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Julelystenning i Skåtøyroa

november! Vi feiret den flotte «stua»
vår med grillmat på bålpanna. Alt fra
Lørdag 14. november la Ryggsekkane
Søndag 29. november kl. 16.00 blir
eggerøre, pizza og flesk blei tilberedt
ut på tur igjen. Denne gangen holdt vi
det
tenning av juletreet i Skåtøyroa.
og spist. Turen endte på kafeen.
oss på Skåtøy, og en god gjeng stilte
Linda Høyvarde
Ta med pølser til bålpanna, termos
opp ved skolen klokka 11.00 med sekk
med drikke
på ryggen og vanntette tursko. Målet
og en frivillig innpakket gave til
med turen var Bekkestua,
"nissesekken".
men alle var enige om at vi
Vi går rundt juletreet og har innsamling
hadde godt av en litt lengre
til Clinica Noruega for de som vil bidra
gåtur enn fra skolen til
litt til dette flotte prosjektet.
Nina Haugland
Bekkestua. Derfor gikk turen
via Bråtane og på stier forbi
hytter langs vannet, og vi
endte opp i Buvika. Derfra
gikk vi gjennom Dønvik
skauen og endte opp i
Bekkestua.
Det var ikke helt tilfeldig
at turen gikk til Bekkestua
denne lørdagen; Bekkestua
fyller nemlig ett år i
1

Englefisken -alltid på nye eventyr

Skal noe bli varig, må det forandring til!
Heidi avslutter sin kafedrift neste år
og tar også et "hvileår" fra Galleri og
annen kunstvirksomhet.
Det er ikke noe dramatisk i dette, det
er kort og godt et bevisst valg, et
veiskille, som hun, som så mange av
oss andre, gjør i sitt liv. Heidi blir
heldigvis boende på Skåtøy og hun
ønsker å leie ut driften av kafeen, dette
vil bli behørig annonsert etterhvert.
Kafeetableringen på Skåtøy i år 2000
ble raskt til et nytt møtested. Der ble
vår vanetenkning om hva som er viktig
og interessant i dagligliv og fest i
lokalmiljøet vårt utfordret.

Hele tiden ble vi utfordret med mye
Endringer gir nye muligheter for trivsel
nytt og ukjent for oss, innen under og glede. Dette har vært Heidis
holdning, kunst og kultur.
varemerke i 15 år, dette ønsker hun,
og alle vi andre skal fortsette.
På festival (som frivillig), og på kafeen
(som ansatt), har øyas barn og ungdom
Derfor oppfordres alle gode krefter
i 15 år nå gått i en god skole og lært blant Skåtøyfolk og Skåtøyvenner til
hva som kan gjøres for å skape hygge fortsatt engasjement, Der entusiasme,
og trivsel i et lokalmiljø. Kompetanse, kunnskap og erfaring skal bidra til kultur,
samhold, glede og entusiasme er skapt, trivsel og glede på øya vår i årene som
det gir varige og fremtidsrettede verdier, kommer.
tuftet på mye idealisme, som vi alle tar
med oss. Dette har Heidi, hennes ansatte
Tor Dønvik
og lokalbefolkningen all grunn til å være
stolte av, og det har gitt oss og Skåtøys
besøkende, mange gode og ufor
glemmelige opplevelser.
Bordtennisbordet som i tidligere år
Et veiskille er ikke en endestasjon, befant seg på flerbrukshus, kaldtlager
det er et valg. Eller som Winston eller skole har forsvunnet?
Churchill sa i en helt annen sammen Er det noen som vet hvor det er blitt
heng. "Dette er ikke slutten. Det er ikke av?
engang begynnelsen på slutten. Men Eller er den noen som har et å låne
det er kanskje slutten på begynnelsen". bort eller selge?
Ta kontakt med Nina på telefon
Variato delectat sa grekerne for før 91379248
ste gang 500 år før vår tidsregning;
Nina Haugland
Forandring fryder, med disse kloke
ord ser vi med spenning på hva som
skjer videre med aktiviteter i og rundt
kafeen på Skåtøy.
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Ping- Pong Etterlysning

Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke Søn 29.11 . kl. 1 8.

