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Klikk her

Mens vi venter + 1 7 mai

har søkt om sjenkeløyve. Ta turen til
Skåtøy og lokalet for 17 mai feiring i
Kafe som vårt møtested er ennå ikke
en rolig og avslappet atmosfære.
avklart. Liv og røre på øya stopper ikke
I fjor deltok flere av våre sommergjester
opp av den grunn. Kulturen vårblomstrer
og vi håper å se dere, og flere til, i år
med stor konsert 14. mai kl 1800.
Tor Dønvik også. Lokalet er åpent kl 13  20
Vi ønsker alle hjertlig velkommen.

Vi feierer 1 7 mai på lokalet.

BUK og Styret på lokalet

MEGET VIKTIG OM
BREDBÅND PÅ SKÅTØY!

Det betyr som i fjor barnetog med
orkester. Det hele starter med at
Skåtøys kanonskytter Trond Sødal
smeller av salutten ved huset sitt på Kragerø kommune kan søke midler for
utbygging av bredbånd på Skåtøy.
Sjørøverheia ca kl 1 3.
Så går toget med barn, og alle som I den forbindelse må en søknad
underbygges med fakta.
vil, derfra og ned på lokalet.
Vi garanterer at toget både synes Derfor ønsker Stein Ove Sannes
og høres. Vi oppforderer alle til å stein.o.sannes@kragero.kommune.no
delta. På lokalet venter leker for tilbakemelding på følgende:
barna, og tradisjonen tro pølser, 1) Adressen du bor på,
lapskaus, kaffe og kaker. Og ja! Vi 2) Type internettforbindelse (f.eks. ADSL,
4G osv),

3) Nedlastingshastighet du måler finnes
på (http://www.nettfart.no/),
4) Opplastingshastighet og
5) Event. begrensninger i datamengde.

Her følger mine data slik:

1) Vennevikveien 2,
2) Type 4G,
3) Ned 23,12 mbit/s,
4) Opp 19,96 mbit/s og
5) max 10 GB i måneden.

Styret i Skåtøy Vel oppfordrer alle til å
sende inn sine opplysninger så fort som
mulig og seinest innen april! Det finnes
vel ingen grunn på denne jord for ikke
å bidra til at vi kanskje får bredbånd på
øya vår og husk at også TV med Altibox
da vil følge med som et tilbud!
Hansemann
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Skåtøy vel informerer
Styret planlegger et medlemsmøte
før sommeren torsdag 26. mai kl. 19
på Lokalet. Sett av dagen og følg med
om det blir endringer. Vi kommer til å
referere alle sakene vi holder på med
og ta opp ting som vi vet medlemmene
er opptatte av.
Konkret kan nevnes at det ser ut til
å komme såkalte flexiruter med buss
på formiddagen to ganger i uka som
retter seg spesielt inn mot pensjonister.
Men det løser jo ikke behov for
arbeidsruter og styret vil jobbe videre
med saken (se etterfølgende brev fra
Fylkeskommunen).
Et annet forslag som har kommet inn,
er en "brannfakkel"; må vi nå jobbe for
fastlandsforbindelse via bru?
Alle som vil jobbe for Skåtøys beste
bør selvfølgelig være medlem av Vellet
og komme på våre møter.
Styret

Brev fra TFK: Endring av busstilbod på Skåtøy frå juni 201 6

Viser til brev frå Kragerø kommune
med vedlegg frå Kragerø eldreråd og
Skåtøy Vel, og epost og brev frå
Mellommyra Fritidsforening, om
kollektivtilbodet på og til/frå Skåtøy.

