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I første nummer av SKJERNØYPOSTEN nevnte vi at motivet var å lokke
fram skjulte litterære egenskaper hos Skjernøyfolk og la andre få
del i dem og i det hele tatt aktivisere flest mulig. Og vi nevnte
også at startskuddet er gått.
Ja, 20 år er gått siden den gang, og det startskuddet avisen fikk en
februardag i 1969 har gjort at den eksisterer ennå, og takket være
ivrige Skjernøyfolk på øya og utflyttere samt andre fra fjern og nær
som har hjulpet oss med stoff og oppmuntret oss til å fortsette.
Vi må nok innrømme at til sine tider har det vært vanskelig å få
satt sammen enkelte utgaver av mangel på stoff, men det har alltid
løst seg slik at nummerne har kommet ut nokså jevnt.
Og i dag kan vi si at det er moro å kunne utgi et blad etter 20 år,
og å ha vært med helt fra starten.
Og skjulte litterære egenskaper blandt Skjernøyfolk har det vært
mye av. Det viser seg ved å bla tilbake i avisene og se på alle innlegg og fortellinger som er kommet inn. Og vi tror trygt vi kan si
at alt dette er historie som er bevart for ettertiden. Mange av
disse innlegg er skrevet ned av folk som ikke er blandt oss i dag
(ved rask gjennomgåelse av avisene viser det seg at 58 er døde i
løpet av disse 20 år). Fra begynnelsen hadde vi en fast føljetong
som het "Det var i krigens tid" og senere om skipsopphogging, skole
og vegarbeid og om kjente personligheter, her finner en så mangt.
Her står det også hvor mange som er født i løpet av årene, hvor
mange giftermål, husbygging o.l.
Vi vil også tilby de leserne som savner noen nummer av Skjernøyposten
eller mangler noen på komplett samling å trykke opp en del til dere.
Dere kan ordne dette ved å ta kontakt over tlf. 043 68611 eller
sende en liten beskjed. Vi må nok ta litt ekstra betaling enn hva
et nummer av Skjernøyposten koster, for litt ekstra arbeid blir det jo.
For ett år siden nevnte vi hvordan de første bladene ble trykket, vi
stod med to tomme hender uten noen ting. Vi fikk et rentefritt lån
gjennom Skjernøy Vel til å dekke porto og div., men takket være folkets interesse, greide vi' snart å tilbakebetale lånet. I dag sitter
vi inne med egen fotokopieringsmaskin som går jevnt og trutt både til
bryllupssanger og sanger og program til enhver anledning og til vårt
eget behov.
Hvor lenge vi har tenkt å fortsette? Ja, det kommer vel an på interessen blandt folket. For vi vet det er uendelig av muligheter. stoff
fra forskjellige tider, reiseskildringer og dagligdagse ting. Vi vil
nok en gang sende ballen ut til leserne og se om de ikke har noe som
kan brukes. Vi kan også ta imot bilder. Disse vil selvfølgelig bli
returnert etter bruk.
For 10 år siden hadde vi et jubileum hvor vi gjennom "Lindesnes" avis
fikk trykket opp noen sider med bilder. I dag tror vi at vi er så
"flinke" at vi vil greie oss selv.
Vi vil gi ut noen ekstrasider hvor vi vil ta med noe av det vi har
skrevet om i løpet av de årene vi har holdt på, da særlig det som
går under navnet SMANYTT.
Så kjære lesere, startskuddet for de neste 20 år er gått.
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En uvanlig vinter er snart forbi.
Den ene stormen sterkere enn den
8ndre, uke etter uke, men med
temperatur fra 3 til 10 grader
pluss i de 3 vintermåndene, og
bare noen få sjøværsdager for
fiskerne. Ja det er helt utrolig.
ReketrRlerne er ute av og til
mellom bøyene, og det viser seg
at det er reker på Revet. Det
er tatt fangster opp til 1000 kg.
på de korte turene lom de har
kunn~ k~~~~ r~ sjøen.
Her er også kommet en god del
sei i størrelsen opp til 2 kg.
og lyr er det også blitt noe mere
AV enn de siste årene, helst
kilos lyr. O~ det samme med torsken, veldig mye i størrelsen l
til 1,2 kg., men nesten ikke

stor torsk. Trollgarna har nesten
ikke vært i bruk i hele vinter.
Uværet har gjort at garna går
fulle av tang istedet for torsk.
Men som sagt, uværet har begrenset så å si alt fiske.
Her er også en god del sild i år,
især på Kirkevika og Strømsvika
er det tatt garnfangster på 200 300 kg. Men prisen har vært elendig, helt nede i kr. 1,50 pr. kg
og da skal det mye til for at
det blir penger av det.
Dette var jo ikke mye å skrive
om, men vi får håpe at vi går
lysere tider i møte, med mye fisk
og en fin vår.
Ungdomsforeningen - fra s. 4.
Nå nærmer vinteren seg slutten
også for i år, og påsken er nær.
Som nevnt i årsmeldingen begynte
kveldsbibelskolen 18. januar og
det vil bli en kveld senere i
vinter. Det har også vært 2 såkalte kosekvelder, så er det møteuke fra 28. febr. til søndag
5. mars ved Jan Olav Brufjell.
Ungdomsforeningens utlodning er
i år lørdag Il. mars.
Så steller Ungdomsgruppa til
rekefest fredag 17. mars.
Til slutt skal vi komme inn på
valget av de forskjellige styrer;
I Ungdomsfor. : Roald Syvertsen,
Henry Abrahamsen (ny) Aslaug Karlsen, Liv Syvertsen (ny) og Bente
Dyrstad. Av dem ble Roald Syvertsen valgt til formann. Kasserer
er som tidligere Aslaug Karlsen.
Styret i Ungdomsgruppa; Elin Dyrstad (ny), Bjørg Sylvi Greipsland,
Tom Inge Oyrstad (ny) og Sigurd
Aalvik.
styret i Yngres; Liv Brit Jenssen
.
•
Hennlng
Jenssen (ny),
Eilif
Christensen og Ruth Gundersen (ny).
Det ble på årsmøtet talt varmt
for at formennene må velges på
årsmøtet, som det står i vedtektene, istedetfor innen styret
som det er gjort de siste år.
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Årsmøtet ble holdt onsdag 7. nov.
kl 19.00 hvor det var samlet ca.
30-35 medl. Årsmeldingen som ble
lest av formannen, Arvid Gabrielsen, begynte med å takke alle trofaste medlemmer som har tatt mange
tak når de er blitt spurt. Velviljen synes mange ganger rørender
og det er godt å kjenne fellesskapet. Vi er jo ikke så mange - men
det er mange oppgaver som skal
fylles. - For de som venter på
Herren får ny kraft (Es. 40.31).
Ungdomsforeningen har stått for
43 samvær i året som gikk, og dette
fordeler seg slik: 7 fester, 2
møteuker fra tirsdag til søndag,
Il onsdags- og søndagsrnøter, 2 bønnog vitnernøter, 2 kveldsbibelskoler,
l jubileumsfest, 2 utlodninger,
en tur til Landøy, 10 styremøter
og en dugnad. Det har bare vært
en dugnad, men huskomiteen har
v~rt kalt inn til praktisk arbeid
og dette har fungert greit.
Festene fredags kveld og søndags
ettermiddag er godt besøkt, med
en god del yngre fredags kveld.
Søndags ettermiddag er det mange
"hele familier" som møter fram.
Møteuke med Kari Kolstad i mars
og Bjarne Christensen i okt.
var besøkt godt over gjennomsnittet. Onsdagsmøtene med tilreisende
predikanter gjennom Halse Misjonsforening burde få bedre oppslutning. Tallet har vært nede i 3-4
til~ørere og dette er trist både
for predikanten og for den misjonen han representerer.
Kveldsbibelskolen i vinter ved
Bjørkhaug og i høst ved Stensager
synes å avta i interesse. Det må
spørres flere ganger for å få nok
del takere.
Utlodningskomiteen har gjort en
god jobb og med gode resultater.
Kakeutlodningen i høst til offer
for kretsen gav også bra resultat.
Takk til alle~
Jubileumsfesten gikk av stabelen
den 18 , sept. Da var Skjernøy
Kristelige Ungdomsforening 85 år
'.