Kafeen er nå vinteråpen
NB! Ting kan skje,
følg med på kafeens hjemmesider !
Lør 28. nov kl 1 3-23 og Søn 29 nov kl 1 3-1 8
Lør 28. nov kl 20 Sangpoetenes kons. med Audun Haukvik

Lokalet - Vårt eget hus Kulturkveld 20. nov kl 1 800

Gratis inngang og salg av mat, drikke, kaffe og kaker
Kragerø Sangforening kommer med den fantastiske Eddy
Sowa som også vil spille for oss på både munnspill og
trekkspill. Konserten starter kl 1 830
De som ønsker servert en "høstsuppe" må melde seg på til
Gerd på telefon 99261667 innen ons. 18.nov.
Det blir Lykkehjul og Åresalg.

Søn. 6. des kl 1 3-1 6 arrangeres tradisjonell julemesse.

Førjulskonsert. Medvirkende: Marcel singers
(dirigent Katrine Kristiansen), Annika Westgård
(hardingfele og vokal) og Katrine Kristiansen (orgel,
altfløyte og low Irish whistle).
Søn 1 3.des. kl. 11 .30 .
Adventfamiliegudstjeneste med Luciamarkering, v/ Bente H.
Modalsli og organist KatrineKristiansen. Offer til Gautefall
fjellkirke.

Ons 24.des. kl. 1 4.00.

Julaftengudstjeneste v/Bente H Modalsli og organist Katrine
Kristiansen. Offer til Kirkens nødhjelp og Menighetens arbeid.
Taxibåt til de forsjellige arr. blir annonsert i KV lørdager under
Kragerø kommune.
Velkommen i kirken

Ryggsekkane pakker ikke sekken før neste år

Starter med årsmøte 9 januar på lokalet selvfølgelig med
innlagt natursti.

Det selges ertesuppe, pølser, risgrøt, kaffe og kaker.
Ellers blir det salg av husflid, julekaker. m.m. samt salg av
lodd. Det blir aktivitetsbord for barn.
Vi tar gjerne imot hjemmebakte julekaker og gevinster og er
takknemlig om du har noe å bidra med.
Gi beskjed til Tove på telefon 90630023 el. kristtov@on
line.no.

Huskestua

Middager på lokalet i vinter også (jan/feb/mar)

Mandag: 30/11 er årets siste huskestue
Grete Olsen

mer informasjon sendes ut i desember.

Husstyret

Finn på nett; Flaskeposter?

Skole ?

HUSKESTUA ER 10 ÅR I HØST.
Velkommen til gamle og nye" brukere." Alle treff begynner
annenhver mandag kl 18.00

