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Tidenes beste Skjernøydag!

Bildet er hentet fra l-a.no

Årets Skjernøydag gjorde stor suksess. Dugnadsånden er enorm. Det måtte ca.70 frivillige til for
å få til alt av rigging, matlaging og sortering av lopper. Velformann i Skjernøy vel, Per Tønnes
Berge forteller at riggingen begynte torsdagen før. På fredagen var de frivillige i full gang med
rigging av bord, lopper og annet utstyr som måtte på plass før ca.700 mennesker møtte opp til det
årlige loppemarkedet på Farestad.
Skjernøy vel ønsker å takke alle de frivillige som har stått på for Skjernøydagen, det hadde ikke
vært mulig å gjennomføre dagen uten den innsatsen, sier Per Tønnes Berge.
Skjernøy vel har ikke fått helt eksakte tall fra dagen enda, men de har fått inn ca. 125.000,-.
En meget vellykket dag, de oppmøtte var godt fornøyde med utvalg av både mat og lopper.
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FRA DAGSREVYEN TIL SKJERNØYAS HISTORIE
- Det er ikke mye å skryte av at du er født i Oslo i 1927, men jeg var i alle
fall heldig med slekten, sier Eivind Otto Hjelle. Hans familie har i mange år
hatt hytte ved Nordfjorden i bukten innenfor Sundsholmen. Nå forteller
han litt om sin egen historie. - Min mors onkel var distriktslege i Mandal.
Slik kom hun og søstrene på sommerferie der i 20-årene. Og da hennes
kusine Eva Saxlund startet Solborg Hotell i 1934 fikk jeg også de beste og
lengste feriene en gutt kunne ønske seg, helt fram til 1938. Etter realartium
i 1945 var planen å bli fysiker eller ingeniør, men plutselig endret interessene seg, og jeg tok juridisk embetseksamen i Oslo i 1952. Det året giftet jeg
meg også med Ragnhild Maria Hald, datter av skuespillerne Ragnhild og
Nils Hald. Dermed fikk Sørlandet dobbelt tyngde i livet. Ragnhild Maria
ble faktisk døpt i Mandal kirke i 1929 og hadde sommerferie i Stjernesund hos Severine Pettersen samme
år. Med mange kusiner og fettere i Mandal ble det bare Sørlandet for henne.
- Min yrkeskarriere har i grunnen fulgt tilfeldige hopp. Jeg startet som redaktør i Studentskipnaden og
hadde deretter et vikariat i Utenriksdepartementet, i handelspolitisk avdeling. Etter noen kortvarige kunstprosjekter fikk jeg i januar 1955 en jobb jeg i utgangspunktet kanskje ikke hadde dokumentert formell
kompetanse for, men i løpet av et par uker var jeg i alle fall i full gang som redaksjonssekretær og nestkommanderende i Fædrelandsvennen. En krevende, men spennende og meget givende jobb. Jeg måtte
raskt lære meg å forstå hele Sørlandet – fra de øvre daler og de vestlige bysamfunn og ut til den lange
kysten – der lå også «Stjernøya», som vi sa. Det var før broen i 1964, men vi kom oss over ved å dunke
jernringene i fjellet. For nå hadde Nils Hald kjøpt en utstillingshytte på Riksmessen i Kristiansand, og den
skulle opp på en tomt som Mauritz Jørgensen ga ham. Og siden 1957 har vi alle hatt vårt sommerhjem her
på Øya.
- De første årene var det kort vei fra hytta til kontoret i Kristiansand, jeg kunne til og med bo på øya og
jobbe i byen. Men etter 1961 ble det verre. Da ble jeg redaktør for Forbrukerrapporten og vi flyttet tilbake
til Oslo. Og så i 1966 det endelige spranget over til NRK-Fjernsynet – fra 1979 som sjef for Dagsrevyen
og resten av nyhetstjenesten i Fjernsynet. Nettopp i en slik stilling var det viktig å kunne finne roen og det enkle
i livet ved sjøen i noen gode uker på Skjernøy.
- Som aktiv pressemann var det kanskje ikke tid til å dyrke noen hobbyer?
