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VBILEllER -ER 
DET ER MED STOR GLEDE OG DYP TAKKNEMLIGHET AT VI NÅ KAN GI UT 
NR.101 AV "SKJERNØYPOSTEN" SOM VED DETTE NUMMER KAN FEIRE 25 ÅR . 
SELV VAR VI IKKE SIKRE PÅ AT DET SKULLE BLI HALVDELEN AV ÅR EN GANG · 
VI VAR OPTIMISTISK~, SÅ FIKK EN SE ÅSSEN INTERESSEN BLE. 
RESPONSEN BLE GOD, OG AV DEN GRUNN KAN VI I DAG GI UT "SKJERNØYPOST" 
NR . 101 . VI SYNS DET IKKE VAR SÅ MANGE ÅR SIDEN VI HADDE VÅRT FØRSTE 
REDASJONSMØTE HJEMME HOS HÅKON PÅ FORSOMMEREN EN GANG I 1968 . ÅRENE 
ER JO GÅTT OG VI ER 25 ÅR ELDRE . MANGE SKJERNØYBEBOERE ER REIST HEN, 
OG MANGE NYE ER KOMMET TIL, VI KAN VEL SI DET ER EN ANNEN GENRASJON 
SOM LESER "SKJERNØYPOSTEN" I DAG. VI SENTE CA: 55 NR . TIL AMEIRKA 
DEN FØRSTE TIDEN , NÅ SENDER VI UNDER 20, SÅ FØRSTE GENRASJON SKJERNØY
FOLK ER NESTEN BORTE. ANNEN OG TREDJE GENERASJON ER SKJERNØY LANGT 
BORTE, OG DET NORSKE SPRÅK ER IKKE GODT Å FORSTÅ . 
VI ER FORSATT OPTIMISTISKE OG TAKKER FOR GOD RESPONS VI HAR FÅTT 
GJENNOM . ÅRENE, BÅDE AV INNLEGG OG GOD OMTALE . 
FOR 5 ÅR SIDEN VISTE VI EN DEL AV DET VI HADDE SKREVET OM DE SISTE 
20 ÅR. DETTE HAR VI OGSÅ TENKT Å GJØRE DENNE GANGEN, FOR DET HAR JO 
~KjEDD-LITT AV HVERT PÅ SKJERNØY SIDEN STARTEN AV "SKJERNØYPOSTEN': 
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For 5 år siden skrev vi hvordan vi startet de t hele en febuardag 
i 1969, og at "Skjernøyposten"skulle være et bindeledd mellom S~je 
rnøyfolk bosatt på øya og Skjernøyfolk søm hadde flytter u~. Sllk. 
ble det - Skjernøyposten for over hele verden, fra Australla og fJe
rne østen, USA og Canada, Europa og Norden . Siden den gang til i dag 
er også Skjernøyposten blitt et bindeledd mellom hyttefolk og andre 
som er intersert i øya og mellom Skjernøyfolk . 
Abonenttallet har holdt seg nogenlunde stabilt de senere år med 
litt økning så nå trykker vi ca: 340 4 ganger i året. 
Som nevnt tiligere år har det ikke altid vært like lett å få fatt 
i stoff n0k(vi har vel forpliktet oss til å gi ut de 10 sider) og 
det var et frammskritt for 1 1 - 12 år siden da vi gikk over til 
kopimaskin, da kunne vi fylle ut sidene med bilder tegninger o . l. 
I dag har vi stoff nok. Folk har vært mye flinkere til å sende inn 
innlegg . Dette er morro, enkelte ganger har vi hengt på ekstra sider 
for å få med alt. Vi er også gått inn i litt sammarbeid med Skjernøy 
historielag som har hatt faste innlegg, og vi har også fått mye 
intersant stoff derfra . Vi har også innlegg fra Skjernøy vel . De 
første årene hadde vi en følgetong som gikk over flere år som hette: 
"Det var i krigens t id ': Dette har vi tenkt å ta opp igjen senere 
da det er gjort interjuver med folk som bor og bodde på øya under 
hele krigen, hvor de forteller om daglidagse ting, om fiske og 
euvakuering av øya . 
Som også nevnt tiligere begynte vi med"to tomme hender~ samlet sto 
ffet og dro inn til Kristiandsand hvor den ble skrevet av og stensil 
ert på stensilmaskinen i Yngelingsforeningen . Utgiftene ble dekket 
av et lån i Skjernøy vel . Vår første stensilmaskin kunne vi kjøpe 
ca: halvannet år senere (håndsve i vet) siden har vi byttet ut to s t
ensilmaskiner og to fotostatmaskiner som var u tslitte . Ny maskin 
kjøpte vi for et år siden og har virket tilfredstillende . 
For 15 år siden kunne vi feire 10 års jubileum, da hjalp "Lindesnes" 
oss med noe av trykkingen . Kansje det største i forbindelse med 
det jubileumet var et innslag T V programmet "No r ge Rundt" gjorde 
av oss. Nedenfor bringer vi et bilde av oss i redasjonen som " Li nd 
desnes " tok av oss for 1 5 år siden. 
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Hele redaksjonen I SkJernøyposten fotografert med stensilmaskinen. hvorpå avisen blir trykt Iløpet av et par timer. Fra venstre: Aalvlk. 
Jensen. Walvlck og' Karlsen. 
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~IIK~J)~~~i~rWlW'~~~~1 
. - ORGIlIJ rOR SKJERN{JVfOLK UTE OG HJEMHE-I Redaktør: Sigurd Aalvik r 

T r~~Bk~ j0 ~!!: ~~k~~ ~~r~~ enl . 
Tlf. 38268541 

Georg Walvick Tlf. 38 26 86 36 
og Norvald Jenssen. 

Tlf. 38 26 86 75 
Adr.: Skjernøy, 4500 Mandal. 

Postgirokonto: 0802 5425368 

Kontakt i USA: 
Mrs. Agathe Thompson 
RD l, Box 423, Stone Ridge 
N.Y. 12484 

Abonnementspris pr. år kr 40.
USA 8.-

En lang, kald og blåsende vinter 
er på hell, og med all nordausta

r' kulingen med harde strømmer på 
• sjøen, har fiskeværet i vinter 

vært elendig. Bare helt under 
land har det vært flskemuligheter 
med garna. Og fiskefanastene har 
helst vært dårlige, en del lyr 
og torsk, men med de mange hundre 
garn som er i sjøen, på et så 
lite område, blir fisken tatt opp 
nokså fort. For det er bare noen 
få dager at en har kunne kommet 
ut på de ytterste fiskeplassene. 
Seien er til denne tid helt bor
te. Det er mye mort og småsei 
hvert år, men når den nærmer seg 
kiloen er den borte vekk. Det 
ser ut til at den ikke finner 
sildeåte eller annen mat og må 
trekke ut på de store bankene 
for å finne føde nok. 

