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Vi bringer her ett av de ca. 300 bildene fra gamle Skjernøy, som lliJe
vist på utstillingen til Rita Dyrstad Solva ng 8. juni (2.pinsedag).
Bildet viser ytre Farestad rundt århundreskiftet?
Det store 2-etasjes huset som står "midt på snuplassen" tilhørte
Karl Gabrielsen, bestefar til bl.a. Sverre og Arnfinn Syvertsen. Den
G8gn omsuste los Salve Evertsen bodde også her. I dag lever det f~k
llsk tipp-tipp-oldeba rn til disse folkene. Dette hus e t ble senere
revet og en god del finne s igjen i Henny Kristense ns hu s . Bak dette

;~e0 ,"

til

s nn. ))ptt,> ]lle > r'~vpl; or: f l ,yt t 0 t
,,1(to s :1\;- Kr'1;~t"n (lP: '/'nm i n o ,1'o,L
:~'ulus (f;lr ti_I :';-)1.1 1, ,' ; igi~n OR:. !\ rr, npc;),

so m 01 ' 1'? ,-; ;'v 'l'lv" o d o l' Ol
" (~L~V;l ".
:)ot :trv]r" ;:::t~ore lllJ.:'~01~

pl; hl);'

nrsnn, [o]'(,Lcll 'o n o til bl .:>.
Tirlnm:tnn o,o~ lnr)pY' , !10 [' ul"",.-t k::lt 'Ydcl o J'[::lrn,Sl;'ldr:ut1::ln '; . l)'l (10t,!,Q bL p
l'nvel; bV I?- c1c> Dir~nl~ GunrJprso n (n;'\ [[p r-bert) rl'?t hllS0t ,wrn ~~i;ilr ' d0Y' i
n::<p;
Tonninc- r; undpr ,,.: pn ~ s j 0bo r] or den ,":-omme, lil(nledes llpd)oli; s .
Ilen 0> ,: r, f e r 'J'nnninp;s , I'rye: vf' J< rl,c;i;enssns, Oy' J! ;~ rovet:,
n o J, fi:-o v'<Ol"1; s1(r n vpj; om clettr>, m(>]1 rll:,r';~"l1 \';~ I' t-,i 1 -IJ, cr.y' rJ°l; 'lesc;vell:,e ikks. I)Gt t ,-, b;,r 0 s om en liten o ri n nte r 'lnt:!; .

[',I ,Vo

FlP)"

l\Llnnr>

" . -- . . .
I

---,

. : -~ ~ ,

I.<: t ::<nnet bilde fr~ utst _illingen; Pm8nu e l Berge
".' illy) 1. ford med 8 kj"JI'e ved f r 8 Kr8mbubryr;g8
.. nluc Iq)!' J fl ~~'!

([;:1 1'

ti.l

r~clg::<r ' og

ned s in hest

- J -

·

..

Redakt0Y': Sigurd Aalvik
Tlf. (O/-!- 3) 68611
T ),0d8ksjonen: Håkon Karlsen,
Gporg Walvick og Norvald
Jen ssen.
'
Arlr.! Skjern0Y, 4500 Manda l.
ros tgi. rokonto: 5'1·2 S368.
Kont~kt i
USA:
rl1 rs. Elinor Kri st ian se n,
ilS J - 511 st .,
Bro ok lvn N. Y. 11 22 0.
Ah onn e ~ en t s Il ris Il r . [\ r ler. ? O. .
USA i J.-

