
   

 

- ORGAN FOR SKJERNØYFOLK UTE OG HJEMME - 

Nr. 2                         Vår/sommer 2018                            50. årg. 

17. MAI 

17. mai-feiringen på Skjernøya gikk av stabelen i strålende sol og nærmest med sommertemperatur!     

Tradisjonen tro startet vi med tog fra Kapellet til Ytre Farestad og tilbake til Kapellet. Mange store og små 

hadde stilt opp!  

Årets 17. mai-taler var vel-lederen selv, Henrik Strømberg, etterfulgt av gudstjeneste inne på Kapellet.  

Kafeen på Grendehuset hadde salg av nygrillede hamburgere og pølser, kaker, is og brus. Utenfor var det 

aktiviteter for store og små. De frivillige gjorde en kjempeinnsats!  

Da arrangementet på Grendehuset var vel gjennomført og vinnere kåret, fortsatte feiringen på kapellet med 

fiskesuppe og filmvisning.  

Takk for nok en fin 17. mai på vår herlige øy!                                 Mariell 
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Skjernøyposten 
- ORGAN FOR SKJERNØYFOLK 

UTE OG HJEMME - 

I redaksjonen: 

Evert Knutsen            mob: 416 68 949 

Janne Knutsen             mob: 915 49 971 

Rita Dyrstad               mob: 415 56 866 

Siren Salthaug            mob: 954 45 745  

Eivind Syvertsen          mob: 913 66 994 

Geir Larsen    mob: 928 10 207 

Mariell C. Birkemo   mob: 994 14 944 
 

E-postadresser: 

Evert:                     evert@hotproducts.no 

Janne:                knutsen.juvik@online.no 

Rita:                          post@ryvingenfyr.no 

Siren:               siren.salthaug@gmail.com 

Eivind:       Eivind.Syvertsen@egeland.no 

Geir:                             geir.larsen@vaf.no 

Mariell:             mmcbirkemo@gmail.com 

 

 

Bankgirokonto: 7877.06.62604 

Internettadressen til Skjernøyposten er: 
www.skjernoyposten.no 

 E-postadresse: skjernoyposten@ gmail.com 

 

Adresseforandringer meldes til  

Evert Knutsen, Skjernøyveien 254,  

4516 Mandal 

 

Kontakt USA: 

Morgan Hansen 
Box 549, Annandale N.J. 
08801 USA 
Cell phone: 908-693-7626 
Mail: mrmorganh@hotmail.com 

Abonnementspris pr. år kr 150,- USA $20 

Fiskenytt 

En sommer står for døren med båtliv og fisking. Makrellen meldte seg 
allerede i månedsskiftet april/mai. Det var helst på garn de første 
fangstene ble tatt. Men det meldes også om fangster på harpe. Makrell-
bestanden har hatt en meget positiv utvikling de siste år. 

Sverre Gunnar Syvertsen starter om 
kort tid opp med dorging etter      
makrell til det lokale markedet i   
Mandal. Makrell og rabarbrasuppe er 
ikke det samme vårtegnet som det 
tradisjonelt har vært for mange, så 
lokalmarkedet for makrell er redusert 
betydelig. 

Undertegnede fikk for noen dager 
siden ikke mindre enn 5 fjesinger på 
makrellgarnet på Kirkevika. Disse er 

ikke å spøke med, da stikk medfører 
store smerter, det er den første rygg-
finnen og finnene på siden av hodet 
hvor giften sitter. Og man skal være 
svært forsiktig når man tar den av  
kroken eller ut av garnet. Den er lett 
kjennelig med sin spesielle fargeprakt. 

En del har startet med krabbeteiner, og 
det er flust med krabber, men kvaliteten er dårlig, kun noen av de 
minste er brukbare. I år er det nye bestemmelser når det gjelder     
krabbefiske. Dette innebærer at også fritidsfiskere kan fiske på alle 
dyp, og ikke må begrense fisket til minstedybde 25 meter. Vi får håpe 
at de fleste respekterer fredningsbestemmelsene for hummer. 

Nytt av året er også at det er forbudt for fritidsfiskere å fiske med 
bunngarn grunnere enn 25 meter fra 1. juni til 15. august. Kontrollen er 
forholdsvis minimal, men blir man tatt, vanker det en klekkelig bot. 

Torsk er det lite av, og vinterfisket i år var magert. Noe lyr har det vært 
på garn og dorg, men ikke det store. For de få som fisker sild har det 
vært bra fiske, men det er med silda som makrellen, konsumet lokalt er 
svært begrenset, så omsetningen er vanskelig. 

Flere som dorger etter sjøørret, eller «blege» som det heter lokalt,   
klager over lite fisk 

Fiske etter leppefisk starter 17. juli i år, og er et viktig fiske for mange 
kystfiskere. Leppefisken er fremdeles det viktigste middelet som finnes 
mot lakselus i oppdrettsnæringen, en masse andre metoder er og blir 
utprøvd, men til nå har de ikke virket i lengden. 

Rekefiskerne må i år forholde seg til mindre kvoter enn i 2017, så da 
må vi regne med høyere priser, de er allerede på vei opp. 

Fiske etter ål er i utgangspunktet forbudt, men det har pågått et prøve-
fiske i begrenset omfang de siste to år, og fiskere kan søke om å delta i 
dette fisket. Problemet er at det er forbud mot eksport til EU-land så 
omsetningen er problemet her. Landene på kontinentet med Danmark i 
spissen representerer det vesentlige markedet for norsk ål. Innenlands-
markedet for ål er svært begrenset. Bestanden av ål er meget god, og 
det er til sine tider svært mye ål i ruser og teiner som brukes til fiske 
etter leppefisk. 