Kragerø Fjordbåtselskap IKS har ein
kontinuerleg tett dialog med vel
foreningane i Kragerø. På bakgrunn av
denne dialogen valde transportørane
og Telemark fylkeskommune (TFK) å
innvitere til folkemøte på Skåtøy
29.02.16. Administrasjonen i kommunen
var invitert til møtet, men takka nei.
Saman med transportørane arbeider
TFK kontinuerleg med å effektivisere
rutetilbodet i Telemark. TFK har stor
forståing for at innbyggjarar som anten
får redusert tenestetilbodet, eller
kvaliteten på tenesta, ikkje er nøgde
med det. Bakgrunnen for at TFK og
transportørane vel å redusere rutetilbodet
med buss på øya er tre delt.
For det fyrste at fylkeskommunen
mellom anna som følgje av redusert tal
på innbyggjarar i gruppa 1520 får
mindre overføringar frå Staten, og
dermed må tilpasse tenestetilbodet til
tilgjengelege rammer.
Dernest at etterspurnaden etter
tenesta har vore svært låg på Skåtøy.
Vidare at rutetilbodet med passasjer
båten aukar, slik at det totale tilbodet
etter vår vurdering vert betre. Unntaket
er for dei få som har lang gangavstand
til ferjene, og ikkje har tilgang til bil.

Sumarstid når Perlen også går til Korset
har alle tilfredsstillande gangavstand til
kollektivtilbodet. I dei andre skuleferiane
vil dei som bur utanfor krysset mellom
Skåtøyveien og Kirkesundveien få lang
gangavstand til kollektivtilbodet.
For å bøte på desse ulempene vil
TFK syte for at det vert etablert Flexirute
på føremiddagen frå Skåtøy til Kragerø
to dagar i veka på skuledagar. På retur
er alternativet kombinasjon med ferje
og skulebuss. På skulefridagar i
vinterhalvåret vil det frå haustferien
2016 bli etablert to daglege Flexirute
avgangar tur/retur. Her er kravet som
ellers i fylket at dei i gjennomsnitt må
ha minst to reisande per avg., og at
tilskott per reise ikkje overstig kr 400.
Det vil då vera etterspurnaden som
avgjer om tilbodet vert vidareført.
Vi ber om at Kragerø kommune
vidareformidlar svaret til Kragerø eldreråd
og Skåtøy Vel. Administrasjonen i TFK
vurderar desse rutendringane som
mindre tilpassingar i tilbodet, og vil
orientere Hovudutval for Samferdsel.
Med vennlig hilsen Tore Felland Storhaug,
Telemark fylkeskommune
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Det skjer på Skåtøy

Skåtøy Kirke

Søn 24.04 kl. 11 .30 Konfirmasjonsgudstjeneste

Tiden er moden

v/ Harald Monsen og organist Katrine Kristiansen.

Etter 15 gode og spennende år
med fine samtaler, musikalske
og kunstneriske opplevelser,
gleder , sorger og minner for
livet har jeg stengt Kaféen.
Siste nytt: Skåtøy kafé legges ut for salg like over påske.
Heidi Felle

Lokalet - Vårt eget hus 1 7. mai på Skåtøy

1. Samling hos Trond og Tina til kanonsalutt kl 1 300
2. Tog ned til Lokalet på Skåtøy ca kl 1 330
3. Leker for barn, pølser, lapskaus, kaffe og kake servering av
mat, øl og vin. fra kl 1 300 fram til kl 2000
BUK og styret på Lokalet

Styret i Skåtøy Vel

Medlemsmøte tor. 26. mai kl. 19 på Lokalet.
Sett av dagen, følg med om det blir endringer.
Det blir informasjon om pågående saker og vi
vil ta opp ting som vi vet medlemmene er opptatt av (Buss
ruter, arbeidsruter og et innkommet forslag om å jobbe for
fastlandsforbindellse).
Styret

Siste felles båtutsetting fre 1 3. mai

T. Braatø 35991283/ 92057168 eller B. T Finsrud 90081102
Trygve Braatø

Finn på nett; Flaskeposter?

Skole ?

Tor. 05.05 kl. 1 2.00 Friluftsgudstjeneste

Ankerplassen, Jomfruland v/ Bente Heibø Modalsli og
organist Katrine Kristiansen.