og kapellet 75 år. Det var innbudt
4 prester med fruer, kretsform.
Alf Vigsnes og kretssekr. Bjarne
Christensen. Festen ble ledet av
Jostein Handal, hovedtaler var
prost Stensager. Sang av Skjernøy
kr. Ungdomskor (S KUK).
Tilbakeblikk i foreningen ble gitt
av Bjarne Christensen. Hilsener
ved Gudrun og Godvin Ousland og
res.kap. Bjørkhaug og kretsform.
Vigsnes. Det var også hilsninger
fra eldre utflyttede medlemmer.
Kapellet var meget fint pyntet
og var stuvfullt, ca. 150 stk.
En fest en tenker tilbake på med
glede.
Båtturen gikk i år til Landøy.
Det var en av de aller fineste
søndager i juni og frammøtet var
det aller beste. Jostein Handal
var dagens taler og det var sang
og rebusløp.
Fisketuren som skulle ha vært i
juli, regnet og blåste bort, likesom året før . -- Det har som
nevnt bare vært en dugnad med rydding ute og vask inne for kvinner
og menn. Huskomiteen har tatt seg
av mindre oppgaver som maling,
beising, planering av jord, såing
osv. To av foreningens medlemmer
var på Lindesnes Nærradios lokaler på Vigeland og snekret, på
oppfordring fra styret i L. N.
Ved kapellet er det planert ut
to lass med jord på sørsiden av
veien. -- På ettersommeren var
fire fra styret i Fyresdal i Telemark for å se på border og stoler. Det ble kjøpt 12 border og
en stol ble tatt med hjem som
prøve. -- Den nye hovedinngangen
er også kornmet på plass i år.
Midler til stoler i storesalen
er kommet godt i gang, men det
mangler ennå en del, så penger
til dette ønskes fremdeles.
Julen 1988 og festene bar preg av
de gode gamle, for ~ si det slik.
Det var høy stemning og festene
ble greit avviklet.
til s. ).
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Det hRr nok v~rt drevet en viss .
form for hnndel på Skjemøy fra
lAngt tilbnke i historien. Skjernøysund lå jo ideelt og sentralt
til for slik handelsvirksomhet da
det meste av innenskjærstrafikken
p8sserte dette sundet. Når de skulle ro eller seile langs kysten,
kom de jo best i ly for uvær- og
fiender - ved å gå på innsiden av
SkjernøY8. vi har jo også beretninger om at noen av de gamle kongene stoppet opp her. Og kjent
for man~e er nok at det i Skjemøysund V8r et "kongelig privili·gert gjestgiveri". Og det V8r rart
om det ikke i den forbindelse også
foregikk litt små-handel.
Men det er forretningsdrift i
nyere tid vi har tenkt å ta for
oss her.
Det har v~rt drevet J forretninger
her ute, som vi kjenner til. Den
ene var på Rosnes (sannsynligvis
den første), drevet av Edmund
Karlsen, halvbror til Cecilie
(Silja) Knudsen. Han var født i
184J, men akkurat når han begynte
og sluttet med denne forretningen
vet vi ikke. Han holdt til i 2.
etg. i det gamle huset som stod
ved siden av Alma Knudsens hus
(nå Norman Vågsvolis). Hvis noen
har videre opplysninger om dette,
ville vi være svært takknemmelige.
Så har vi forretningen som ble
drevet i Bergsdalen. Den vet vi
heller ikke så s~rt mye om, men
den ble startet av Reinert
Olsen (Reinert i Bergsdalen), vi
tror en gang i 1890-årene. Den
ble drevet av ham og hans kone
Severine og senere av datteren
Thala fram "til omkring 1915. Også her er vi takknemmelige for
suplerende opplysninger.
Men i denne forbindelse er det
"Krambua" vi har tenkt å skrive
litt om. Her er vi så heldige å
ha alle protokollene "in takt" og
kan følge begivenhetene helt fra
starten. Alt av interesse er samvittighetsfullt skrevet ned, og
for det meste med den nydeligste

PÅ SKJERNØV

håndskrift. Det begynte med at;
"Aar 1892 den 9/9 paabegyndtes
foreningshandel paa gaarden Nedre
Farestad og blev kaldt for St jernø ens Aktie Forbrugsforening" .
Det var nok Jens Jørgensen og
lærer Paulus Valvik som var pådriverne, men de fikk 18 aksjehavere
helt fra starten.
Det første styret bestod av: Paulus Valvik (form.), Ole Tellefsen,
Gunder Salvesen, Hans G. Hansen
og Carl Mikaelsen. Jens Jørgensen
ble den første bestyrer.
Lønnen var kr. 500.- pr. år og
det var lange timer, fra kl. 09.00
- 20.00, med en times middag. En
tur til Tregde eller Mandal etter
varer ble betalt med kr. 0,50.
Om selve bygningen er det lite å
finne, men den har vel holdt seg
noenlunne det samme til slutten
av JO-årene. -- Ser dere ikke for
dere dette lille rommet, med faste benker langs nord- og vestveggen,
disken innforbi med alle skuffene
på baksiden og selve butikken bak
dette med alle hyllene på veggenL
Dette var bare en liten del av
bygningen. Lageret, som lå i
sørenden, opptok atskillig større
plass, med alle melsekkene, kasser
og tønner. Oppe på loftet fantes
fiskestenger og annet utstyr.
Oljebua var et lite utbygg rett
ved inngangen i nordhjørnet. Her
var det parafintønner og annet
som ikke måtte komme i forbindelse
med matvarer. på sørsiden lå tjæretønna med en stor treplugg i
hullet.
Her tronet, i vår barndom, Johan
Jenssen bak disken. I middagstiden kunne han av og til rydde en
av hyllene og ta seg en middagsstrekk der.
Her på bua samlet mannfolkene seg
hver kveld og pratet og spurte
nytt om fisket og diskuterte verdenssituasjonen i sin alminnelighet. Luften kunne av og til være
stinn av tobakksrøyk, og spyttebakken under benken nesten renne
over. Treffsikkerheten hos de
fleste kunne være fantastisk.
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Midt inne i rommet bak disken,
durte det i en kraftig ovn, og
noen brukte også den når de fant
det beleilig . - Dette var det sosiale samlingspunkt og som sådan
hadde det nok også sin store betydning.
Butikken ble aldri noen stor økonomisk suksess, men det var da
heller ikke meningen. "Butikken
skal være til for folket" sa Johan
Jenssen, og den parolen levde
han etter. Familier med 8 - 10
barn var intet unntak i den tiden,
og det kunne være beinhardt bare
å skaffe mat nok til en slik gjeng.
Det var her Krambua kom inn og i
de harde 20- og 30-årene var det
nok ikke mange som ikke hadde
betydelig gjeld der. Det var faktisk som et rentefritt lån. Mange
kom med egg og tildels smør som
de solgte eller byttet i varer.
At butikken kunne holde det gående
på den måten, var jo litt av et
under. Det var nok takket være
langmodige og menneskevennlige
grossister i Mandal, særlig Holbek
Thomassen. En gang i 30-årene
skyldte de ham kr. 5000.-,og det
var mange penger den gang. Han
kunne nok ha slått butikken konkurs på dagen om han det hadde
ønsket. Men som sagt, det måtte
være folk som forstod situasjonen
og viste stor tålmodighet. Og
det ble da også alltid en ordning.
Smått om sen ble tidene litt
bedre og folk fikk litt mere kontanter mellom hendene. Folk satte
sin ære i å gjøre opp for seg,
men en del gjeld måtte også strykes. Andre bad om akkord og var
villige til å betale f.eks. halvparten hvis den andre ble strøket.
Ja det kunne ikke være lett å
drive forretning under slike forhold. Nevnes må at da Kristian
Nikolaisen flyttet fra øya i 1932
gjorde han opp all sin gjeld og
dette syntes styret var så fint
at de bevilget kr. 25.- til en
avskjedsgave til ham.
Det var altså Jens Jørgensen som
var bestyrer fra starten i 1892