Desember 201 5 og januar 201 6
Sangpoetene hviler

Kontingent 201 6 og medlemskap

Kontingent for 2016 vil bli sendt ut på
Februar 201 6
epost i løpet av høsten. Vi oppfordrer
alle som ser verdien av et helårlig
Skåtøy  sangpoetenes møtested Lørdag 20. feb kl 1 900
kulturtilbud på Skåtøy til å være medlem
Prestestranda Vel Vel Vel gjenforenes! av Sangpoetene.
Lørdag 28. nov kl. 20
Og de spiller på Skåtøy flerbrukshus! Ønsker du å bli medlem, send en e
på Skåtøy kafé & galleri
Det blir også salg av litt å bite i og noe post til sangpoetene@gmail.com eller
Solokonsert med Audun Haukvik
bruk SMS/tlf. 95249200 så ordner det
Audun Haukvik har levd ett liv som har godt å drikke.
bestått av oppturer og nedturer på Billetter er lagt ut på Billettservice, seg.
Hilsen Styret i Sangpoetene
Narvesen og 7Eleven.
mange vis.
Det er vel av den grunn at låtene som Billettpris kr. 290, + avgift – løp og kjøp!
fremføres under Audun Haukvik sin NB! Det er allerede solgt en god del
Det er bare å glede seg til
"fane" ofte er melankolske, dramatiske billetter!
Mars
201
6
og varierende i forhold til tekstbudskap
Som den gyldne sol i Skåtøy Kirke
og melodiske landskap.
Årsmøte i Sangpoetene.
Fra Kirkelig kulturverksted sakser vi
Audun skriver veldig åpent om sitt indre Lørdag 1 2. mars 201 6 kl. 1 8.00 .
følgede terningkast.
og hendelser som skjer i hans liv. Hører
man på låtene i sin helhet, og man har
kjennskap til Audun. Så vil man kunne Mai 201 6
se livshistorien gjennom tekstene og Konsert i Skåtøy kirke lørdag 1 4. mai
201 6 kl. 1 8.00 (pinseaften).
låtene.
"Som den gyldne sol"
Lytt til musikk:
 Povl Dissing  vokal, Iver Kleive  orgel,
Colors og If I go, I'm going
Billettpris kr. 150, for medlemmer og Knut Reiersrud  gitarer
 Billetter vil bli lagt ut på Billettservice, Reiertsrud og Kleive kjenner vi fra
kr. 200, for ikke medlemmer.
Skåtøyarrangemeneter, kombinasjon
Ingen påmelding  kun salg av billetter Narvesen og 7Eleven i løpet av året.
en av disse to med Povl Dissing er en
i døra.
garantert stor opplevelse! Videoklipp?

Etter vinter kommer vår

Tor Dønvik
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Vær og vær fru Blom

blir et tema som diskuteres mer og mer statistikk. Formatet kan godt være som
med økende alder, noe skal jo tabellen for detaljert under været som
I forbindelse med dette asfaltens år,
pensjonister snakke om?
var."
vil jeg minne om at Skåtøy også er en
øy. På øyer er det som kjent vanlig å
I distriktet har meteorologisk institutt Og fikk følgende svar:
bruke båt og da er vær og vind, selv i
en målestasjon for temperatur og vind
vår tid, viktige elementer i dagligdags
på Jomfruland og hvor de også på yr.no
"Det meste av observasjonshistorikk
liv på kysten.
presenterte en statistikk 12 måneder finnes tilgjengelig via nettstedet
Jeg husker min bestefar, pensjonert
tilbake i tid. Som middels værinteressert eklima.met.no.
jakteskipper Anton Sørensen, alt hva
pensjonist irriterte det meg, at denne
Det er også fra dette nettstedet yr
han husket, hadde erfart, og fortale om
lett tilgjengelige statistikken ikke gikk henter data. Det er imidlertid veldig mye
vær og vind langs kysten. Det var helt
en måned lengre tilbake i tid, slik at jeg data her, og det er begrenset hvor
utrolig, og selvfølgelig helt umulig å
enkelt kunne sjekke om været virkelig mange og store spørringer som kan
etterprøve.
var varmere i oktober i år, enn i fjor.
gjøres fra yr, før det får konsekvenser
Når han på 1960 tallet fortalte om da
for responstiden. Så det korte svaret
han lå innefrosset i Arendal, 50 år tid
I disse internetttider sendte jeg derfor må nesten bli; jeg noterer meg ønsket,
ligere, og det blåste Nordost kuling 3
etterfølgende mail til yr.no i mars i år: og vi skal se hva vi kan få til, men det
uker i strekk og det var aldri varmere
"Jeg er godt fornøyd med yr.no, jeg er begrenset hvor mye klimastatistikk
enn 18 kuldegrader, hjalp det lite at jeg,
er bosatt på øya Skåtøy har god nytte vi kan bruke på yr før det går utover
"jyplingen", hevdet at det var kaldt i går.
av yr.no ifm. hyppig bruk av båt. Jeg responstiden på nettsiden (noe vi vil
ser at statistikken "Været som var unngå).
Fremdeles er det slik at noen av oss,
(detaljert)" strekker seg et år tilbake i Med vennlig hilsen
som har hatt og har et nært forhold til
tid. I de mange dagligdagse diskusjoner Meteorologisk institutt"
sjøen, følger nøye med på vær og vind.
mellom folk om vær og vind, dukker det
Jeg kjenner flere eldre fiskere som
alltid opp spørsmål om det var varmere
Jammen tok ikke yr.no hensyn til
noterer ned temperatur og vind hver
eller kaldere (blåste mer osv.) året før forslaget mitt, nå ligger statistikken 13
dag i sin almanakk. Da nytter det ikke
eller i tidligere år. Jeg savner derfor en måneder tilbake i tid.
å si at oktober var mild i år, da blar han
funksjon der en kan sammenlikne
Data fra statistikken kan kopieres inn
opp i boka og du får høre at den var
værdata f.eks. ved å velge en måned i regneark, og for Flaskepostens
mildere i fjor. Som pensjonist er det jo
for et vilkårlig år og sammenligne dette værinteresserte kan jeg nå meddele
også slik at interessen for vær og vind
med tilsvarende måned fra årets følgende: Døgnmiddeltemperaturen i 5