- Nei, men interessen for samfunnet rundt deg holder deg våken. Historie blir mye viktigere enn vi skjønte
på skolen. På Skjernøy har historielaget gjort en kjempeinnsats for å dokumentere fortiden, både de nære
og fjerne ting. Både det gamle skolehuset og grendehuset har sin historie, det har også gamle tufter og
andre vitnemål om tidligere tiders kystkultur. Minner fra de to siste krigene, fra 1800-tallets «kaperfart» og
fra livet på øya i århundrene før, alt gir en trygg kunnskap om hvor vi selv står. Selv jeg slår røtter her.
- Men er forholdene på øya tilpasset dagens krav til samfunnet?
- Det vet jeg ikke nok om, men oppslutningen om lokale arrangementer vitner om sterkt samhold og
stolthet over å høre til på Skjernøy. Dette virker samlende i en tid som vår. Derfor er det viktig å bevare
Skjernøy som et lokalsamfunn, hvor de faste innbyggerne kan ha arbeid andre steder i kommunen og ellers
utnytte byens mange tilbud. Men hvor bomiljøet bygger på lokale tradisjoner og medmenneskelig kontakt.
Skulle jeg som gjesteinnbygger ønske meg noe, måtte det være et par benker jeg kunne hvile på når jeg en
gang hver sommer går rundt øya for å slå rekorden. Det er for øvrig ikke lett å være fotgjenger på smale
veier, hvor bilene kjører så fort. Det gjør båtene også i Nordfjorden. Der kunne politiet godt håndheve en
regel om 7 knops fart. Fortere går ikke vår gamle tresnekke!
Sommeren 2015 gikk Eivind Otto rundt øya på 2 timer og 1 minutt!! Red.
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Flere laksefiskere har også i år fisket med kilenot,
fangstene har vær svært variable, men til sine tider
meget bra. Den største vi har hørt om var på 13,5 kg.
Laksefisket med kilenot varer ca. én måned, 5 dager
i uken, så man må ha flaks med vær og strømforhold, om resultatet skal bli brukbart. Kilenot er et
fiskeredskap som krever mye arbeid, i form av stell
og vedlikehold. Flere ganger i sesongen må den opp
og tørkes, og er det ugunstig strøm, kan den bli fylt
med store mengder brennmanet. Så fangstene er vel
unt.
Krabber eller paltorsk som er noe av den mest populære sommermaten for svært mange, har i store deler
av sesongen vært av svært blandet kvalitet, særlig i
starten på sesongen. Siste del av august og begynnelsen av september har kvaliteten vært mye bedre,
og da er det lett å sortere de som har skiftet skall fra
de med god kvalitet.
Rekefiskeren har fått bra fangster i sommer, men
kvoter har satt begrensing på fisket, flere har måttet
ta en del ekstra fridager. Prisen på reker er alltid
høyere om sommeren, men det ser ikke ut til å ha
noen betydning på salget.
Fisket etter leppefisk har vært bra i sommer, litt
dårlig i starten på grunn av kaldt vær, og sen gyting,
men det har tatt seg kraftig opp etter hvert. Særlig
den mellomste fisken, grønngylta, har vært svært
tallrik. Salget har gått så det suser da lakselusa blir
stadig mer immun mot kjemiske avlusingsmidler.
Enkelte midler er også under vurdering, da bivirkninger ser ut til å være omfattende.
Det er nå omfattende oppdrett av rognkjeks, blant
annet i Flekkefjord, og disse ser ut til å virke bra
som luseknekkere. Flere fiskere i området her fisker
rognkjeks som leveres til anlegget i Flekkefjord.
På bildet ser dere leppefisker Svein Walvick på vei
inn i Pepperskjærbukta på Skjøringa, for å trekke
teinene. Man bør helst være godt kjent for å operere
på denne måten i sterk pålandsvind. For mange kan
det se ut som han er på vei ”dit pepperen gror”.
Evert Knutsen