Ii t t
fiskeprat

Sommeren er forbi, og det er p å
tide å t~ en oversikt over fisket. v i begynner med laksen. Vi
er kommet til at det var n~rmere
20 krokg3rn ute i år rundt ØY8 ,
fra stusøy til Odd og trass i
dårlig vær, ble det i enkelte garn
tatt gode fangster. Vi må nok
flere ~r tilbake for å finne et
så godt fiske. Det var mest laks
rundt 3-4 kg, men også noen rugger på 8-9 kg, og som vanlig var
nok Oddeknubben beste p lassen.
Så er det makrellen, som kom sent,
men i store mengder og det blir
nå tatt dorgefan§ ster på opp til
3 tonn, og det er nå bare været
som hindrer det helt store

fisket. Fisket foregår helt fra
l and og ut til ca. 25 n. mil og
det ser ut til at den største
mak rellen er lengst ute.
Men s makrellen biter villig på
dorg, har den ennå ikke vist
seg i stim. Når dette skrives
i siste uke av august har notbåtene ennå ikk e fått fan gster ,
men er gått over til dorging.
All makrellen leveres til en russisk båt som ligger i Spangere id
og etter det vi hører er fiskerne
godt fornøyd med lossinga. Me n
leva li teten må være på topp så de
fleste båtene har nå sat t inn tanker hvor fisken blir nedkjølt i is.
Det har vLst seg å være en god
løsning og kvaliteten er blitt
mye bedre.
Det trales og så etter reker, men
fangstene på Revet er mye mindre
nå og det har også vært mye værhindring.
Også ålefisket har vært mye dårligere i år. Sjøen har nok vært
altfor kald og dessuten har det
vært uvanlig mye alge eller groe
som har satt seg på rusene og
laks eg arna. Det ha r ne s ten vært
umulig å holde red skapen ren og
de måtte titt opp og tørkes og
renses. Om det er forurensning
eller det er algeveksten som er
uvanlig stor, vet vi lite om, men
noen ganger er sjøen grø nn, brun,
grå eller lyseblå, og alt dette
setter seg på redskapene.
Ellers er det en del småtorsk og
småsei og det fiskes også i år
en del storsei på Sk~ra, utenfor
Slettingene, pA rigle og garn.
Sei i størrelse 4 - 10 kg, så
da må en ha god og sterk rigle.
Godt fiske..
---------
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NOK EN GANG.
Som vi var inne på i forrige nr.
har det i sommer v~rt skre~et
mye om Norges sydligste punkt.
[v[on elet "FrpdrelR.ndsvennen" skriver (it " en 'søgnema.nn oppdager
pysen", synes vi nok er en-temmeli g drøy p~stand, og de gamle
Rosnesfiskerne ville nok ha gremmet seg storlir: over en slik uttalelse. Her har de bl.a. drevet
hummerfiske i generasjoner, og de
har alltid vært kl~r over at det
l A l enger sør enn Vestre Kr~ka.
Men det er jo hyggelig å f~ det
bekreftet av f8gfolk med moderne
in st ru men ter .
Men det er ikke fysen (Pu sen som
det alltid har vært kalt), men
yt re Odd ~~ k j~l · ; ~ 0rrl det d .1"e i e r 8 eg
om. rusen er en grunne rett sør
for ytre Oddskjær, men her går
de t i l{ke o.n A s tå tørrskodd, se lv
ikke ved la vvanne , men derimot
k::m en, i rolig v~r , kjøre med en
b~t ~ellom Puse n og ytre Oddskjær.
~ltlng v i imidlertid ikke var
klar over var at Vostre Kr~ka
ble bnl.kt som gT1Jn~linj'?pul1kt i
ste~et for ytre Oddskj~r og det
er JO br8 at elet vil bli rettet
p~ dette - det kan jo tross alt
.9,'
Jla noe a S l
for grensene for vårt
sjøteritorium.
Konklusjonen blir da; at se l v om
det ikke har v::r>rt offent lir; kjent
har Rosnesfiskerne i a lle ~r viss t
a~ ytre Oddsk j~r var Norges sydlI gste punkt og at det nå ogsA
er blitt offentlig stadfestet
er jo bare fint.
PYS I!:N (rUS EN)

