sneglegjerde, en halvveis
nedgravd og oppbrettet plastremse
langs gjerdet som visstnok fungerer for

å holde de
forhatte brun
sneglene unna.
Rådyrene har
hittil heller ikke
hoppet over
gjerdet, de
levnes for øvrig
ikke en sjanse i
følge skiltet på
broen som er
snarveien inn
hageområdet.
Vannings
anlegget er
imponerende
med slanger og
koblinger etter
offshore spes
ifikasjoner.
Vi får bare håpe at arbeidstilsynet
ikke får øye på broen, da blir nok
gartnervirksomheten stengt på timen
av HMS grunner. Med skiltet på grinda
 "Rådyr adgang forbudt" blir nok
dyrebeskyttelsen mobilisert i tillegg og
økokrim satt på saken, her snakker vi
nok om alvorlig miljøkriminalitet på linje
med ålegrassaken i Ødegårdskilen for
noen år siden.
Tor Dønvik
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

andre virksomheter, som da varig
hedret med et messingskilt i bygget
Sponsoravtaler
hvis de ønsker det. Alle små eller
på kr10000
store bidrag er velkommen.
eller mer søkes. Bankkto: 2655.02.47037
Sponsorlista
For informasjon, kontakt:
så langt:
Tor Dønvik; tor.donvik@gmail.com
mobil 90678830 eller
Arkitekthuset as
Arnfinn Jensen; arnfj@frisurf.no
David Løffler - 92099747
mobil 90584852

Iseksport as
Tom Erik Hole
Byggmester
Tore Abrahamsen - 91 850561
Galeasen Skåtøy as
Tor V Dønvik - 90678830
Stiftelsen
Skåtøy Vise og Poesifestival
Kragerø og Skåtøy Historielag
Skåtøy - Sangpoetenes møtested

Finansiering på
går, vi trenger
store og små
donasjoner som
mottas med takk.
Midlene går med
til bygg for utstilling av bøyen og til
materiell som presenterer Dønvigs
spennede livshistorie.
Sponsoravtaler (kr 10000 eller mer)
søkes blant privatpersoner, firma og

Glimt fra kaptein Dønvigs liv:

lav laste og lossekapasitet, og med
mye venting og landligge. Dette er fint
for en forestående fødsel, men kanskje
ikke det mannskapet forventer av
langseilas i sydlige strøk. I tillegg er
været dårlig om vinteren, med kulde
vind og regn, fra havområdet så nær
Antarktis.
Pauline føder en sønn 23. juli 1887,
han døpes Carl Zealande, og når han
er 5 måneder drar Smaragd igjen på
langfart. Først til Australia, der en
planlagt frakt fra Australia til Guam i
Stillehavet blir kansellert til fordel for
Durban i Sør Afrika og derfra videre til
Barbados, Haiti og Liverpool før kursen
igjen settes hjem til Norge og Skåtøy.
Fakta fra avisenes skipslister bekrefter
at det unge paret på Smaragd ved
kaptein Dønvig behersket datidens
internasjonale handel godt og han bruker
dette for å oppleve fjerne himmelstrøk.

Den nygifte kaptein Jørgensen
(Dønvig) på Smaragd er på vei til
Mauritius senhøstes 1886.
Planen er trolig å frakte sukker fra
Mauritius til havner i Australia. Ombord
blir det klart at kona Pauline er gravid.
Av den grunn endres trolig planene slik
at sukkerlasten går til New Zealand i
stedet, og Smaragd går da i fraktfart
langs kysten der inntil barnet er født.
Det er enklere og tryggere, for en
forestående fødsel, å ha ukelange
seilaser langs kysten der enn seilaser
med måneder i sjøen mellom Mauritius Som ser av Otago Daily Times 13. okt.
og Australia. På New Zealand er det 1887 var nok ikke alt rosenrødt ombord
stor byggeaktivitet på den tiden og stort på Smaragd på New Zealand.
behov for frakt av tømmer og andre
(forts. neste nr) Tor Dønvik
varer. Imidlertid er havnene små med
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