Så har høsten meldt sin ankomst om vi liker det eller
ikke. En ikke alt for strålende sommer er over, men
foran oss ligger det forhåpentligvis mange fine høstdager.
Sommeren har som nevnt bydd på mye dårlig vær,
og kraftig vind, så den går ikke inn i historien som
en av dem vi husker med det store badelivet.
Aktiviteten på sjøen har imidlertid vært meget bra,
så sant ikke været har skremt folk på land. Og fiskerne har kunnet fråtse i makrell nesten i alle størrelser. En periode med østlig vind var det stim å se
nesten over alt. En tidlig morgen i denne perioden,
så jeg 18 stim, bare fra Skjernøysund og ut til Hellersøy. Ellers var det mye småsei å få på harpe litt
tidlig på sommeren, helst i minste laget, men helt ok
for panna, om man tar seg bry med filetering.
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SKJERNØY KAPELL
Høstens aktiviteter

Det har vært et «damer på øya»-møte nå i slutten av august.
Høsten er ofte en travel tid, alt skal starte opp, så denne
kvelden var det ikke så mange damer som kom. Men for de
som kom, ble kvelden et pusterom fra en travel hverdag
med påfyll av gode ord, tid til å lytte til sang og musikk og
godt samvær med damer i alle aldre. Vi håper flere damer/
jenter i alle aldre vil finne veien til de kommende møter i
høst.
Vi har ellers forsøkt med et nytt tilbud nå i høst der vi inviterer med alle som har lyst til å være med på en
vandretur i terrenget på Skjernøy. Det blir to turer dette halvåret, «ut på tur» kaller vi dette arrangementet.
Turene legges til litt andre stier enn det som den «vanlige turist» sannsynligvis vil velge på øya. Vi har
valgt forholdvis korte og ikke alt for krevende turer denne høsten (ca. 2x2,5km). Turene passer derfor for
de aller fleste, og kanskje oppdager du nye bortgjemte stier på vår vakre øy?
Søndag 30. august ble første turen arrangert i nydelig sommervær. Det var natursti underveis og ulike
aktiviteter når en kom frem til bestemmelsesstedet. Folk grillet og koste seg på svabergene nedenfor
Åksla. Noen av de tøffeste tok også sjansen på et bad i sjøen, kanskje sommerens siste?
Vi håper at mange har lyst til å være med på sosiale og koselige vandreturer.
Vi har også forsøkt å få til et variert program i høst: med møter, kveldsbibelskole, konsert med Hans Inge
Fagervik, strikkekafe, Haydom-kveld, julemesse etc. Styret oppfordrer Skjernøyposten sine lesere til å
besøke hjemmesiden vår (www.kapellet.no) for å få oppdatert informasjon om hva som skjer på kapellet
fremover.
Alf Tore Gundersen
(på vegne av Skjernøy kr. ungdomsforening)

Lynnedslag skapte kaos på Ryvingen
Fyrvertene André Førsund og Siri Aarvik ble brått våknet
da brannalarmen gikk ute på Ryvingen, midt på natten i
slutten av august.
Det blåste kraftig, og været viste seg fra sin verste side.
Strømmen gikk, og både fyrvert og de to besøkende sykkelturistene gjorde det de kunne for å komme seg gjennom
natta.
Førsund forteller at det kom røyk ut av sentralboksen, han
antar at lynet har slått ned i boksen og forårsaket at strømmen gikk. De fire som var ute skiftet på å sitte brannvakt til
neste morgen.

Ryvingen fyr en stille natt

Kystverket kom på morgenkvisten og fikk strømmen
tilbake. Fyrvertene fikk en opplevelsesrik uke på fyret som de sent vil glemme. De fikk virkelig kjent på
naturkreftene, og det var en spektakulær opplevelse, i følge Førsund.
(gjenfortalt fra l-a.no)

-Siren
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Lobbeliden
Visste du at grisen er det dyret som ligner
mest på oss mennesker? Mange mener
grisen er veldig ekkel siden den ruller seg
i søle. Men grisen bruker søla som solkrem, myggspray og for å kjøle seg ned
når det er varmt. Når grisen får grisunger
så får den mellom 8-16 grisunger om
gangen.

Vits:
Odd satt og spiste potetgull i
timen.
Da sa læreren: Det der vil jeg
ikke ha noe av!
Odd: Du får ikke noe heller.
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SKJÆRGÅRDSGUDSTJENESTEN
Tradisjonen tro var det også i år skjærgårdsgudstjeneste i Tjusdalsbukta, søndag 28.juni.
Det var godt og tjenlig vær, passe sol og temperatur. Frammøtet var godt. Ved denne gudstjenesten er
menighetene i Harkmark og Holum invitert, så
det var en god gjeng
som benket seg i
medbrakte stoler.
Prost Haraldstad
forrettet, Tormod
Lindland spilte
keyboard,
Bård Hillesund bass,
og Kåre Rosseland
trekkspill.
Svein Walvick og Lilly Ann Aanensen sang, og senere spilte Rebekka
Torgersen keyboard og sang, sammen med Frida Berge.
Det var to barnedåper denne søndagen, Kristian Sanden, sønn av Merete og
Kjetil Sanden, og Frida Jenssen Lea, datter av Helene Jenssen og Trygve Lea. Bård Hillesund og Kåre Rosseland
Meretes morfar var Willy Berge, fra Berge.
Helene er oppvokst på Skjernøy, og familien bor her.

Lilly Ann Aanensen, Svein Walvick og Tormod Lindland

Frida Berge og Rebekka Torgersen

Takkoffer til kapellet. Etter gudstjenesten var det grilling og hyggelig
samvær for de tilstedeværende.

Prost Per Ragnar Haraldstad med dåpsbarna,
deres mødre og stolte storesøsken
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Sommerfest på Dyrstad skolehus søndag 5.juli
Årets sommerfest, den tradisjonelle Dyrstad-skolehusdag foregikk i år i pent, varmt vær. Fremmøtet var
godt, ca. 75 personer. Det var en god blanding av «innfødte» og hyttefolk som hadde tatt turen til vårt
kjære skolehus.
Knut ønsket velkommen og ledet festen.
Han fortalte om de viktigste prosjektene
historielaget steller med.
Fortsatt er historielaget ikke i mål med å bli
rettmessig eier av skolehuset, men
ordføreren har lovet at bystyret skal
behandle saken, det gjelder bare å være
tålmodig.
Til neste år planlegges det å male skolehuset
på dugnad.