Lør 1 4.05 Konsert kl. 1 8.00 «Som den gyldne sol»

m/ Iver Kleive, Povl Dissing, Knut Reiersrud. Se annonse
ang. billettsalg, etc.
Søn 1 5.05 kl. 11 .30 Høytidsgudstjeneste m/ utdeling av
bl.a. dåpsduer, v/ Bente H. Modalsli og organist Katrine
Kristiansen.
Velkommen i kirken

Lokalet - Vårt eget hus Parkeringsplasser:

Styre planlegger flere parkeringsplasser for utleie i Åsvika.
Før vi bruker for mye tid på dette, ønsker vi å sjekke ut om
noen er interessert. Vi kommer tilbake til priser m.m.
Ta kontakt med Tove på telefon 90630023 eller epost
tove.kristiansen21@gmail.com
Lokalet er et hus som vi alle har glede av, men det koster å
drifte/vedlikeholde det. I den anledning ba vi dere alle om å
komme med forslag.
Styret takker for de innspill vi har fått og vi vil vurdere disse
og andre aktiviteter på et styremøte den 25. april.

Så hiv dere på og kom med innspill enten det er ideer for
bruk under sommermarkedet eller annet!
Henvendelser kan rettes til: Tove på telefon 90630023 eller
tove.kristiansen21@gmail.com
Husstyret

Månedens båe

lørdag. Skjønt helt vanlig var den ikke,
for byens ølutsalg var stengt. Imidlertid
For ca. 6500 år siden var Harefjell på
var det et unntak som reddet oss, det
Skåtøy en båe.
var kolonialen til Lars på Heia.
Om datidens stokkebåt gikk på den,
Festglade skjærgårdsfolk fortøyde
er ukjent for meg, men en fortelling om
koggene ved Barthebrygga og slepte
Harefjell følger.
ølkassene med seg ned fra kolonialen
helt oppe på Thommesheia.
Da jeg var tenåring på 1960tallet,
preget fremdeles den mørke tunge og
Skåtøys rastløse tenåringer fløy nesten
religiøse tradisjonen hverdagsliv og fest
på veggene på langfredag. Av en eller
på Skåtøy. For mine foreldre var det
annen grunn, fikk da noen av oss
uskrevne regler for nærmest alt hva
opposisjonelle en ide. Vi skulle til fjells,
man kunne foreta seg, spesielt på
og vi skulle feste, selv om vi bodde på
søndager og andre helligdager.
Skåtøy. "The establisment" skulle
For oss tenåringer med halvlangt hår,
utfordres, vi som skulle bli sekstiåttere
hippietendenser og opposisjonstrang,
ga blaffen.
stilte saken seg annerledes. Vi ga blaffen
Som kjent er det dårlig med fjell på
(i alle fall nesten) i våre foreldres
Skåtøy, men vi har da Harefjell på 53,6
holdninger, og i fordommene vi synes
moh. Langt unna folkeskikken, men
de gamle dumme religiøse tradisjonene
likevel nær nok til at festbråk fra ung
representerte.
dom, kunne høres av de som vi ønsket
Påskeferie på fjellet var uvanlig for
å provosere.
Skåtøyfolk den gangen. I påskeferiene
Dette startet, så vidt jeg kan huske,
på Skåtøy var derfor langfredag den
i siste halvdel av sekstitallet, for snart
kjedeligste dagen av alle, for oss ten
50 år siden.
åringer. Sosial omgang på denne
Det første året var det kun noen få
lidelsens dag, skulle begrenses til en
som nøt fjellivet på Skåtøy, uten en
stille middag kun med familien. En
eneste fjellvetts regel. Tidlig langfredag
eventuell fest måtte i alle fall vente til
morgen dro vi til fjells, med nok drikke,
påskeaften som var en nesten vanlig
kortstokk og litt mat, prioritert i denne

