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Arbeidet med kuinIrlands ka pe t er s om næ rm e st fullført . Det ha r vært 
mye ros f or det arfueidet som er gjort, både av turister og folk i i 
nær e omeng . Søndag 13 . sep. var det tema - tur i kulturlandskapet. 
Ledsakere va r artitekt H. 'Wenclt:, landsk . artitekt H. Josted t og na tu
rforvalter B. Vikøyr . Ca; 50 stk. var møt~ fram på parkeringsplasssen 
ved kapellet . 
Bebyggelsen Nedre Farestad (Øvre Farestad lå oppe under Høgevar den og 
eksisterer ikk e lenger) har holdt seg med det jevne, ingen ka kse~~, 
folk s~m med sine hus viste at de var rik e . Den gamle bebyggel sen var 
s tokkebygd , ogv?r dårlig mot råte i det fuktige kystklimaet . Etter år 1600 ble 
det satt kledning uten på stokkebyggingen, og den beskytter husene mye bedr e . Hvite 
sørlandshus var det amindelig etter 1860 , da zinkhviten ble oppfunnet , før var hvit I 
maling dyr. så husene ble malt hels t røde eller oker som var billigere . Ofte bl e j 
også fasadene SODI i dette tilfelle vente mot sjøen malt hvite mens de andre vegger " 
hadde andre farger . Havnen er lun og god, men ingen typisk seilskutehavn som trenger 
t o utløp. Ellers er det typisk sørlc.ndG ned sine sjøbuer og steinbrygger eller de 1" 

bryggene som en gang var, for de fleste bryggene er ombygd . Fidja Ytre Fares t ad er 
gamle steinsatte grøfter tatt opp, og fjøsene som kansje rommet en eller t o kyr og i 

noen sauer lå nede mot sjøen hvor våningshuset sto . Innsiden av Fidja var de t flere 
såkalte høstflorer . Stiene er merket med solide skilter som viser veg til Høgevarden, 
Aksla, Bådvika, Rosnes o . l. og er godt ryddet. Sommerflorene i Ytre Farestadmyrene 
er et helt kulturlandskap for seg sjøl, 0g ,som nest~n bare lokalbefolkningen har kj
ent til . De t vil komme til å bli gjort noe mer her, kansje oppbygging av noen sommer
florer. De fleste florene ble bygd i begynnelsen av dette århundre og de t skal ,ha 
vært 14 i tallet og et par var dobbel te altså delt av to bruk, Hvert bruk med tiknytt
ing til myrene hadde sin sommerflor. Florene ble bygd av materialer fra opphoggingen 
av seilskuter på Farestad og ikke forglemme "Nymph" som forliste på Nettkjærene i· 
1916 og var fulla .stet med kledningsbord. Hele Bokstuvågen lå full. Myrene var som . 
kjent 80 mål og var delt opp i et stykke til hvert bruk,ligger i dag øde . Her er 
lyngheiene opp mot Åksla som ble svidd for å gi beite t i l dyra. Denne lynga erspesie l l 
Utbredelseområdet begynner her ell er lit t østenfor og følger kysten vestover helt til 
Lurøy i Norland . østover finnes ikke denne lyngen,og den har envarighet på 40 - 50 år 
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før den går over i annen vegetasjon . En ser hvordan folk har utnytte t hver skår 
og kløf t for å slå høy til dyrene, ander plasser er det satt ste inmur hvor det er 
fylt på jord. På toppen av Åksla har en utsikt over det meste av kulturlandskapet, 
og videre er de ~ ' l age t r ekkverk og trapper ned t il helleren i Bådviken. Denne 
he l leren er i senere t id brukt til lagring av f i skeredskaper o. l., men ble 
også brukt til overnatting . Arkeologer har gjordt et stikk her og funnet f lint
rester, så det har nok vært bostning her i steinalderen. Det er også nylig 
s teinsa t t veg ned til Båteviken hvor den gamle sjøboden er restaurert . Denne 
s tår med to vegger av naturlig store steinermens to andre vegger er bygd opp 
av mindre s tein, og take t er som det alltidhar vært , av bøl geblikk . Inne i 
sjøboden er det benker langs den ene veggen og et ~ds ted i det andre hjørne. 
Bua var f elles eie for fiskere fra Nedre og Ytre Farestad, og var brukt t il opp
hol d O~lagring av klær og fiskeutstyr, Her er også en bå thavn som navne t sier. 
Innerst'nne er det en gr unn liten polle som kunne romme 8 robå ter, Havnen 
ble bru t fo r at det er kortere vei for å nå ut til de ytters t e holmene som 
Ryvingen, Slettingen og Vengesholmene . Havnen var i bruk i begynnelsen av det t e 
århundre og til bake i tid . Sjøbua har i sommer vært b~ukt til overnatting 
av turgående og s tangfiskere . Det er bygd brygge i Torkelshola, som l i gger innerst 
inne i Ystevågen ( innforbi Nebeholmen ) . Her er det også satt opp toilett. 
Strande~r rensket og er blitt veldig fin . Et yndet sted for de som kommer 
med båt og til fots . I nærheten, øst for Skiftesviga mot Ystevågen går stien 