Historielaget er i gang med å lage overbygg over rosjekta fra
2.verdenskrig. Som for øvrig er i dårlig stand. Rosjekta
planlegges å heises opp i kroker under overbygget.
Historielaget har laget brosjyre – Velkommen til Skjernøy –
hvor de forteller om øya og aktiviteter her ute. Brosjyren +
siste utgave av Skjernøyposten gis til nye beboere på øya, for
å ønske dem velkommen.
Jonas Knutsen Breen i dyp konsentrasjon
Praten gikk livlig rundt kaffebordene. Herbjørn og Arild var anfør ringen kastes mot ringspillet.
svarlig for de gode vaflene,
og 5 liter røre forsvant ganske kjapt. Det er tydelig at vafler og pølser
er en innertier på sånne tilstelninger.
Gerd sto for lynlotteriet med fine premier, bl.a. to delikate fruktkurver,
som undertegnede var så heldig å vinne én av, sponset av
Trine Bydahl ved Rema 1000 i
Amfi-senteret. Nytt av året var
blomsterprosjektet til Asbjørn Lie
fra Agder Naturmuseum. Han og
undertegnede plukket blomster
mellom Skjernøysund og Dyrstad
skole, og Lie fortalte om floraen på
Skjernøy. Et meget hyggelig innslag, og det kom mange spørsmål om flere blomster på øya som ble
brukt i forskjellige
sammenhenger før i tiden. Lie har for en del år siden utgitt en bok som
omhandler floraen på Skjernøy.

Asbjørn Lie forteller

Janne
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EKSKURSJON TIL FÆRØY
Færøy inneholder mange hemmeligheter og spor av menneskelige aktiviteter i fordums tid.
I august 2014 var fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og lokalhistoriker Svein Berge på befaring på
Færøy.
Den 12.august i år var styret i Historielaget på befaring på øya med Svein som kjentmann, for å se
nærmere på funnene. Spesielt interessant er murene etter langhustuft i dalføret ovenfor Lammevika mot
Færøyheia, som sannsynligvis er fra folkevandringstiden.
På funnstedet er oppreist steiner og steingjerder, en typisk langhustuft fra denne tidsperiode, om lag 10-12
meter lang, og 4-5 meter bred.
Denne boplassen er ifølge Stylegar fra mellom 1000 – 1500 år tilbake i tid. Den gang var myra innerst i
Lammevika en grunn bukt med rimelig gode havneforhold.

«STRANDMANNSTUFT»:
I kanten av kjødna innenfor Kjødnevika er trolig en strandmannstuft. Dette er en boplass som fiskere fra andre steder benyttet ved
sesongfiskeriene, f.eks. sildefisket. Strandmannstuft er også funnet
i Kirkevika.

GRAVER FRA
1600-TALLET:
På nordsiden av øya i Daumannsvika er det funnet spor
etter strandvaskergraver. Det skal være 3 lik som er
gravlagt her. I Styggevika på sydsiden er også funnet
strandvaskergraver. Mest sannsynlig er det hollandske
sjøfolk som på 1600-1700-tallet er omkommet etter
forlis.
Skikken på den tiden var at lik ofte ble gravlagt nær
funnstedet. Likene ble ikke gravlagt på kirkegården, da
avdødes religion var ukjent.
På nw-siden er det murer etter utløe, som trolig kan dateres
tilbake til begynnelsen av 1800-tallet. Hvilket bekreftes av
navnet på landingsplassen, Høyplassen, i Færøybukta.
Det indikerer at her tok de ombord høyet, og herfra fraktet man
sauene.
I 1950-årene ble det foretatt grundig grøfting på dugnad av folk
fra Dyrstad og Valvik. Sigurd Aalvik, som var guttunge i den
tiden, var med sin far på dugnaden. Det ble også gjødslet i
sauebeitene på øya. Sviing av lyng og gress har blitt utført
jevnlig også i de senere år.
Skjernøy Historielag har planer om å sette opp en infotavle på
Færøy dersom Stylegar synes dette er interessant.
Funnstedene på Færøy er ifølge Stylegar ikke noe et utrent øye
normalt vil legge merke til.
For Skjernøy Historielag
Knut B. Knutsen
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Skjernøykalenderen 2016
Skjernøykalenderen 2016 har som kjent nå vært i salg
en tid. Prisen er fortsatt kr 150. Hvis ønskelig kan vi
også i år sende kalenderen i posten til Skjernøypostens
lesere utenfor øya, mot et tillegg i prisen på kr 35.
Lokalt kan kalenderen kjøpes hos Gerd i Rosnes, Arnt
Otto på Dyrstad, hos Knut i Juviga (Skjernøysund) og
på Ryvingen. Kalenderen er også å få kjøpt på
bokhandelen Vivo (Bok og Media).
Selv om det er noen måneder igjen til jul, er fortsatt
Skjernøykalenderen et godt tips.
Følgende bedrifter har vært sponsorer for
Skjernøykalenderen 2016: Norges Blindeforbund,
Byggfirma Leif T. Torland AS, Fargerike, Elektro Sør, Sparebanken Sør, Caverion, Hjortelands aut.
Rørleggerforening AS, P.A. Klev eftf. A/S (Br. Abrahamsen) og Ringo.
Styret i historielaget takker disse for bidraget. Inntekten av salget er til stor hjelp for å utvikle
historielaget på en positiv måte.