rekkefølge.
Vi skulle kose oss, feste og ha det
gøy på den helligste dagen. Vi hadde
til og med en musikant med oss, han
spilte blues på munnspill. Her var det
syndige aktiviteter over en lav sko fra
tidlig morgen. Hjemme satt foreldre og
familie med langfredagsmiddagen sin
og gremmet seg over den fæle
ungdommen. Skåtøys variant av Wood
stockfestivalen var i sin gryende
begynnelse. Medbrakte stimuli var
heldigvis mer i tråd med lokale
tradisjoner, enn tilfellet var for Wood
stocks syntetiske hallusinogener.
Halvgjæret
hjemmelaget
maltøl på en
liters brune
melkeflasker
med plastkork,
var trolig?
bedre enn
de stimuli
hippiene
inntok.
Våre stimuli egnet seg egentlig best
som tarmskyllingsmiddel.
Denne "positive" galskapen ble en
tradisjon på Skåtøy, som etter hvert
tiltrakk unge fra andre øyer og fastlandet. 4

Opp til 50 – 60 unge, inkludert noen
frilynte voksne, tok av og til langfredags
turen til fjells. Med medbrakte gitarer,
mat og drikke, koste de seg til fjells
både i solskinn og i råkald havtåke.
At denne 50 år gamle tradisjonen er
omtalt i norsk litteratur er kanskje ukjent
for noen. Jeg siterer fra Sven Kærup
Bjørneboe sin bok "Skjærgårdsfolk"
fra 1998, på side 118 innledes det med:
"Langfredag jeg hører lyder fra oven,
jammer og kvide fra skyene etsteds –
Marias jammer ved korset? Den tette
selvlysende tåken gjør det umulig å
lokalisere lydene. Men de kommer
ovenfra det er sikkert."
Og senere følger en forklaring.
"Ungdommen på Storøy feirer lang
fredags natt på et sted kalt Fjellet, det
høyeste punkt på øya ikke langt fra min
eiendom. Uansett vær samles de der
oppe hvert år. Hele den hellige smertens
natt igjennom står de der og gauler,
som i et blasfemisk vrengebilde av
gudssønnen idet han oppgir ånden."

Inspirasjonen til mitt skriveri skyldes
at jeg, som en av stifterne, i år besøkte
årets unge helter på Harefjell.
I den glade og trivelige flokken ser
jeg noen svært unge, akkurat som for
50 år siden. Til de foresattes fattige
trøst konstaterer jeg at vi var verre før,
idet jeg ser flokken rydde sammen
tomgods og varme klær for å begi seg
skrålene og vinglende ned fra fjellet i
den fullkomne uorden.
Den eneste forskjellen er at mens vi
ryddet sammen gitarer, ryddes de nå
sammen alskens IPADer og andre
elektroniske duppeditter.

For dere som er glad i skilderier fra
Skåtøy og skjærgården er det bare å
lese bøkene: Skjærgårsfolk, Gjensyn
og klage, Skjærgårdmesse og Skjær
gårdsbrev.

Tor Dønvik

At ungdommers famlende inntreden
i festlivet, skjer midt på lyse dagen,
rundt et bål på Harefjell, sammen med
gode venner, er kanskje ikke de verste
rammene rundt den slags aktivitet?
Det kan bekymrede foreldre og
besteforeldre med katastrofefantasi
tenke litt på, før formanede pekefingre
reises mot ung vederstyggelighet.

BUKs flaskeinnsamling
BUK takker alle Skåtøyfolk for bidrag

til flaskeinnsamlingen som ble
gjennomført i uke 15.
Barne ungdoms og kulturkomiteen
samlet inn flasker verdt over 7.000,
kroner. Dette er verdifullt i arbeidet
komiteen gjør for barn og unge på øya.
Tusen takk! Hilsen BUK v/Maria

