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/-/ V JT V E I SEl~ 
Hva er det som lyser som stjerner så kla re, 
og smiler så vennlig henover min sti? 
Det hvitveisen er s om her vil å penbare 
sin skjønnhet og prakt mens jeg nå drar forbi. 

Fortell meg din hemlighet, lysende stjerne. 
Hvor fikk du din skjønnhet? Hvem skjenket deg den? 
Jeg ønsker å eie din renhet så gjerne, 
og være med lyset og livet så venn. 

Å si meg, hvem lærte deg kunsten å leve 
et liv så vidunderlig, herlig på jord? 
Du får hva du trenger foruten å kreve, 
og kler deg til hverdags i herligste flor. 

Du åpner ditt vesen f or s ollysets stråler, 
men lukker det atter for kulde og vind. 
Det vonde i ve rden du slett ikke tåler. 
Det skal ei det minst (! f å prege ditt sinn. 

Med vemod vi t eller S ~ L på dine dager. 
De er ikke mange, s å fø r es du bort. 
Men kanskje du selv i k ke skjebnen beklager. 
Du gjorde din gjerning om tiden var kort. 

e.G.p. 

• 
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KJÆRE ALLE DERE SOM LESER SKJERNØYPOSTEN. 

Nå. sitter j eg her oppe på Okse
vollen ..i ... Mandal og minne r fra 
mange år stormer på , og nå ten
ker dere: "Hvem er nå dette som 
er kommet så opp i alderdommen 
og drømmer tilbake til svundne 
år?" Jo, det er Ca rla Stjerne
sund, datter av Knut og Bolette, 
og kanskje s e r noen av dere eld
ste foran dere e i lyshåra jente 
som var mye med i Ungdomsforen
ingen, og som i den tid de fl es
te dro i flokk og følge til Am
erika, ble hjemme og gikk på 
lærerskolen i Kristiansand. 
Det ble magre å r i a rbeidsløs
hetens tid. Da j eg va r f e rdig 
utdannet i 1928 , var det ikke 
poster å oppdrive . Vi va r gla do 
for å få et vikaria t på 8 dage:.', 
og jeg havnet rundt i skole 
kretsene i Hals e ved sykdomsfor
fall. Var et par pe riode r på 
Skogsøy og Landøy, ved Hes lanC. 
og Frøys l and og Ime , to såkal -;e 
skoleår på Ryvingen fyr. 
Ble s å ansatt i 2 å r i Fr amha l ds 
skolen på Ljosheim, for så å gå 
over som vikar ved Mandalsskc I
lene, før de t ba r østove r ti_ 
Tune i Østfold hvor j eg har lært 
bosatt i 38 å r. 
Der har j eg hatt mange rike år 
i en vakke r bygd med store {;år
der, mye vann og skog - med go
de arbeidsfo.r ho l d , mange gilde 
elever, ofte i store klas s e r på 
30 stykker. Men de siste le å r
ene ble· mitt arbeide i hjel pe? 
grupper et tungt arbeide, rr en 
herlig å se 2t barna f ølte seg 
trygge, selv om r esulta t e t ikke 
alltid ble så strå lende . . 
I 1975 døde min mann, og g< de 
gamle nabo er ble borte . Da be 
gynte ensomheten å' melde S( 'g, 9g 
tankene gikk sø rove r, og v ( ,d ju
letider 1976 havnet j eg hel> i en 
stor blokk på Oks9vollen. 
Nå sitter jeg her og hør er t åke
luren fra Ryvingen brøle g :. ennom 
tåkedisen, og da var det a o

' ; e t 
"tåkeminne Il kom s å ste r kt : ~ram 
for meg at j eg må tte de l e I le t 
med dere. . 
I min barndom var jo de fl~ste 
fedrene på Skj e m øya på sj ~en, 
og koner og ba rn måtte stå for 