-

f orbi rester etter et gårdsbruk fra folkevandringstiden ca 300-500 e. Kr . 
Arkeologer har gjordt et stikk her og har fastslåt t dette. Så den steinrøysa -" 
oppe i lynga som noen har trodd var en gravrøys , og andr e kanskje en hestestal l, 
navnet Rosnes kommer jo av hest Ros=hest, altså Hestnes , viste seg å være 
tufter av e t gårdsbruk . Videre er det i myrene rundt funnet spor av åker, men 
de t er nok noe senere det ble dyrket der. I Slyhola er det gjenr eist en av sommer
f lorene og et toalett . Sommerfl oren har ti l hør t et av Rosnesbrukene , her er 
det også gamle steinbrygger som ble brukt når kyrene skulle melkes, fo r de 
r odde fram og til-bake . 
Her ved denne sommerflor en var det kaffe, og det ble gi tt en oppsumering. 
Da pøs~t regnet ned. Turen var meget ve l lykket, tross det dårlige været.og varte 
ca: 3 tlmer. r 

P. S. Fidja på Ytre Farestad er også delt mellom brukene med ca: 40 meters bredde. 
Sommerflorene i Ytre Far estad myrene står det bare 4 -5 tilbake , noen er revet andre 
brent mens noen et råtnet bort . ~ 
Arr . var Mandal Vens tre som også s to for kaffekokingen, f · , 
SKJERN0Y HISTORIELAG SKRIVER: 

Da s øndag 5. jtlli kom med strålende vær va r arrangør ende av Dyrstad ~ 
skolehusdagen yeldi g fornøyde, de t t e lovet godt for en ve llykket dag . 
De t startet k l 13 .00 og folket strømmet til,aldri før hadde s å ma nge 
f unnet veien til vår t kjære skolehus, 150 - 200 stk. 
En hel t ny sang , diktet av Mgnhild Brovig i Sør - stranda hvor hun har sin hyt t e, 
og ble sunget av henne og Elly Fjermestad. Sangen var en hyldes til skolehuset . 
Salg av vafler, kaffe, pølser og brus gikk unna, "butikkdamene" sv~ttet bak diske14 

1" 
det var kø foran vaflene. !S liter vaffelrøre ble steikt, og folk spurte etter mer . 
Ekte "fanter" kom på visitt ,de hadde fortøyd sin skøyte ' -.nede i Juvika og ha(fct~ 
snust opp a t var mange folk samlet inne ved Torvmyra, her kunne de få avset~lihg 
på sine flotte produkter . Alt mulig hadde de med seg i koffertene sine , og handelen 
gikk l ivlig. En gøy f remmstilling av hvordan fantene inntok øya før i tiden , fremmført 
av Ka -tin Abrahamsen , Else Grøsfjeld, Erling Jensen og Torbjørn Berge, Senerej .@ukket det 
5pp' ·ett · l iten mann på trappa foqUl skolehuse t , han sang og spil te, det te var llOe 
de minste synest var :rart og spennende,"åffår har han sånne små bein" ble det komm
entert. Det var Kjel l Grøsfjell og Torbjørn Ber ge som hadde satt det hele i gang. 
Tønnes Berge og undertegnede hadde laget en video ka lt"Skjernøy rundt med his t or -
iske glimt", Den ble vist inne på skolen . Videoen vi ste noen av de historiske stedene 
vi har på øya, forhåpentligvis lærte noen noe nyt t. 
Flere var heldige å få med seg hjem ert av kakene i kakelotteriet . Det var l i tt for-~ 
viklinger under trekkningen , men det en t e godt når bare komiteen fikk snudd tallene '-.....
på hodet kom det riktige tallet fram til den heldige vinner . 
Takk skal dere alle ha som kom og bidrog med at dette ble en gild dag . 
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Sommerens fiske er forbi og høst
stormene og hummerfisket nærmer 
seg med stormskritt . 
vi begynner med laksefisket, som 
vel ble det beste på mange 10-
år. Især ved Odd, Vengelsholmen, 
KiTkevika og Stusøy var det enk
elte dRger 12-14 stk i kilenotR 
eller krokgarna. Beste resultat 
i kilenota i juni og juli var ca . 
60 fisker, mens det på b8re 9 
lovlige fiskedager med krokg8rTI 
ble tRtt opp til 45 18ks og sve
ler. De største på ca 7 kg. 
Det VRr veldig mye laks i sjøen 
i sommer, spesielt inne på Man
nefjorden kunne en se dem hoppe 
inn etter fjorden . Så hvis nn 
h8dde h8tt lov til å ftske som 
i gamlp d8~er, kunne det blitt 
et storfiske i år, især men. 
krokgama. 