oktober var i år i gjennomsnitt 1,6 grader
kaldere enn i fjor, og på bursdagen min,
var maks temperaturen hele 15,4 grader
i fjor, mot 10,6 i år. Nå kan folk bare slå
opp i almanakkene for å sjekke hvor
mye feil yr.no har i sine observasjoner.
Primstaven snues når vinteren starter

dagse enkle behov og ønsker.
egners vise ble sjokoladegullpenger
Neste fanesak må da være å få flyttet delt ut med rund hånd.
dagsrevyens værmelding foran sporten.
På bildet ser vi et par sørøvere med
Slik at vi slipper å lide oss gjennom
fotballspilleres kneskader, langrenns
løpernes forkjølelser, treneres million
lønninger, vellykket dopingbruk, FIFAs
korrupsjon, osv. før vi kan få litt nyttig
informasjon om været i morgen og
dagene som kommer.
Været består mens idrettens ideal
om en sunn sjel i et sundt legeme er
dessverre en saga blott.
Tor Dønvik

og som vist på bildet er symbolet en
vått. Heldigvis var makstemperaturen
denne merkedagen 14. oktober i år 1,3
grader varmere enn i fjor. Primstaven
sier at godt vær den dagen gir en bra
vinter og snøen lar vente på seg.
Så langt er middeltemperaturen de
2 første ukene i november heldigvis 1
grad varmer enn i fjor. Fortsetter den
sånn kan vi kanskje kjøre kogg til byen
hele denne vinteren også

Piratkonsert.

Navnet på viseklubben vår "Skåtøy
Sangpoetenes møtested" høres rimelig
snillt og fredelig ut, men man skal ikke
skue hunden på hårene.
På selveste Halloween 31. oktober
arrangerte Sangpoetene Piratkonsert
for små og store Skåtøypirater.
Erik Krok og Sondre Sleip spilte gitar
og banjo og sang sjørøversanger.
Sangene var de kjente og kjære ispedd
noen lokale Skåtøyvariasjoner. Ungene
var med og fikk utfolde seg med sang
Jeg synes det er morsomt at en kan
og dans. Av sjørøvermenyen saltmat
påvirke selv en institusjon som
og søtmat og penger og gull fra Torbjørn
meteorologisk institutt for folks daglig

et dertil egenet våpen i bakgrunn.
Sjokoladen bidro sikkert til at ungene
virkelig fikk tempoet opp ved den
avsluttende dansen etter temamelodien
fra filmen Piknik med Døden.
Etter en times tid ruslet ungene
fornøyd hjem og rigget seg til neste
sjøslag "Haloween".
Tor Dønvik
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