Salomon trutta trutta

Så er den her igjen  sjøørretten, et
fint eksemplar av arten avbildet på
brygga i Dønvika i forrige uke.
Eksemplaret ble fisket på en hemmelig
plass av Jan Dønvik rett rundt oddane
ved Dønvika.
Flaskeposten tar gjerne i mot skryte
bilder fra konkurrende fiskere.
Det er med årene blitt lettere å få
ørret enn torsk, i buktene rundt Skåtøy.
Det er vel ikke akkurat noe sunnhets
tegn for livet i sjøen, men likevel en
grunn til å glede seg over spennede
fiske og god mat.
Tor Dønvik
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SOM DEN GYLDNE SOL
– konsert i Skåtøy kirke
1 4. mai kl. 1 8.00.
Povl Dissing – vokal | Iver
Kleive – orgel | Knut Reiersrud  gitarer

Skåtøy  sangpoetenes møtested

 Kaskader av orgelklang mot skjærgårdskatedralens tømrede
vegger, en groovy bluesgitar som forsterkes så den fyller
det store kirkerommet, og en stemme som iblant legato og
iblant støtvis, som en refleks av det danske språk, med kraft
og ynde formidler gamle salmetekster, dette er ingrediensene
som blandes på det albumet “Som den Gyldne Sol”.
Les mer – www.sangpoetene.no
Billettsalget er godt i gang, og salgsstatistikken viser at dette
er en konsert som fenger publikum over hele SørNorge.
Av solgte billetter er 65 % solgt til publikum utenfor Kragerø,
resten av salget er i hovedsak til publikum med adresse i
Kragerø. Sangpoetene oppfordrer derfor publikum med
adresse på Skåtøy til å kjenne sin besøkelsestid – inviter
venner, kjøp billetter og fyll kirken.
Billetter selges på Billettservice , Narvesen og 7Eleven.
 Det er også lagt ut billetter for transport med taxibåt fra
Kragerø tur/retur.
 Avgang fra taxibåtbrygga, Heucheverven, kl. 17.00 med
retur kl. 20.00.
Kontaktinformasjon, epost: sangpoetene@gmail.com eller
SMS/tlf. 95249200.
Styret i Sangpoetene
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en båtlast fisk, drar vekselsvis en av
Videre så er det nevnt 6 boplasser
båtene til Kragerø, Risør, Langesund på Skåtøy, uten at det sies noe om hvor
de lå, og hvem eller hvor mange som
Thue beskriver (for siste halvdel av eller Larvik for å selge fangsten.
bodde på øya.
1700) Skåtøys næringsvirksomhet som
Hellefisk
og
Lange
leveres
i
Kragerø
litt jord og skogbruk og kun ubetydelig
I Biskop Eysteins Jordebog fra 1400
fiskeri. I Skåtøyroa og andre steder på av losene fra Nevlunghavn og Helgeroa.
øya bygges det skip. Øybefolkningen Alle disse svenske fiskerne er også en brukes navnet Skotøy (oversatt fra latin).
På Island fins det et ord/ eller et
jobber med trelast, og med å hugge til trussel for rikes sikkerhet skriver Thue,
da
de
er
lommekjente
i
distriktet
og
vil
begrep
som kalles "skot" der bokstaven
plank og bjelker til skipsbyggingen.
være
de
beste
loser
for
den
truende
"o"
uttales
som en lang "å". Begrepet
Det er overaskende at det ikke er mer
er fremdeles i bruk på Island og betegner
primærnæring som fiskeri, i distriktet. krigsmakten Sverige.
Så
fremstiller
han
det
lokale
fiskeri,
et område der sjø eller vann, findeler
Lokalbefolkningen driver bare med
ved
at
lokalbefolkningen
ikke
har
peiling
land med trange sund og passasjer på
fritidsfiske, og det unnlater ikke Thue å
hverken på fiskebåter eller fiskeredskap. kryss og vers.
bemerke i kraftige ordelag.
"Småtorsk, Berggylt, Sei, Hvitting,
I Norge finner vi to øyer med dette
"Fiskeriet drives ei her med den
Blåstål,
Hyse
og
anden
små
Fisk
er
navnet,
Skotøya ved Lysefjorden utenfor
Fordel, som Fiorden og Havet giver
Anledning til. Dette bruges allene som altså det Fiskeri, som Kragerø og Bergen og vår egen Skåtøy. Begge
Lystarbeide i Fritimer og ellers de Øybeboerne allene legger seg etter, og øyene passer innunder dette begrepet
lediggaaende Vinterdage; thi den som enda neppe er tilstrekkelig til hva og det er derfor overveiende sannsynlig
alminnelige Mand i Byen er beskieftiget Byens Innvånere behøve i daglig at dette er opprinnelsen til navnet Skåtøy.
med Bielke og Bordhugst med videre, Husholdning".
Tilslutt nevner han østers og
og Øebeboerne med Lodserie, som er
hummerfangst
av et visst omfang, og
en visser Fordeel".
Så langer han ut ved å rapportere til at østersprisen i Christiania nylig har
kongen i København. Han sier at det steget fra 2 til 3 riksdaler pr tønne.
er skammelig at 2030 fiskebåter fra
Det er også interessant å merke seg
Bohulän kommer hit årlig for å fiske den
at
Thue nevner et lite hus på Korset,
skjønne Jomfrulandsmakrell.
når
han beskriver hovedleia fra syd for
Svenskene kamperer på Arøy der de
skipstrafikk
til Kragerø. Det bodde altså
La oss være stolte av at øya vår i det
samarbeider 5 og 5 båter. Når de får
folk på Korset på slutten av 1700 tallet. minste har et norrønt viking navn, så 7
(Fortsatt fra forrige nr.)