&flbsldet hj emme . Nå r de skulle 
til Mandal var de t jo å ta å~e 
fatt og ro. Flere slo seg da lIlamPie 
men på slike byturer, og en slik 
bytur husker j eg godt. 
Omilie Ols en (Oskars mor) og min 
mor Bolette , ble da enige om at 
de skulle ro s ammen og ha med 
oss ungene . Tror Gunda og Erling 
var med og antakelig Alfild, 
Olav og j eg . 
Vi startet om morgenen, Mor satt 
bak og styrte og skotet, og Omi
lie på seiltofta og rodde, mens 
vi ungene støttet til på å rene. 
Vi hadde fått melding om at 
lI MelIen" (å r ets kornavling ) var 
kommet til Gabriel Saanum fra 
Frostestad mø lle og måtte hentes. 
Det var s ent på høs t en, og elva 
gikk stri, men vi kom da til 
byen hvor damene hadde mye å ut
rette, SR det ble nok ettermiddag 
før det bar hj emover. (Vi hadde 
nok vært innenom Bondeheimen og 
f å tt oppfylt vå r store drøm: 
franskb rød som hang 2 og 2 sam
men - med mye godt smø r og kjøtt
pål egg på ). 
Da vi kom i elvemunnihgen kom 
t åka veltende innover. vi kunne 
ikke s e Nua. Vi måtte følge 
0s t e rlandet så nær s om det gikk 
an, inn i Ulsvika, rundt Henge
stabben og inn i alle småbuktene 
i Kl evegapet. I en av buktene 
s a Omilie : "Bolette , styr i mid
t en". "Ja, hvor er midten?" sa 
mor. Vi ankom da Kleven og det 
ba r videre inn i Nodeviga, Rege
viga, rundt Saltnes, (vi kunne 
ikke se sjøme rket Ellingstønna), 
inn i Strømsviga, Homsviga osv. 
og en stund ett er var vi rundt 
Hobdeodden. Da jublet vi alle. 
Da var vi på kjent grunn. Snart 
var vinede i sundet og vi og 
" Me llen" var vel hj emme . Husker 
i kke om det ble havregrøt av 
det nye melet den kvelden. 
De t var jo ikke så stor opple
vels e , men i barnesinnet ble det 
en s tor s ak som ble snakket mye 
om. Det ble iallfall en lang 
rotur. 
Mens j eg ha r bodd borte i Tune, 
har ofte minnene kommet for meg, 
og j eg har forstå tt at jeg har 
hatt mye å t akke for. 

Til s. 3 
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det ser ut til å være store meng
der av, i størrelsen 1/ 2 kg. Den 
er fin b~de til koking og steik
ing. -- Det har også vært noen 
hurruner q få i vår, i o.l+e fall '/ 
flere enn årene for, og';for det 
meste stor fin hummer hellom 1/ 2 
og l kg. Har hørt om en fisker. 
utenom øy~, som har fått over 20 
hummer på en dng, ' og da minner 
det litt om v~). rfi>sket i gamle 
do.ger. 
Jn, nå ser vi fram til som.rneren i 
skjærgå rden og hApe:c på et like 
fint vær som i fjor. Då vel møtt 
kjære l eserp. på en holme med nis
t e og kaffekjelen~ eller med rigla 
og bunnsnøre ved Oddeboen eller 
Kråka. --- ...... ------

Fra s. 2, Kjære alle som leser -

Vi levde ,i ,Gt 00skytt ot mil jø IT).ed 
. . . .. f GUdsfrykt og .nøysomhet.Folk $,trev ... . "f ', SK EPRRr . de for El, k:ian3 ' seg. Ofte var det . -TT savn .etter . fedre og søsken som var 

.. , . ~ ,\ . borte:6r;n hjemmet, m.en jeg tror 

. ---.....:.' _'_,~----:_ .. _ Vl var tllfreds, i;rossalt .. 
, " ~...,~. . ra '~ Jeg to.kker for D:l t . arbeio;~ som .blo 
. .' lagt rled for b~rnog ungdonl.Tror 

.:. ! 