til han døde i 1902. Da tok hans
sønn Johan Jenssen over, og bare
med et avbrekk på ca. 17 mndr. i
1918-19, da en Gustav Jensen drev
forretningen, var han bestyrer
helt fram til 1937. I mer enn 33
år; det var jo litt aven bragd
da det skulle innsikt og omdømme
til for å få det til å svive. Og
lønnen skulle vel neppe heller
friste. Den var i 1920 kommet opp
i kr. 2700.- pr. år, men p.~.a.
vanskelige tider falt den igjen
og var i 1935 nede i kr. 1700.Man kan si at i den generasjonen
var krambua Johan Jenssen. I 1917
ble det feiret 25-års jubileum.
Det ble skrevet et dikt som vi
gjerne vil ta med, se neste side.
I 1922 ble det satt opp en krav
på brygga. Den ble nok til stor
hjelp med alle de tunge kolli som
skulle på land. Den 22. april i
1933 brøt det ut brann på butikken. Det var rundt pipa det hadde
tatt fyr, men den ble forholdsvis
raskt slukket. En del vannskader
ble det, men ikke så mye.
I 1937 overtok Mauritz Jenssen
butikken etter sin far Johan. Han
begynte med en lønn på kr. 1000.pr. år. Ungdommen i dag kan nok
ikke fatte at slikt var mUlig.
Og selv om det lå lavt, var det
vel ikke helt uvanlig. Pengene
var ennå ganske mye verd.
I 1939 ble det foretatt en utvidelse mot nord og det var nok høyst
påkrevd.
Så kom krigens år, som ble heller
vanskelige. Sommeren -41 ble hele
øyas befolkning evakuert og bare
til Landøy kom ca. 70 stykker.
En stor d.el av forretningen ble
tatt med og satt opp i A. S. Langfeldts lokaler og var nok til stor
hjelp der. - Det var også harde is·
vintre i disse årene og vanskelig
å få varene fram. Det ble likevel feiret 50-års jubileum høsten
-42, hvor de serverte kringle og
ekte kaffe.
I referatet fra et styremøte i
febr. -43 (etter at German Gabriel
sen var arrestert) heter det at
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Geman Gabrielsen ikke kunne være tilstede da han 'er borte' .

Og neste gang at G. G. fremdeles
var forhindret fra å møte.

Og her er diktet ved "Stjernø Handelsforenings 25-aars fest":
Tone; Jeg vil verge mitt land.
Her vi samles til fest, og hver eneste gjest
er velkommen til samvær, til dekkede bord.
Det er Krambua vor som har vokset sig stor,
den spanderer idag, og trods dyrtid vi spiser og drikker i lag.
Under solskinn og regn - som et samlingens tegn
utpaa odden den stod i et kvart hundre aar.
Derav rigdom ei flød, men vort daglige brød
fik vi lettere frem, naar det derfra fordeltes til mange smaa hjem.
Vi vil minnes idag
han Jens Jørgensen
Han la grundvolden
og staar grundfast
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den som tok første tak ,
Farestad, foreningens far.
god, saa forretningen stod
idag, og for 0støia er den en velfærdssag.

Johan Jenssen tok fat , der hvor faderen slap,
og gaar trofast i faderens ærlige spor .
Og om tiden den skred, stadig flere blev med ,
saa vi nu her idag , jubilerer og fester for felles sag.
Gud
saa
Han
Han

