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På 1400 tallet het øya Thotkøy, deretter Tottøn og så Taadøen - før dagens navn ble tatt 
i bruk i forrige århundre. Opprinnelsen er Totka, elva fra innsjøen Toke i Drangedal som 
munner ut i Kilsfjorden ikke langt fra øya.

Det var rikt laksefiske ved Totkas utløp allerede på 1300-tallet, og dette har også gitt 
grunnlag for bosettingen på Tåtøy. I dag bor det ca 200 mennesker på Tåtøy.  Skolen er 
samlingssted for mange aktiviteter.

Utviklingen på Tåtøy har på mange måter fulgt bydannelsen i Kil og noe senere 
Kragerø.  Tidligere var det flere bedrifter på øya, blant annet skipsverft, sagbruk  og 
en tapetfabrikk. I dag er det få arbeidsplasser på øya. De fleste har sitt arbeid inne på 
fastlandet.

TURTIPS:
Tåtøy er mye mer enn 
bryggeområdene som vi 
ser fra ferjedekket. Den 
er et samfunn med mange 
fastboende. Nå har du gått i 
land, og du kan gå en tur på 
denne hyggelige øya. Langs 
sjøkanten mot byen er det 
bygd store fritidsboliger,  og 
mange av de gamle husene 
har også blitt feriesteder.

Det er fint å gå fottur på 
Tåtøy.  Her er grusveier, 
smale veier og stier. Dersom du følger det tåtøyfolk kaller “øvrestien” kommer du opp på 
en høyde der du får utsyn rett mot havet.

På turen går du forbi to vakre gårder. Midt på 1800-tallet var den ene gården en praktfull 
lystgård som tilhørte krigskommisær Henrich Georg Tønder. Huset har ballsal og  
galleri for orkesteret.  Nåværende eier har bevart huset slik det var på Tønders tid.
Den andre store gården er Tåtøygården, som eies av familien Tåtøy.

 Mange av våre mest kjente kunstnere har funnet fantastiske  motiver på Tøtøy, og det er 
en god ide å ha med fotoapparat på turen. Tåtøy har ingen vanlige offentlige friområder, 
men du vil møte en hyggelig bofast befolkning og finne badeplasser og friområder som  
alle kan bruke

Les mer: www.visitkragero.no
www.kragerokystperlene.no

           Velkommen til

Tåtøy
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