Om ikke lenge starter laksefisket med kilenot, og redaksjonen har fått 
tilbakemelding på at de fleste som fisket i fjor, også vil delta i år. 

Vi ønsker alle en god fiskesommer, og ser fram til fine bilder av store 
fangster. 

I forrige nummer skrev vi at ingen fiskere fra Skjernøy deltok i årets 
lofotfiske, dette var feil, Tom Inge Dyrstad var med som mannskap på 
et fartøy fra Kleven. Vi beklager glippen. 

Evert Knutsen 

     

mailto:evert@hotproducts.no
mailto:knutsen.juvik@online.no
mailto:post@ryvingen.no
mailto:siren.salthaug@gmail.com
http://www.skjernoyposten.no/
mailto:skjernoyposten@gmail.no
mailto:mrmorganh@hotmail.com


 4 

Portrettet 
 
Sverre Ophaug født i1971 på Sotra utenfor   
Bergen, flyttet til Skjernøya i november 2017. 
Fra første gangen dette huset ble lagt ut for salg 
var Sverre interessert i det. Men det ble altså 
ikke noe kjøp før i 2017. Etter en del oppussing 
flyttet han inn sammen med sine nærmeste -  
kona Sissel og de to jentene sine – Camilla (18 
år) og Martine (20 år). Kona, Sissel, jobber i 
Imekollen barnehage, mens jentene studerer.  
Allerede nå sier jentene at de aldri vil bo noe 
annet sted, og det er spesielt at barn i denne   
alderen synes det er så stas å flytte fra bynære 
strøk ut til en øy i havgapet. «Av alle steder 
hvor vi har vært og kikket på hus er dette den 
fineste plassen av alle. Vi har vært veldig       
heldige som fikk kjøpt dette stedet.» 
 
Så langt har Sverre bare gode ord å si om     
plassen de har valgt å slå seg ned på. I forkant ble Sverre advart om at det ikke var lett å flytte til Skjernøya 
da det var et lite inkluderende miljø her. "Dette er ikke en erfaring jeg sitter med i det hele tatt. 
Vi er strålende fornøyd med måten vi har blitt tatt i mot her ute!» 
Før han kjøpte huset var det titt og ofte at han i uvær kjørte ut til Skjernøya og stoppet bilen på toppen av 
«Nybrådet» for å se på uværet. Dette har fascinert ham i alle år. Litt artig er det når han forteller at han sto 
her den dagen hyttetaket løftet seg fra hytta på toppen her. Til å begynne med løftet det seg litt et par tre 
ganger før det tok helt av. Det var nok et utrolig syn. Han klarte selv så vidt å stå oppreist i denne vinden. 
Så her var det krefter i sving.  
 
Sverre har 3-årig handelsskole (for dem som ennå vet hva dette er…) Etter den tid gikk han rett i jobb hos 
sin far, på "Mannen" som de fleste kjenner til. Ca. 20 år drev han i denne bransjen før han fant ut at det 
kanskje var kjøp og salg av eiendom han virkelig brant for. Sverre kjøpte sin første bygård i 2000, og her 
var det flere leiligheter. Så har han sakte men sikkert bygget seg opp til i dag å kunne livnære seg veldig 
greit av denne virksomheten. Kjøp og salg pluss utleie av både næringsbygg og leiligheter. Så han fungerer 
også som en slags vaktmester i alle sine bygg. Skal det bli penger av dette kan han ikke leie inn folk til alt 
som måtte skje. Så han må være en såkalt «handyman» i tillegg. Han forteller om flere prosjekter som han 
har «på gang», men som ennå ikke helt er avklart. Det blir spennende å følge med på utviklingen til Sverre 
framover. Kanskje blir det flere innslag i Skjernøyposten om «kremmeren» i Valvika. For kremmer, det er 
han virkelig. Det er i alle fall mitt inntrykk etter vår samtale denne dagen.  
 
Sverre er en friluftsmann med mange interesser. Trening og kanskje spesielt sykling ligger ham nært. Han 
er veldig glad i å sykle og er fast spinning-instruktør hver tirsdag ved Mandal Treningssenter. Dette har han 
holdt på med i ca. 5 år og stortrives med dette. Han liker også veldig godt å gå på lange spaserturer i skog 
og mark. «Naturen er flott på øya og det er så mange turmuligheter rett utenfor stuedøra». I tillegg elsker 
han å fiske, og blir ofte forundret over lokale som sier at «fiske er de lei av». «Det må da være den beste 
rekreasjonen som finnes?» 
 
Når det gjelder ting Sverre savner på øya vår er det en liten landhandel. «Det skulle absolutt vært en liten 
landhandel på øya. Men forstår jo at det må gjøres på en måte hvor folk støtter opp om butikken da den  
ellers sikkert ikke har livets rett. Hva med å lage et andelslag hvor beboerne er medeiere i butikken?».  
Nå ser jeg at kremmeren våkner til liv igjen og har mange ideer for hvordan noe slikt kunne blitt en realitet. 
 
                           Geir  
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Barneforeningen 
Denne flotte gjengen har annenhver mandag  kommet sammen og laget forskjellige ting. Onsdag 2. mai 
hadde Barneforeningen utlodning  på Kapellet. Utlodningen fikk inn 20.000 kr, og alt ble sendt til          
Utdanning i India, som også bekjemper menneskehandel.       Åse-Karin H. Aanensen 

Fra venstre Karoline Strømberg, Eline Greipsland, Kine Aanensen, Kajsa Jenssen Lea, Maya Bentsen, Erik 
Svindland, Olaug Gesine Aanensen, Sunniva Dyrstad, Kaia Nilsen, Julie Jenssen, Elvira Celin Jenssen, og 
Aleksandra Jenssen.  
 