Så makrellen, som kom sent, men 
i store mengder i august og sep
tember. Den beit noe veldig på 
dorg og rigle, men omsetningen 
VRr det verre med. Kvote på 150 
kg. pr mann pr dag, så med 40 
kroker på hver dor~, var det bare 
å hale inn dorgene 15-20 ganger, 
så er hele dagsfangsten tatt på 
en god halv time. 
Småfiskerne er skjøvet helt ut 
over sidelinjen av storsnurperne 
som leverer opp til 200 tonn av 
gangen i Agnefest, Lyngdal og på 
Flekkerøy, og ellers på hele 
Vestlandskysten, til en pris av 
l - 2 kr. pr. kg. mens småfisker
ne får ca . 4 kr. pr . kg. for sin 
dagskvote. 
Det har vært et godt fiske etter 
krabber, som har ·gått unna for 
5 kr pr stk. 
Som vanlig med fisk og reker, når 
været er lagelig, men heller dår
lig med ål . 

Nå står hummerfisket for tur. 
Men i år er minstemålet satt opp 
med l cm . til 24 cm så da blir 
nok resultatet minst 30% mindre 
i antall. Og til neste år skal 
minstemålet økes til 25 cm. Så 
hummerfiskerne går en dyster tid 
i møte, de første par årene. , 

vi har "lånt" noen bilder fra e-
snes og Fæ.vennen som vi skal prøve 
å få med. 
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UNGDOMSFOREN INGEN 
Arbeidet er nå startet opp igjen etter sommeren. Åpningsfesten yar 
søndag 6. sept. v/besøk RV Ol8U,g Lien Gresli. 
Fr8mover skal det være møte hver onsdag. om det ikke er andre ting. 
Bønnegruppene er også st8rtpt opp igjen og vil h8. samling første 
onsdAR i månden. Det er S8tt opp et par temamøter og et par kosekvel
der. Møteuke er fTIl 11. okt. vE;d AndreAS Ho lbek. Krabbefest er fredag 
16. okt - VesterøYAs KvinneforeninR har utlodning fredag 9. okt. 
og østerøYAs Kvinneforenin~ fredag 6. nov. - Konfirmantene skal pres
senteres på gudstjenesten 4. okt. hvor det også er kirkekaffe. 

Går vi tilbake i tid, så hRdde vi i sommer vår årlige kakeutlodning 
i kapellhaven, med bra resultat. Så hadde vi også den årlige fiske
turen, i år til SAndøy. G8mleprost Stensager var med for 20. gang 
på rad, og i år var det for anledningen diktet en sang til ære for 
ham. Mye folk var også møtt fram. 
Båtturen til ÅS i H8rkmark ble Avlyst. Skjærgårdsgudstjenesten var 
som vanlig i JuvikR søndag 21. juni. . 