andre virksomheter, som da varig
hedres med et messingskilt i bygget
Sponsoravtaler
hvis de ønsker det. Alle små eller
på kr. 10.000
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
Glimt fra kaptein Dønvigs liv:
Byggmester
Skjebne eller tilfeldigheter?
Tore Abrahamsen - 91 850561
Galeasen Skåtøy as
Dictator skulle til Pisagua i Chile for
Tor V Dønvik - 90678830
å laste salpeter. Planen ble endret, hva
Stiftelsen
var grunnen? Chile er jo blant annet
Skåtøy Vise og Poesifestival
kjent for politisk uro, den gang da som
Kragerø og Skåtøy Historielag nå, og det gikk rykte om borgerkrig.
Skåtøy - Sangpoetenes møtested Kanskje Dønvig snappet opp ryktet og
ombestemte seg og tok en annen frakt.
Dønnevik gård
Navnet Pisagua betyr for øvrig piss
Ingvild Gierløff Løe
Store og små donas
joner mottas med takk.
Bygg for utstilling av
bøyen skal settes opp
og materiell som pre
senterer Dønvigs livs
historie skal lages.
Sponsoravtaler (kr 10000 eller mer)
søkes blant privatpersoner, firma og

vann, og det kommer av lukten på
vannet som rant ut i havet der salpeteren
ble lastet. Som tidligere sagt, en stri
seilas rundt Kapp Horn og et høl av en
havn.
Ikke nok med det, så viser historien
at det ble borgerkrig i Chile, og i Pisagua
stod det et slag akkurat på den tiden
Dictator skulle ha vært der, der 2000

uskyldige sivile liv gikk tapt. Dette var
definitivt ikke et sted for kone og barn
som skulle se og oppleve verden.
Familien på Dictator hadde vært lenge
ute og synes kanskje det var på tide å
dra hjem til Skåtøy igjen. Dictator var
25 år gammel og begynte å bli en sliten
skute og plaget med lekkasjer, den
trengte kanskje en større overhaling.
Dette vet vi blant annet fordi Dictator
hadde en dampkjele om bord, ikke for
fremdrift, men for å drive lensepumper.
Kapteinen hadde nok uansett en god
grunn for å vende nesen hjem. Han tok
en frakt med trelast fra Pensacola i
Florida til Harterpool i Engeland, både
frakt og havner var godt kjent for Dønvig.
Kona Pauline og sønnen Carl gledet
seg allerede til å komme hjem til våren
på Skåtøy og til å se familien igjen etter
2 år til sjøs.
Tiden var inne for kone og barn til å
slå seg til ro på gården Dønnevig på
Skåtøy.
(forts. neste nr) Tor Dønvik
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Minneord om
en veteran

minneord av forrettende prest Arne
Lauvhjell.
John bodde sammen med kone og
sønn i selvbygd hus på Nødodden på
Skåtøy i mer enn 50 år. Etter at kona
døde bodde han i generasjonsbolig
med sønn og svigerdatter.
I alle år tidligere var han sammen
med sin far og brødre skjærgårdens
spellemenn. I seinere år spilte han
sammen med sønnen Frank, John på
trekkspill og Frank på gitar.
Foto Jimmy Åsen