Årsmøte Skjernøy vel 2018 

Tid og sted: Torsdag 26.04.18 på Grendehuset, Skjernøy.  

Tilstede: Ca. 25-30 personer, fra styret: Henrik Strømberg,  Anders D. Solvang, Ronny Pedersen og Kåre 
Birkemo (vara)  

Møteleder: Henrik Strømberg  

Referent: Anders D. Solvang 

1. Gjennomgang av regnskap: 

Hva skal pengene brukes til?  
Vindu på grendehuset må repareres   
Få pris for arbeidet av fagfolk   
Kulturminnefondet, sjekk om mulig støtte til grendehuset  

2.  Skjernøydagen i fare? Mange villig til å hjelpe, men ingen til å ta styringen. Mangler foreløpig komite. 

Skal noe gjøres annerledes? 
Forslag om at styret i velet må spørre rundt 3 personer direkte om de vil være med i Skjernøydag-
komiteen.  

3.Velet (spesielt Henrik) har jobbet mye med å få sykkelvei ved den ”nye” veien ved Brennevinsmyra 

4. Dårlig vei rundt Skjernøy, spesielt fra broa og til kapellet. 

Oppfordrer til å melde klage på veien på øya til fiksgatami.no (legges ut på Skjernøysiden på Facebook) 
 

5. Må gjøre noe med vedtektene angående det å ha en fra hver gård i styret.  
 

6. Neste år må det henges opp lapper i oppslagstavler når det innkalles til årsmøte. 
 

7. Sverre Ophaug ble valgt inn i styret. Ronny Pedersen går ut av styret etter 6-7år. 

 
26.04.2018    Anders D. Solvang 
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SKJERNØYBOKA 

 

Nå nærmer vi oss ferdigstillelse av ”årets bok”, som planlegges å være ferdig i god tid før julehandelen. 
Tittelen er klar: 

 

SKJERNØY 

Et glimt inn i Norges sydligste øysamfunn. 

1918 – 2018 

 

Det blir omslagsbilde med motiv fra Skjernøysund. 

 

Boka omhandler livet og utviklingen på øya i de siste hundre år, og streifer inn på de fleste områder, vi 
nevner hovedinndelingen: 

 

Om Skjernøy 

Skjernøy som lokalsamfunn 

Kommunikasjonsutvikling 

Fiske, fangst og jakt 

Havet som nabo 

Gårdene og gårdsdrift 

Sysselsetting 

Barns og unges oppvekst 

Foreningsliv 

Kvinnens plass i øysamfunnet 

Da krigen kom til øya 

Jul og julefeiring 

 

 

Arbeidet er utført i regi av Skjernøy Historielag av en egen bokgruppe som har bestått av syv personer. Alt 
arbeid er utført på dugnad uten noen økonomisk godtgjørelse, og det er arbeidet minst i 300 timer på hver i 
bokgruppen, lederne Herbjørn Pedersen og Nina Bentsen utvilsomt atskillig mer. I tillegg har vi hatt hjelp 
av flere profesjonelle, Kirsten Hemmer har rettet alle tekster og veiledet i oppsett, Dag Hunstad har gitt 
mange gode råd og vink om hva vi skal gjøre og ikke gjøre. Begge disse har tilknytning til Skjernøy     
gjennom fritidsbolig. 

Carl Erik Kilander har vært vår profesjonelle fotograf, Tor Jørund Pedersen, sønn til Herbjørn har           
digitalisert de aller fleste bilder. Alle disse har jobbet helt gratis. 

 

Dette er en bok for alle med en eller annen tilknytning til Skjernøy, for dagens og for framtidige             
generasjoner. Vi kommer tilbake med pris og annen informasjon i neste nummer. 

 

For bokgruppen 

Evert Knutsen 

Bokgruppa: Fra venstre: Knut B. Knutsen, Nina Bentsen, Rita Dyrstad, Evert Knutsen, 
Sigurd Aalvik og Herbjørn Pedersen. Svein Berge var ikke til stede. 
Foto: Carl Erik Kilander 
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Dette innlegget ble ikke med i forrige nummer av posten, men her er det: 

 

Historielagets Julefest 15 januar 2018 
Det er klarvær, stille og fint  og -2 kuldegrader og skumringstid når vi samles på Dyrstad 
gamle skolehus til julefest denne søndagen i januar. De fleste er nok ferdig med jula,     
torsken og ribba er fortært og pungen e mest tom for penger (som vi synger i sangen).       
Vi var nok noe færre i år med ca. 35, men stemningen er god i den gamle stuen, enkelheten, 
den spesielle stauren med einergreiner som er pyntet som i gamle dager med stearinlys gjør 
noe med oss litt oppi årene....... Vi synger noen sanger før Therese Aanensen leser "Nissen 
er våken" for oss av Astrid Lindgren, assistert av Olaug Gesine H. Aanensen 7 år som viser 
bilder til.  Hjemmebakte boller, esser og kringle, kakao, kaffe og brus er menyen. Tegne på 
duken er det også lov til for store og små... før vi må rydde plass. Så går vi rundt om en 
enerbærbusk, og om det ikke var stinn brakke, så klarte vi jommen å få våkna nissen! Det 
magiske øyeblikk når det banker på loftet og takluken åpner seg..... «å ja, e ska si han våkna 
te liv», så glad for å kjenne varmen og hver eneste gjest på denne fest.... Det er blitt mørkt 
ute når nissen sier «god natt» og vi hjem igjen skal gå. Men i måneskinn og gamleveien til 
Dyrstad opplyst med fakler, finner alle veien. Og stillheten kan igjen senke  seg når vi  låser 
døren til skolehuset...Takk til hver en gjest som gjør dette til en spesiell fest...  
Takk til gode hjelpere.                                     
For Historielaget  
Arnt Otto og Åse-Karin Aanensen.  
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Gjerding på Dyrstad 