Et sikkert vårtegn, ID3krellen 
og rabarbraan er'hOt,igjdn. Ja 
hVGm karl vel t.Cnke seg et bedre 
m~ltid ehn ' måkroll og rabd.rbra.;.. 
suppc ? Tbskøyter fra øya, ' "Bris" 
og "Merceno" . dri vor otte r rnrrkrell 
på Revet 5-6 timer' av land, ,og 
har alt hatt fdngsterpå opp mot 
3000 kg. De er 4· marirt på r.l'!Qr , · 
skøyte , for det meste unggutter, 

' pluss at det er flere unggutter 
fri 'øya med a~dre bå ter på roke
og makrellfiske. Forskudd for den 
første makrollen var kt. 5,5b ~ pr. 

' kg. Den tredje skøYta fra 0yo:e r 
p2. reketr~ling og ht{r få tt flere 
gode fangst'er. :· . . 
Ellers er sm.ftrisk8t i ved land ' 
heller dårlig,. Dmi eneste , fisko
slag det e~n6e av er s ~ i, ' s~m 

at det har gitt oss , styrke for 
livet " og jeg har Lhele mitt f10-
V22r fra CCJ ya . b e d t om Guds velsign
elsenfor nye g~nerasjo~or og at 
de ,i11a b~:re den , vidore . ' . 

Hjertelig hilsen fra ' 
, :,<. .' Carln St jernesund Bjor. 

~ • ,_ • 'I . . 

P.S. N~.hartcikå lettet og Ry';in-
hai f&tt . fri. . gen 

- fr~ S ~ . 4; . Pngdomsforeningen . •... 

dette også at vi mR være med å ' 
støtte organisasjonen med våre ' 
penger. ut~ri. ) penger kan don ild\:o ·· 
virke.~- Stbte~a16n skal h~nye' 
benker etl~r ~toler og~ vi har til
bud inne på noe. Vi vil gjerne 
høre ' folks m0~ing om de foretrek
ker benker eller stoler. Vi k~ln 
,i parentes 'bemerke at andre ste
der b,1ir det 'ikke satt hm benker 
igjen . . 

G0d sormner. 
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Igjen ' stå r SOlnmOrGn fo:t døren 
og igj eri har vi b ogyn~ å leg~e 
opp progr0m..rnet for høsten. vi 
må være tidlig ut e for å ' f å te . ...; 
l e ro til møtene. Det ' vilbli Gn 
menighetsu1~C) eig ' så vii ' Stensap"er 
holde tre bibeltime~ i ' novemb~r. 
Der ~r stadi g akti~itet6t av 
fo rsk j e llige S lng . Ungdomsgru~):oa 
har fo r:t;sa tt Kl:rm9ngver ' fredag og 
Ungdomsforeningen ha~ fortsatt ' . 
oni3dp..g som sin (aste møtedag, , : , 
m~d en f es tkveld a~ og til på ' 
fredag . I tillegg blir det o,o-så 
de vanlige utlo dninger." __ IO~"r; 

'1 . d "O • Vl Vl , ra 1X1, ba ttur tll Udoy i 
" st"edet for,' I,andøy', hvor vi har 
, "y~rt : to a r ,p2. r ad . Turen vil bli 
'søndag 12 . ' juni }!led avg. fro. 
Fares tad kl. 14;~ 'JO og fra Dyrstac1 
C~L l/? ~. , ti?-lA_~ere. Ellers vil 
den vanllge flSl{GtuTen til en 
t;ll<;r 8.I?TIen holme bli i , b eg .av 
JUll .. Vl hå per på s'toroppslut
ning på begge disse ture r. Turon 
til Udøy må mat og kaffe medtas 
b '1 l' " '' " rus Vl b l St fa kjøpt. ' ", J 

Nå r vi ser tilbake i pro ar~~met 
o h d' b sa a de ~l 2n møteuke i slutten 

av f ebr .. ved ' I\'lagne , Kj etså . Jevnt 
over var disse motene godt bcisøkt 
noe då~ligere i :helgen,som viser' 
seg å være vanlig ffio.nge steder. 
Ved diss e mø teuk en e har noen 
vært samlet til ' bønn 1/2 time f ø r 