TAKK e:LINOR 

Vår kontakt i USA, Elinor Kristiansen, har takket av -
etter lang og tro tjeneste. I hele 15 år har hun vært 
vår kontakt der over o~ da er vi helt tilbake til 1977, 
dR hun overtok etter Christoffer Jacobsen. 
Vi er klar over At det er ganske mye arbeide med å adres
sere alle bladene, ta i mot kontingent osv. og vi vil har 
rette en hjertelig takk for alt hun har gjort for oss i 
Skjemøyposten. ) 
Medlemstallet hAr jo etter hvert gått noe ned derover, men 
det er jo også naturlig. Første generasjons Skjemøy
amerikanere faller jo bort etter hvert. men vi synes like
vel det er fint at så pRSS mange ennå ønsker å holde seg 
orientert om hva som skjer på deres fedrene ø. 
Men medlemstallet har i den senere tid holdt seg nokså 
stabilt på rundt 20 . 

Vi vil også benytte anledningen til å ønske Agathe 
Thompson velkommen som vår nye kontakt derover. Hun 
har sagt seg villig til å hjelpe oss og det er vi svært 
t8.kknemmelige for. . 
Vi har tenkt å gjøre det noe enklere i det vi sender 
bladet direkte til hver enkelt abonnent. Men kontingenten 
og andre eventuelle henvendelser sendes til henne. 
vI sier vel møtt~ Og til henne og alle dere andre 
derover - vi hører svært gjerne litt fra dere . ---

Henvendelsene skjer altså til: Mrs. Agathe Thompson 
RD l, Box 423, Stone Ridge 
N. Y. 12484 . L ' 

1 
] 
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I forbinneIse med en Skjernøydag som ble arrangert på Dyrst'd sko
lemuseum i juli, av Skjernøy Historielag og Skjernøy Vel, sang 
Magnhild og Ellyen sang som Magnhild hadde skrevet for anledningen. 
Ug her følger sangen; • 

Hyllest til Skolehuset \på Dyrstad) 

Mel. Der hvor furuskogen bøyer seg i vinden (Barndomshjemmet). 

Under skyggen aven granskog ganske øde 
fjernt fra krig og uro og fra verdens larm 
står et lite hus som kommer oss i møte 
på vår kveldstur der vi rusler arm i arm. 
Og vi drømmer oss tilbake til den tiden 
da forelsket vi gikk tur til Skjernøysund~ 
Selv om det for oss er lenge, lenge siden 
kan vi se det for oss her i denne stund. 

Stille sommerkvelde'~satt vi der på trappa 
gamle steintrappa som mange sko har trådd. 
Det var tresko og kalosjer som var lappa 
fine knappesko og beksøm jernbeslått. 
Og hvis gamletrappa bare kunne snakke 
om det den har sett og hørt i alle år 
Ville den nok gjerne bukke dypt og takke 
for at den igjen på ny har fått en vår. 

Her gikk Storaker og Seyffart ifra Bille 
mang-eR søndagsettermiddag døra inn. 
Vi fikk ordre om å sitte ganske stille 
mens de talte så gudfryktig til vårt sinn. 
ug Tobiasen med riset og lin~alen 
har vi fått berettet om så mangell gang. 
For i gamle dager slo de inn moralen 
og det hendte blod fr a neglene det sprang. 

I'len i mange år du sto der trist og sturte 
ingen misjonsmøte, ingen skolegang. 
I ditt stille sinn du sto der nok og lurte; 
Skal jeg aldri høre latter liv og sang? 

- Ja, du sturte slik at hengsla gikk av døra 
og kledningen ble sk8llete og grå 
Og vinduan av tårer helt var sløra 
og mosen over trappesteinan lå. 

Men heldigvis, da håpet m~st var ute 
kom redningen din helt fra USA. 
Din barndomsvenn så tårer på din rute 
hun visste at i deg hun var så glad. 
Med hammer og med sag og kost og maling 
ble hjelpsomme hender satt igang. 
Og du fikk deg en kraftig overhaling 
og arbeidet det gikk med liv og sang. 
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Ennå engang så er det liv og latter 
ned i hagen under Grottevardens fot. 
For slike hus som deg det er jo skatter 
for her har jo våre frender hatt sin rot. 
Ja, her samles vi alle dine venner 
til en kaffekopp og så en passiar. 
I hjertet vårt en takk til deg vi sender 
som har ført oss hjem til gamle fotefar. 

Skrevet av Magnhild Brovik, sommeren 1992. 