På tur til Dyrstad traff vi på Karl Otto og Arnt Otto Aanensen som jobbet med porten ved Grushåla , hvor 

en kan ta turen rundt Skanes, eller gå opp til Navnesteinen. Det er gjort en formidabel jobb med gjerding, 

for villsauene som kommer til høsten skal helst holde seg innenfor. De får god plass å boltre seg på, så det 

burde ikke være nødvendig å prøve å hoppe over.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Karl Otto på egen traktor ved Grushåla       Gjerde og grind ved Torvmyra 
 
 
 
I skrivende stund er området okkupert av disse flotte kyrne og kalvene, samt Camilla Dyrstad sine 3 hester 
og 8 tamsauer. De er på sommerbeite. 
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KRIGSSEILER HÅKON KARLSEN   

Håkon Karlsen ble født 7. mai 1922og vokste opp på Rosnes, Skjernøy. Han reiste første gang ut til sjøs i 
august 1939 med kjøleskipet «Mosfruit» fra Farsund. Den 9. april 1940 lå «Mosfruit» i New York og ble 
senere satt inn i fart på England. På grunn av god fart seilte de som regel alene, og lasten besto gjerne av 
frosset kjøtt, hermetikk etc. I mars 1942 mønstret Håkon av og meldte seg til tjeneste i Den Norske Marine. 
Han utdannet seg til skytter i handelsflåten i Camp Norway - Lunnenburg - Canada. Fram til årsskiftet 
1944-45 seilte han som skytter/matros med følgende skip. «Dagrun»- en stykkgodsbåt fra Oslo, «Torborg»-
tankskip fra Farsund, og stykkgodsbåten «Cypria» fra Bergen. Farten var da stort sett på Afrika, Suez og 
Middelhavet. 

Lasten var gjerne krigsmateriell og forsyninger, med tanks og fly som dekkslast. Bomber og granater hadde 
de også i lasten. «Jeg var heldig hele krigen», uttalte Håkon senere i livet, «jeg slapp torpedering og      
bombing, men selvsagt var påkjenningen stor, usikkerheten var der hele tiden». 

I Afrika fikk Håkon dysenteri, og lå tre uker på et militært hospital inne i ørkenen. I januar 1945 kom     
Håkon om bord i «Dreggen», en sildesnurper som var ferdig bygget i Norge 1944. På prøveturen dro den 
like godt over til England, og der ble den overtatt av Den Norske Marine. Håkon kom hjem 18.mai 1945. 
Hele følgende sommer og høst seilte han mellom Norge og England. De fraktet hjem utstyr som den norske 
administrasjonen hadde hatt i England under krigen. 

Av hyggelige minner, forteller Håkon at han fikk besøkt sin bror Karl Karlsen i Amerika, før Karl kom 
med i U.S. Army. Han fikk også besøkt sin tante og onkel som hadde farm i Wisconsin. Gjennom Røde 
Kors fikk han et par brev hjemmefra, før Amerika kom med i krigen. De hjemme på Rosnes hørte ikke noe 
fra ham. Krigen satte en stopper for det. Da krigen var over tok Håkon styrmannsskolen i 1946, og skipper-
skolen året etter. Han seilte fram til 1962. Håkon giftet seg med Aslaug f. Berge. De fikk sønnene Fred  
Roger og Kai Steinar. Siden hen jobbet han i norsk fyrvesen frem til 1989.                                                    
I 21år var han ansatt på Ryvingen fyr. 

Håkon døde 29.april 2017. 

 

Håkon var aktiv med i organisasjon-/foreningsliv og 
div. på Skjernøy. Her ser vi ham helt til høyre i    
bildet sammen med f.v. Sigurd Aalvik, Norvald   
Jenssen og Georg Walvick, som sammen driftet 
Skjernøyposten i mange år. 

 

                         M/S «Dagrun»        M/T «Torborg» 
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                     Lobbeliden  

                               -Skjernøypostens egne barneside- 

 

      

Gåte: 

Vet du hvorfor de tre små grisene rømte hjemmefra?  

(svar på bunnen av siden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er du i nærheten av et vann i sommer, kan du prøve deg på å lage en morsom ballongbåt. Bare husk at det 
er viktig å ta med seg båten hjem igjen, ballonger og annen søppel hører ikke hjemme i havet! 

 

 

 

 

  Svar på gåte: Moren var et svin 
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RYVINGEN FYRSTASJON 150 ÅRS JUBILEUM 

KOM OG BLI MED PÅ FEIRINGEN LØRDAG 16.JUNI 2018 

  

Ryvingens Venner inviterer til markering av at Ryvingen Fyr har vært i drift i 150 år.  
 
Dersom du ønsker transport må dette meldes per sms til 915 74 417 
 
Selve arrangementet starter på fyret kl.12.00 med transport fra Fiskelaget med Mandal Motorbåtforening 
kl.11.00! 
 