er vi igjen komm~t i septemm~ned o~ høsten OR vinteren
st~r for døren.
Virksomheten i Ungdomsforeningen
vil bli tatt opp igjen s øndag "l).
sept. med samlingsfest på kapell et kl. 16 . 00 . Da ,,-il høstens
program bli presentert og vi nevner bl.a. menighetsfest ?O.sept.
I forbindelse med høstoffer til
Agder Indremisjon blir det kRkeutlodning onsd8g ?] . sept. Frsd~g 16. okt. er det Vesterøvas
kvfor~nings utlodning og f~~
?7 okt . til l. nov. ~r det møteuke i Ungdomsf~r~ningen. Fredag
) O. okt., ;::1 It S (1. J. møt e uke n , er
det den årlige krabbefesten p~
kRpellet Gudst jen estesønd~gen
8. nov er ogs~ barnas misjbns d~g. 0sterøyas kv. forenings utlodning er lørdag 1)/. nov:
.s0 nd~ g 21.. juni. v"r det båttur
til K~l ø y. Det var en fin dag og
godt or; v~rmt . MR.nge var møtt fr;:lm
til Kåløy hvor vi ~am lt es i hRgen ba)" huset.
Fisketuren som skulle ha v~rt
avv :U clet '? aug. m~ tte 8vlyses
P8 grunn av v~ret . Vi hadde
tenkt oss til ytre Nodevika.
o
.
o
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Hver virkedag blir posten lagt
i postk~ssene som er plassert
noks~ n~r alle bolighus på 3kjernøy. Er det verdipost kommer
dette direkte hjem til deg, og
ønsker du postmannens tjeneste
Allers, er det bare å feste en
gul brikke pR postkassen, så
kommer h8n. Dette er en ordning
som fungerer utmerket - men det
har ikke alltid v~rt slik.
Hør bare hva de skrev i en Mandals-avis i 1893, gjengitt l
"Lindesnes" i 1 968 :
St jernøbefolkningen er som den
øvrige morske øbefolkning blevet stemoderlig behandlet. Statens og samfundets hj~l pe nde
haand rekker skjelden og sent
så langt. FR Stjernøen bor der
en befolkning af omkring 400
mennesker. Det vil sk j ønnes at
til 811e disse ikk e kommer SR
fR 8viser og breve aarlig. Man
t~nker sig blot den strøm af
breve, der gaar til og fra de
mange sjøm~nd som h øre r hjemme
her Men hvis man vil have nogen
post herud, d a maa man smukt 8.f ··
h~nte den på postkontoret i
Mandal. Veien til Ma ndal er lidt
over 1/2 mil og maa tIlbakelegge s
i a~ben baad. I stygt, urolig
veir er denne rei se besværlig,
ja ofte umulig og saa ledes kan
~fte po sten blive li gge nde i
ugevis i Mandal, førend den kommer herud. Med en smule imødekommenhed fra Postvæsenets side
maatte det kunde ske en forandring. Dampskibene " Søgne" og
"Pyvingen" går daglig ti l Kris··
tiansand og på denne sin fart
gaa r de ogsaa forbi St jernøens
nordligste gaard S tjernøsund.
Om der nu blevansat en mand
her til at ta imod post en pR
dampskibet og levere den ud til
folk herude, var meget vundet.
~ to a tre ganger ugentlig
postforsendelse til Stjern øe n
m:-l1atte kunde iV:'Brksettes u de n
n;pvneverdige omkostninger og
ulemper.