LOSENES DAG 
Det har vært mange arrangementer 
i forbindelse med 150 års marker
ingen av ING ERMA NS LANDs forlis 
utenfor her. (Se forrige nr. R.V 

Skjernøyposten) . 
På vår naboøy Landøy arran.cserte 
de "Losenes dag" torsdag 10 · 9· 
Det var et flott arrangement og 
det var lagt ned en mRsse ~r
beide i forberedelsene . 
Folk strømmet til øya ut over 
ettermiddagen, i all sl~gs far
koster, og det var nok henimot 
300 stk. samlet der. Turistbåten 
i Mandal fraktet ut folk. De~ 
var en Listerskøyte, Sjøspeider
nes seilskute var der, en 100 
års gammel losbåt, samt en hy
permoderne losbåt av i dag, for 
likesom å markere utviklingen. 
Sverre Gunnar og Eivind Syvert
sen seilte ut i en 80 år gammel 
sjekte. - Det ·var lagt an på at 
livet på øya skulle være så nær 
det det yar i gamle dager. 
Noen stod og barket garn i en 
tønne, andre bøtte g~rn, mens 
noen kvinnfolk vasket klær på et 
vaskebrett og andre reparerte en 
gammel båt. Ålle aktørene var 
kledd i gammeldagse klær . 
Erik Fjermeros, som nå bor i 
Kr. sand, var en av dem som hadde 
v~rt med og dradd dette igRng. 
Han, som så mange andre Landøy
folk, har loserblandt sine for
fedre. Selv var han stRset opp 
i flott diplomatfrakk og Selmer 
Knudsens gamle knallhatt . 

Det var omvisning oppe på utkik
ken, hvor losene brukte å holde 
vakt, og her var det Bernt Udø 
s om orienterte. 
Siden samlet alle seg rundt det 
gamle skulehuset, hvor forskjel
lige aktiviteter foregikk. Per 
Pedersen spilte på trekkspill og 
sang sjømannssanger så det riktig 
ljomet .. Erik Fjermeros orienterte 
om Ingermanlands-forliset og om 
losenes deltakelse i rednings-
~ rbeidet. 
Blandt de russiske gjestene som 
var med på turen, var det 5 styk
ker fra Kubankossakkene som under
holdt,med sang . Og for noen stem
mer~ Hele emsemblet opptrådte i 
Mandal Kino den 12. Det var også 
en russer som spilte på klokkespill. 
Han hadde til og med komponert € 

egen melodi for minnesamlingen pa 
Landøy. 
Inne på skolehuset hadde de salg 
av vafler og kaffe og forskjellige 
souvenirer, bl.a. håndmalte skå-' 
ler med motiver over l08skøyter ~ 
eller Ingermanlands-forliset. 
Disse va r alle malt av Eva Støle. 
Ja, det var i det hele tatt mye 
som foregikk og stemningen var 
høy . 
Helt mot slutten uttalte en rep
resentant for det russiske par
lament at russerne skulle reise 
et minne-monument over Ingerman-
18ndforliset et sted på Landøy. 
uten tvil gjorde Landøylosene en 
flott innsats. Men det må ikke 



7 -

glemmes at der var båter både 
fra Hosnes og Farestad med. Og 
de må sterkt fremheves de to hOS

nesfolkene som etter at losbåten 
kom inn til Mandal, rodde helt 
til Svinør og fikk varslet folk 
der. De ble også med som mann
skap på sluppen "Lena", som seil
te ut omkring midnatt og fant 
vraket neste morgen og reddet 
183 personer. Hele hendelsesfor-

løpet var altså; Landøyskøyta 
reddet 10 personer, "Lena" 183, 
ku t ter ''fl j ort en" av Mandal 120 og 
dampskip "Noreap" av Kr.sand 150. 
vet var en bragd av dimensjoner! 
--liDe burde hatt i gull, sitt navn 
blandt kjempe-kull"---
lVjen når hederstegn og medalj er 
skulle deles ut, var det nok ikke 
redningsmennene som ble hedret. 
-- Men det er en annen histmrie. 

Losbåtenes bemanning tror vi er som følger; Rosnesbåten. Torje Inge
brethsen og hans sønn leder Torjesen.~Mathilde Hansens bestefar og 
oldefar. Brødrene ~asmus Øuensen og Michael 0uensen (henholdsvis 
~8smus rtosnes og Albert Karlsens bestefedre).Jacob Andreas Jacobsen 
og Carl edvin Eliassen.\henhol~svis Ggil og birgits oldefar og Alma 
Knudsens bestefar). Det var d~ to sistnevnte som rodde til Svinør • 
.J:'arestadbåten. ,Salve Evertsen og hans yngre bror Gabriel Evertsen. 