som hjalp til idag, han vil fremme vor sag
at alt ogsaa her til hans ære maa ske.
velsigne vor haand, han gi nøisomhets sand.
gi kvinde og mand , daglig nødtørft og næring av sjø og av
land.
Paulus Val vik.
vi avslutter denne artikkelen i neste nr.
DE GAMLE SOMMERFJ0S PÅ "SKAUEN".
Redaktøren av Skjernøyposten oppfordrer leserne til å sende en hilsen
til neste nummers 20-års j Ubileum over nyttår. Jeg følger gjerne denne
oppfordring og starter med å gratulere med "Et historisk møte", hvor
Skjernøy Historielag ble stiftet. Gratulere med dette verdifulle initiativ, og lykke til for det vel kvalifiserte styre som er valgt.
Det skisserte arbeidsområde for historielaget er fullt av verdifulle
forslag langs den kulturelle linje "fra igår , via idag til imorgen".
La også meg få lov til å peke på et område hvor kanskje noe - i tur
og orden - kan gjøres. Jeg tenker på d e gjenværende, solide steinmurer etter fordoms sommerfjøs på de tidligere fellesarealer på Rosnes.
De utrolig mange murer er for de flestes vedkommende godt synlige f or
avhver spasserende eller joggende rundt våa. Da vår familie for 25 år
siden bygget hytte like ved porten til fellesarealet, og derved ble
nænneste "nabo", var det fremdeles et fjøs som hadde tak , men det ble
snart brent ned.
Disse rester etter gammel bebyggelse representerer et verdifullt kultunninne fra en nær fortid. Mitt forslag til overveielse er å restaurere l - 2 fjøs som et minne om det hekti ske hverdagsliv som må ha utfoldet seg der - med så mange kuer på båsen og på beite og så mange
personer engRsjert i stell, melking og transport. Restaureringsgraden .
kunne vel være på linje med de små løer/fjøs langs vegen rundt Dyr stad,
som er satt i stand og treve~~et malt.
Neste side __
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Det skulle ~re interessant å se en kartskisse av den avgrensede mark,
hvor det befinner seg flere fjøsmurer. Hvordan greide man i praksis å
dele opp dette areal mellom så vidt mange brukere og samtidig beskytte
mot dyrenes beiting?
Når det gjelder det nystiftede Skjernøy Historielag, så bør det være
en selvfølge at alle hytteeiere melder seg som støttemedlemmer.
Gunnar Spilling.
ETTER VED I RONA.
søster Alfild og Sverre i "KamI min barndom og ungdom var ikke
Skjernøya dekket av skog slik som
sjatka" og Per og jeg i skjekta.
idag. -- Hver familie hadde ei
Min bror Olaf ble hos K~rl og Søeller to kyr, noen enda 3 og de
verine Jørgensen som han leal te
fleste hadde jo flere sauer , og
far og mor.
disse dyrene nappet opp de spiVæret var ganske bra. Damene rodde
rene til mulige trær før det ble
"Kamsjatka". Det var litt bris fra
noen størrelse på dem.
nord-vest, så Per fant ut at han
Derfor måtte hver familie sørge
kunne bruke seilet og krysse sunfor brensel til koking og oppvardet og videre vestover. Det var
ming til vinteren fra andre steganske tidlig på morgenen og en
der. Mange var flinke til å plukke
vakker dag. Damene var øvde med år- o
opp drivved fra sjøen, men ellers
ene og det bar med bra fart vestove
ble det å kjøpe ved enten gjennom
Per som satt ved roret og hadde
kjøpmenn i byen eller direkte fra
ansvaret med storseilet, mens jeg
bøndene på fastlandet.
var ordret til å passe fokka i
på Vesterøya bestilte vi ofte
skjekta , krysset vi roerne med en
vinterveden fra bøndene omkring
seierstolt mine mange ganger.
Rona - vest i Halse kommune.
Vi la turen gjennom BrattholmsunHusker særskilt en sommer - kunne
det og utenom Gismerøya, og alt
mulig være i 1918. Min f~r var på
gikk greit. Det er et drøyt stykke
langfart , Severine Pettersen, vår
hjemme fra Sundet - inn Skogsfjornabo, og min mor hadde bestilt
den og til Rona. Et lite stykke
bjørkeved - l mål hver, eller om
innenfor "kanalen" sto vedlagene.
det var en favn - er vel litt forNå kom tinene med nistene frem
Skjell på lengden av vedtrærne og det smakte sikkert herlig etter
fra en bonde i nærheten av Rona
båtturen - og i den vakre naturen.
og så gjaldt det å få hentet veden. Men hvilen varte sikkert ikke lenSeverine hadde 2 gutter, Per og
ge, for det gjalt å nytte tiden.
Sverre. Per var vel ca. 13-14 år
Veden måtte ombord, og etter møddet året, og jeg 1/2 år yngre.
renes beregning skulle 3/L~ mål i
Mødrene ~vtalte å bruke den første
Narl Jørgensens skjekte og resten
godværsdagen til henting av veden.
i stor-båten.
Severines far, Gjert Jørgensen,
Ja, så bar det på hjemvei, og da
hadde en ganske stor båt - av
gikk det tyngre med båtene lastet.
gårdsfolk kalt "Kamsjatka". Den
Men nå hadde vinden gått mere vestble brukt til å føre høy fra Stulig og øket på. Og da vi kom ut
søy, som dengang hadde noen dyrpå Mannefjorden hadde vi den rett
bakfra. Vi i skjekta hadde derfor
kede sletter. Per som var båtvant
og flink både med årene og seilet,
fått ordre om å seile innenom
hadde fått løfte på å låne skjekta
Gismerøya, og jeg synes jeg den
til Karl Jørgensen (far til Mauritz) dag i dag ser Per for meg som den
og alle barnas venn og fikk også
stolte skipper som hadde alt under kontroll. - Hjemveien gikk
låne seilet.
Da dagen kom ble vi fordelt slik;
fint. - Per stirret mot land i
Severine, min mor Balette , min
Sundet om mulig å oppdage noen av
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naboene som så ham i hans manøv-.
rer i denne flotte medvinds bør;
Og da damene senere ankom med
den tunglastede storbåten, var
det litt aven storkar som tok
imot på brygga.
Kommet vel til land, var det en
ny sjau med å hive veden på land.
Siden skulle den legges opp i

r-

ver

te

['-

pene vedlag på bryggekanten. Og
en fordel var det da å bo så nær
sjøen. utpå sommeren var det
ikke så lang vei for å få veden
i hus.
Men en drøy dag hadde vi hatt og
tigget sikkert ikke om å få være
lenge oppe.
Carla Stjernesund Bjor.