Det blir underholdning med musikk og utstilling med Ragin Wenk-wolff. Og historiefortelling om livet på 
fyret med flere som bodde på fyret som barn. Fortelling om Skoleprosjektet med Nils Reidar Christensen. 
Det blir skattejakt og minikurs i tauspleising.  
Og ikke minst det blir servering av fiskesuppe.    (se ryvingensvenner.no for mer info)  

  

Det første fyrlyset på Ryvingen ble tent 20.oktober 1867. Lyskilden besto av en fyrlykt som sto på taket av 
fyrboligen. Den ble fyrt med olje. Da dette lyset ble for svakt ble det i 1897 oppført et fyrtårn på             
19,5 meter. Lyset i tårnet ble tent, og det var den gang det nest sterkeste fyrlys i verden. 

  

Ryvingen fyrstasjon har dermed en lang historie, den kan du lese om i boka om Ryvingen fyr som ble gitt 
ut i 2012 av Rita Tove Dyrstad og Kai-Wilhelm Nessler. Flere skjernøyfolk har hatt sitt arbeid på Ryving-
en. Andreas Dyrstad, Egil Jacobsen, Håkon Karlsen, Thorkild Dyrstad for å nevne noen. Skjernøyfolk har 
et spesielt forhold til fyret. Fyret ble avbemannet i 2002. Mandal kommune, Fylkeskommunen, Kystverket 
og Ryvingens venner overtok sammen den videre driften. Slik var det frem til 2017. Da bestemte Mandal 
kommune og Fylkeskommunen seg for å trekke seg ut, av økonomiske årsaker. Ryvingens Venner og  
Kystverket samarbeider om driften i dag. Flere av medlemmene i Ryvingens Venner er fra Skjernøy,     
Herbjørn Pedersen, Rita Tove Dyrstad, Carl Erik Kilander, Kurt Dyrstad, Betty Hagen, Grete Toresen 
m.fl.  har lagt ned et godt stykke arbeid for at Ryvingen fyrstasjon er blitt det den er i dag. All honnør til 
Ryvingens Venner for en flott innsats for bevaring av fyrstasjonen.  

Så kom og vær med i feiringen. Programmet passer for store og små.       Siren  

 

 

http://ryvingensvenner.no


 12 

Tur til Haydom 

Jambo! (Hei) 

Lilli Ann Aanensen arrangerte i mars tur til Haydom i Tanzania, og jeg var så heldig at jeg fikk være med! 

Etter en lang flytur møtte Lilli Ann oss, 16 spente damer og herrer, på Kilimanjaro flyplass. Temperaturen 

var nydelig, 20-25 grader, og en behagelig overgang fra -6 grader, holke og snøfokk fra øst. 

Vi ankom Haydom neste kveld, etter overnatting i Arusha og biltur på 

ca. 25-30 mil med ymse veistandarder. Vi var til tider engstelige for at 

nyrer og tannfyllinger skulle riste løs. Vi kjørte gjennom Masai-land, 

med deres hytter av leire med stråtak, og gutter og menn som med sine 

staver gjette på større og mindre flokker av kyr og/eller geiter. Guttene 

gikk i fillete og møkkete klær, og på beina hadde de sandaler laget av 

bildekk, og reimene over fotbladet var av oppstrimlede bildekk! Det er 

mye fattigdom, men de smiler sine nydelige hvite smil, selv om de 

mangler mye som vi tar som en selvfølge; rent vann og dopapir, for å 

nevne noe. Utenfor Haydoms murer var de fleste doene et hull i gulvet, 

med ei bøtte vann til å skylle ned med. Dopapir måtte vi ha med oss. 

På Haydom ble vi møtt av et kor som ønsket oss velkommen med flott 

sang og dans. 

Vi overnattet to og to i enkle rom med enda enklere dusj/bad, men sengene er gode, og myggnettingen vir-

ker mot edderkopper, småfluer/mygg, gresshopper o.l. Vi sovnet til lyden av hyenehyl, og våknet av hane-

gal.  

Neste dag tok vi ut penger fra minibanken, og følte oss søkkrike resten av tiden. 40 kroner er 10 000 Tan-

zanianske shilling, så det ble noen hundre tusen! 

Jeg trodde at sykehuset i Haydom var ei lita bu ute i bushen, men der tok jeg skammelig feil. Det er et 

enormt, inngjerdet område, med sykehus, sykepleierskole, poliklinikk, fødestue, forskning etc. Ca. 600 ar-

beider der, og 250 pasienter var innlagt/innom til enhver tid. De pårørende må «passe» sine, med mat etc. 

De som ikke har penger å betale med gir sin arbeidskraft til sykehuset, i form av hagearbeid og annet fore-

fallende arbeid. 

Haydom by (utenfor murene) har siden 2005 økt fra 3000 innbyggere til 30 000 nå.  

Dr. Olsen og Mama Kari har gjort et enormt arbeid i Haydom og omegn, og dr. Olsen var også byplanleg-

ger – politistasjon, rådhus, ungdomsskole, hvordan gatene skulle ligge osv. Jeg er dypt imponert over hva 

de har utrettet, og også over Lilli Ann, som viderefører arbeidet i deres ånd. Hun har siden 2005 vært Man-

dal kommunes representant i Haydom, med hovedansvar for byutvikling. Hun sto bak byggingen av politi-

stasjonen, f.eks. Og nå er det vannforsyning til byen som er hovedpro-

sjekt. Hun har stått bak bygging av ei bro konstruert for å tåle vannmas-

sene som kommer med ujevne mellomrom. Den kalles nå Lilys bro. 