(dalve var jo den senere så ber0mte Farestad-Ios.) De to andre, Ras
mus Salvesen (28) og Christen Salvesen (24) er vi ikke helt sikre 
på, men der er sikkert noen av leserne som vet svaret. 

'~ ' i 
~' . ; . 

t;,(;"\.,i / " 
:' J" ) 



- 9 -

fors. fra side 2 
Lørdag 11. ju1l gjorde md1emmer av historirlaget seg bemerket til vanns, 3 rosjekter I 
fylt med kirkekledde folk ombord rodde inn til ~ndal. D et var mange som gjorde 
store øyne da vi kom roende opp elva og steg i land i det fineste stas og vandret 
ut i byen. Det var markeringen av bybrannen vi skulle sette vårt preg på. Mange 
folk var samlet på torget hvor vi fikk høre litt av Mandals historie, Senere van-
dret v~jennom byen til midnattsgudstjeneste i kirken. Det ble en sen afteQ, men 
moen fine timer med historisk sus over seg. Selve bybrannen startet 12. ju1i1810 
og over 70 hus+byens kirke strøk med. 

Ioktober vil historielaget ha to arrangementer. Tirsdag 6. okt. kl.19.00 vil arke
log Mydland fra fylkekulturkontoret komme til Dyrstad skole og fortelle om istiden. 
Søndag Il. okt. kl 14.30 vil gå i samlet flokk på den nyresturerte kyre - post
vei som går fra Valvik, Bløtekjær, Kjønn9, og over til Øvre Berge. 
Vi har også ordnet julepresabg til en som er gled i å lese, Boken av Christian Ped
ersen Dyrstad "Fra dekksgutt til Skipper" er i salg hos Mandal Bok og Papir i Øvre
byen. Det er en bok som er vert å lese, en får et godt innblikk i hvordan en Skjernøy
skipper opplevde sjølivet på slutten av 1800 tallet og begynnelsen av 1900. 

Hilsen Skjernøy Historielag vi Rita T Dyrstad Solvang. 

SMÅNYTT FRA ØYA 
Yorsommer i år. Dag ut og dag 
inn fint vær, en del vind og vel
dig tørt. ,St. Hans i år var uten 
bålbrenning (forresten står fle
re bål ennå langs kysten som ik
ke er brent). Men folk samlet 
seg likevel rundt' bålene og had
de det hyggelig med grillet mat 
og kaffe. Ug s~m vanlig var det 
mange båter på Nordfjorden, det 
var heller flere enn det pleier, 
og på Skjernøybrua og veien 
langs fjorden var det mange biler. 

vi har altså hatt russisk kultur
uke i Mandal, fra 8. - 13.sept. 
i forbinneIse med markeringen 
aV ingermanlands-tragedien for 
150 år &iden, da 389 russere om
kom, men over 500 ble reddet. 

Det har vært mange arrangemen
ter, fra minnegudstjeneste i Man
dals kirke med russiske geistlige 
tilstede, opptreden av Bolshoi
baletten, Kubankosakkene, ldrets
arrangementer, losenes dag på 
Landøy, tur til 0vinør + mye 
annet. Og så avslutningen den 
13. da redningsskøyta lIÆ;gir" 
kjørte ut på Mannefjorden og en 
russisk admiral la ned en krans 
i sjøen, som en siste hilsen til 
de omkomne fra det russiske folk. 

Ingermanlandskomit~en, som 
har vært ledet av Agnete Kjellin, 
kan herved trekke seg tilbake 
fra et verv de har utført på en 
utmerket måte.--------

Det er ennå ingen endelig avgjø
relse med butikken. Vi kan si 
det har vært et enstemmig hjer
tesukk fra alle sommerturister 
rubdt her; Det var fælt å v~r8 
uten butikk~ Miljøet er blitt 
et annet. Med både butikken og 
redningsskøyta borte er det blitt 
stille og stusselig i området. 
Som en turist så malende uttrykte 
det; "Det er så stille som om 
Svartedauen skulle ha herjet her." 
Og nå som butikken kunne ha fei
ret sitt 100-års jubileum just 
i disse dager. Den endelige av
gjørelsen om omdisponering lig
ger hos fylkesmannen, men vi t 
tror vi kan love et tilbud til 
smmmeren igjen - uten at vi her 
vil gå nærmere inn på dette.--