Kontingent til Skjernøy Historielag
I dette nr. av Skjernøyposten er det vedlagt giroblankett.
Årskontingenten er kr 200.
For kassereren er det ønskelig at dere som har mulighet merker
innbetalingen med deres e-postadresse.
Interessen for historielaget er fortsatt bra.
Vi har mange oppgaver fremover, styret håper derfor flest mulig har
anledning til å støtte Skjernøy Historielag.

Høgevarden Kystvaktstasjon
Riksantikvaren har nå i august foretatt
fredning av vakthytta på Høgevarden.
Samtidig ble vakthyttene på Årosveden i
Søgne og Sotåsen i Randesund fredet.
Formålet med fredningen er å sikre at
den militære vakthytten fra 1898 i
fremtiden blir godt tatt vare på.
Som kjent er det Direktoratet for Naturforvaltning (DN) som har overtatt
ansvaret for stasjonen fra forsvaret.
Mandal kommune har påtatt seg driftsog vedlikeholdsansvaret.
Skjernøy Historielag har tidligere søkt om å bli eier av kystvaktstasjonen, men dette var ikke mulig. Det
viktigste for oss er at stasjonen blir ivaretatt på en verdig måte, og det har vi tro på etter fredningen.
Mandal kommune har nå lovet å anskaffe en ny utedo til Høgevarden, og sette den på plass med
helikopter. (Utedoen er ikke fredet.)
For Skjernøy Historielag
Knut B. Knutsen
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FASTSETTELSE AV ALDER PÅ ELDRE BYGNINGER PÅ ØYA
Skjernøy Historielag satte for noen år
siden i gang et samarbeidsprosjekt med
fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar for
fastsettelse av alder på eldre bygninger.
I oktober/november 2014 ble prøveboring
utført på 6 bygninger. Vi ble da forespeilet
at resultatene skulle foreligge våren/
forsommeren i år.
Prøvene ble sendt til Nationalmuséet i
København for analyse. Laboratoriet
beklager forsinkelsen, det har vært nedbemanning, og de har hatt det svært travelt.
Historielaget har gjentatte ganger purret
på, og vil fortsette med det til resultatet
foreligger.
Det er nå Vest-Agder-muséet som foretar boreprøver, ellers er som kjent Stylegar sluttet i stillingen, og
«vår» mann, i boreprosjektet, Helge Paulsen, er blitt pensjonist.
Dette forklarer kanskje noe.
Knut B. Knutsen

Grønt lys for tåkeluren
I l-a.no 16.september kunne vi lese at Ryvingen har
fått grønt lys til å starte opp anlegget. Dette bekrefter vår nye ordfører, Alf Erik Andersen, som har
engasjert seg tungt i saken. Planen er at tåkeluren
skal brøle en gang eller to i året, ved noe tilsvarende Tåkelurens dag, som de har på Lindesnes fyr,
sier Nils Reidar Christensen, som også er veldig
engasjert i saken spesielt, og Ryvingen generelt.
Han har kjempet for å få svev på tåkeluren i 9 år,
for å videreformidle fyrenes kulturhistorie. Saken
tok fart da Alf Erik Andersen og Tore Askildsen
ble engasjerte. Tåkelurentusiast Bjarne Syvertsen
er også med på laget for å få den i gang igjen.
Vi ser fram til at tåkeluren atter skal drønne over
øya, og nå er det ikke lenger fare for at okser skal
skremmes, heller.
Janne
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Sommerbåten 2015 forbi Skjernøy
Tirsdag 4 august 2015. I striregn og skikkelig
ufyselig sommervær dro S/S Sjøkurs - NRKSommerbåten - fra Farsund med kurs for Mandal.
Det var bare å kle seg godt, det var nok mange som
var spente. Til å begynne med var det ikke så
mange båter å se. Men da Sommerbåten kom til
syne ved Kvistholmen var det som ved et trylleslag
et mylder av store og små båter over alt, som fulgte
Sommerbåten i store sjøer inn til Sjøsanden. Der
ble den tauet baklengs inn elva av en taubåt.