Ellers har været også hindret 
reketrålerne, men det har i peri
oder vært svært mye reker ute 
på Revet, men med bare noen gan
ske få turer ut der siden jul, 
kan det lO ikke bli så my e av det, 
og her under lan d e r LeK-ei dllY::; t 
ene mye mindre. 
Ja, dette var ikke så veldig opp
muntrende lesing, verken for fisk
erne eller fiskeelskere, men når 
dette skrives, 4. mars, skinner 
sola, det drypper fra taket, vin
den har stilnet, dagene er blitt 
lengere og det går mot vår. 
Bare det gir nytt mot til nye ut
fordringer med gode fiskefangster 
igjen. Lykke til alle lesere! 

ørdag morgen 19. febr. døde Per 
Tønnes Solvang, 40 år gammel. 
Det er uforståelig at en mann i 
sin beste alder faller om, og som 
vi alltid har trodd var i veldig 
god fysisk form. 
Per Tønnes likte å gå på ski, og 
var det meget ofte. Videre var 
han aktiv i Mandal Turnforening 
og var tidligere formann i Mandal 
dykkerklubb. I Turnforeningen 
var han trener for turnerne. 
Alle var med i begravelsen for 
å vise ham den siste ære, så det 
var dobbelt så mange som grav
kapellet kunne romme. 
Vår dype medfølelse går til hans 
kone Rita og hennes to barn, Line 
og Anders, som mistet sin mann 
og far så altfor tidlig. 
Fred over hans minne. -------

En av øyas eldre garde, Edith 
Gundersen, døde 8/12-93, 88 år 
gammel. Hun var utdannet barne
pleier og arbeidet med dette noen 
år. Senere var hun hjemme og 
stelte for sine foreldre og broren 
Edvard, så lenge de levde. 
Hun var syk det siste året og 
var da på Mandals Syy.ehus og 
Sykehjem. Vi lyser fred over 
hennes minne. -----
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UngdomsforeIlingen 
Arbeidet med moderisering av kjøk
knet på kapellet er i full gang, og 
ventes å stå ferdig lørdag 26. mars, 
da Ungdomsforeningens utloddning sk~ 
al gå av stabelen. 
I den forbindelse er det sendt ut en 
seddel til alle hustander ( er vist 
til høyre) med bønn om økonomisk st-
øtte. Arbeidet består i å lage kjøk
knet noe større med å minske litt på 
andre rom, og det blir satt opp nye 
veg g og takplater. Selve kjøkkenin
redningen kommer ferdig. Alt arbeid 
foregår på dugnad av tre forskjel
lige lag som har en uke om gangen. 
Det vil si mandag, tirsdag og tor
sdag fra kl 17.00 til 21.00. 
Nå er vi i begynnelsen av mars og en 
ny seddel er sendt ut. Denne gang gje-

Modernisering av kjøkken og 
etterisolering av kapellet. . 

På Generalforsamling 22.sep. 93, ble det vedtatt 
at vi skal modernisere kjøkkenet. 
I den anledning vil vi be deg om din hjelp til å klare 
dette økonomisk. 
Komiteen som har arbeid med planene, har 
kostnads beregnet hele prosjektet til ca. 
kr 70 000,-. 

Videre ble det vedtatt å etterisolere huset, kostnad 
beregnet til ca. kr 20 000,-
Dette arbeidet vil bli utført etter at kjøkkenet er 
ferdig. 
Vi vil sende ut postgiro hvert kvartal . og håper at 
beløpet er nådd innen 2.år. 

Hilsen styret i Skjernøy Kr. Ungdomsforening. 

lder det innbydelse til møteuke som går fra 15. til 20. mars ved Knut 
Svein Dale. Møteuken er lagt opp litt annerledes med familiemøte kl 
16.30 torsdag og familiegustjeneste søndag kl 16.30. Fredagen aren
gerer Ungdomsgruppa rekefest, og det kommer en gruppe fra Svennevik 
som synger. 
Videre i vinter har kveldsbibelskolen hatt 3 kvelder med forskjellige 
emner, og det har vært fastelavensfest,og tillegg til vanlige ons
dagsmøter. Men det har ikke vært så enkelt med tilstellinger da kjøk
net har vært helt rasert. Så framrnover er det som før nevnt Ungdoms
foreningens utloddning som blir kl 17.00 lørdagen før Palmesøndag med 
inntekt til kapellet. Og her håper en på stort besøk, som det har vært 
de andre årene. Det er mange og fine gevinster. 

Årsmøtet i Ungdomsforeningen ble holdt onsdag 8. des. 1993, og fram
øtte var ca: 30 personer. Formann Åshild Aalvik leste årsmeldingen som 
viste et jevnt godt arbeidsår i Guds rike. Mø tevirkso mhet e n og f r am - , 
møtet har vært det jevne, det samme viste årsmeldingen fra Ungdomsgruppa 
og Yngres. Det som ikke er så helt enkelt er å få folk til alle styrer 
og komiteer. Dette krever en del folk, så det hender at folk som har 
hatt verv flere år må stå et par år ekstra, og dette er ikke greit. 
Men det ble samtidig på årsmåtet framrnbrakt en stor takk til dem som 
år etter år er villige til å stille opp. De nye styrene i de forskjel
lige la g er: 
Ungdomsforeningen. 
Åshild Aalvik (fork. gjennv.) 
Roald Syvertsen (nestf. gjennv.) 
Olav Aalvik (kass.) 
Alf Tore Gundersen (nyvalgt) 
Eilif Chridtrnsen. 

Yngres. 
Ingebjørg Austrud Lillian Dyrstad 

Steinar Greipsland. 

Ungdomsgruppa. 
Elin Dyrstad 
Tom Inge Dyrstad 
Bjørg Greipsland (gjennv. ) 
Si gurd Aalvik (gj ennv.) 

Monika Gundersen 
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Da fakkelen med den olympiske ild f6r land og strand rundt i hele 
Norge, var den også innom Mandal søndag 5. desember i fjor. Her, som 
andre steder i landet, var det stort oppbud av folk og stor stas. 
Det krydde av folk på Tiedemanns plass da fakkelen ble løpt inn. 

Den store ære av å tenne flammetårnet fikk en beboer i Norges 
sydli g ste hus, 12 år gamle Susanne Berge fra Ytre Farestad. 
Well done! 
Vi bringer et bilde "lånt" fra "Lindesnes'; som viser den store be-
bi venhe ten .............. . 