John var en av skjærgårdens siste
John Gundersen, Fauløya gikk bort fiskere som dreiv aleine fra egen kogg.
i oktober 93 år gammel og ble gravlagt Han var arbeidsom og fisket meget
fra Skåtøy kirke den 22. oktober.
godt. Han husket godt den gangen han
fikk et brått inn i koggen og motoren
Det var meget stor deltagelse, et vell stoppet. Broren som også var utpå, fikk
av blomster og sjelden har en hørt etter en tid se at John lå og dreiv, og
salmene lyde så sterkt i kjerka som klarte å komme ham til unnsetning.
under seremonien for John: ”Jeg er en
 Da var det nære på, fortalte John til
seiler på livets hav, på livets skiftende meg da han var 90 år. På vinteren og
bølge.” Men før salmen hadde vi hørt når han ikke kunne komme ut, innreide
Everts Taubes ”Så skimrande var aldri John hytter.
havet, fremført av Hans Martin Eriksen
I noen år hadde han og Knut
med trekkspill. Og da tenkte nok alle Abrahamsen, Gumøy notbåt sammen
som var i kjerka: Så treffende vakkert og fiska brisling.
og riktig ved avskjeden med John.
I seinere år husker vi John som en
Eriksen sang også Erik Bye/Henning ivrig hummerfisker med gode fangster.
Sommerros Blå salme. Det var gode Dette holdt han på med helt til at han

måtte ha hjelp til å komme om bord i
koggen.
Vi husker han også som en meget
interessert deltaker på festivalkonserter,
spesielt når det var musikere som spilte
trekkespill.
Den 8. mai 2015, på frigjørings og
veterandagen, var han invitert til Kragerø
rådhus for å markere dagen. Dette var
en invitasjon han satte meget stor pris
på og han kom i sin beste puss. Han
var aleine blant de tilstedeværende om
å representere de av skjærgårdens
heimevernsstyrker som overtok Krikken
av tyskerne i maidagene 1945.
Et par uker etter samlingen i rådhuset
var det et langt intervju med ham i KV
om hans innsats under krigen og da
freden kom. For John selv og for oss
lesere opplevdes det stort at han endelig
fikk denne heder.
Den i livet så spreke og livsglade John
Gundersen ble båret ut av Skåtøy kirke
til tonene av ”Det går en dans på
Sunnanø”med Eriksen på trekkspill og
Robert Carding orgel. Dette føyer seg
til de gode minnene som John etterlater
seg.
Arnfinn Jensen
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Månedens båe
- "St. Olafs" forlis

Dampbaaden afgik fra Goole Søndag
Morgen, lastet med Kul for Kristiania.
Vinden var da frisk Sydlig med svag
Dønning, og Reisen fortsattes under
almindelige Omstændigheder, indtil
man Tirsdag Aften mellem 10—11 fik
Kjending af Lindesnæs Fyr.
Der styredes nu landelangs, medens
de forskjellige Fyre peiltes. Den sidste
Kjending man havde, var Torungerne,
som man peilte fra sig Onsdag
Eftermiddag ved Femtiden, hvorefter
Kurs sattes godt klar af Færder, af
Hensyn til den stærke vestlige Strøm,
som under Omstændighederne maatte
beregnes. Vinden havde siden Aftenen
i forveien frisket til Storm og samtidigt
dreiet sig til SO. med svært oprørt Hav.

fleste af Mandskabet, samt den eneste
Passager "St. Olaf" havde, sprang straks
i Livbaaden, der først sattes ud, medens
Kapteinen og fire Mand agtede at tage
Giggen ; men "St. Olaf" sank imidlertid
med Agterskibet, saa Kapteinen, der
stod paa Agterdækket kom i Vandet og
maatte svømme til Livbaaden, der da
allerede var et Stykke fra Fartøiet.
Livbaaden drev hurtigt i Læ af "St
Olaf", uden at man kunde se, hvorvidt
de fire Ombordværende fik sat Giggen
ud. Man hørte dem dog raabe, efter en
Stunds Forløb, som for at vise, hvor de
var.
De ti Mand ombord i Livbaaden drev
nu omkring i 11 Timer, uden Mad,
gjennemvaade og forfrosne, indtil Kl.
12 Torsdag Middag, da de saaes af
"Lotos", hvis Kaptein med stor Dygtighed
fik manøvreret sit Skib tif Luvart af
Baaden, hvorefter de ti Mand lykkelig
toges om bord, og blev modtaget med
al mulig Forekommenhed af Kaptein
Larsen med Mandskab.