Denne artikkel og sannsynligvis
påpurring fra øubefolkningen, må
ha hatt en viss virkning på de
høye herrer og i 18 95 ble det også
en forandring. Da ble det ansatt
en mann til å ta im o t posten i
Sk j ernciysund, som kom med dampski pet "Søgne" fra r'.'l andal. Denne mannen var Nikolai Olsen, Farestad,
far til Kristian Mar ius Nikolaisen
(som flyttet til VrR i Holum i ca.
1 932) . Han bodde i et hus som sto
på samme sted hvor Fauline Jenssens
hus står i dag.
Han hentet da posten i Skjernøys und 2 ganger i uka og brakte den
rundt tIl de forskjellige husstander på hele øya . Dette holdt han
på med til 1 91 6 , da Torkel Berge
overtok. Han hadde da pos tkontoret
i sitt hejm på Berge og mange av
de eldre husker nok turer dit opp
for å poste et brev, ofte i stummende mørke høstkvelder.
Sø nnen, Sigvald Berge, overtok delvis for sin far fra 1923 og var
fast ansatt fra 1 936. Og det er
vel ha n de fleste forbinder med
poste n på Skjemøya i li tt ·~idlig
ere tider. Han b le som en hel institusjon, og ingenting var sikrere en Sigvald med posten. Han
kunngjorde sin ankomst til de forskjellige gå rder ved R blåse i
fløyta. på nosnes blåste han 2
ga nger for å skille det ut fra
ytre pArestad. Fosten ble levert
ut i et privat hjem på hver gård ,
gjerne i ganga eller bisla.
S igvald hadde poste n til han gikk
av med pensjon i 1 971~ . ----Det har vært postkontor p~ forskjellige steder. Først hjemme hos
Nikolai Olsen, så hos Torkel Berge.
'.i enere i hU.set hvor Edgar Berge
bor og deretter i huset til Helen
Syve rtsen. I 1 947 flyt·tet Sigvald
til Fares tad, til Elevine Torkelsens hus på Sa ltvolla, og her
had de han postkontoret i flere år.
Se nere kjøpte han huset og flyttet
de t til hvor det står nå og det
er vel dette de fleste husker,
med skiltet 451 5 Skje rnøysund.
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Betegnelsen poståpneri hadde
det fra 1 912 - 1928. Det ble da
nedlagt og kalt unde~)ostkontor
eller brevhus . Fra 1/ 1-45 fikk
det betegnelsen Skjemøysund
P.Å. Og det hadde det helt til
Sigvald g ikk av i 1 9 74. Fra 1 966
-67 fikk vi postkasser rundt på
de forskjellige gårder, men ennå hadde vi postkontoret.
Fra Sigvald begynte hadde vi
postombringelse J ganger i uka.
Fra 1954 4 ganger og daglig fra
1 960/61.
En stor forandring kom i 1974
da vi fikk den ordning en vi har
i dag . 4515 Skjemøysund ble
slettet og vi fikk p ostadre ss e
l. j-50 n l1\~anda1. Det ble Håkon LindV::md fra Sånum som overtok som
postbud fra den tid og fram til
i dag . Han kjører med sin bil
ut fra Mandal Postkontor i 9-tida
PÅ TUR MED SKJERN0 YAS VEL
Eldreturen med Skj. Vel gikk l
år til Hidra. Det var en fin dag
den 2 0. aug. og en stappfull
buss, noe over 40 stykker, hadde
en meget interessant tur.
Vi fikk guide ombord.....da vi landet på Hidra og han var med os s
hele turen der ute. vi bes,kte
først Kirkehavn med kirken der
bl.a. en Skjernøymann ligger begravet. Han forliste utenfor
Mandal og drev i land på Hidra.
Siden kjørt~ vi til Rasvåg og
det var med nød og neppe den
store bussen greide å smyge seg
fram. Her besøkte vi museet
"Fedrenes minne". Det var helt
~trolig hvor mye de hadde greid
a samle sammen fra gammel kystkultur, både fra sjømannslivet
og bruksgjenstander der fra stedet. Der var også en masse tekstede bilder. Det var tydelig a t
det også der hadde vært en stor
Amerika-utfart i tidligere tider.
Og så kom tanken; NOe slikt
kunne vi ha hatt på Skjemøya.
Miljøet har vi og det skulle
saktens gå an å skaffe en god