Lilli Ann jobber også på sykehuset når hun er der, og hun og hennes 

gode assistent Mansweta besøker 29 mor/barn-stasjoner rundt i omeg-

nen. Noen steder er så langt unna at de må bruke fly. Og jungeltelegra-

fen virker, bokstavelig talt, kvinner og barn går kilometervis for å kom-

me fram til disse stasjonene for måling, veiing og vaksinering av barn, 

og oppfølging av gravide. Samt opplysning – f.eks. viktigheten av å ko-

ke vann før matlaging, og annen viktig informasjon. Vi fikk være med 

på en stasjon ute i bushen, og det var en enestående opplevelse. Vekten 

for veiing av barna hang ute, i et tre, og barna ble løftet opp i seler og 

hengt på vekta. 

Overalt hvor vi var i byen kjenner alle Lilli Ann, og hun er veldig av-

holdt av alle. Vi nøt også godt av å kjenne henne, for hennes venner var 
deres venner. Vi møtte 3 småjenter som var oppkalt etter henne, to heter 
Lily Ann, og den tredje, Theresias oldebarn, heter Ana Lily. 
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Vi ble invitert på middag til Theresia, Mama Karis hushjelp gjennom mange år, og vi var med på gudstje-

neste i den lutherske kirken i byen. Det var en selsom opplevelse. De hadde besøk av en prest fra Arusha, 

og han trengte i alle fall ikke høyttaler!! Vi skjønte «Jesu», «Christu» og «Mungu» (Gud), men kropps-

språket hans og stemmevolumet viste oss hva han ønsket å formidle. De neste dagene satte den samme 

presten i gang i femtiden om morgen, med høyttalere, og hanefar måtte bare pakke sammen, han var alt 

for sent ute til å vekke oss… 

Vi besøkte også en stor internatskole, for ALLE barn i 

det området, også blinde, døve, handikappede og psy-

kisk utviklingshemmede. Her går også 6 albinobarn på 

skole.  

Det er veldig mange albinobarn i Haydom-området, og 

de blir holdt skjult i familienes hytter. De tåler lys     

dårlig, og heksedoktorene ønsker å ta livet av dem, da 

legemsdeler fra disse barna bl.a. gir styrke… 7 albino-

barn er i Haydoms varetekt – et samarbeid mellom Lilli 

Ann og en lege på sykehuset. 6 av dem er under skoleal-

der, og passes på og stimuleres av Mansweta og denne 

legen, i et hus med vakter i Haydom by. Den 7. er ei 

jente på 13 år som er i en privat ungdomsskole. Nå er 

tomt til eget bygg for albinobarna kjøpt, og når nok 

penger er kommet inn, vil det bygges. Vakthold og sik-

kerhet er et viktig anliggende, her. Det ryktes at albino-

barna blir godt passet på i Haydom, og foreldre kommer 

med sine små for at de skal få beskyttelse. Og de må 

passes på til de er voksne og kan passe seg selv. Hjerteskjærende, men kulturen der nede er veldig anner-

ledes i forhold til vår. Når de nå er kommet fram i lyset er håpet at det skal bli lettere for dem. De innfødte 

som har hørt om albinisme mener at det er en straff fra Gud. Lilli Ann tar dem med rundt, og viser at det 

eneste de mangler er pigment i huden. De er like smarte som hvilket som helst annet barn. Men de må 

smøres med sterk krem, og gå med caps og solbriller. De 6 var sammen med flere andre barn på barnefest 

i hovedhuset, og vi hadde bl.a. med tegnesaker til dem, og det var populært. Kaker, brus og godterier fikk 

de også, og gaver, så det var skikkelig fest. Vi hadde blåst opp masse ballonger, og det var stas. De andre 

som var der var en døvstum alenemor med sine 7 små barn!, og en mann som hadde med seg 8 små, for-

eldreløse barn som han hadde tatt til seg!, 4 søsken fra en familie som blir hjulpet økonomisk av familier 

på Skjernøy, og dr. Krågedal med kone og tre barn. Alle barna sang for oss. Det er mange skjebner, og 

man reiser ikke uberørt fra Haydom. Da skal man ha et hjerte av stein!, 

En kveld var vi til middag hos Celina Sanka, som hadde vært oversøster på sykehuset, og herfra ble vi 

hentet av Lilli Anns motorsykkel-venner. De var like entusiastiske som oss. Det var kjempegøy, og jeg 

fikk flashback fra tiden på tidlig 70-tall…  

Vi ble også tatt med til «dalen», Yeada Chini, hvor Lilli Ann ga mais til stammene som holder til der fordi 

maishøsten hadde tørket vekk, og det var hungersnød. I januar ga hun mais til skolebarna der. Vi besøkte 

skolen først, mens vi ventet på traktoren med tilhenger full av sekker med mais. Kjøpt av penger donert av 

folk i Mandalsdistriktet. 439 barn sto på geledd og sang om «Lily» og Mama Kari, mens de vinket med 

olivenblader. Overveldende. Det ble holdt taler, og barna sang også nasjonalsangen. Det var et fantastisk 

kor. Stammer fra fjern og nær ankom, og vi ble underholdt med sang og dans av de forskjellige stammene. 

Flott, gøy og interessant. Klærne de bruker er enormt fargerike, ofte er det bare et stort teppe de tuller 

rundt seg, men vi så at vestlige skikker i klesveien har gjort sitt inntog i bushen, også. 

Lilli Ann har også hjulpet flere til å skaffe sin egen arbeidsplass, bl.a. en frisørdame, og en dame som syd-

de kjole/skjørt/veske til hver av oss. 
 