Nå i høst blir det for første 
gang elgjakt på Skjernøya. 
16 grunneiere på Dyrstad, Skjer
nøysund og Berge har fått lov L 

til å skyte 2 elg, ett fritt dyr 
og en kalv, pluss 4 rådyr. Vi 
vet ikke hvor mange elg der er 
på øya nå, men det er stadig dyr 
å se og flere steder har den 
ribbet epletrærne for både frukt 
og greiner. Vi kommer tilbake 
med resultatet av jakten i nes+ 
te mummer.--------
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Det har vært arbeidet med å få 
satt ned fartsgrensen på øya, 
fra brua og mot farestad. Som 
kjent står der et 50 km. skilt i 
Bergsdalsbakken og det blir ikke 
opphevet noen sted i den retnin
gen, så det gjelder helt fram 1 
til Dyrstad. Mot farestad sr der 
som kjent et 40 km. skilt som 
gjelder i den retningen.T-----

iuristtilstrømningen til ~ørlan
det har øket, og ikke minst har 
vi merket det her på øya. En aV 
grunnene er den nyopparbeidede 
naturstien rundr Rosnesskauen, 
med naust og sommerflor og ori
enteringstavle ved kapellet. 
vet har av og til stått noen 3 
jenter og solgt vafler ved hen
gebrua og de kan melde om en 3 
jevn strøm hele tiden, og omset
ningen var flere hundre kroner 
pr. dag. 
Vi merket i år flere tyskere som 
har leid hus og hytter. t'amilier 
har flyttet ut to-tre uker og 
turister har bodd der. Mange er 
det også fra ~andnes/Stavanger 
området som har ~eid eller har 
fast hytte her. 
Men sommeren er ikke alltid bare 
av det gode. Det er meldt tyve
ri av flere påhengsmotorer og 
innbruddsforsøk i båter.-----

Det har vært en masse flått i 
sommer, og de fleste har vel, 
i mer eller mindre grad, hatt 
føling med den. Det er ikke alle 
som reagerer likt på den og ikke 
alle flått-bitt er giftige. 
For de fleste blir det bare en 
ubehagelig kløe, som kan vare 
opp til flere uker. Men dersom 
flåtten er infisert og bringer 
denne smitten videre til ,en som 
reagerer sterkt på det, kan res
ultatet bli lammelse i forskjel
lige kroppsdeler, og det kan va
re temmelig lenge. 
Vårt råd er; Ha sprit på en bom
ullsdott, da trekker gjerne 
flåtten seg ut frivillig og du 
vil sansynligvis unngå kompli
kasjoner.--------

Valvik og Dyrstad skal få hver 
sin nye transformator. Arbeidet 
er i gang. Kabel er gravd ned i 
veien mellom den nye transforma
tor på Dyrstad og Smedbakken og 
likedan fra Alf Federsen til 
midt i Valvikbakken. Telefonka
bel blir også lagt i samme grøft 
og noen gamle stolper er blitt 
fjernet. Så nå håper Vesterøya 
på bedre spenning. 
Men så har de satt opp 2 dobbelt
rnaster i Valvikbakken som sper-
rer en del av utsynet. Det kla-
ges over disse mastene som er 
både stygt og skjemmende. VAE 
mene~ det blir for dyrt å legge 
kabel også dette stykket. Nå er 
miljøvernet koplet inn og det 
siste vi hørte var at VAE-folkene 
hadde fått beskjed om å stanse 
arbeidet foreløbig, så nå får 
vi se hvordan det går.-------

Gårdshistorien - hvor bliver den? 
Ja, slik, spør Karl Kristiansen 
i bladet Fæ'vennen i sommer. 
Det var helt tilbake i 1972 at 
det var utspørring på alle går
dene på øya om slektsforhold 
osv. som den nå (da)-levende g 
gener~jon kunne huske.' Det før 
den tid var blitt oppsporet i 
arkivene. Strengt tatt har den 
vært ferdig (for Skjernøyas ved
kommende) i mange år - det er 
bare detaljer og småting som man
gler. Det er rett ut en skam at 
den ikke er trykt for lenge si
den. Det blir i alt 3<bind, men 
vi er jo egentlig bare interes
sert i det som omfatter våre o m- r 

råder. Men nå vil de gjøre fer-
dig de to andre binnene også og 
trykke dem samtidig, og det kan 
neppe skje før i 1994.--------