om morgenen på sin daglige runde
bl.a. til Skjernøy. Han er som '
et lite postkontor i seg selv og
alle postale tjenester kan ordnes gjennom ham, det være seg
P?stsparebank, pakkepost, postglro og nå ogsA bankgiro.
Landpostbudet er i de senere år
også tillagt andre tjenester, da
av mer sosial karakter, og helst
til eldre, enslige mennesker.
Så den måten posttjenesten er
ordnet på i dag, tror jeg alle
er godt fornøyd med.
Ja dette var en liten beretning
om postens historie på Skjernøya
de siste 90 år.
Årstallene 189 5 og 1916 har vi
ikk~ greid å.bekrefte helt nøya ktlg, men Vl tror det er temmelig
korrekt.

del gjenstander fra eldre tider.
Så vi lar ideen gå videre.
På hjemveien stoppet vi i Flekkefjord og spiste middag.
Ledere på turen var Esther Vågsvoll
og Olga Berge. Vi sier takk for
en interessant og hyggelig tur. -Stanley Wathne, Y. Farestad sluttet på Fiskernes Salgslag i juni
etter hele 40 års tjeneste. Det
er ytterst få, hvis i det hele
tatt noen ganger han har vært
borte fra arbeidet i alle disse
årene. Det står respekt av slikt.
I a ll slags vær kjørte han og
Brynjulf med båt opp elva, både
sommer og vinter. Det ble jo lettere da brua kom og de kunne bruke bil, men selv da kunne det ofte
være guffent grytidlig en vintermorg en.
FIskelaget arrangerte stor fest
for ham og butikk-damen, Anna
Madsen, på Solborg Hotell. Hun
s luttet a~ etter 28 år.
Stanley ble også tildelt kongens
fortjenestemedalje for lang og
tro tjeneste.
Vi gratulerer hjerteligst.
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Lørdag Li. juli V8X det f:rilufts- '
konsert ute på " .~!v ingen fyr,
visstnok den føJ'.ste i hi.storinn.
Det var i forbindelse med Ungdomsfestivalen arr~ngert av Ungdomsavdelingen i Sørlandets kret.s ne
Mandal Blå Kors, med formannen
der, Jostein Handal, i spissen.
Det var også en masse frivillige
hjelpere. -- Henimot 250 betalende tilh ø rere var samlet op pe på
gårdsplassen foran fyret denne
vakre sommerlevelden. V:ceret var
flott, vindstille og klart.

Hovedatraksjonen var sangeren
H'Jns InGe F8.gervik. Og han kunne
vi J'kelig synge , på et språk som
ungdommen forstår.
Nede i havna lcrydde det av båter
og folk og det ble solgt billetter
for mineralvann, reker og brød.
Og siden var det stort leirbål.
Arrangørene kunne fortelle at
tilstelningen var 100% vellykket.
Bildene er tatt nede ved stranda
og viser en del av båtene og
redningsskøyta ut på .

Smånytt -fra øya
St. Hans-aften var det fellesarr~ngement for hele øya på Mo nevolla
på Berge. Mange møtte fra hele
øya og det var dekket langborder,
kaffe ble kokt, d et var trekkspillmus ikk og lelcer. V~ ret v.8. r

også fint og det var fin utsikt
over Nordfjorden, hvor det var
fullt av bål og båter. Men mange
feirer St. Hans rundt på holmene
og andre steder. På Dyrstad var
det feiring med bål på moloen,