L~ 

----- -- ---
---~ 

.. ..... 

møtene og må l et er at f18re rnA 
bli vunnet for Gud. I~Iange gcm~er 
ser de t S2 trøs t esløs t ut og vi 
opplever at sft li t e skjer 0 ;7 man-

a • O 
,ga ganger rna Vl spørre oss selv : 
Hva er de t egentlig som er galt 
med oss? Er de t fordi vi er for 
mye selvopptatt og a t vi nænnest 
tar Gudslivet som en hobby? Eller 
e r vi så litg glade? Det er mange 
sporsmål som kan stilles, men 
vnrt ønske og v2t r bønn er at Gud 
i gjen må sende sin ånd over Skj
ernoya til forny else og vekkelse 
for folk her ute. At Skjernoy mfl 
bli vunnet for Gud. ' ' 
9. ma rs var de t sang- OP' musikk
m0~e og tilstede var ekteparet 

' Åvltsland og noen trompe tblåsere 
fra Gutt emusikken i Mandal. Det -,, " :' ~~ 
:?~;ft' godt fr8.ll1møt e og fint ~. hø re 
p~. Lørdag.12. mars hadde U.F. 
Sln utlodnlng med god oppslutning, 
og r esultat et ble i overkant av 
fjorå r e ts, ca. 14.000. Det var 
mange gevinste r og en hauc.; .med 
kaker, s å mange hadde bAde J og 
4 gevinster. 
F~edag 18. mars va r det den å r
llge rekefesten sammen med UrtP' 
domsgru~)pa. Tale r var Jostein °An_ 
d r eassen og "Credamus" fra Holum 
sane. Det var dekke t til 120 Etk. 
i begge saler og alt var opntatt. 
J a det var litt aven f est ~g de t 
var godt 2.. være de r. Vi vil ~evne 
at de t gikk med mellom 50 og 60 
kg. r eke r. , " , ' 
Vå rfesten .vår fredag 22 . • april 
med tale av Reidar Haugen og san~ 

"Gl ~ o , o , r.;v " aele} Røster" fra misjonssalen 
, l ' f'/landal. Det.te var også en gild 

f est . " 
Så er det du~adstid igj,en. Vi har 
hatt en og resten e r blitt utsatt 
~. g. a. regnv@r, det gnr ' ikk~an 

" a ,male utenp~. vannet • Yrkesskolen 
i fJiandal har ,lage t to riye porter 
for oss og vi skal lage , to nye 
portstolper. ' 
Til slutt: Vi stå r nå som medlem 
av Agder Krets av den NOrske In
dremisjon på samme måte som vi 
f ør sto som medlem av Sa rlandske 
Kristelige Ungdomsforen~nger, og 
den hjelp som vi blir tilbudt 
Gller ber om må vi ta i mo t med 
2.pne armer. Derfor forplikter 

til s. J . 
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REINERT I BERGSDALEN ,EN AKTET rrl1-ij\iN .~ 
, •. ' '. : -; ' .::.~ , ;' .... . ',j.' " ). 

Reinert :Olsen :Berge f'- 1853 d. 19l5~ gift med Sev6rinc LE:tik··$dt.i-/ ~ . . , 
v. Skogsfjord, ::f. 1853 d. 1938" :aarn~ 'Ole Theodor, Magr.ete~ : :Tllql?1 . !, 

Rosini\fs og Inga. , .: :; ' : ., ' " ., ' ., . .... : . . . . ' . " i" ' :"," 
I likhet med ele flesteunggutt'er på 'Skjernøya 'd'r-og Reinert >~il :sjø's~s ' 
en tid.SE;m;re ha.dde han, ·også en " tur :til li1lH~rika,. men : der vår ' de:t .. 
visst holl-er: ikke .. så ' for;Lokkonde, . for han kqin snB:rt, ~j em igj .e'~~ . : -:, 
giftet seg og overtok fedregården på Borge. .. '.:., ; ,. , ' j ', .. : " 