HILSEN FRA "EN SOM ELSKER SKJERN0YA".
Jeg har lenge gått og tenkt jeg
nøya vinterstid. -- Leien for
ville skrive noen ord til Skjertomten ble satt til kr. 10.- pr.
nøyposten om mitt forhold til .
år, så langt om lenge ble den
Skjernøya.
forhøyet til kr. 100.- pr. år.
Det jeg husker best er fra DyrSå kom dagen da livet til Maustad, om sommeren når vi som ungritz ebbet ut og nevøene fra Fargutter, Syvert og meg, var ute
sund
overtok gården.
hos bestemor i høyonna og hjalp
Etter
en stund ble jeg av disse
til å bære hjem høyet.
tilbudt
å få kjøpe grunnen hvor
Om morgenen var det enten å bruke
hytten
står,
og i dag er jeg eier
ljå eller å sitte to timer å
av
2
mål
av
den
jorda jeg alltid
dreie på slipesteinen for bestehar
likt
så
godt.
far, for ljåen den skulle alltid
Hytta har jeg som min beste medivære skarp. Så når middagen var
sin, så når jeg har en ledig stund
vel fortært, gikk alle jentene
er jeg ute og koser meg med båten
og guttene til stranda for å ta
og
villingfiske.
et bad i Trappehola. Jeg husker
Gilbert.
der spesilet Karoline og Liv som
var som fisken i vannet.
Skjernøya var alt for meg så noe
unaturlig var det nok ikke at
drømmen om en hyttetomt vokste
med årene, og selvsagt måtte den
ligge på øya. -- Det var da jeg
spurte Mauritz om han hadde en
liten plass til meg så jeg kunne
få bygd meg en hytte, og som
Mauritz var, var svaret at vi
skal se på det. To uker etter kom
.....
han tilbake med beskjeden: "Det er
i orden, sett i gang du".
Jeg satte i gang med støping av
Or9an for Skjerr1ojIolk uie 09 hjemme-o
o
murer i 1937, og så begynte
fH""'o ~z
',//1 i ) f r/ 1171
'~ o ~H'" '§Jo
Mauritz med reisverket, og påsken 1939 stod den ferdig.
DcT ER VEL FlIGRE. STuNDER __ _
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Som vi vet befant det seg etter krigen to hester på øya. Den ene
s?m var eid av.Tø~nes Emanuel Berge var svart og vi har hatt med
b~lde av den tldllgere. Den andre hesten befant seg i Val vik og
e~des av Harald Aalvik. Denne hesten var lys (fjording) og kanskje
lltt mindre enn den på Berge. Vi bringer et bilde av hesten i
VRIvik under høylasting. Bildet er dessverre litt mørkt så vi har
prøvd å klippe vekJc en del av bakgrunnen. Denne hesten ble solgt
til slakt høsten 1968.
.
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Så har vi fått noen bilder fra snurpefisket med skøyta "Vigdis" som
eides av Paul o~ Arne Kristiansen. Skøyta som opprinnelig var hjemmehørende på Uck y , ble kjøpt til Skj ernøy tidlig på 50-tallet.
Den var 42 fot lang og hadde da en 35 Hk Rapp semidiesel motor.
Senere ble denne motoren skiftet ut med en større. Denne skøyta ble
i alle år benyttet til snurpefiske etter makrell om sommeren. Foruten ei. erne Paul og Arne, bestod mannskapet av Edvard Gundersen og
Erling Jenssen, men ofte kunne det være mange flere ombord som
turister. Makrellfisket var da gjerne bra og sluttresultatet kunne
mange ganger ligge mellom 50 og 100 tonn.
Skøyta ble senere kjøpt av kondemneringsfondet og fant sin grav
blandt sei og lyr utforbi Odd.
(Skjernøyposten nr. 2/1971).
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Når det har v~rt snakk om isvintre, minnes vi å ha hørt tale om at de
i sin tid dro langt til havs på isen for å fiske torsk og kveite.
Noe sikkert har vi ikke visst, men nå har vi fått en artikkel som stod
i "Lindesnes" i 1936, som vi gjerne vil gjengi. Kilden til disse opplysningene vet vi ikke, men vi vet at lærer Fuglevik har skrevet om
det samme. Og her følger beretningen:
DA JVlAN SPASSERTE TIL REVET OG FISKET KVEI'rE
man helt til Ryvingen med hest
Eldre folk kan fortelle at man
og slede.
var vant til meget strengere vinDen verste kuldeperioden inntraff
tre før i tiden. For 60 - 70 år
siden begynte gjerne vinteren i
i 1859, og den later til å ha
oktober, med frost og snø, og
vært enda hårdere. Isen lå så
langt til havs en kunne se, og
varte utover til april. Omkring
fiskerne var i en prekær situa1870 skal det ha vært en usedvansjon, bare henvist til å sitte
lig snøvinter. Helt ut i april
lå snøen meterhøy i Mandals gater
med et håndsnøre vet et hull i
så der var laget trappetrin ned
isen.
Da var det at noen spreke karer
til forretningene. vinteren 1893
kan nok mange enda huske. Da var
fra Val vik på Skjernøy laget historie. De utrustet seg med dypdet fin-fini skiføre i påsken,
som det året falt langt ut i april. vanns snø rer og dro avgårde utover
isen med kjelke og piggstav.
1893 hadde ikke bare snø, men
En mils vei utenfor Ryvingen laogså is. Det fortelles at postbåtAn ikke kom inn til Kleven
get de ordentlige hull i isen og
på flere uker; og med de dårlige
fisket helleflyndre~ Det gikk
landverts forbindelser man hadde
bra, og de var utover hver dag.
dengang, var byen så godt som
Men så en ettermiddag mens de
fisket på det beste, merker de en
blokkert.
Foruten den kjente isvinter under
svak bevegelse i isen. Det var
Syvårskrigen, lever der ennå på
blåst litt opp, og utenfor stod
folkemunne beretninger om vinterdønning og brøt på. Snørene kom
en 1837-38. Nøyaktige opplysninger
opp i en fart, og innover bar det
har det vært umulig å få, men
hals over hode. De nådde land,
havisen hadde dengang satt inn
men da var havet utenfor en tordog knuget hele landsdelen i sitt
nende masse av isflak som ble
kolde favntak. Landet var blokkert
knast istykker eller skrudd opp i
av snø, så trafikken foregikk på
været av storm og dønning.
isen. utover Mannefjorden kjørte
-vi. Det nevnes i denne artikkelen at det var strengere vintre før i tiden,
og det kan nok stemme. Men etter at dette var skrevet har vi i sannhet også hatt noen strenge vintre. vi kan jo nevne vintrene 1941 og
1942. De var så visst harde nok og drivisen hindret nesten all trafikk langs kysten. -- Så hadde vi vinteren 1970, med enorme snømengder.
DrivisAn satte også inn og lammet all småbåttrafikk i lange tider.
Ja, vi behøver ikke å gå lenger tilbake enn til vintrene 1986 og 1987.
Det var kulden og isen som dominerte da. (Se Skjernøyposten nr. l
for disse årene). Men vi har også opplevd mange milde vintre i de
siste 20 - 30 årene, kanskje særlig i 60-årene.
Så vi ser at alt går i bølgegang, ikke minst været. Vi får glede oss
over de milde vintrene, og heller kle oss godt - og fryde oss, også
i snø - og isvint rene.