, 
Er fram og tilbake 11ke langt? 
Nei! sier Sørlandsruta. En Mun
ter liten espisode kan belyse 
dette. - En bilett fra Farestad 
til Mandal koster (kostet) kr 
9. - (honør) Da er det nærlig
gende å tro at det koster det 
samme fra Mandal til Farestad. 
Men ikke så! Jeg tok bussen opp 
en dag og betalte taksten, kr 9. 
Da vi skulle hjem bad jeg om en 
bilett til Farestad:"Det er 9 
kroner" sa jeg. (et er stadig 
nye sjåfører på denne ruten.) 
Han trykker på en masse knapper 

og kom til at det koster kr 
10.- "Åå,men jeg betalte da kr 9 
opp, og trodde ellers at fram og 
tilbake var like langt, men det 
gjelder kansje ikke lenger?" 
"Jooo, men det erslik at der er 
forskjelli ge soner, og en sone be
gynner på Farestad, men fra Mandal 
og tilbake blir det litt annerle
des'.' "Ja, det er ikke så enkelt å 
orientere seg i dataaldersen 
virkelighet. - Men nå har de vist 
funnet ut at det tross alt er 
like langt og tar kr 10.- begge 
veier. 
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Like over nyttår fikk Skj
ernøy vel oversendt kr 10. 
000 av Assu canceforeningen 
Gard-Gjensidig (til høyre) 
hvor de håper at beløpet ko
mmer flest mulig Skjernøy
beboer til gode. Gard vil 
også overbringe en takk til 
den enkelte og håper folket 
er tilfreds med oppryddnings 
arbeidet. 

Her på Skjernøy må vi si 
oppryddningsarbeidet var bra. 
Det er lenge siden strendene 
har vært så reine. Men i dag 
et år etter forliset flyter 
det ennå inn til strendene 
de gule og røde plastrørene 
som hadde innholdt spreng
stoff. Vraket ligger frem
deles der den ble liggende 
med alle delene spredt rundt 
i ca: 150 m omkrets. 
Fiskerne har flere ganger 
forl~ngt delene fjernet men
Ky~tverket mener da det ikke 
ligger til hinder for ferdsel 
på sjøen kan de ikke forlange 
vraket fjernet. Men rundt 
skjærene hvor vraket ligger 
er og har altid vært en god 
fiskeplass, og flere fiskere 
har mistet bruk eller fått 
opprevne garn det siste år. 
Det er også kommet opp mange 
smådeler som sjakkel wier
biter, platestykker ol. 

Y(7Wt~l'. 

Skjcm"l' Vel 
",/ rormann Tønnes B~rge 
Skjemøy. ~~OO ~lA_'lDAL 

p&r nr ~9ji/9~1:-[\.{·gk 

6 dcs..:mber 199::; 

:>us "sn.vFJORD" Fortilt utenfor MattdoJl 
9 janult 199:; 
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Tekl 2tJl:c.:. n 
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"'a, Of POao ~ .. _ .. 

Som De ~r blirt ~Or1 kJc:' :-ed gjO:::":.Ilom V(.$! ·.Agdcr PoliuJc.unmer. 3ns~e r G.ard ovc.rfor 
!oblbdolk.ningen "å Skjen.&"y ! i!lX "e:tnegi iln tilfredshet med all velvllh~ USISlans.e I 

forbindelse med WS ~STA \/FI0Y 0 "5 iorlis. Vi seneer derfor \l edlagt sjekk på.lydende 

"OK 10.000.00 

til Skjenwv Vel i det vi hlper lt beløpet kan komme t\e~t :1'!ulig av beboerne pA a:-! :il gode. 
V<:d en ?~s.ende .utledning ber vi !)em veMJ:g,st overbnnge '.',lr :akk :il je:1 !nk!~!e 

Forøvrig vil vi urtrykke det håp aJ: lok.llbefolk.-ungen er tilfreds med det opprydningsarbeidet 
som I!r blitt foretJrt i regi av Gild . 

Avslutningsvi s vil vi ben:--tte lnle-dnin-;:en :il ! Jnske den enkelte I!n riktig god Jul 0-;: I!t godt 

ny" .Ir. 
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Nevner i samme forbindelse i sommer da Alf Pedersen slo jordet satt 
mas k i ne n se g f a st. De t v i ste se g de t var en ha Iv s jak keI fra m / s " S t -
avfjord" som hadde satt seg fast i kniven. 
Gjennom fiskerorgansjonens årsmøte i vinter krever fiskerne at eier 
ne av vraket som i dette tilfellet er Assuranceforeningen Gard-Gjen
sidig at 7raket fjernes med en gang. Det er også fiskere som har 
brukt området alle år som har måtte finne helt nye fiskeplasser . 
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25 
så er altså Skjernøyposten blitt 
25 år. Det er jo i og for seg 
ikke noen høy alder, men når en 
tenker på at det er de samme 
som startet den som fortsatt hol
der på, så er det jo tross alt 
blitt noen år. 
Det har skjedd en stor utvikling 
på disse årene, på alle områder, 
også den økonomiske. Mens et års
abonnement det første året kostet 
kr. 5.- må vi i dag ha kr. 40.
for å ballansere. Det er faktisk 
en 8-dobling. Men portoen har 
mer en holdt følge, fra kr. 0,45 
til kr. 4,50 i dag, og det samme 
gjelder for de øvrige tingene 
vi bruker. 
Vårt utstyr har også fulgt den 
tekniske utvikling. Vi husker 
godt vår første alderstegne sten
silmaskin, som vi sveivet for 
hånd. Vi har mer eller mindre 
slitt ut 4-5 maskiner, men så 
er det også blitt atskillige 
tusen ark som går gjennom mas
kinen i løpet av et år. Den nye 
kopimaskinen vi har i dag er en 
forholdsvis moderne utgave, som 
vi håper å få mye glede av. 

ÅR 
Vi har dekket atskillig i disse 
25 årene. Ja, det er faktisk blitt 
en liten Skjernøyhistorie av det. 
Vi har prøvd å registrere den en
kelte Skjernøybeboer, fra den tid, 
fra fødsel til dåp, skolestart, 
konfirmasjon, bryllup osv. 
Vi har også prøvd å ta opp det 
som skjer av dagsaktuelle ting, 
samt historiske begivenheter. 
Mye har selvsagt gått oss forbi, 
men det er jo tross alt bare en 
hobby vi driver med. Vi kunne 
gjerne ønske oss litt mer hjelp 
fra andre, reaksjoner på det vi 
skriver om, ideer ril annet som 
kunne taes opp osv. 

vi har altså holdt på i 25 år og 
har foreløpig ikke tenkt å gi oss. 
Men etter hånden vil det jo uveg
erlig bli behov for utskifting, 
og vi håper at der da er andre 
som er villige til å overta, 
slik at SKJERN0YPOSTEN kan fort
sette i ennå mange, mange år 
framover. 

xxxxxxxxxxxxx 

NÅR SKJEDDE DET? 

Det hender vi diskuterer når forskjellige begivenheter har inntruffet. 
Vi har her prøvd å ta med årstallet på litt av det som har skjedd 
på øya, men det blir jo bare en bitte liten del av alt av betydning 
sem har skjedd. Det kunne være interessant om e~ eller annen kunne 
tenke seg å komplettere denne lista. 

- Cyrstad skolehus ble bygd i 1877. Farestad gamle skole i 1878. 
Nytt skolehus bugd i 1927, som brant 14/4 1932. Det ble bygd opp 
samme året og åpnet i sept. 1932. 

- Krambua ble å~net i 1892 og driften opphørte i 1992. 
- Postombringelse på Skjernøy fra 1895 - av Nikolai Olsen. 