som det har v~rt de siste årene.
Men som nevnt tidligere år, Nordfjorden er et syn når en betrakter den fra Skjernøybrua eller
en båt. l år var det forresten
et båtkortesje fra Mandal til
Tregde, og det var premie til
den båten som var best utsmykket.
Mange båter deltok i kortesjen,
men få var utsmykket. -----Som vi nevnte i forrige nr. av
Skj.posten, har vi trykt et kart
av Skjernøya med ca. JOO stedsnavn. Vi ble dessverre noe forsinket med trykkinga så vi fikk
det ikke ut før slutten av juli.
Vi sier takk til Skjernøy Kolonial v/Birger Sørensen, som var
villig til å selge dem der for
oss. De ligger ennå der til salg s
for kr. JO for dem som måtte
ønske det og kan ellers fåes
ved henvendelse til en av oss i
redaksjonen. De som har bestilt
skal få dem tilsendt sammen med
dette nr. av Skj.posten.
Vi vil også gi et tips om kart e t;
FRrg sjøen og kjødnene med svak
blåf8rge og øya ellers svak
brun. M8rker veiene og kystlinjen tydelig og det ·-v41 bli mye
lettere å orientere seg. Kort
sagt, slipp fantasien løs og du
vil få det rene maleri. Vi har
også hørt om de som har fargelagt det og ~att det i glass og
ramm e .

Ly k k e t i l. .

- ~- ~- -

utstillingen som Rita Syrstad
Solvang hadde laget til ble
sV83rt populær. En masse folk vaT
innenom og så på bildene; de
eldste var over 100 år gamle.
Det var også et kart med stedsnavn (hun har vært til god
hjelp for oss). Det ble også vist
noen filmer og en var laget for
ca JO år siden. En del av bildene vil bli gjengitt i Skj.posten senere. Rita hær også sagt
seg villig til å hjelpe til med
å ut g i et ekstranr . i forbindelse med vårt 20-års jubileum i
1989. ------

vi gratulerer Kjell Trygve og
Arnt otto Anensen, Dyrstad med
ny fiskebåt, en J5 fots plastbåt
med alt moderne elektronisk utstyr
for fiske, og til en pris av
henimot 1/2 million kroner. Den
har fått navnet "Gulskjær" og har
alrede hatt dagsfangster på J
tonn makrell på dorg. Vi sier
tvi - tvi, og ønsker lykke til
med fisket. -------Synnøve Christensen, Valvik og
Finn Bomann-Larsen, Skien giftet
seg den JO/5. De er bosatt i Oslo.
Vi gratulerer hjerteligst. ----Det er i år J nye skolebarn fra
øya. Det ær: Line Dyrstad Solvang,
Dyrstad, Ronny Greibsland, Valvik
og Alexander Tjomsland, N. Farestad. Vi ønsker dem lykke til på
lme barneskole. ----Helen Syvertsen, Berge døde den
28 /7, 77 år ganrnel. Hun har bodd
r~ DerEe det meste av sitt liv,
men har i den senere tid vært på
Sykehjemmet i Mandal. Vi lyser
fred over hennes minne. ----Også i sommer er det sluppet ut
noen tusen småhummer rundt Skj.
øya. Det er nå 2 år silden forrige
gang det ble satt ut hummer utenfor her og vi har ikke hørt om
det er fisket noen av dem ennå.
Det er nok en farlig verden den
kommer ut i, med torsk, steinbit
og kanskje ærfugl som verste fiender. Den kommer jo fra trygge
oppdrettskummer og er ikke opplært til å passe seg for havets
farer. Men det skal bli interessant å se om eksperimentet lykkes og om det igjen kan bli sus
over hummerfisket. -----Rosnesbrua er blitt reparert i
sommer. Det er lagt nye langsog tversgående bærebjelker~ samt
nytt tredekke. Men kabler og hengestenger, som jo er de mest vitale deler er tross påpurring
ikke overhalt. ------
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Ekteparet Harald og Marie Aalvik,
Valvik, fyll~r begge 80 år nå i .
høst. Harald Var 80 den 2/9 og
Marie blir 80 den 4/10. Harald ko mmer fra Kvam i Hardanger, mens
Marie kommer fra Eidanger. De korn
fra Underøy til Skjernøy straks etter krigen og bodde først på N. Farestad, før de kjøpte huset etter
Gurine Valvik. -- Harald har arbeidet mye i veivesenet og var veivokter på Skjernøy helt til han gikk
av på pensj on. Vi gra tuL~rer dem
begge hjerteligst.--------Også Alette Syvertsen feiret 80 år
i sommer, den 16/7, og Hjalmar
Farestad fylte 80 i beg. av aug.
mens Martha Berge fyller 80 år den
2G/9. Våre gratulasjoner også til
dem.-------Skjernøymarsjen gikk søndag den 31.
a ug o og samme dag ble Skjernøydagen
avviklet, på ettermiddagen. Det
var regn fra morgenen, men det bedret seg utover dagen. Det var ca.
220 som gikk marsjen og det v~r de
fornøvd med. Loppemarkedet og kakeutlodning m.m. samlet også en
god del folk. Og det økonomiske
resultatet var det ikke noe å si
på, 12 - 13.000 brutto.-------""'--Et skjeldent syn i sommer var store flokker av havsuler, som fløy
vestover. Havsulen (også kalt tJan
van Gent~) er en stor, praktfull
hvit måkefugl med sorte vingespisser og ca. 2 m. vingespenn. Den er
slett ikke vanlig på våre kanter,
men enkelte f~gler blåser nedover
her i vestlig uvær. Den kalles da
også for stormfuglen.- Det var
oLså mange ungfugler blandt dem, ~
disse har mer brunlig farge. - Det
har kanskje noe med matforholdene
å gjøre, siden den har trukket ned
til våre kyster.-----så er vi inne ~ sept. måned og sitter igjen med fasiten av sommerværet.
Det kan betegnes med et eneste ord,
elendig.
Vi fikk ikke den fine Varmen vi av
og til kan få i slutten aV mai.
Og juni var helt "bånn". Ikke en
eneste dag oppe i 15 gr. Ja det
,