-
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SKJERN0Y HISTORIELAG SKRIVER:
Vil herved gjennom Skjemøyposten
ging av driften videre i historierette en tusen takk til dere som
laget.
har støttet opp om historielaget.
For dere som er interessert i
Da vi i des. / j8n. måned sendte ut
Hvor eventuelt kjerka i Kjerkepost~iroblanketter til samtlige av
vika var og hvor gravhauger ligdere som abonnerer på Skjernøyposten,ger på øya, har historielaget satt
var vi spente på oppslutningen, men opp to lørdager hvor ferden går
den har vært flott. Ca. LI·. 000. til følgende; lørdag 22. april kl.
kroner er det kommet inn på post1500 møtes vi i Kjerkevika og
gironummer ]6olJ.2±. Men er det
tar for oss Skjernøysund og Juflere som ønsker å bli medlem elvika. Lørdag 29. april kl. 1500
ler støttemedlem er prisen kr. JO.- møtes vi ved kapellet og tar for
Det er flere som har sendt 100 oss Høgevarden og Båtevika. Ta
200 kroner, det er jo noe som
med niste og godt fottøy.
varmer godt.
Det har i mange år ~rt tradisjon
Tusen takk til dere som har gitt
å feire Olsok ved Dyrstad skole,
gjenstander til Dyrstad skolehus
men i de siste årene har dette
og skolemuseet vi arbeider med å
falt vekk da de som strevde med
fl til. Mon vi. trenger flere gj ondette ble eldre og gikk tr0tt.
stander så som gamle penalhus,
Skjernøy Historielag har overtatt
ransler, tavler, kul.erammer, gamskolehusdriften og vil til somle k:L-n.r som var typiske for sko meren a r rangere Olsok igjen den
leb8.rn i eldre tid, matbokser,
29. juli . Dette kommer vi nærmere
melkeflasker, bøker, gamle parafin- tilbake til.
lAmper, kort sagt det som hører
Dette var noen av de tingene Skjtil i en s kolestue. Har du noe så
ernøy Historielag steller med.
skriv eller ring 68 ) 16 til Rita
Er du interessert i å vite mere,
Syrstad Solvang, Skjernøy, 4500
er du hjertelig velk ommen på
Mandal.
'
grendehuset 14~ mars kl. 19JO
Her er en orientering over noen
til en koselig kveld.
saker Skjernøy Historiel~g har på
Skjernøy Historielag vil benytte
trappene i vår/sommer; Tirsdag
anledningen til å gratulere
14. mars kl. 19JO på grendehuset er Skjemøyposten med 20-års jubidet nytt m0 te i laget. Da vil
leumet. Det er en prisverdig
Torborg Ånensen, som i løpet av
innsats dere har gjort, takk for
vinteren har arbeidet med Rosnes
at dere fortsatt holder på og
historie, lese opp for oss det hun
lykke til videre.
har skrevet ned. Dette vil helt
Mange hilsenes fra Skj eITlØY Hisikkert bli interessant. Ellers
storielag V/forkvinne
vil vi ha opplesning av gode forR't D
t d S l
tellinger, mat, kaffe og p1anlegl
a yrs a
o. vang.
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I denne Co l'l) ind e lse vil vi t'a n'ed et 'postkort som vieer v!'Jgen p~
Farestnd. Kort e t ble sendt til U.S.A .. i 1907 og er fliden korrJll:et
tilb8ke til Øy 8 . net er desverre litt ødelagt da forsiden er
benyttet til t o ~rt.
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Smånytt fra øya
Det er blitt en fin lekeplass på
den gamle skoleplanen på Farestad.
Noen foreldre hAr satt opp en
grei lekehytte med rutsjebane
~om er veldig populær for de minste bArna. Det er Arbeidsstua
for barn og Hobbyklubben som har
s t :~ t t J ()! ' ( l'~ n (!; k O,('IO:11l SK: P (le1 :!.v
byttR. Det er også plassert lekeRppRrater o~ sAndkasse, pluss at
gjerdet rundt plassen er gjort
ferdig.
Vegvesenet har også satt solide
fendere langs veien foran skolehuset, så dR skulle dette være
en trygg lekeplass. -.--- .StorekjødnC1 synes å være et yndet
tilholdssted for bevere. Det er
sett minst 4 stykker der. Men
det er ikke bare fryd og gammen
å ha dem der. De snauhogger området for trær og det er tenkt å
søke fellingstillatelse for noen
av dem. - -- - - - .- - -Garasjene på den nye parkeringsplassen på Kniben er ferdige og
tatt i bruk. 14 stykker sammenhengende. Men akk, bilene får
ikke stå i fred. Det har vært
innbrudd og hærverk på to biler
som sto de~. Det er særlig stereo8nl~gg de er ute etter. Det er
trist at slikt skal Skje her på
vår fredelige Skjernøya. Det var
noe som var - helt utenkelig før
i tida; men nå som vi er landfaste
f~r vi besøk av mange slags elementer og det er dessverre ikke
alle som har ~rlige hensikter.
Moral; hold bil låst, hold gara s j en lås t. - .- - . - - - Vi takker for all innkommet kontingent. Det ligger rimelig bra
an i forhold til i fjor, men ennå
mangler det endel. ------Med denne milde vinteren og høye
temepratur i sjøen, må vi ha algeoppblomstringen i fjor i tankene.
Det skal ble spennende å se hva
som kommer til ~ Skje. Vi får bare håpe at alt går bra. - -----

Hos Helga Jenssen gikk det et
ganske kraftig steinras tidligere
i vinter. Hun bor under et bratt
fjell, Asperåsen, og satt inne
og hørte hva hun trodde var kraftig torden. Neste dag fikk hun
se at det nok VRI' noe ganske annet. Noen kolosale steinblokker
hadde rast ut av fjellet. En var
gått gjennom veggen og muren i
fjøset og flere andre lå kloss
inn til veggen. Den største tippet de var på ca. 20 tonn og hadde denne truffet huset, hadde
nok ødeleggelsene blitt atskillig større. - - --- ---- .-Det tynnes blandt de eldre på
Farestad. Pauline Jenssen døde
16/1, 77 år gammel. Det vil merkes i gården at hun er borte.
Hun holdt alltid "åpent hus" og
pratet med alle. Hun var enke
etter sin mann Arne, som døde
for noen år siden. Vi lyser fred
over hennes minne. ------Et annet Farestad·-menneske er også gått bort. Hans Petter Tørressen døde den 3/2, 83 år gammel.
Han og hans bror Hjalmar bygde
hus sammen da de kom hjem fra
Amerika for flere år siden. Hans
Petter var på Aldershjemmet i
Mandal en ganske kort tid før
han døde. vi lyser fred over hans
minne. --------Vi gratulerer Jon Harald Aalvik,
Valvik og Astrid Høyland, Vigeland
som forlovet seg nå i vinter. ---Rosnesjenta Aud Jacobsen og Helge
Jørgensen fra DanmarK: giftet seg
20/1. De bor i Kristiansand. Våre
hjerteligste gratulasjoner til
dem. --- - ------Heidi Larsen, N. Farestad og øyvind Seyffarth, Hille giftet seg
den 21/1. Våre hjerteligste gratulasjoner også til dem. ------Vi vil ønske Tor M. Pedersen og
Astrid Egra velkommen til øya. De
har kjøpt huset til Karsten Berge
på Smedbakken, Dyrstad. Tor er jo
gammel Skjernøy-gutt. -----
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Og så har vi gullbrudeparet
Harald og !l,ari4 I\alvik, som feiret sitt gullbryllup den 25. febr.
De kom til øya straks etter kri gen og kjøpte hus i Valvik. Harald
arbeidet mye i ve gvesenet og var
også vegvokter på Skjernøy til
h a n gikk av lIIed pensj on. Han hadde også hest og dro litt rundt
til folk me d forskjellig slags
a rbeide. ve har 3 sønner som er
gift og bor på øya, samt 2 døtre
s om bor a ndre steder.
GullbryllupfeEt e ~ ble f~iret hos
sine b a r n i Vn lvlk og tll s~e~e
var Dg ~& derRP forlovere, ~lrlk
og si-rg i t Juel fr a spar:gr~ld.
Gl..llibrud e pa r e t r,o.r nå l Sltt
ei . å r. Vi ønsker dem hjertelig
tillykke og mange gode år framover o
Hva er det som skj er med været?
Store varias j oner har det alltid
v~ rt, men denne vintereb har vel
vært ganske spesiell. Faktisk ikk e snø på marka i det hele tatt
og nesten ikke temperatur unde:
O siden f ør jul. Utsprungne blav eis i Ankerodden 7. januar, liblomster på Rosnes, løvetann og
Gl1lø rblom s ter midt på vinteren.
J a , slik ka n en fortsette. utov~r
i februar bl e plenene grønne,
knopper og ' skudd på busker og t
trær. :::;nøklokken e er nesten avblomstret, like s å man ge krokus.
yåskeliljene er nesten ute - i
be gynnelsen av ma rs. Og mildværet
ba re fortsetter og fortsetter og
nå kan det vel nep pe bli noe alvorlig til bake s lag .
J a i sannhet, en merkelig vinter,
l/, en så har det også vært den mildeste som er re gistrert noensinne