Sigvald Berge begynte postrute til Omland i 1931. Rendik Berge 
begynte med passasjerferje Bergstø - Omland straks etter krigen. 
Egil Jacobsen overtok i 1947-48 og kjørte fra Rosnes, Farestad, 

fortsatte fra 1956 til ferjeruta opphørte i 1965. 
- Rosnesbrua ble åpnet 23/5 1953 og Skjernøybrua 29/5 1964. 
- Barneskolen flyttet til lme fra høsten 1967. 

Elektrisk lys til øya i 1923. Moloen på Dyrstad kom i 1968. 
- Veien Valvik-Dyrstad-Skjernøysund kom i 1895. Skjernøysund-Berge

Farestad i 1898 (ny vei 1965). Farestad-Valvik i 1926. Utbedret 
1969. Valvikbakken ny i 1984. ------
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NÅ SLÅR'VI ET SLAG FOR KAPELLET. 

DETTE GJELDER OSS - tidligere øyboere 
og al le hytteeiere på Skjernøya. 

Vi er alle glad I KAPELLET vårt. 
D~ssverre varer Ikke alt evig. Dette gjelder også 
kjøkkenet I kapellet, som nå mA moderniseres. 

Arbeidet gjøres pA dugnad, men der trenges penger 
til nytt utstyr. 
Dette vil koste ca kr 70.000.-. 

Samtidig vil hele kapellet bli etterisolert for 
ca kr 20.000,-. 

La oss vise at vi fremdeles er glade I øya og kapellet 
vå rt. 

Sp.nd ditt bidrag,- stort eller lite til: 

Skjernøy Kr. Ungdomsforening. 
Innsamling kjøkken / isolering 
vi Eilif Cnristensen, . . 

. SkJernøy. 
4500 Mandal. 

Bankgiro: 3040 21 44927 
Postgiro: 0826 0429 184 

Alle fastboende pA øya vil få tilsendt giroblankett 

H 
HVOR STÅR HVA I SKJERN0YFOSTEN. 

Vi har skrevet om mangt og meget i Skjernøyposten gjennom disse 25 
årene. Av og til kan det bli disjusjon om forskjellige hendelser, 
tidspunkt osv. ilDet står i Skjernøyposten lt kan vi hevde. Ja, det 
er vel og bra, men hvor? Vi har prøvd å rette litt på dette ved å 
ta med noen temaer som det har vært skrevet om. De som da har spart 
på Skj.p. eller fått den bundet inn som bøker, kab da bare slå opp 
og finne nevnte artikkel. Det har vært svært vanskelig å vite hva vi ( 
skulle ta med, hva som ,måtte interessere den enkelte. Men her følger 
ihvertfall noen artikler som dere kan slå opp og studere videre. 

Det var i krigens tid; Fra nr. 4/69 - 4/72. 
Rosnes og Farestad Kvinneforening 100 år, 4/71. Dikt om los Salve 
Evertsen, 4/73. Om vei og veibygging Få Skjernøy i tidligere tider 
Skjernøya, 10 år etter brua, 2/74. Utflytterfest, 2/74. (1/74) 
Da Skjernøya fikk elektrisk lys, 1/76. 100 års jubileum Dyrstad sko
lehus 3/77. Da den røde hane gol over Rosnes, 1/79. 
Gammelt navn på Skjernøy, 4/79. Inga i Bergsdalen forteller, 4/80. 
Evakuering fra Skjernøy i 1941, 4/81, l og 2/82. 
Bygdeborg på Skjernøy etc. 3/84 • 
. F'rigJ øring - l"red, 40 ar i frihet. + historier 1r~ kr~gen, e:./d? 
Salve Evertsen, 2/86. Postens historie på Skjernøy, 3/87. 
Uværsdag i 1987, 4/87. 75-års jubileum kapellet, 4/88. 
Foretningsdrift på Skjernøy, l og 2/89. 
Stjernøens Opphugningskompanie 2/90. 
Krambua slutter av, 1/92. 
Dynami t tskipet;<· ItStavfj ords Il forlis, 1/93. Skolefesten, 3/93. 

l 

- --,. 1 

} 

t 
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SMÅNYTT FRA ØYA 
12 oppsittere på Vesterøya har 
tilbudt Staten, gjennom Mandal 
kommune, holmen Færøy til en pris 
av i overkant av 2 mill. kr. 
Holmen som er på ca. 600 - 700 
da. vil kommunen bruke til fri
areal, på lik linje med de andre 
holmene sem er oppkjøpt av sta
ten. Da beholder grunneierne 
beite- og lakserett som før, men 
en kan ikke gjøre noe som f.eks. 
bygging o.l. 
Færøy kan være fin som friareal, 
men det kan også være en del 
blåsende. ------

Etter initiativ fra Skjernøy Hi
storielag, ser det ut som det 
kan komme på tale å restaurere 
eller bygge opp et ca. 1500 år 
gammelt langhus ute i Rosnes
skauen. Murene som viser husets 
størrelse er helt tydelige og 
hvis dette blir realisert, vil 
det sikkert bli en stor turist
attraksjon. -------

Under byggingen av kjøkkenet 
på kapellet, ble det også ryddet 
ned fra loftet over. Der ble det 
funnet et enormt stort vepsebol. 
Det hadde vært festet til et av 
sperrene, men var blitt så tungt 
at det hadde famlet ned. De had
de bygd ufortrødent videre mel
lom to takbjelker og hadde fylt 
ut mellomrommet mellom disse. 
Det ble anslått å måle ca. 60 x 
60 cm, og var like høyt. Det 
var fullt intakt og fullt av 
vokstavler - men ubebodd, hel
digvis. ------

Veien Farestad - Valvik har vært 
under utbedring siden i fjor 

- _ _ l}gJ_~..!=--:, Men før jul kom snøen og 
siden n ar a ftre~a~vært stoppet. 
Det er vedlikeholdsbudsjettet i 
kommunen som finansierer arbei
det, og vi ser av avisen at det 

kehold i år på grunn av all snø
brøytinga. De siste dagers brøy
ting har tært godt på budsjettet 
så det skal være artig å se om 

arbeidet på veien blir startet 
opp til våren. Veien skulle ha 
vært asfaltert til våren hvis 
en går etter oppsatt skjema. 
Der veien er lavest ved tjønna, 
har en begynt på hevingen og der 
er det bare en smal tarm å kjøre 
på. Det har vaært mange nesten
ulykker der i vinter på det glat
te føret, og det har også vært 
et problem for han som brøyter. 
En morgen gled også skolebussen 
ut i grøfta ved Hesteheia. ----

vi ønsker Kristian og Elin Wal
vik velkommen til øya. Elin (f. 
Bjørtvedt) kommer fra Mandal, 
mens Kristian, hvis bestefar var 
Eugen Walvik, har sine røtter 
på Skjernøy. De har fikset opp 
og modernisert huset i Valvik 
og flyttet altså ut her like før 
jul. -----