En fantastisk tur, hvor jeg hele tiden hadde følelsen av å være med i en film.       Flere bilder på neste side. 
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Masai-hytter. Noen 

har nå begynt å 

bygge hus, de er 

nok noe tettere enn  

hyttene med 

stråtak... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haydom ligger på en høyde 

— utsikten er upåklagelig 

 

 

 

 

 

 

 

Et av de skjønne albino-

barna, i dyp konsentrasjon 

med tegnesakene de fikk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Janne 
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  Fugler 
17. april  var Arnt Otto og jeg på vei med båten til Oddfjorden  for å trekke krepseteiner.  Det er jo et vår-
tegn når Tjelden er kommet og vi ser 1,2 og 3 i sjøkanten, så dette var en veldig flokk ingen av oss har sett 
før. Ca. 60 stk. satt på Småholman.  ...å om det er en flokk som skulle nordover?               

    Åse-Karin H . Aanensen  
 
10 unger er mye for ett gåsepar, men etter å ha sendt 
e-post til Norsk Ornitologisk Forening fikk jeg føl-
gende svar:  
«Det er kjent at grågåsa kan ha opptil 12 unger (fra 
Island, men jeg tror det er sett også i Kvænangen i 
Troms.) I en studie på Island varierte egg-kullene 
hos grågås vanlig mellom 3-10, mens 12 var ytter-
punktet. 
Så det er nok sannsynlig at grågås-paret ditt har lagt 
og ruget ut 10 egg.  
Jeg har heller ikke hørt at grågåsa direkte stjeler  

unger, men det er ikke uvanlig hos andefugler at unger kan skifte mellom ulike kull, så helt sikker kan vi 
ikke være på at ingen av ungene kommer fra et annet reir. 
Mvh Ingar Jostein Øien (Dr.Sci.) Fagsjef Norsk Ornitologisk Forening »              Janne 
 
 
Denne lille fiskemåka ligger på reir på Gløggskjær i 
Nordfjorden—la oss håpe hun får ha egg og unger i fred 
for mink og rovfugler! 

 

Terna er tilbake i Nordfjorden—om enn bare 2-3 
individer. 
 

 
 
 
 
Svanemor ruger på sine egg. Får de ha ungene i fred 
for svartbaken denne sommeren? 
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Et lokalsamfunn i endring? 

Årsmøtet i Skjernøy Vel er nylig avholdt med     
rimelig godt frammøte. Tidligere ble det avholdt 
årsmøte i Skjernøy kristelige ungdomsforening. 
Begge foreninger sliter med å få folk til å stille opp 
i styrer og utvalg.  

I redaksjonen i Skjernøyposten har vi også hatt   
betydelige problemer med å skaffe medarbeidere. 
Dette har etter omfattende anstrengelser ordnet seg 
på en utmerket måte, så vi har ingen grunn til å   
klage over dugnadsånden. 

Vi har alltid hatt en meget god dugnadsånd på       
Skjernøy, men nå ser dette ut til å være i endring. 

Hva dette skyldes er det vanskelig å finne noe godt 
svar på, folk bør jo ha minst like god anledning nå, 
med kortere arbeidstid, og tekniske hjelpemidler til 
det aller meste. Kan det ha noe med innstillingen å 
gjøre?  

Jeg er så pass «voksen» at jeg husker at man         
tidligere oppfattet det som en anerkjennelse å bli 
spurt. Det har alltid vært mange «Tordenskjolds   
soldater» i dugnadsarbeid og det er det fremdeles, 
men et sted går grensen også for disse. Jeg håper 
mange kan tenke seg godt om når de blir spurt før 
de sier nei, lokalsamfunnet trenger folk som er    
villige til å stille opp for fellesskapet. Jeg har deltatt 
i mye dugnadsarbeid og kan forsikre om at det er 
både sosialt og moro, og man blir kjent med folk i 
lokalsamfunnet, som man ikke treffer til vanlig. 

Evert Knutsen    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosjon for smilebåndet 

Johan var hos legen og uttrykte stor bekymring for 
kona si, Inger. 

Johan: 

«Jeg tror Inger holder på å bli døv, hun hører meg 
aldri første gang jeg snakker til henne. Til slutt må 
jeg rope av full hals». 

«Nå skal du høre hva du skal gjøre, du går hjem, 
stiller deg fem meter bak henne og snakker til hen-
ne. Hvis hun ikke svarer, går du en meter nærmere 
og prøver igjen. Så en meter til, og en meter til, helt 
til hun hører deg. Ut fra hvor nærme du er, når hun 
kan høre deg, kan vi finne ut hvor alvorlig dette 
hørselsproblemet er». 

Han Johan går hjem og gjør som legen har sagt.  
Kona står på kjøkkenet og holder på med middagen. 
Han stiller seg fem meter bak henne og sier: 

«Hva skal vi ha til middag i dag, kjære?» Ingen   
reaksjon.  Han går en meter nærmere, og spør på 
nytt. Fortsatt ingen reaksjon. Han går enda en meter 
nærmere, men ingen reaksjon. Til slutt står han en 
halv meter bak henne og sier enda en gang: 

«Hva skal vi ha til middag i dag, kjære?» Inger snur 
seg mot han og svarer helt oppgitt: «For fjerde 
gang, vi skal ha KJØTTSUPPE!». 
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Asfaltreparasjon 

Mye klaging på hullete og dårlig asfalt på veien på 
øya har til en viss grad virket. Rundt 10. mai ble  
noen av de verste hullene og sprekkene reparert, 
men en mengde gjenstår. Så konklusjonen må være 
at jobben på langt nær er ferdig.  