Gården BergsdulEjn ligger idyllisk ti~ ved innløpet til Farestad:" .. ' 
vågen. Ikke rart a'thans foreldre bygde her i 1865, da dores hus på 
øvre Berge ble gammelt og dårlig. -- Bruket var ikke stort, bare en 
ku og noen sauer kunne føes, så Reinert måtte se seg om etter annen 
inntekt nå som han hadde fått familie. Han var ennå forholdsvis ung 
og hadde pågangsmot og så begynte han iet spennende. yrke, som for-
retningsmann. "-
på denne tid : var elet store f~rekomster med torsk, F3ærJ,ig ute på 
RevQ<t~Losene hadde store .losbåter og i debeste .,fisketesorigtp:: , søk
te . de seg . fri fra l lostj(2nesten for å , del ta i pilkefisket · på Revet~. 
Også de fiskerne med mindre båter, som fi~ket under land, fikk, :" sto
re mengder fisk. Avsetningen var vanskelig, det var . ikk.e skj'cldel1t 
store men'gder fisk·'m,åtte ,dumpes" -- 'Rehw;rt ~ynet hor en forretnil')g'. 
Han ali.erte seg med .ens,algsagent, K~rl A. Jensen i ' Oslo, ' som t.ok ". 
imot torsk. Heinort ' kjøpte .levende torsk av fiskerne for: , lR-gring 
og fiskekvasene til Karl A. :Jonsen kom hver 1'4. dag: oghel')tej; ' fis
ken. En del nv dOl).ne f ·isken . b1e salfet og tørket, nqe sorti stohø.yt 
i kurs i . de dnger. . "', . '. 
En av de o.ller , forste . motorbåter som kom til øya. · p1e . innk'j øpt av 
Reinert. f1CJil danne motorDn, en Pan , vardårlig.Detl lå mest V,ed . 
bryggen. Motoren ' ,ble byttet ut med en annen, men denno"var ikke; 
stort bedre" sies d·et. '-;-'- . I vestre ende av vå,ningshusct hadde :' " 

. Rein~r~ og kona stJar~et 9Ppmed 1;rambu. Her Jsw:me :f~skemq . han(:l.1e ' , , · i 

.samtldlg med a't de; I:1.kk ,levert flsken . Severlne, kona hane;, S4:O ' , ' :, . 
mest for hl<ltikker~ .. , il ' rognmct yed,. siden s e;rv:erte .J~u.n gratis~L\f:(~ : , , 
til mangen en: :forf.r øs,en ,fisk:er. Hun var også et .' birheidsjern, $ .. 6ir( ' 1 
m[mnen. ~-- .tNå, ble , gjøremålene så mange o.t han måtte. skaJ'fe sq'g 
teleJon •. Og omkripg 1905 ·fikk han forretnihgs_ og ',gårdstelefon, spm 

-varden første på :,øya,; pet var sikkert et stQ,~t løft ,fbr ,han .måtte 
betale hele lt'ostna4qne, selv. ' Han gikk ruridt ,.Og spurte , øyfolkotom ' 
hjelp, ' og noen fikk han Q.jelp, av.; . ' .' .; ,. ' . . . ' . 
Hummerfisket varet rikt og innbringende f.iske på de~e t:i,d ~ ,' Rei
neTt, "tok ' imot humm~r, .' lagret ' dQni store ,kister i '{ågeri.' Nårpri
sene ' iVar, på ,dot høyeste, ~olgte ,han dem. De.t. mesto gikk , tilNod~r.., 
land, ,Frankrike og .· Englal1d,., , :: . ,, : , ' ~ ' . ". . ' . ' .: , ' . ', ' 
,Fiske,mo ho,.Q.(te ;:også 'fått qynene opp (~'or de store forekoms,ter , av mq..
krell som; stod ,~ utGnfor og , langs kysten om $dmmE?ron ~ ' Denne . ble ' fan ... 
got somjnå i , makrellgarn, lanqnot og med ~+u~. " Roinert måtte ' også 
her f~lgemed. Ic~~1900 by~dehan en 'sto~ fiskerri6ttakerstaSjoni 
Bergsdals§trånda. I~ sesongene måtte hnn ha ' hjelp og der kunne 'være ' 
opp til 10-20 kvinner og ungd ommer i arb'eide~ . Mennene var :på fi$k e , 
og s å måtte kvinnene: ta ; til. Døtrene ~ til Reinert. ble serid't .rundt på 
øya for å 'spørrc<qm hjelp'på brygga. , Overalt ble ·de mott\ltt., med : . 
iakknetnmelighet','ogstor 'glede for a. fære med. Kronene '. var svæ.rt.' · · 
få, o~ .ekstrafort'jenest9 , jn, det var det ba re Re~n,ert som kunne 
tilby dem. , Ikke rart ::rt: han var en åktet ' mann på: øya. Kvinnenes 
jobb var å . veie, renske og snltG fisken i tønner. Disse : ble ~å lag
ret · og når prisen: var gunstig ' ble de : solgt • . En ·delav. mak.rellen bl~ 