3 nye Skjernøyborgere er kommet. 
til siden sist. Først en jente 
til Torhild og Kurt Dyrstad på 

"julaften. Dernest en gutt til 
Elin og Kristian Walvik 11/1 og 
endelig en jente til Inger Lise 
Adriaenssens og Per Herstad 27/1. 
Vi gratulerer samtlige hjerte
ligst. ----

3 barn ble døpt i kapellet 2. 
juledag. Foreldre; Anne L. og 
Jan Harald Syverts~n, barnets 
navn; Kristian. Foreldre; Lill
ian og Tom Inge Dyrstad, barnets 
navn; Nikolai. Foreldre; Chris
tina Sætran og Tore Liseth, 
barnets navn; Aleksander. 
Og endelig var det barnedåp den 
27/2. Foreldre; Elin og Kristian 
Walvik, barnets navn; Marius 
Kristian. 
Vi gratulerer foreldre og barn 
hjerteligst. ------

Befolkningen her ute holder seg 
temmeliq konstant. vi hadde pr. 
171 just passert 300 og det er 
kanskje en liten økning. Men 
hvis lokalplanleggingen blir 
godkjent, vil det nok bli en del 
bygging i årene som kommer. ---
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lo~alyl~nl E ~~ i G ben C~ Sk je r ~z y 
er nå ferdi g . J e~ har v~rt en 
l c:.nb- dryg prosess, 80:'0 ste rt e t 
opp i nov. 199J . ~n Kan vel trygt 
siat a r e~l~ruppa h a r v~ rt dEn 

me- t er + e;a r dSJi 0"Ler oe; Lef c~ l'in be [·. 
~ e n ~å er vi v ed veis enaE , ll
~vertfaLJ f~rel~bib) , og all~ø t e 
er ti Il Y .s t .;) 'i ~ aJ e 11 e t 1 4/ 4- klo 
lE. OJ . Alle ~us s t ~nde r p~ øya , 
saJi t folL u · enfra s om ei e r :::. er 
e nn 5 mal, v i l bl i infor ffie r t . 
~vis de tt e Bi r _g j ennom bl i~ 
vel \ie t L C --" L e f ar il 2T, ei l i. n [;e r ,i. E :l 

de jOil,);, '..lL a l E 0li; j yH;.esko:U ;:'~UJL2. ~ E 

::DynQi i.hete l' , i' ;:-) r p lanen bl ir 
godkjent .-------------

Vi t aj~ er h J erteli 6 for all i nn
kO:T.:EE: n ~ontie~ent, og llinr,er o ~n 

a t de t er enn~ no en som ~a~gl er . 
Koen har i k~ E bet a lt p~ en stund 
o; vi unlres F ~ om de~ Er SD fo~
gleD~e lse e~le r om de i kke øns
ker b ~a jE.t len~Er. ~v i s ae t sist
nevn t e er tilfel~e, vennlibst 
send os s et lite ordo --------

Hvor dan skal vi s ~ karakteriser e 
vin.teren 1993-94 ? Vi kan vel i 
a lle fall v~re enige i a t vi ha r 
hRtt en goci, gamQelda~3 vinter 
- etter 6 a r s fr cv;r>.r. ;':il dv'Bret 

vi fi ~k i te gyn~el s e n 2V oes. 
fort sat te en s tund. Si den bie oe t 
e ~ skjønn blandin g av pluss og 
- gr 2.d.er, s ne. og regn, i både de s . 
og j 2nuar . Hvor ilian~e ba nger 
v p -i F ,-o ~ '" n :H1 ri C nr-ri n ro- ei ,:.. t j :- i (", ! ~ 

ble :;,i l åv2-:;r og v i '[; <". 1 le n3er te pd 
i svol~er, fø r ve iene igJsn ble 
bare, ha r vi nes ten ik~e tal l p~ . 
Jula f ten ble fin, mEn l. j ul e dag 
fikk v i en ny snøs torm, ca 25 CQ . 
I ·~ E.rl så v ,' r n:'r'ttars2.ften beTe helt 
nydelig , stil l e og kla rt med et 
uta l l a V r ak etter som fr e s te mot 

I fecru a r fikk vi ~ er st~bilt 

vj.ntErv~ r. 1-':80. u :ouo,t c:: k c-;V den 1. 
Va r det - gr ader hve r enes te dag , 
ffie n det bl åst e en stødig su r og 
kald 2ustav in d.- ~ ot slutten ev 
månden Ot de før s te dagene av 
G,ars fikk vi en ny"ill-ri li og 
snøen fonnet seg kr a ftig opp .
~en Sd gikk iet over Lil ~i ldvæ~ 
06 :regn i bj en fr a de:: ~~ . m2r s , 
og s i den hc:.r det v~rt s0 rvestli g 
og regn. Ve iene ble i gjen ba r e 
og det har min.~et krafti g p i 
snøen . - Vi e r snart i mi dten av 
mar s og snøklokker og kro kus 
s pirer fr a ll de r snøen fo r sv i n
n er. 
Vi ønsker vel møtt igjen h en pa 
forsomrneren.--------------
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Så er det snart gått 30 år siden vi sto feststemt og ventet på at 
saksen skulle fjerne den siste hindring på fastlandsforbindelsen 
til Skjernøy. 
Den offielle åpningen fant sted i nydelig forsommervær 29. mai 1964, 
med stort frammøte av mange celebriter, og til og med vårt forholds
vis nye supermedia fjernsynet. Den uoffielle åpningen hadde vi 
foretatt i god tid før dette. 

Jeg var selv 18 år den gang, og i ferd med å flytte fra øya for 
videre utdannelse etter at realskolen i Mandal var avsluttet den 
våren. For alle fastboende og andre med tilknyttning til øya hadde 
brua meget stor betydning. For de unge som drev med mange aktiviteter 
i Mandal, det være seg utdannelse, i idrett., eller jobb, var var 
det svært viktig å kunne komme å gå utenom faste rutetider for båt 
og buss. Det innebar at sykler i robåt, eller moped i et skur på 

"' r fastlandet ble historie. Det samme gjalt "rapping" av båter for 
å komme over Skjernøysundet, enten man gjorde det selv eller andre 
hadde kommet en i "forkjøpet~ Og selvsakt var den faste forbindelsen 
av uvurderlig betydning for dem som hadde sitt daglige virke på 
fastlandet, og for dem som hadde behov for offentlige servicetjen
estpr som legebesøk og lignende. Den daglige båttransporten av folk 
som arbeidet innen håntverk og industri i Mandal gikk raskt over i 
historien, litt vemodig, men du verden for et fremskritt, fra en 
lang og ofte svært sur arbeidsdag, med vind og kulde og uberegnelig 
sjø i elvemunningen. 
Men den aller største betydningen brua hadde, var tilpasningen til 
et samfunn i utvikling, det såkalte "moderende samfunn~ Mye av opp
byggingen etter annen verdenskrig var unnagjort, og dagens velferd
samfunn begynte å ta form, på godt og vondt, privatbilisme, sentral
isering av skoleverk og mye, mye annet. Folk var ikke lenger til
fredse med det enkle samfunnet, man ville delta mer i den øvrige 
samfunnsutviklingen. Folketallet på øya var på vei ned, gjennomsn
ittalderen på vei opp. Flere og flere hus ble stående tomme, og 
svært få unge etablerte seg med nye hjem. øya var sakte i ferd med 

~ å bli et sommersted, slik vi har sett masse eksemplet på i vår nær
het. Nils Hald skrev i midten av SO-årende et dikt som illustrerer 
dette på en treffende og en tankevekkende måte. 