Den ble fortøyd til en lekter ved Ballastbryggen.
Det var rene 17.mai-stemningen, og veldig mange av
småbåtene hadde tatt turen fra Skjernøy for å ønske
velkommen til Mandal. Tirsdag kveld 21.30 var det
direktesending på NRK-tv - sommeråpent. Om bord
på båten var mandalitten Nils Reidar Christensen en
av gjestene. Han ble intervjuet om det hemmelige
SMOI-språket.
Onsdag 5.august forlot Sommerbåten Mandal 1 time
før oppsatt tid. Dette til stor skuffelse for noen.
Den dro kl. 10.10 med 12 knops fart med kurs for
Grimstad
denne
dagen. Også
denne dagen
Henki Abrahamsen, Lilly Ann og Kåre Aanensen,
var det mange
Karin W. og Tom M. Dahl, Brenda og Svein
småbåter som
Walvick og hunden Sheila på Hjelmen
fulgte S/S Sjøkurs
på ferden.
Været viste seg fra en
litt bedre side, og S/S
Sjøkurs styrte mot
Skjernøy. Ruten var
oppsatt utforbi
Ryvingen fyr, men den
gikk på innsiden ned
Eikelandsrenna, og
båtene som fulgte var
som delfiner langs
skutesiden. På Hjelmen
stod en lystig gjeng og
sang. De ble somet inn
på tv.
Jens Ørjan og Anne Gro i Sandvik-løkta På minutt for minuttsendingen fortalte Arild
Pettersen fra Udøy (maskinsjef om bord) om holmer og skjær.
Ryvingen fyr og varden (gammelt seilmerke) ble vist. I Sandvik
-løkta hadde Jens Ørjan og Anne Gro Dyrstad klatret opp. På
Ytre Odd-skjæran ble det tent fyrverkeri for å markere sørligste
punkt. (Pysen), og i lykta på Odd satt Nils Reidar Christensen
sammen med Karl Otto og Olaug Gesine H. Aanensen og vinket
NRK-sommerbåten farvel og god tur videre.
Nils Reidar, Karl Otto og Olaug Gesine
Åse-Karin H. Aanensen
i lykta på Odd
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SKJERNØYMARSJEN 2015 – JUBILEUM 40 ÅR
Værvarselet for denne dagen var helt elendig, og det var kanskje noe av årsaken til at bare ca. 60 store og
små stilte opp. Regnet bøttet ned både før og etter at vi gikk, men vi var heldige, og kom oss rundt uten
regn. Men så blaut som det var rundt Ystevåa
har vi vel sjelden opplevd. Så det var nok mange
som ble blaute på beina denne dagen.
De to som har gått alle tidligere Skjernøymarsjer, Karin Larsen og Årny Laudal, stilte opp
også i år, og nå har de altså gått 40 ganger siden
marsjen i 1975 startet ved Vassmyra. Dyrstad
skole var åpen for interesserte, og man kunne gå
enten 6,5 km (rundt øya), eller 10 km (rundt
Rosnes i tillegg). Arrangørene ber om at de som
deltar husker å levere deltakerlappen, slik at de
har oversikt over hvem som har kommet tilbake.
De spreke unge damene på bildet tok også turen, fra venstre: Liv Kristin Gauksås, Rebekka Torgersen,
Margrethe Lans Syvertsen, Anette Gundersen, Kaja Karlsen og Martine Victoria Walvik.

STORK PÅ DYRSTAD
21. juni ble et storkepar observert på Dyrstad.
De sjeldne fuglene satt på heia ved Dyrstadvåa en liten stund før
de fløy videre innover øya. Stork er sjeldent i Mandal, men har
vært sett på Imesletta for en del år siden. I fjor var det en stork i et
våtmarksområde på Lista. Storken hekker for det meste i NordEuropa, den største bestanden finnes i Polen. Om vinteren trekker
den sørover, for det meste til Afrika.
Med et vingespenn på opp til to meter er den et flott syn!
Ingen av storkene hadde bylt i nebbet....
Kjell Dalene