her hos bss. --- Første del av
jan. varstille og fin, men så
satte det inn med kuling og storm
fra s.v. og vest og det har i
store trekk vedvart ut febr. med
sj ø og dårlig fiskevær. Og gråvær har det vært i hele vinter,
og helt minimalt med sol. Men
selv om vi har hatt mye ruskev~r
har vi nok bare li gget i utkanten.
Oppetter Vestlandet og lenger
nord har de vel aldri hatt så
mange storm-og orka nda ger som i
vinter. Ja, noen dager langt over orkan. Polarfronten må ha ligget langt nord i år. - Og mens
vi faktisk ikke har hatt snøfilla
har de andre steder nesten druknet i snø. Det er det helt ekstreme som dominerer været nå
til dags.
Vel, vi får glede os s over det
milde været, men føler oss på
en måte snytt for en årstid.
Hvordan det vil bli videre - når
våren, etter kalenderen, virkelig kommer, kan en bare lure på.
Men det blir lysere for hver dag
som går og sola kommer høyere
og høyere på himmelen, så det
går den rette veien. Og så er
det ikke lenge før våren er her
for alvor.
Vi takker for oss og ønsker vel
:ttnøtt i slutten av mai.
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Vi får pl 8, SS til en liten notis fra Skjernøy Vel' sår s møte. - Det vil
i den nærmeste fram~id bli sendt rundt et spørreskjema til alle husst a nder på øya angående hvordan vi ønsker at Skjernøya skal bli i framtida , da helst i forbinneise med bebyggelse og miljø. Dette er i forbinnelse med den nye kommuneplanen som er under utarbeidel s e.
Vær med å si hvordan du ønsker Skjernøya skal se ut i framtidal Nå har
v~ anlednin g til å være med å påvirke planen i den lei vi ønsker. Når
planen er utarbeidet og nærmest vedtatt (antagelig i løpet av året)
blir det svært va nskelig. Skjemaene vil bli inns amlet når de er utfylt.
De behøver ikke underskrives. Det er bare for å få en over s ikt over
beboernes øn s ker.----------------
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"SKJERNØYPOS'l'EN"

SIDEN · ,1969.

Vi tClr TTed noen klLipp fra f'orskjel.li .'g e ting vi har skrevet
on, da helet de L :;om går unde.r "smånytt" Avisnurl'oer of!, l1rt~ang
er n~rket av øverst.
, Nr 1 Nr l - 69
IIVORD/Ul

DET BJÆ. TID

Iduen ble forsl lUltet av Sigurd;,sqm
~lynte!J det 'rille være veldig goymed
E"l slik 11 ten avls o Håkon hf'.dde

,'fruc-

tenkt på det samme oli ','
'.rar enig i at ideen burde realiseres,
(;eorg bl kontaktet og v~'..l' i vrig med
på notene. -FHrste ~onstituerende
not!; ble holde p~i. R,yvingen fyr ut
pfl forsommeren. Men SOImer er nå
sommer or; heller litt vanskelig tid
(t konseJnrere SB!g. Oe; så SLIK en
SOJnl'ler dn., 801111 fjor., Men med tre
karer JlIed et ' 8lJkt gå-po.- hwnor, må
noe nod vendi gvi s skj e. Vi kom Sill!lIIlen
. '11 :11 pft hosten og pratet og dl 'v,-uterte
: i d m'e. Or; si ei en er elet bli ti, pro.tet
'):~ dlskuter L en hel masse. Og Iler
;lre8enterer vi for leserne et forelo bi.g resultat. Vi får håpe det blir
heure etter h v e r t . '
.
Moti ve L bak i eleen . er å lokke fram
nkJnl te li terere egenskaper hos
;'(j ernoy'folk, 1:1 andre få del i dem
}{~ i (let hele t8.tt akti visere fIest
~L8k gi\tt å

e

lul:L f!, •

Gtartskuddet er gått!

7-;,"

Johan J\hrr:lhar,tnCll Vnlvllcvot' ~,
fcbrui:lr ute f~r pn nifø oppley":'
eIGe. Do I1!.\lt i n-ti~o 01':1 li1orgbtt~Jl
var ute for å trekke tro.tlcnrhtl
vestenfor Hjcll.lel\, i stIv no r cl ...
OGt kuling,
Glo~pet plutselig
notaren. O>j fp;.~ iHtll f l!d~ ut · d.t"~g
Gen, v Q r Il il Il Il e J ~1 ~ Il a te de evt ticcn C:rc-,ct ut l ~lypu j Ullnn<,f jorc1en og r~e,:l otor f,ut ei;c det
r ett til Il a v G o li e 1\ :, c L1 tg v 1 9
,:~rcv IHll1 rett :Jot :~lcvehaLl8en
l'g ved f~ bly·~te g~:"'ll(,lcttcrlcne

pu

c!re8',~t,llttet

fCGtc

for

I:1g

f .tr::k :1[\11 UUllh

(]rcr,~cll.

Sli!~

ble hah

llr?,~cll , :e tIl i l?- ·t.ldo. m2tl~ d~t
vor disl!] i V',TC·t o:i -:.rInden
ø le t c p iL II o Il fen tet 8 ri o l Jc t.t" øy e
t i l e 11 II re (J(! : I It Cl 11 ',f j n fe e t me cl •
Erling Lunde, nou -jrc-,f 03 h"Blet reker .'.clI>';c1' JIlI1C i fJorden
f Ilc k øy e pLi il ::~ ;1 (),~ ,:1::: le o n ul o fl
9 l c p t C iw n li ,j ~ ,1 •
'

var hci.diE;

HOll

dr () B gen, . cl a ei e I1

(2rcv over
fcoi;c lied
V;) r
(1 19 t e
g 1" U11 h e

:!1H.1

Klc-,conuocn oe f

U~:~

fØr olJne hovel 03 eler Vell" mulIghetene for rerllliPfj onn. sllck~rt
e Il ni f g o p r 1 C! v (~ l [J c •
.

Nr 4

~

72

Et drnua var under OPP~\~11ihi l

vfir D~rllG9te okjærn}rd lØrdng
11/11. En av fyrbctJcnt~ne på ny' villGcn fyr, Jena -'hm, oppcloget
cn bAt ~om 1& og drevet 11i;e o~yle
'kc vest nv Slcttin~en. Dct bl~dtc
ti t 1 V 8. voll f, le til i n ~ •.1 C cl gro v s.i ø •
, p. / K Il 1\ (~l b il 8 9 a J o r El fl Y Il b 1 Q V fl r ole t
og ' l lø;Jct nv g~\nu::e ~,:ori iic: VBr
den i'& pletten og fIkle 91cpcr ombo
og ikke lcnRc ctte~ 11 b&teh

trygt Iortr1yc1 1 l,landol. Det var el1

6 O fot s b;'\ t s o :,1 vor 1 n n le .i ø~) t

ti V

.,:ct l'uertori!eansl: cl~tcpur do;n lH\
var i, ferd mCG () I:jørc dell hjem-

o -, u r

o

rJ c

le unn c l elt l: n

Il 11 ~

t

(j

1ne

-:loger et sted ; ~cllo'l Slet~inR~h .
o.'j Od cl o I:: j æ l' ene o~ G (~ Il C. ~ r Il (') le 011'
v cnn 1 i g t o n k c t i l IHl nGO u o ~:' p cl,l\ Cet den, 0[3 rcdtlnL1C8o:cøyta (Joln
il c r [j c t cl c m o