TOMME HUS 

Jeg sitter og hører på vindens sus 
som på bærer høstens toner. 
Den stryker kjølig langs tomme hus 
og bruser i trærenes kroner. 

Lodden og trist står den nye dag 
knugende mot min rute. 
Bølger brytes i skumhvitt jag 
mot båer og skjær der ute. 

Tom og øde er stuen her -
som bærer den sorgens tårer. 
Ingen sysler i huset mer -
borte er seil og årer. 

Ingen barn som i sorg og fryd \ 
møter en mor-mild stemme. 
Kun veggsme~en tikker sin tærende lyd i 
hvor ingen mere har hjemme. 

W;I> \~ u-\J 
øya høsten 1956 Skjernøysund Fors. neste side 
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Brua ga vår kjære Skjer nøy det tilskudd som skull e til for å utvik
le det liv skraftige lo ka l samf unn et vi har i dag. Ennå kan vi øns ke 
oss lys i f le re av de gamle hus, i tilegg til nye . Men utv i klingen 
har gått den rette veien . La oss forsatt utvikle vårt lokalsamfunn 
med dette fo r øyet , s lik at etter følge nd e slekter ser tloake på 
oss med takknemlighet. 

Evert Knu[sen. 

«Lindesnes» 
Fredag 15. juni 1979 -. 

Skjernøyposten for 
og om Skjernøy-folk 

- Hensikten med eksperimentet «Skjernøy
posten» er å forsøke å gi en positiv og nøktern 
skildring av hva som hender og skjer på vår 
~øy. Det er i første rekke de vanlige små lokale 
begivenheter vi vil forsøke å skildre, men 
selvsagt også de større fremskritt som skjer 
her hjemme. Men vi vil også forsøke å være et 
talerør for Skjernøyfolk og Skjernøy-interes
serte hvor de enn måtte befinne seg. Vi vil 
derfor - så langt det lar seg gjøre - forsøke å få 
med nyheter angående disse, - nyheter som 
vil interessere oss her hjemme. Altså, ny
heter om og for Skjernøyfolk nær og fjern. 

- Slik het det innledningsvis i første 
nummer av Skjernøyposten som ble 
distribuert til de mange hjem på øya og til 
flere andre interesserte på nyåret i 1969. 
Skjernøyposten har siden den gang 
gjennomgått flere forandringer, - men kan i 
dag feire sitt 10-årsjubilewn friskere enn 
noen gang. 40 8-10 siders «aviser» er kommet 

ut siden den spede starten - og samlet 
representerer de faktisk en historiebok for 
Skjernøya. Her er det blitt plass både til små 
og store begivenheter, - og man finner lett 
tilbake til fødsler, forlovelser, giftemål, 
fiskefangster, vind- og værrapporter osv. 

- Vi hadde snakket om å begynne med 
«Skjernøypostem> i lengere tid. Ja, vi 
diskuterte og planla så lenge at vi fant ut at 
noe måtte gjøres hvis et forsøk skulle bli 
gjort. Dermed satte vi i gang og Skjernøy
posten var et faktum. Det var mye 
forhåndsarbeide som måtte utføres og med 
fire nummer i året er det en god del av fritiden 
som nettopp har gått med til «å fylle» 
Skjernøyposten, forteller de tre initiativ
tagerne, Sigurd Aalvik, Georg Walvick og 
Håkon Karlsen. Bare et års tid senere kom 
fjerdemann i redaksjonsklubben med, nemlig 
Norvald Jensen. Sammen har de fire 
«spikret» Skjernøyposten sammen i alle 
disse årene. 

De første 5·6 nummerene men den var svært tungvint Kvinner har heller aldri 
sittet i avisens redaksjon . 
God hjelp har de fire som 
står bak a visen imidlertid 
hatt fra «det svake kjønn». 
bl.a. til å brette avisen 
sammen. putte den i konvo
lutter. stifting osv. Dessu· 
ten er de respektive hustruer 
med på den årlige rekefesten 
som redaksjonen unner seg. 
Det er det eneste utlegg man 
har i så måte .. men da gA.r det 
også med fem kilo reker. 

. av «Skjernøyposteru) ble å bruke . Dessuten ble 
trykt i Kristiansand. Etter resultatet slett ikke slik som 
ca. et og et halvt år fikk man man ønsket seg det skulle 
imidlertid råd til å gå til an· være. Her skal det også 
skaffeise aven stensil· sJ.!.:ytes inn at startkapitalen 
maskin som riktignok til «Skjernøyposten» i sin tid 
måtte sveives med hånd. ble lånt. .?-v Skjernøya Vel. 
Midlene til denne ble samlet ! Beløpet vr.r ... på kr. 200 og 
inn ved et Skjernøystevne i : ",is se ble betalt ti_Ib~ke etter 
USA og overskuddet som et snaut . å~ . U~v~.\{lmgen 
stevnet gav ble brukt til medf.,r!e lI~lldle~tld ~t man 
innkjøp av maskinen . Denne fIkk 1l:n!~d~mg ~ll å kJ" pe G?O 
gjorde tjeneste i flere år. - stensllma~,n~ l 1973. 
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Smånytt 
Kan hende lese tne vil merke en al
dri s~ liten forandring i trykk-

\

lllgC::n aV det te nummeret. Takket 
være velvillighet av SkjernOy Vel 
SOr.l har ~tet oss et lån pa kr 5000 
h3r vi gutt til iru\kj(5p aven 
brukt fotost a tmaskin som dette 

I nwnr~:e ret e r tryk t 1.&. Tilsammen 
mr:!u !,;. c lle v{:!'!'.K, A V ::) '.J.e ~ !,,; l ~ LH.1 ~f..l.! l <..: n 

j~ c a . kr. 10 . 000, s~ de t ha r ~rt 
et stort l oft for avisen. 

~ .. -_ ... -,. ..... : ... 

fra øya 
S::Ir:tti llig vil vi nevne at det el' 
~ i.l tt OH ; skilter i Skjernc'5ysun"';; 
det hvor maks fart for båter er 
5 k.'10j ). Det hnr ~rt overtredel_ 
c e r, r:len jevnt over blir skl1· . 
tene l'e~I-ektert.----

Og su Ol sck ble feiret·som for · 
":""' ':'. : r-.~: :~ ..... 4 ,...-· .. 1 ; "''''(,'''' 'Vf'~ T)" ., ... _ . 

s t ad. :;kolehu s . -_ :.. _ :.. ~ -- . 