1.

sies at det var den kaldeste ju,ni på 60 årT-" Og så var det juli - selve høysommer-månden.
Det er bare å beklage, 3 dager
var tempen over 20 gr. Og på
toppen opplever vi en storm som
vel få har sett maken til - på
den årstid. Om en skal kalle
det sommer-eller høststorm, er
ikke så godt å si. Tidspunktet
var visselig midt på spmmeren,
men stormens styrke og villska p
var så visst en fullblods oktoberdag verdig. Ja det var ikke
bare en, men hele 5 dager. Det
begynte onsdag 15 juli, midt i
fellesferien. Det var austavind
og den ~isset seg opp mer og mer.
Fredag og Lørdag var den på sitt
verste og da blåste det full
storm! Skipper Eilif, som var
på oppdrag med redningsskøyta,
sier at de registrerte orkan i
rossene. De kom inn Oddefjorden
og han sier at det er skjeldent
tå se tan så grov! - Grener og
kvister lå strødd rundt om, ja
selv store t~r deiste overende.
Det kom også enorme nedbørsmengder. på ca. 18 timer falt det
100 m.m. Slå dent --Der var mange feriefolk på båttur og noen Skjernøybåter måtte
søke nødhavn i Harkmarksfjorden.
Ja, det var litt av et uv~r, og
hvis noen nålevende mennesker
har opplevd maken, midt i juli,
ville vi gjerne få en beretning
om det.
Nå vel, uværet gav seg og etter
det fikk vi et par supre dager
med temp i 22-23 gr. Men det
ble bare så altfor lite. Det
Va r grått i grått og i hele sommer var det vel egentlig bare
en, siger og skriver en dag med
sol fra tidlig morgen~il aften
silde. - Selv aug. skuffet. Det
kom aldri over 17-18 gr.
Aug. sluttet aV fint og de første
2-3 dagene av sept. var også
flotte. Slikt varmer og retter
opp. så la oss huske de lyse
punktene og drømme om en bedre
sommer neste år. --- Vi sier
takk for oss og ønsker vel møtt
når det lir mot jul.---------