TALL SHIPS-BESØK PÅ NORDFJORDEN
Under sommerens Tall
ships race var vi så heldige
at ei flott skute, «Atyla» av
Nederland, kom inn på
Nordfjorden og lå på svai ei
natt fra fredag 24.juli til
lørdag 25. før den satte
kursen mot Kristiansand,
hvor store og små seilskuter
fra hele verden lå samlet
den helgen.
Janne
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Slektsstevne
Etterkommere av Antonie Marie og Paulus
Kristiansen hadde 18. juli 2015 familietreff på
Høgevarden i stiv kuling fra vest, antagelig
sommerens verste dag. Vi hadde heldigvis leid et
stort telt, så vi holdt oss forholdsvis tørre og
varme alle 73 som var til stede. Paulus var
fisker, småbruker og kirketjener på kapellet. Han
hadde også en skøyte kalt «Flødebøtta», som i
en periode fraktet folk og varer til og fra Tregde.
Antonie stelte barn og dyr. Av de 7 barna de
fikk, vokste 5 opp. Disse 5 barna fikk 2 barn
hver. Her ser vi alle 10 kusiner og fettere samlet
foran huset på Farestad, der Antonie og Paulus
giftet seg 14. mai 1908. Her bodde de resten av
livet. Paulus døde i 1962 og Antonie i 1967.
Huset er fremdeles i slektens eie. Det er bare 1
av barnebarna som ikke eier hus eller hytte på
øya, så familietradisjonene er sterke. Foreløpig
er det 130 etterkommere etter Antonie og Paulus,
og de fleste er innom Skjernøya i løpet av året.
De 10 barnebarna fra venstre er :
Grete Kristiansen (eier huset i dag sammen
med sin søster Torhild Berg),
Ingebjørg Johansen, Ivar Kristiansen,
Torhild Berg, Per Fasseland, Åshild Aalvik,
Anne Turid Tysil, Antonie Marie (Mia)
Syrdahl, Jan Petter Kristiansen,
Tor Harald Kristiansen.
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Savnet mann på Dyrstad
På kvelden 16.07. ble det varslet i nabolaget på Smedbakken, Dyrstad, om at en godt voksen mann var
savnet. Etter noe leting rundt hytta, ble politi og øvrige nabolag varslet, og letingen utvidet.
Politiet ledet organiseringen på stedet fra Smedbakken, og det ble plassert ut bekjente av den savnede på
strategiske plasser på øya; i krysset ved kapellet, i krysset i bunnen av Nybråtet og ved broa i
Skjernøysund. Det var nå blitt svært mørkt til en sommernatt å være, men ikke så veldig kaldt, og kulingen
var løyet av.
Det ble etter hvert en hel gjeng som drev ettersøk, hovedsaklig på vestsiden av øya til hus og hytter, langs
stier og veier. Også moped ble benyttet for å kjøre rundt med lys og lykt langs gamleveien og stikkveier.
Politiet rekvirerte også ettersøkshund som ankom Dyrstad etter noe tid.

Redningsskøyta Bill var den som fant mannen ved hjelp av varmekamera og lyskastere. Mannen var da på
nesten mirakuløst vis, med tanke på sin relativt høye alder (ca. 85 år), gått seg fast i Bierteshola (ved Gillerodden) i delvis, om ikke helt i mørket, uten stier og på ukjent sted.
Da den noe store Redningsskøyta ikke ønsket å gå inn blant boer og litt drag, ble Jan Øystein Dyrstad og
to andre frivillige bedt om å hente ham med en mindre båt, mens redningsskøyta holdt kontakt med
mannen.
Han var ved godt mot, ikke avkjølt eller skadet, men en del fortumlet og var glad han ble funnet såpass
raskt (ca. 3 timer). Mannen håpet han ikke hadde satt i verk et «kjempeapparat» denne kvelden.
Etter en kjapp helsesjekk i ambulansen på Dyrstad, kunne han komme seg på hytta igjen. Vi tenker
gjensynsgleden var stor da de var samlet alle sammen igjen.
Nå endte jo dette heldigvis godt, og flott å se hvordan lokalsamfunnet også støtter opp om uhellet er ute.

”Bill” Redningsskøyta som fant mannen
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Jonas og Kristiane Hansen bodde i vestre del av gjestgiveriet i Skjernøysund. Hjalmar Hansen,
Gudrun Abrahamsen, Elly Fjermeros og Anna Berge var barn av disse to. Ole Salvesen bodde sammen
med sin kone i østre del av gjestgiveriet, de hadde ingen barn. Georg og Karl Ekeland kom fra Kleven.
Ragnhild Hall var gift med skuespiller Nils Hald.
Evert Knutsen

Skuta ”Mercedes” da den lå til kai på Båly.
Foto: Åse Karin Aanensen.
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Smånytt
Kristians Lans Syvertsen og Karoline Birkeland
Jensen giftet seg 8.august. De leier nå «Brynjulf’s
hus» midt i gården på «Nedder» Farestad.
Vi gratulerer og ønsker lykke til med ekteskapet.
Fabien og Louise T. Pariggi fikk en sønn
15.august. Hans navn er Filip. Vi gratulerer.

En spesiell fiskehistorie
Det var torsdag ettermiddag 9 juli 2015. Trygve
Aanensen kjørte for full fart med båten "Hjelmen"
midt i Færøysundet, på vei til laksegarnet på
Kirkeviga, da en svele/ liten laks hoppet opp i
båten. En litt uvanlig måte å fiske på....
Fangsten ellers denne dagen var ikke noe å skrive
om.
Åse Karin H. Aanensen

Vilma, med sine tre sønner, trives utmerket på
Færøy. Men snart er det hjem, og for de tre sorte
dessverre videre til slakteri i Lillesand.
Så kanskje noen av leserne treffer dem igjen i
fårikålen. Etter det korte, men flotte livet de har
hatt, smaker de utvilsomt helt perfekt.