. iset og sen,dt~ ø-st?ver med frhkteskoyter. Denne isen. ble sagd ':ut. i : 
passende, bl'okker 1. Farestadvagenel10T annet passende stod om v1.n- . 
teren. Reinert hadde også satt opp et tilbygg til fiskemottakerstn-

.,' . 
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Reine:~ .cløde l 1.9l-?- og datteren: Thala overtok . ;fo r retn ingen sammen.....--
med s.J.n mann Krlst::Lan Jacobsen. " . ' ' . . _ . . , ." .. 
Reinert 'var' en alsidig . 'og 'driftig: 'mann, ' noe som orgså ordt~ket, ' som 
ennå går, på :fJyaom ham, sier ,. s å ,treffende: Reinert hadde ·hGst,stll+.>/ 
og sep8,:rafpr._ , . , , ' ... . . , .. .., ' . ... . 
I 1920-~ren,e - star"te.,t . F,JskGInes' salgslag i Man~cil~ og på ,Tregdc drev .. 
Karlsen~ med ' fisk'eoppkJøp. · 'Kortk:l1ransenr va,:t 'stoy,' og forr,e_tnihgen i 
Bergsdalen oppnø:rte Il tt, etter hv.ert. '. ' . '. .. . .~. . . . . ..: .: . ' , ., c . . . 

.. r· ~' : HarryWalv1.k. 
'< . ' 

. } :.. . " . 

, ' 

if5' Å/~ ·B,A/{ D ) SJ<CN. 
Mi t .t høyest~ ønske som ,gutt "va r :å 'bli -,s jøm()/ln~ ' J;midlertid , vnrmor 
og :t:ar ,av Gn rmn,en me~ing og var sterkt iI!lot dette, da ' d~'t tnrian 
familien var nok på sjøen og det hadde de forsåvidt rett 'L Det ble 
til at jeg . søkte ';visergUtt-stillingen på Marid~ls Handelssamiag som 
varledigsommerGn1931, og fikk denne .etter"konkurranse blartdt de 
mange s økere. Far had,.deformc::ml):svervet 'i laget don g ang og det gjor
de nok sitt til at jeg ble , ansatt. Jeg var '15 år. Det yar vanskelig 
med å få -arbeide, noe sonl er velkjent. D~ ' unge stOd_i 'kø for å få .. 
Gtteller 2.nnGt å gjøre. Noen rådslagning om lønn kom ikke på tale, 
da den obliga toriske l ønn for Gn nybegyilrter vnr 50 'kroner pr. måned. 
De to førstemånder bodde . jeg på pensjon3.t og betalte. 60 kr. pr. 
mnd. og av . forståGlige · grunner k~nn~ ikkq det gå i lengden~ så 'dn ' 
jeg fikk tilbud aven kamerat som hadde besteforoldre som hadde nn 
hybel til leie slojGg straks til. Arboldsdageh ·dengang ·var fra 
kl. , 8.00 til 18, 09-19, hele uken;også lørdag. F9T de som hadde 
ukelønn var lørdag l cmningsdag. da var dGt .spesielt travelt. Dat va r : 
stridt arbeide da yngstemann ble s,att til alt mUlig, il5=ke bare i ' bu
tilcken mGd oPliD.:f'ylCiing av alle rr.elsorter, farin etc. ' i <skuffer, . men . 
også rydding på l~geret : og holde rent utenfor forretnihgen . . ' . 
Det kunne være tunge tak .for en ung mann (15 ' år) spesielt når bonden 
kom foråhente krnf;tfo~sekker på 10.0 'kg. som skulle stUGS på, kjerra. 
Arbeidet i ' kolonialpransj'cn var ide t hele tatt-"Interess'ant og krev..; 
ende og på H31ldeissamlaget var det e t stort' og vari e,rt utvalg. 
For .utenom vanlige kolonialvarer ble det, ført malervo.re r, tauve,rt, J 