 

 

Vann- og kloakkledning til Skjernøysund og 
Vestre del av Nordfjorden 

Et firma fra Søgne, Try Rør as i samarbeid med   
Terrengtransport as holder på å tilby et opplegg med 
offentlig vann- og kloakkledning fra Omlands-
området langs fastlandssiden vestover til 
Skjernøysund, med fordeling vestenfor og østenfor 
Skjernøysund. Anlegget er beregnet på både fritids- 
og helårsbebyggelse og har en kapasitet på rundt 100 
enheter. Det vil i tilfelle bli et privatfinansiert anlegg 
som kobler seg til det offentlige. Det er betydelig 
interesse for anlegget både fra fritidshus og fast-
boende.   

 

 

Litt om været 

Etter det man nesten kan kalle en skikkelig gammel-
dags vinter, kom våren med kaldt og surt vårvær. 
Dette vedvarte mer eller mindre til midten av mai,  
da kom sommeren for fullt, og i skrivende stund        
24. mai er det fullt sommervær, og dette skal visst 
fortsette fram mot slutten av måneden. 

Så får vi håpe at dette ikke er sommeren i år, men 
bare begynnelsen på den. 

Folk er på plass på holmer og skjær og det er         
allerede stor båttrafikk. 

 

Innflyttede på øya 

Vi ønsker familien Berås og familien Loland        
velkommen til Farestad, og familien Ødegård        
velkommen til  Skredderhaven på Berge. 

 

Fødsel 

Vi ønsker lille Tønnes Salthaug Solvang velkommen 
til verden. Han ble født 4.april og bor på Dyrstad.   
De stolte foreldre er Siren Salthaug Solvang og    
Anders Dyrstad Solvang. 

 

 

 

 

Gåturer 

Tirsdag 22. mai hadde vi vår siste gåtur for vår-
sesongen.  Den ble avsluttet på Slottsborg i nydelig 
vårvær med 8 deltakere. Vi har vært på gåtur hver 
tirsdag siden begynnelsen av mars når det ikke har 
vært "Formiddagstreff". Hilde Herstad har vært på-
driver og tatt oss  med til bl.a. Ulvsvika, topper på 
Dyrstad og Farestad, blåveistur til Skogen og til   
Harald Skeie på Harkmark og m/Ragnar Skeie som 
guide i skogen. Helt fantastisk å se alt Harald hadde 
skåret ut. Så møtes vi igjen til høsten til nye natur-
opplevelser og koselig samvær.  

Helselaget v/Liv Britt 

Bilde fra tur til Slottsborg. Fra venstre: Per Herstad, 
Mia Syrdahl, Norvald Jenssen, Ivar Syrdahl, Jostein 
Handal, Arild Jenssen.               Foto: Hilde Herstad 

Så fikk vi med oss Ragnar Skeie som guide ut i     
skogen hvor det sto 20/30 figurer plassert i en   
rundløype. Vi fant oss en fredelig plett under trærne 
for pause. Jostein, Ingebjørg, Roald. Anne Grethe, et 
ekorn, Casper, Per, en bjørn, Kirsten, Reidar,       
Liv Britt, Norvald, en bjørn og Arild. Guiden med     
ryggen til. Ivar og Mia.  

Foto og tekst: Hilde Herstad 
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BILDER FRA SVUNNEN TID 

Under dette bildet står 
det Kan dette bli mu-
seum? Bildet tatt 1988 
av Rita T Dyrstad. Og vi 
er en gjeng entusiaster 
som ønsket at Dyrstad 
skolehus skulle bli til et 
museum. Og det ble det 
etter hvert …. 

Fra venstre Hanne Sofie 
Eskeland, Hanne Grethe 
Skaar, Anna Hansen, 
Kjell Erik Grøsfjeld, 
Ruth Dyrstad, Elly Fjer-
mestad i rødt, Gudrun 
Abrahamsen, Hjalmar 
Hansen sittende. Helt 
bak Jens Otto Eskeland. 

 

 

Her ser vi Thorbjørn «Tobbis» Berge 
som lærer anno 1877, med elev Evert 
Knutsen som blir hørt i bibelhistorien. 
Bilde tatt ved Dyrstad skolehus i 1989, 
under den årlige sommertilstelningen . 

Fotograf Rita T Dyrstad. 

 

 

 

 

 

 

VI BLAR I ARKIVET. Skjernøyposten nr. 2 1982. 

Ny ungdomsklubb 

På Grendehuset er det nå startet en ny klubb. Klubben har inntegnede medlemmer og har fått navnet 
«Lobbis». Den har samling annenhver onsdag, med spill og dans og lignende. Medlemmene er fra 13 år og 
oppover, og klubbkveldene er alltid under tilsyn av to voksne. 

 

Spreke damer 

To spreke damer fra øya var 9.mai med i Holmenkollstafetten. Det var Lise Knutsen, Skjernøysund og Liv 
Britt Jenssen, Dyrstad, som løp for Vassmyra dametrim Mandal. De har i lengre tid drevet skarp trening for 
å kunne være med på dette, og det er, så vidt vi vet, første gang noen fra øya har deltatt i slik konkurranse. 
Sprekt gjort, jenter!!!!   
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Det er ikke mye jord strandnelliken skal ha … 
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Med dette nydelige bildet av Skjernøysund i morgensol 1.påskedag                
ønsker vi våre lesere en riktig god sommer. 

 

 

Foto: Randi Berge—på luftetur med hunden 