Et nyt t huz er 'L~d cr oppJør&cl 
på Jrjrst:>.d. D" t er G00rc; o~ '1 i .:;_ 
die l/al vi c!t ~O'J s!':::.l by.:;ze i 
hei :>. pi ø ~t sid~ ll DV ridj n . hl 0 -
:ud: ~!1 h iX de t vært ;robJ. \.. ;::cr 
med . 1~0 !l ti l s l utt Gil-:.k kO:':'::æ1~:1 
,.101 på å :-:or sltudå t .:!re en klo:-l:l:
l ..:.:c:"\ i tl fj ut j . s jøen , f.lOt et ~ll ~ 
ny;) !'lus 5::::». b0 t ~.l e Qn t ilkob
lin~s~v~ift ~å kr. 2500 .-. Don
n u l~dni:1':'': a r nå ::om.~o t i 6~·nJ 
uvd A 1 0';30 . 
O;;s å i V .. "\.l vi!: or l~lorud(.cn et 
probl~w . Dett~ gjelder SiG'~d 
o~ Ol:lv Å.l\'i :, 50::! nå z;,!:cr for 

~;~ ~ ~~~ 1~1~~C.:~~~S~('.;~ ~~~~~~ ;:~~. 
på a.t ,,:. ];lo;:';;!:lvdnin<; s!:r.l l c\;;
gcs , Ulot ~t de ru'ldrQ hus oci så 
~~obl~r s ...:. .:; til lcd~i~~c::l . T:"l·· 
!:c':Jl i ':6s ('~v t;ift h...:: r blir k r . 
3000 .- f or nye hus og 2000 .-
f or do øvri ~c . M~n f prst L·lå 
det t;) bli beh:->n:1.l.:t i bystyr.:! t_ 

OrwU1en til at vi har investert i 
uenne ma s kin er at ue gamle sten
!>ilmaskiner er 0 vei ut og det er 
vanskel i g å skaffe deler, og ikke 
mi~st t i~g som er n6dvendig for 
tr'Y:<kingen, som stensiler og sve
rte . Og iiUe minst vil også foto
utati:'.::I skinen lette nrbeidet til 
es s ~om arl::eider rne<.l avi s en da 

Det b ·le JA1 for ncIIr.',eren satt opjl 
s~ilter som f orteller at veien 
Dyr s t~d - Skj e~_6ysund nå kun e~ 
Eanti-og s ykkel s ti. I fo rstniri~t~-.; 
Val' det litt problemer på Dyrst4 
d u s kil t ene ble satt oppe i gå ' .' 
~en. so;~ r egel i helgene var ,,~e Vi !;c.n ~l:'c. tl!.: .. r e El se ll cr~c (dct-
tlere biler ~om tok turen :run~ t"r til po s tnc.= Sigvc.l d B"rg~ ) 

hele ue t tld.kreveml(! arbeide t med 
~ skrive s t ensiler er b orte. Der
rned er trykkingen s~ mye enklere 
da vi kan trykke hvert enkelt ark 
etterhvert s om det er ferdigskre
vet. Og fordelen er ogs~ at vi na 

c o "!,iJ" med sin f or lov:J ls;; til Kjell 
Yrl, O~s(.l om ne t~ene. Na ble,.i.,~ .. Grosfjeld. 

slik (1 ~ bil/mc ma tte snu dero Hun driv;) r d.:. t f or øvrig i frie ør-
hvo!' det er noksb. trangt, og :·deJ f c.;:,.::t borte i Stc.vc.:'lgcr . 
b le e t veld ig bråk. N1i. er det"'; . Oti s;~ ]mn vi ønsl:e don f jer de 
rolig j.u. ~enne .. ve! stUbben, sA) rednin:;ss!u;yt.J-fCl.:ilie velkom2;':l 
d a t eJ' dellig a ga der. ---_ •. til øya. Det er Aud oG FIl t t er 

om Il" V l ikb k.k il bi ' le sønn, Peder. D.J kocmer fra V;;s-
~an ta inn bil~<.ler og tegninger, 

1> ni:. giÅr de t an il forantlr'e der en 
lni:. tte 6nske. Nå gi;.r '·<iet også an il 
sette inn reklame, !:len om dette 

l!flle r ,; har vi et ganSke SVak!tJ
. Steff0nsen !!led deres 10 mnd . go:n-

~ a v a en ': l gJo terålen o;; hc.r leid hUG h06 Ger-
noe r:wt:. i vinter. Ioa forsonrne mnn GC'.bri <i le ;:n. 
ble de t tatt oHlIllåling samme ' 
ned. i f .. Vi vc.r litt inn" på været i vi :,t~r 
. . gr:ault:: errie or grunnerB~ ,~ o.; d.J t h= da o;:sså v=t cn.:!stå-
n l ng. rlukken v i l bli rettet ~J':"';;~ enile. :1on b:n·.J for å vise :It dc,-, vil bli gjort h(5rer fr r:tmti uen til. 

For I> finansiere maskinen ser vi 
oss nadt til å 6ke kontigenten en 
' smule , og vi er cgnå villig til å 
11.ta oss tryJr.king nV forskjellige 
ting som folk må.tte (5n"ke, mot kr. 
l,- : pr.'~ ark. . så vil .vi .. h~pe at ,den
Ine rna nkinen vil gi oss mye glede 

og l c f te t i bunnen og det v~~ i!d::~ t otc.l t h3dåc Gl elJt ose, [,c.'~ 
en b C! ty~elig skjæring }Jå top~~ V!-nteN~ eo t ilte: rt lite G~ci' ~ .~ . 

. i ti d~n fr.Æ!!QY_eIL ... ---- _ 

~M~ . "iTT . ViIllTn:L '" 
50::1 kj-:nt hnr att vært f or"slått 
t·l\lUI>~n r cnoVc.:;j o,l i hel ~ kOll."'lunen, 
I:I~n de Vill~ r"rst høre utto.lels .!r 
fro. da for8!' l clli ~.:l V .:ll-foreninJ tlr . 
P.~r på øye. h:.M~ d.:: møt.J d.::n 15 . 
d ~ 5. ;;led d ~t N s1ll t ot c.t de L\e d 
4; DOt 5 st~::I!lcr vedto!, å ~å e ot 
tvunGen re,lOvO.sjoa_ Det vill" j o 
o så v,JrC litt :IV ~t probl ilc :or 
~~:,Jl to å få fl"~t\:t søppcl \; t 
fr:l!il til hovvd\·ei, SOr.Jaler og vin
t"r . Slik v~r at~ngen i de c.ll .Jr 
fl ~st0 ::retscr, b~.rc et p~ .;;ikJ.: 
i r-"l ::or dvt. !:om unc;\ hU" .foreløbiG 
t::tt dette til ! r.l;c 0(; vil i kke 

r~~ Cn.."'1.0'ClfDTil orJni:1:~n 1 d CrulO OD;
~:l.I~ . 

