
Utarbeidet av Kragerø Fjordbåtselskap i samarbeid med Kragerø 
og Skåtøy Historielag og Kragerø Turistforening. www.fjordbat.no

Skåtøy er Kragerøs største øy med nær 300 fastboende. Skrivemåten på 1400-tallet 
var Skotøy. Senere het øya Skodøen, Schaadøen  og Skodø.  Det er flere teorier om 
opprinnelsen til navnet. I boken ”Kragerøskjærgården” av Sigbjørn Larsen forklares 
opphavet til navnet slik: Navnet Skåtøy er et gammelt norrønt navn som betyr landet med 
de mange viker og sund.  Jonas Gudmundsson på Island sier; vi har samme navn på øyer 
og land på Island når det er mange, helst trange sund og bukter i terrenget, og da uttaler 
vi navnet med lang å  som dere gjør det i Skåtøy og ikke som skott med kort o-lyd. Denne 
teorien støttes av Bygdebok for Sannidal og Skåtøy. En annen forklaring er at ”skotn” betyr 
”fremspring av land, især høyt land.
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TURTIPS:
Dette er “sykkeløya” framfor noen.  Fra 
ferjekaia i Skåtøyroa kan en velge mange 
kilometer med idylliske veier. Her ligger 
gamle hus og nye hytter i skjønn forening.
På ferjestedet ser du rester etter et  
gammelt skipsverft med en fredet sjøbu.

På veien utover kan du ta en liten avstikker 
til en stor heller som ligger på høyre side, 
like ved hovedveien. Etter ca. en km står det 
skilt som viser stien til Darefjellkollen. Noen minutters gange – og du er på toppen 
og kan nyte utsikten utover skjærgården og langt til havs. Hovedveien, “Skåtøyveien”, 
går til Korset. Den er ca. 7,5 km og ligger i et landskap med gårder, jorder og skog. 

Har du sykkel, er en tur til Krikken å anbefale. Da tar du av fra hovedveien ved den store 
eika. Følg denne veien til Eidkilkanalen. Kjør over brua og ut til vestre Ødegård. 
Fra vestre Ødegård går stien ut til Krikken. Her finner du ruinene etter tysk forsvarsanlegg 
med kanonstillinger og bunkere. Like i nærheten ligger en nedlagt tollstasjon.

Tar du beina fatt, kan du bruke mange dager på Skåtøy. Den sykkelturen som er foreslått 
her, kan like gjerne tas som en fottur.

Ved Skåtøy Kafe og Galleri finner du en informasjonstavle som dekker områdene videre ut 
over øya, mot Nødodden og Korset.

           Velkommen til

Skåtøy
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