Det er faktisk ingen nye skole
barn fra øya i år, men vi hører 
at de vil komme ~terkt tilbake 
neste år.--------

Moni ca Tørressen , l"arestad og 
Alf Tore Gundersen, Indre Berge 
forlovet seg nå i sommer. Vi 
gratulerer hjerteligst.-------
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Skjernøybrua har vært til repa
rasjon i hele somwer o Stillas 
ble satt opp i mai og ble revet 
i september. 
Seilingshøyden har vært 15 m.og 
vi har sett flere seilbåter som 
har gjort vendereis. 
Det påståes at det ~ar brukt sjø
vann til støypinga aV brua, og 
armeringen var begynt å ruste på 
utsatte steder med det resultat 
at betongen skallet av. Et spe
sialfirma har vært i gang i hele 
sommer og ved hjelp aV varme og 
ny betong skal brua være !~ke 
så god som ny. --------

Det er bli~t et bra fruktår i år. 
Vet så dårlig ut tidligere, 
p.g.a. tørken, men etter regnet 
rettet mye 'seg opp. Selv kirse
bærene, som var helt inntørket, 
svulmet ut og ble brukbare. 
Det ble bra med plommer og enormt 
med epler. Det som før var brun
svidd og opptørket, ble grønnt 
og frodig etter regnet. Det er 
utrolig hvilken evne naturen har 
til å gjenoppbygge seg selv etter 
en tørkeperiode, og hva vann har 
å si for alt som spirer og gror. 

Skjernøymarsjen ble holdt 
søndag 30. aug. i strålende vær. 
l motsetning til andre turmarsjer 
holder Skjernøymarsjen på del
takerne. Ja, det var faktisk 
noen flere i år enn i fjor.----

Og hvordan skal vi så beskrive 
sommeren anno 19921 La oss med 
en gang si at juni ble helt 
smell-fin, men også den tørreste 
som er målt. - Denne tørkeperio
den varte fram til den 10/7, og 
det begynte å merkes godt. Men 
i og med at vi hadde hatt så 
enormt med nedbør før denne tid, 
ble det ikke den store katastro
fe. Men aldri har det vel vært 
så mange skogbranner på Sør-6g 
Østlandet. - Men så kom ~ltså 
regnet, og det kom ganske rike
lig og har fortsatt til dags 
dato. Selvsagt har vi hatt noen 

Det var barnedåp på kapellet 
søndag 13/9. Yoreldre; Heidi 
(f. Larsen, Yarest ad) og rlyvind 
Seyffart. Barnets navn; Simen. 
ugså dem vil vi gratulere.----

Peder Valvik døde den 28/8 nær 
80 år gammel. Peder seilte til 
sjøss under krigen og arbeidet 
serer~ som elektrikker i Mandal, 
helt til han ble pensjonist. 
Han har hatt sitt hjem i Val vik 
alle disse årene og bodde der 
helt til siste dagen. 
Han vil bli savnet i sitt nærmil
jø. Vi lyser fred over hans 
minne.------------

fine dager inne i mellom, men 
det har vmrt regnet som har do
minert - og ødela nok ferien for 
mange. Det må ha vært utrolig l 
tørt i jorden, for det er bare 
i den senere tid en kan merke at 
den er blitt helt gjennomtrukket. 
vg vi hadde nå tross alt ca. 140 
m.m. i juli og 180 i august og 
hittil i sept. ca. 80. Men vi 
skal bare tilbake til tørkesom
rene 74, 75 og 76 for å finne 
langt alvorligere tilstand. 

Så august; som de siste år
ene har vært helt fantastisk, 
ble i år bare en skygge av seg 
selv. Og nå som halve sept. er 
gått, er det ikke blitt noe bed
re i så henseende. Spesielt har 
søndagene vært elendige, nesten 
ikke en eneste uten regn. 

Men nå er det blitt høst og bla
dene faller. Det er forholdsvis 
bra temp. ennå, men en merker 
den skarpe høstluften om kvel
dene. - Det er på tide å si takk 
for denne gang og vel møtt igjen 
når det lir mot jul.---------

--