Ik: ~ i vi,.ter i ;; j :n er';)eid"t ) å 
":a.Jr .:;yl t vei G:l" ( S] ;j ~r:lllyeund 'Jr\! -
?:7':t~CV\;~.:~ ). :. ~~ .. bub7::=~ 1 f ;:r . \ _ .• " .... r, _ ... 1, U..:. "t .. s. "", ,,, ,,~ :lY CL .... 5 11· .. · .. • 

ryddin.:;ell slu!:te ~ll~ pC)ni;cr so·:: 
v:xr sc.tt e.v tn veiutbcdr i n:; . 
Vcd de ~~pcrli~~ c.=~cid siorhold i 
vinter, ~ de fått O'fJ :IV ::rbei-· 
det U;LC- . Vei,,:l "r blitt .,a del 
bredere, spul.cl t i tv-in:;en" o;; 
lillers i b0dre at:-.1d. Vi får halla 
(!t de k ::.,. E;jlilre ac;; ilc.It r,rditie 
i vinter, sli:' ~t den l:IUli(;ens k~l 
bli c.efal t;:rt til sowmcr~ll 
Også på Y tro l!'crcstnd fONe'= d;; t 

. vei::rbeide. D"t er d,m ~:1.'llC vei.Jn 
fra bussholdcpl:'lssc!l 06 ut til 
Torseir ik:r,;;a som blir utbecr(:t 
og gjort bredere. For A. få bNdde 
noit måtto) dt; t:l "t pOl' mct-:r :lV 
sIJrend;,n cv Alf, Sclveaens :C~es. 
Os tvere ove:>: for hans hua - eat 
Stanley Wath .. lø - er do Gått et · 
stykko i::..'l 1 fjellot. Del J:I! o~aA. 
fJer:1e bislQo;ot hoa Johl:.n Kr1stinn
son. ioA:en her lur Johon tidl1,;vro 
ln.:;et et nytt t11bY~G til hus.:.t 
11 tt lon,::.::ro frQ vu1c:!. Ve1c.rbc1-
d.::t toreaår 1· lI:ollll:lunal rool1. 
Erl1~ Joneson h3r f4tt ~ bit. 
D~t er .m 21 fots Apan !1altcrblt 
;:led en 6 heator. &~b d1oaol. Den 
hu fått =vnot . Il Pea tue " . . 
E~if J~_cobe.::n d~~a 1 vintor on 
torsk : .. )å 27 kol. pA ric;lo 1 byt
stua. Det or sl vidt v1tea den 
stlratø torall: aOID or t:ltt pl våre 
kQJ1tor. Rool11 bodro? 

J :l Su fu.r en håpe og se om no~ " . .. lilliTIedslaftet f :;:b!: / -.:y:-.rs. 
vil ~kJe.--:-- VIiI~"N .9/ 

PÅ 
Som. ·alle Skjemøypostens lesere 
vet så eier ytre Farestad 2/3 
av øya Ryvingen. Men varden på 
Ryvingen eies av Fyrvesenet. Den 
ble satt opp i 1832 og står på 
leid grunn, og har gjort det inn
til i år. Nå har folk på Ytre 
Farestad fått henvendelse fra 
Fyrvesenet om at ~e ønsker å 
kjøpe grunnen varden står på for 
kr. 140.-. At Fyr v·es-enet nå ø~s
ker å innløse e~len skyldes 
nok at staten i disse dager fo
retar en. viss rasjonalisering 
av saker og ting den har i '.·~rt 
vidstrakte land. 
Her kommer bl-a. inn tusenvis av 
ringrettighetcr SOll dQt. betales 
noen få kr. pr. år for, men som 
jo skaper et veldig eks.traarbeide 
med å betale ut: 
Men varden på .Ryvingen står alt
så på leid grunn, og det var den
ne vi skulle se. 11 tt på. Kontrakt
ten me4 Farestadfolk ble gjort i 
182,5 og lyder slik: . . . 
Vi underskrevenq Fred·ri~ Chris;'· 
toffer Gedde og .jeg, Salve Ras
mussen Fare:;lta.d og eyer.Q af øan 
Ryvingcn erkjenner herved å være 
ove.renskommqt 9m fzlgende I Jeg 
Salve Rasmussen Farestad af Hal
så sogn .og ·medundarskrevne eiore 
overlader herved f9r oss og ef
terkommere eiere, en pledt på . 
dot høieste punkt af denna øen 
.af 12 .alen i gjennemsnitt eller 
opvnrdo til ~t onsetto et søo
mærko,ligesom vi og overlader · 
fri ad~~g fra strandon til byg
ningsstedet for femclto merkes 

RyviNGEN 
opsættelse og fremtidige ved
likehold. Hvorimot jeg, Fredrik 
Christoffer Gedde ha·r undor
skriver på sta~cns vegne og of ter 
dertil given fuldmakt fra den 
nevnte eyere ar øen, en drlig 
leye nI' 60 skilli~ - siger 
tresinds"t;)ve .e'~ill1ng spesis 
for førmeldt søemerkes kongo
lige non-·):a regjerings. marine
depart~~~~t tilstår for anbring
else og fremtidi~e vedlikehold 
på efternevnte fjell. Dette til 
bekreftelse haver vi med våre 
underskrifter ·og vitterligheds
mend forkynt. 
Ryvingen pr. Mandal den 2,5. julie 
182,5. Fredrik Christoffor Gedde, 
Salve Rasmussen, Evert Gundersen . 

- De· ~o sistnevnte med påholdGn 
penn. Gedde var havne-, k!ln~l-
og fyrinspektør og den øv.erste 
for fyrvesenet dengang. For der 
v~r ingen fyrdirektør da. Denne 
stilling ble ·først opprettet i 
1842 • . Som det vil ses!'lV det 
forannevnte så var leien .60" skil
ling pr. år den gang. ,D.v.s. 1/2 
spesidaler. Fra .l/l 1877 ble 
pengebanevnelson fo~dret til 
kro~er • . En spesidale~ . blo s~tt 
til kr. 4.- Altså ble leien 
~r. : . 2.- og det ·har folk på ytre 
Farestad mott~tt . til og med i 
Ar. Kontrakt~n ståruforo.ndret. 
Men nå vil altså staten innløse 
grunnen som varden står på, en 
gang for alle mod kr.. 140. -. 
Kontrakten bla inngått i 182,5, 
men først i 1832 stod varden 
ferdig. Det tqk altså 7 år -for 
varden ble bygget. Kan det skyl
des at der egentlIg skulle ha 
v:ert oppført et fyr på Ryvingen 
i de tr, p! sammo tid som Oksøy 
fyr ble bygget. Men 54 ble Oksøy 
lyr dyrere -Itin beregnet, så der 
ble ingen tir på Ryvingen den . 
gang, bare dette sjømerket. Først 
i 1867 ble §t første fyr pA 
Ryvingen sa opp, men det er en 
annen histo e. . 

-
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