Onsdag satte det endvidere ind med
Snebyger, saa Landet tabtes af sigte,
men da Bestikket troedes sikkert, gik
man videre, styrende for Færder til Kl.
"Lotos" havde selv havt et frygtelig
1½ Torsdag Morgen, da man stødte
haardt
Veir. Den havde ogsaa peilet
med Voldsomhed paa et "Undervands
Torungerne
og styret for Færder, men
skjær. Baadene gjordes klare, og de
da Veiret var tykt, og man havde gaaet

ud Distancen til Færder, lagde man
udover igjen med sagte Fart. Efter nogle
Timers Forløb, da man havde vendt og
gik indover, ventede man at faa se
Svenør; men man fik istedetfor se
Jomfruland. Strømmen havde altsaa
gaaet usædvanlig stærk vestover. Efter
"Lotos" Bestik, og naar Hensyn tages
til den vestgaaende Strøm, har „St.
Olaf" gaaet paa Straaholmene. 
Dette er ordrett sitert fra avisa Kysten
lø. 21. des. 1901. Jeg hadde aldri hørt
om dampskipet St. Olaf og Stråholmen,
og hvilken båe gikk den på da tro? Dette
var nytt og spennende, det var bare å
lete videre. På hjemmesidene til JUUL
forlag fant jeg båen, eller rettere sagt
Finsbåene, på en liste over skipsforlis.
Finsbåene ved Stråholmen var ukjent
for meg, og står heller ikke på sjøkartet.
Når journalisten i Kysten intervjuet
det reddede mannskapet og rednings
mennene, var det ingen som hadde
særlig god peiling på hvor den gikk på
grunn. Mysteriet ble først løst når
assuranseselskapet utlovte en belønning
på kr 500 til den som fant vraket, og 2
unge gutter som fisket hummer ved
Rakke, fant St. Olaf ved Finsbåene. På 9

den fisketuren gjorde de nok en årslønn.
St. Olaf var nybygd og satt i drift bare
noen måneder før forliset. Moss Verft,
Bjergnings og Dykker – Co klarte etter
5 måneders jobb å heve skipet og det
ble dokksatt på Framnæs for besiktigelse
og reparasjon. Fra boken om A/S
Framnæs Mek. Verksteds historie ved
50 års jubileet i 1948 kan vi lese at St
Olaf fremdeles seilte, mens andre kilder
http://www.skipshistorie.net sier den
ble senket under 1. verdenskrig. Slik
er historisk arbeid, nye spørsmål dukker
opp for hvert svar som finnes.

Som vi ser benytter den allerede godt
kjente kaptein Dønvig denne tragdien
til å promotere sitt prosjekt med lukket
livbåt.
Lotos var et av Kragerørederiet A O
Lindvigs skip og kaptein Larsen, som
utførte redningsdåden, var trolig fra
Kragerø. Det er interessant å se hvordan
hendelser, mennesker og steder langs
kysten hele tiden veves sammen.

Dette var nok en historisk båehistorie,
der riktignok båen viste seg ikke å være
lokal  dette mens vi venter på at leserne
Seks dager etter forliset, på selveste kommer med sine lokale båehistorier
Julaften 1901, leser vi i Sjøfartstidene
følgende lille notis.
Tor Dønvik

Indsendt,

"Dønvigs Life-Saving Globe".
Jeg tillader mig igjen at paaminde og
anbefale D'Herrer Skibsredere samt
Skibsbyggere at anskaffe Glober paa
Skibene istedetfor Livbaade; før dette
sker,vil Sjømænds Lidelser neppe aftage.
Havde ikke alle ombord i "St Olaf"
blevet reddet uden Dødsfrygt eller
Lidelser i en saadan Globe?
J. M. Dønvig.
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