en d Eii manufaktur 'ogstcntø y og .~.J ølckGriutstyr. '· ' ... 
Det. :v:ar .al~·inrie11g på den -tidQn 'for u.ngdqm åntelde seg: på den' tek-, . 
niske aftonskole, som begynte' den l. sept. og varte sko~eåret ut • . , 
Skoletiden.varhver, l}veld fram2.ndag t.o.m. fredag. Dengang: i 1931 
var det ji~e handelsfag,men ellers norsk, re'gnlng 'og ellers tekl1is
ke fag f For meg . vår det J1Cj,rsk og . regning jeg : sktil~e få gq'd bruk for 
SGnere .· ·Det må . tilføy.es åt arbeidstiden den 'gangvD_r opp til 60 t .. 
i uken selv om det .iin<;lu,strien forlengst :v.ar innført 48 timers uke .. 

. - . : 

på haridelsEikole i Stavang8r. . . . '.. . ':. 
I Mandal var det ikke ·handelsskole · på d en t;idon. (Først et . par å r 
senere startet Tjørn & Thomassen sin skole, og så vidt jeg v et la 
grunnlaget til nuv~rcndQ handelsskole i Nandal)~ . Min gode vonn, av- o 
døde Mauritz Jenssen og jeg ble enige om å gti ' handelsskolen,og for~ 
søkte først Kristiansand. Det viste seg : å være hå pløst. SøknadGn . . 
der var fleredobbelt av det' skolenkunn.o t a inn av e leve r. ' Det vis
te seg også ' at det var . vanskelig fo r ' ,oss ' å konkurre~e med de elGver 
i opptaksprøven ; som før ' hadde eksamen) fra foll{ eh0ys~01 e , middGlskole 
ell~r gYmnas. ' Min rrib ,r tok 'sa initiativet og, ringte , Uldals, )Iandels-