Ranaen «Hjelmen» er ikke akkurat noen lav båt å hoppe opp
i for en liten laks.

Kontingent til Ryvingens venner
Ryvingens venner ønsker flere medlemmer. Ta
kontakt med Marie Helene på: man06@vaf..no
for medlemskap.
I forrige nr. av Skjernøyposten skrev jeg om
fiskemåkekolonien på nordsiden av Juviga. Lenge
så det fredelig ut, ca. 10 måkereder med egg i, men
plutselig en morgen var redene tomme bortsett fra
ett, som lå på en hylle 2-3 meter over bakkenivå.
Det var andre gangen på kort tid at redene ble
plyndret, så fra denne kolonien har vi bare
observert 2 måkeunger som er kommet på vingene.
Tidligere år var det masse fiskemåker og terner
som hekket i Nordfjorden, men i år har vi ikke sett
ternereir, og fiskemåkereir kun i Juviga. Måka er
som kjent på rødlista i fht. utryddelse, men vi har
hørt at arten er observert lenger inne i landet.
Derimot er det flere par svartbak og gråmåke som
hekker på holmene i Nordfjorden, noe som var
svært sjeldent for en del år siden. De store måkene
er rovfugler som plyndrer og røver, og hører til på
de ytterste holmene slik det var før.
Har noen forslag på hva som kan gjøres for å fjerne
disse fra den indre delen av skjærgården?
Når det gjelder plyndringen av reir her hos oss er
jeg temmelig sikker på at det er mink som er
synderen, da det er observert mink i området, og
det ikke var noe spetakkel de nettene plyndringen
foregikk. Men kråke og svartbak er også til dels
mistenkt.
Janne

Nye rutetider for skolebussen
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Nyinnflyttede

Historiekveld

Vi ønsker John Sigve Eide og
Brynhildur Johannsdottir
velkommen til Valvikveien 2, sammen med barna:
Jason og Gabriel Sigurdsson, Erika og Natalia
Sigurdardottir, Karoline, Malin, og Preben Eide.

Historielaget arrangerer historiekveld på
grendehuset tirsdag 3.nov. kl. 1900
Carl Erik Kilander vil fortelle og vise bilder fra sine
tokt i Arktis.
Tema: Glimt fra naturguiding i Arktis.
Jens Ørjan og Benedikte Dyrstad har flyttet inn i sitt Vi anbefaler alle som har mulighet om å komme og
høre hva han har å fortelle og se de flotte og
nybygde hus i Dyrstadveien 194. Vi må også gratuspektakulære bildene han har tatt.
lere med siste tilskudd i familien, Elander Dyrstad
som ble født 3 september.
Anja Hagen, Finn Støle og Anjas barn Mia og Kaja
Hagen Weidel, har flyttet inn i Torstein Dyrstads
gamle hus i Dyrstadveien 227 A.

Førsteklassing på Oasen
Mathias Jenssen

Torstein Dyrstad har flyttet inn i sitt nybygde hus i
Dyrstadveien 227 B.
Familien Loland har flyttet inn i et hus på Saltvolla.
Familien består av: Cathrine, Andreas, Casper Elias,
Noah Tobias, og Ferdinand Emil, velkommen skal
dere være.
Vi ønsker også velkommen til Tone, Endre og Kirsti
Haven som har flyttet inn sammen med Eivind Syvertsen, Dyrstadveien 186.

Årets førsteklassinger, Ime skole.

Bak fra venstre: Maya Bentsen, Julie Jenssen, Malene Handeland Ramsdal, Sofia
H.A. Tallaksen Pariggi, Erik Svindland.
Foran fra venstre: Olaug Gesine Haugstad Aanensen og Mathias Bongsted.

Barneside
Stor takk til Emilie Hageland som har laget en flott
barneside til avisen. Vi håper den yngre garde synes
det er stas med en egen barneside :-)
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Innfødte på Ytre Oddskjær når Nrk’s Sommerbåt S/S «Sjøkurs» går forbi
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Santa Maria Manuela. Portugal, 1937

Fredryk Chopin fra Polen

Roald Amundsen

Sørlandet

Alexsander von Humbolt II. Tyskland, 2011.

Ukjent

Vakkert syn, fredag 24 juli
De flotte bildene av seilskutene er tatt av Åse Karin Aanensen. Den siste skuten har vi ikke
navn på, kom gjerne med tips :-)

Send ditt forslag på mail: skjernoyposten@gmail.com
Eller på vår Facebook-side: ”Skjernøyposten”.
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