Nr2-~-"
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_ Nr 4 - 73
En ul1cldl;~ 'nllccjc:;cr Icon'raende
illn tIl ytre Ihclevlk ldrdon uorgcn .17.· nov. etter Cl .ho i"odc1 hele
ant t D. lin Il 11 o d cl c fr''1 t t :-h tor s t <> P P
ved .v cl 1:" (J Y o S li ri cl d e cl r e 'Vet 'rJ o t o ve r
rh vinden bltiGtc fro vest. 'Et
fJ.f;or t l(dcnpnr:lt Yflr OLltt Lavine,
J1Cjl ilchllnvi,n r,rc iek hOll hen vecl
C,,:; C Il. hjelp.
nctl1il\l~[J8k(jytn 'nikk
ut frccJnCfJkvcl'l, o[~ bodde un pndfJcr,t ·llke vc(l (nl1 ti tCIl, ~'i ffI 'øye,
p& lInn. J.!<1nnCIl Y:lr fro S:''lnur:1 or,
er en. :25 f\1:". J.iorol, Hn' lllltiC:
10 r 11 Jr. i y Id ' o C . f Y rf'l t ile le c r LI cd, cl e G
5. bf,ton, for (I kUltnec-:"" c1C2 ',tIl
'~c,~::",,~

l·T.I~rl=o.

'

pr 3 - 74
l'[1l.'t her ute. men
folk rår seg vill på lys~
](-/ol(lo11 IJoror, til (}ot uvnnlrge.
,SUk L s1q odde her ] 'sommer at
811'pik(j kom borL fro kjæresten
8 ill. ~'laTll1ell fikk vnrslet folk
Of!, hje11'GkorpscL fra Mnr:dn~ rykket uL for il loto. f{eldlgvls
ble 11un fort fUllnet og lykkelig
gjonforellet med vennen.

1)et Iloncler myo
(1i;

Fr 3 - 74

lIer 'i sOlrnne~' fonl f1{tJ.frid Berge
ut nt.hun VIlle lJpsoke sin monn
T?rgvRI r som el' knpl ei n ombtJru
pa f"l t? "Mnple" nv Kt·istinsand.
lTtill., KJ orde d~t
dellenk1e og
gre~8 måten at lUI1 .Lot sin so11n
SveIn og broren [tGiltloth Dyrstnd
sette. seg u,t til eklel eboene hVOlt
hun gIkk umbord ll11 bil ten som var
p~ veg fra IWyallget' ti] Sunds::" ,
v011 l Sverige. rJåtel1 er på ca
l 8OOO.to~~ oe ruvot nok ~anske·
god t l bl.LJeuet blnnd trIglere
og snurpebåter.
-

llå

_l;r 3 - ;/5

Oet var oJtså en ekstra varm som,
kY-IIlTH:o:r: vor-fl e t en som foltel seg
sa fr~,g.l o~·t nt hUll oJ2Ptråtte i
L?pplos,pa krambua. Hun var riktlgI,l,ok ~kke .Horsk, lnrm etter elt
sl,crlverlet l sommer i "Li"IRlesnes"
lIgger do visst dkke langt.etter
der l1eJ1er
'
lJIe~~ i 81',- e5g do de tjo også er

,

.

'

Etter mange år ut~Jl fl8ggstaIig.
'ved Dyrstnd gnmle skolehug~- vaH1r "
atter flnrget uer rå ny flaggstang.
Et, flnt syn meu u()L llorske flag-' ,
get mellom gran Of', bjor k l7.· mai.
li:llers er d~t kommet ny pIpe og )
ovn i den gamle skolestua, s,å til
lOO-års jubiloet sh]]_ ing~n fry- ,
SO.
t~r

l -
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Vi Iror l i rU i~pro s l\l':j\i~t unt 11 t
10!cnlro(L (/,~,,' J-[;~r' ';(:e;~t ~I!:i SJ;:jernoya or, g.i~-'~ 'l'l'I:}k. D8nn8 gEmg
var dGt VUi' egen lille Skjernoypost som var gjens~And for
oppmerksomhetelI. En-repressentant
for NHK - Kr .sand var ute og
inte:rvjuet var rednkU5l' Sigurd
AaJvlk Dng. SkjGl'J)oyposhm. Så
noste deg, den 30/2, fikk vi
horG inLorviuet i Joknlsetldirigen
kl. J2 00. Irer fortalte da Sigw'd
oM bladets ti1h],iv~lse og hvordan det LIe dl'Gvi?t '
Vi" f~kk TIt') vi te [\ t • Nl1K-F; erllsynet
var 1:nteresser L i o-~d ore noen-opptok fra Skj Gl'lJoYI1 for pro~n'nm
ruet ' Nt;n'ge HumH y o~ (1 t de dn
O{!stJ v:~ 1J8 be30ke Sk,i erJloyvostens
rr3;lCl~'iJon, Det~e skje(](le då tors(1t, Z; r.:f.3 Dr. 8Jlr.ae(~ne ~'~8ult[ltet
l,\.QE. VI h'L"2J!J'3JlVISe t I,T" 'prorrommet
l TV I"rl,:,;",: :Iund ty SI,!I, antagGlig
~
11. ,1
~
VJ.., () 1 <:::;}I( C uel1 17 3. --------Nr l - 79,
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Skjernøypostens
1 O års jubileum
HVORDAN DET BLE TIL,
Slik BtAr overskriften pA. 3.
Bide av SkjernøypOBt nr. 1.
IlDe 3 'VIBe menn» BaU pl\.
Ryvlngen fyr en fin Bommer
og prata om A. fA. I BtA-lld ell
liten avlB, Det VM Sigurd,
Georg og HA.kon Bom fA-nt pA.
dette. Ut pA. høBten kom de I
gang for al vor.
StlntBlruddet er gA.tt! Delte
er allerede 10 A.r Bielen.
Hvordan jeg vet del? Jo,
jeg setter hver Bvls inn I el
bok, jeg har dem alle. Det er
meget InteressBnt A. Jese de
gAnde avisene, Vil sl de er
kommet Il\llgt. Ikke knst
aviBen, helt dem inn I el bale,

lo~orno

i

der
vll lA. enda mer \
glede nv dem.
Ti I tiere hlllOyttere Bom bllr
fornrorl1\l\ for A. bli kl\lt
innflyttere og Ikke Skjerri~
øyfollt, hl1sk 1>&, I,DET SI{i\I,
MEnE
TIL
A VÆRE
SKJEnNøVMENNESKE
ENN A v ÆHE FØDT olm)),
Til recil\ktøren og dere I
rednh!'ljollon, og alle I\ndre
I11ccinrbeldere, vil Jeg Bencie
en hjcrtel1!'l tnklt, 1'11 lykke
med 10 ArB Jubileet. Md
1111\11 ge, mnnge dr tlI følge,
med nyheter fra øya og
fol\tct, borte og hjemme.
lÆl'<; J\lIgeles. Cnl. jn. lP79.
LlIIIRn Boyle,