Skåtøys tidlige bosetning

får vi heller tåle Thues harselas over
de puslete knuppetangsfiskerne og
skortebøndene vi var her på 1700 tallet
Vi øyfolk kan jo harselere
litt over debatten om navnet
Kragerø har noe med kråker
å gjøre. Forslaget om å ha
en kråke i byvåpnet hadde
kanskje passet bedre når vi
ser hvor dårlig byen passer
på sin kystkultur og sjønære byområder.
Selv om vi mangler et "Øyvåpen" er
det da tross alt bedre med et ekte
vikingnavn fra før år 1400.

Skåtøy og Norge. Det var nok, posten
kom frem til meg, selv om både navnet
mitt, Kragerø og postnummer manglet.
Det var flere ting som ikke stemte,
det sto blant annet et navn Norvald på
kortet. Noen år senere traff jeg Norvald
Skåtøy på Hydros Njord oljeplattform i
Nordsjøen, der han var plattformsjef.
Mysteriet med Julekortet ble oppklart.
Norvald kom fra Skotøya ved Lysefjorden
og han med flere, hadde etternavnet
Skåtøy etter øya familien hans kom fra.
Slik ble jeg oppmerksom på "tvillingøya
vår, Skotøya" i Lysefjorden.

(forts. neste nr) Tor Dønvik
En liten erfart historie: Når jeg i 1983
flyttet tilbake til Skåtøy jobbet jeg som
ingeniør ved Norsk Hydro på Herøya i
Porsgrunn. Jeg reiste en del i jobben i
"Den som graver en grav for andre,
forbindelse med prosjektarbeid.
skal selv falle deri" heter det i ordtaket
Jeg la igjen visittkort, eller navn og
adresse hos utenlandske forretnings Vi mottok følgende melding fra Jan
forbindelser. Noen firma sendte julekort Olaussen.
og andre hilsener til Ingeniør Tor Dønvik,
3780 Skåtøy, Kragerø, Norge.
"Ø og Å" forvirret utlendingene og
En grøfteskuff er
adressene ble ofte skrevet på merkelig
blitt tatt fra meg.
vis, men julekortene kom fram. Et år
Kan noen av
fikk jeg et julekort fra en leverandør jeg
Flaskepostens
ikke kjente til, men i adressen stod det
lesere bidra til å
noe som lignet på de tre ordene ingeniør,
løse mysteriet?

Etterlysning!

