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Fellesskap 
i fjæra
SKÅTØY. På den største øya i Kragerøs skjærgård 
heter det ikke hyttefolk, men sommergjester. Og 
hvis sommergjesten ikke blir likt av de fastboen-
de, degraderes han eller hun til badegjest. 

– Det er nesten et skjellsord her. En badegjest 
er en som tar seg til rette, opplyser Evy Ellings-
våg, leder i velforeningen.

Hun er en av 300 fastboende som tar i mot 
omtrent 1800 feriegjester hver sommer. Et lite 
utvalg av både sommergjester og fastboende 
nyter morgenkaffen på Skåtøy kafé og galleri, 
som også er kjent som sentrum eller hjertet 
på øya. Den er akkurat åpnet for dagen, og de 
fleste sitter inne. Ute er det vått og nesten litt 
kjølig denne gråe sommermorgenen i midten 
av fellesferien. 

Evy tar ordet etter at de elleve i Skåtøy-pane-
let er presentert og kategorisert etter hvor lenge 
de har hatt noe med øya å gjøre som ferierende 
eller innbygger.

– I hovedsak vil jeg si at de som ferierer her 
er flotte folk. De er viktige for næringslivet her, 
og mange av dem har hatt hytte på øya i gene-
rasjoner.

De andre nikker samtykkende. Flotte hytte-
folk fører til varmt naboskap mellom ferierende 
og fastboende, og det kan Anne Sofie Norberg-
Schulz fra Oslo skrive under på.

– Hvis det ikke hadde vært for at Anna er så 
gjestfri, hadde jeg nok sittet mye alene på hytta, 
forteller den eldre Oslo-kvinnen som på Skåtøy 
går under navnet «Bassen». 

Venninna Anna Hagen har en enkel forkla-
ring på sin gjestfrihet: – Det er å bry seg.

 Hun er egentlig fra Hamar. En mann fikk 
henne til øya, der hun endte opp som fiskerfrue. 
For over hundre år siden, ifølge henne selv.

Tall fra Norsk senter for bygdeforsknings under-
søkelse om fritidsboligfenomenet «By, bygd og 
fritidsboliger» (BBF-undersøkelsen) i 2008 vi-
ser at 80 prosent av fritidsboligbrukere har av 

og til eller ofte sosial kontakt med fastboende. 
Dessuten har 62 prosent omgangsvenner blant 
de fastboende.

Jubileum
Kafeen på Skåtøy, som har ti års jubileum i år, skal 
ha mye av æren for at det er et godt forhold mel-
lom ferierende og fastboende.

– Her treffes alle på nøytral grunn, forklarer 
vertinnen Heidi Felle.

Hun flyttet fra Nevlunghavn til Skåtøy for 16 
år siden, og for ti år siden gjorde hun om det 
tidligere postkontoret til kafé. 

– Jeg hadde ikke klart å holde det gående, hvis 
det ikke var for sommergjestene, forteller hun 
om kafeen som ofte har konserter og andre kul-
turelle innslag og utstillinger. 

– Av og til pleier jeg å spille her, sier Ellen Se-
jersted Bødtker, tredje generasjon sommergjest 
og en av Skandinavias mest anerkjente harpis-
ter.

– Selv om jeg har vært her hver sommer i hele 
livet, er det først i de siste årene jeg har blitt 
kjent med fastboende. Det kan jeg takke kafeen 
for. Det er forresten ikke så lenge siden vi hilste 
på hverandre for første gang, selv om jeg har 
sett deg mye, sier Elisabeth Reizer fra Kragerø, 
til Inger Knudson.

Hun nikker bekreftende over bordet. Inger er 
datter til Anna og hadde sin oppvekst på Skåtøy, 
men er nå flyttet herfra.  

– Er det mulig å være i fred her, eller er det 
forventet at man skal være sosial?

– Ja, det velger du selv. De som byr på seg selv, 
kommer lettest i kontakt med folk her, sier Evy.

– Men dette går begge veier. Det finnes også 
de blant lokalbefolkningen som er redd for det 
ukjente og derfor er reserverte i møte med nye 
mennesker, legger Gunny Brørby til.

Yogalæreren og kunstneren har bodd på Skåt-
øy i fire år. 

– Her en dag spurte en fastboende meg om 
jeg var blitt skilt. Han hadde sett bilen min og 

lurte på om det var derfor jeg var her så 
mye, ler Inger.

Evy vil ikke akkurat bruke klassebegre-
pet, men hun har inntrykk av at flertallet 
av de som holder seg for seg selv, er vel 
bemidlet. Men det skal mer til å bli kalt 
forbannet badegjest enn å holde seg for seg 
selv, og både Evy og de andre rundt bordet 
erfarer at blådressen tas av på Skåtøy. 

– Det er jo ikke akkurat noe å trakte etter å 
gå rundt med stresskoffert her, ler Gunny.

Hyttekontraster
Høyt oppe på et berg på naboøya Tåtøy står tann-
lege Roar Gomnæs fra Oslo. Tåtøy er en av de 

Fastboende og ferierende på øya Skåtøy 
nyter godt av hverandre. Men det er ingen 
selvfølge.

SOM CUBA
«På den tida var 
Tåtøy et slags 
Cuba. Venstre-
radikale og ar-
beidere bodde 
her, og mange 
av dem jobbet 
på Tangen verft, 
skipsverftet som nå er nedlagt.»
ROAR GOmNæs fRA OsLO
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