Skuffen lå lagret ved trafostasjonen ved
Eidbråten, den har ligget der en stund.
For ikke så lenge siden så jeg at den
var på plass.
Da jeg skulle bruke den her om dagen
så var den vekk. Irriterende!
Kontakt email janolaus2@hotmail.com
mob 93682452

LOPPER MOTTAS MED TAKK
Den tradisjonelle Mellommyradagen
blir i år den 2 juli. Til denne dagen trenger
vi salgbare LOPPER.

Vi tar ikke i mot hvitvarer, brunvarer
eller madrasser. Heller ikke ting som vi
ikke får solgt.
Har du/dere noe å gi oss ring
Trygve Thoresen 97590788
Vidar Ødegaard 95072026
Så kan vi avtale levering på Mellommyra.
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Prosjektet med Dønvigs bøye går
mot gjennomføring.

virksomheter, som hedres med et
messingskilt om de ønsker det. Alle
Sponsoravtaler
små eller store bidrag er velkommen.
på kr. 10.000
Bankkto: 2655.02.47037
eller mer søkes. For informasjon, kontakt:
Sponsorlista
Tor Dønvik; tor.donvik@gmail.com
så langt:
mobil 90678830 eller
Arnfinn Jensen; arnfj@frisurf.no
Arkitekthuset as
mobil 90584852

"US konsulen i Bristol i Engeland har
telegrafert til den amerikanske stat at
Emma Louise fra staten Maine, ble
forlatt i posisjon 34 grd. N og 74 grd V
den 27. jan. Mannskapet ble reddet av
barken Sophie med Dønvig som kaptein,
og de er nå satt i land i Bristol. Alle er
ved god helse og blir sendt hjem snarest.

David Løffler - 92099747
I samme avis 27.6 ser vi overskriften.
Iseksport as
Glimt fra kaptein Dønvigs liv:
Tom Erik Hole
Tilbake på de 7 hav.
Gaver fra regjeringen.
Byggmester
Kapteinen seiler med barken Sophie
"Vakre gaver for humanitære og
Tore Abrahamsen - 91 850561
på Amerikas østkyst fra syd til nord, og heroiske dåder forberedes.
Galeasen Skåtøy as
med enkelte turer til Europa og Ostindia.
Departementet har fått laget en serie
Tor V Dønvik - 90678830
Den 27. jan 1893 observerer Sophie gaver til fordeling til sjøfolk fra fremmede
Stiftelsen
et skip i nød, i svært dårlig vær, 250 mil nasjoner som har spilt en avgjørende
Skåtøy Vise og Poesifestival
den amerikanske østkysten. rolle for å redde amerikanske sjømenn
Kragerø og Skåtøy Historielag utenfor
Synet av skonnerten Emma Lousie fra og skip.....på denne lista finner vi.....
Skåtøy - Sangpoetenes møtested Maine vekker dystre minner hos Dønvig. En klokke til Kaptein J M Dønvig og
Dønnevik gård
Lastet med tømmer er hun synkeferdig medaljer til mannskapet Anders
Ingvild Gierløff Løe
og mannskapet er utslitt, den hadde Anderson, Jens Abrahamsen, Otto Vries,

Store og små donas
joner mottas med
takk. Bygg for utstilling
av bøyen skal settes
opp og materiell som
presenterer Dønvigs livshistorie skal
lages.
Sponsorer (kr 10000 eller mer) søkes
blant privatpersoner, firma og andre

drevet hjelpeløst for vær og vind i mange
døgn. To år tidligere var barken Dictator
og Dønvig selv i samme situasjon i det
samme havområdet. Dønvig beordret
en livbåt satt ut og med livet som innsats
skal mannskapet på Emma Lousie
reddes.
I avisa "Evening star 22 feb. 1893"
leser vi følgende.

Gerhard Mulder for deres innsats for å
redde mannskapet på den amerikanske
skonnerten Emma Louise, mars 1893".....
Kaptein og mannskap på Sophie blir
i 1883 hedret og æret av Amerikas
president for sin redningsdåd.
(forts. neste nr) Tor Dønvik
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