. " ~ . : . . 
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skol~ i Stavanger. Resultatet ble at vi måtte reise straks. Kapasi
teten der var meget stor og oppdel t i tre klasser . . Der var elever 
fra Haugesund i vest til Risør i øst. 
Etter en heller ubehagelig båttur til.f:'lelckof jord og togreise til 
stavanger, ble vi møtt av Edel Sandvik og hennes mann på stasjonen. 
De hadde heller vanskelig · for å kjenne oss igjen og måtte spørre om 
vi kom fra Skjernøya. Hos dem fikk vi god forpleining og de var na
turligvis interessert i nytt fra øya. Det ble ringt til Uldals som 
kom og hentet oss og vi ble inkvartert i et pensjonat som skolen be
nyttet. Det var noen prektige vertsfolk vi kom til og der stortriv
des vi sammen med flere andre skoleelever. Snakk om pensj6natpriser 
den gang, kr. 60. - pr. mnd. i 1932-kroner. . . 
Det skulle gå mange år før jeg kom til Stavanger . igjen. Våren 1946 
kom eldstebror Peder med en av statens Liberty ... båter med kornlast -fra 
Canada, og endel av falnilien reiste for å ta i mot ham der, også jeg, 
vi hadde ikke sett ham siden 38/39. utviklingen i byen hadde stått 
stille i mellomværende år, sentrum det sarrune, butikker etc. uten for
andring. Først i begynnelsen av 50-årene begynte ombyggingen, og et
ter hvert med eksplosiv fart. Det er vel få byer i dette land som har 
hatt større sanering i sentrum enn Stavanger. Jeg hadde noen gode le
ver&~dører i konfeksjonsbransjen og senere skulle det ble mange rei
ser til den driftige by og følge med i utviklingen. Men alltid vil 
"Breiavatn" og Domkirken ligge der de ligger. La meg ikke komme med 
noen nedsettende kritikk over at det nye, Kirkegaten med de gamle 
hus er tildels fredet og tatt godt vare på. Rogalendingene er dyk-
tige og vi har noe å lære aV dem. 
Etter endt skolegang ble det å bo hjemme, og forsøke fiskelykken et
ter bl.a. makrell som ble betalt med ned til 7 øre kiloen. Det ble 
bedre i hummerfisket da jeg ble med. Rasmus i sesongen og kjent som 
han var gjorde vi et forholdsvis bra fiske. I mellomtiden hadde jeg 
endel vikariat i ferietiden på Handelssamlaget, men fast arbeide var 
ikke til å oppdrive. --- Så traff det seg slik at far kom i snakk 
med Daniel l,ohne som spurte om ikke han hadde en sønri som gikk ledig. 
Be ham komme til konferanse, og det ble ansettelse straks og som skul
le vare i 3 1/2 år. Lønnen var 75 kr. mnd. til å begynne med, med ett 
års praksis og handelsskole. Tiden hos Lohne var lærerik, men krevende. 
Som yngstemann ble. jeg satt til all slags arbeide som kom inn under 
denne bransje. Det var ekspedering i butikken og det var ofte et 
problem den f0rste tiden å sette seg inn i de mange artikler, stør
relse i -engelske og norske mål etc. Jeg grudde for kolde vintre-for 
da måtte jeg hjelpe lagermanhen med å kjøre ut koks og kull til den 
store forbrukermassen, og' det var "tøff" og s:d tten jobb. Lohne var i 
de årene hovedleverandør av all kunstgjødsen til distriktene rundt 
Mandal og deler av Lyngdal og Lista. Det var biler som hentet det 
landhandlerne videresolgte. Fra Lyngdal og Lista var det egne fartøy
er som hentet gjødningen, og jeg husker speBielt en vårkveld etter 
butikktidat alle mann, fra sjef til yngstemann, _ måtte til Kleven 
og Ballastbrygga for å trille gjødningssekker omb9rdi fartøyene som 
skulle transportere lasten vestover. Det var ikke noe som het arbeids
miljølov dengang, og ingen aV partene var nøye med arbeidstiden. 
Avsluttes i neste nr. Arthur Dyrstad. 

Kjære Skjernøyposten. 

Jeg leste med interesse innlegget av ElIa Marie Jacobsen i siste 
nununer av bladet. Hun påp-eker de forandringer som er gjort med Guds 
grunnlov til Israel, de la bud. I belysning av hva den Almektige 
sler gjennom Johannes Apenbaring i det 22. kapittel og 19. vers, er 
det fryktelig at noen våger å gjøre forandring på Guds ord. 
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Der står: D~rsbm noen tager bort noge t fra ordene i . denrie profet
iske bok da skal Gud tage bort hans .del fra livets tre og fra den 
hellige Stad, hvorom er skrevet i denne bok. Hun skriver videre ~t 
det andet bud erBtæ'..t~ttfradkailekismen. I det foregå en de ve rs i sam
me kapitt el står der: . Dersom no en l egger noe til dette da .skal Gud 
l egge på ham de plager .som er sl{:r,em e i denne bok. J eg må derfor . 
tro at det er forbudt at både l egge til og trekke fra ordene i Guds 
hellige bok. Det andet bud som det står i 2. ~os. 20 ,4 står det: 
Du . sksl ikke gjøre dig noget utskåre t billede e.ller no gen c;omhelst 
avbildning av de t som er på himmelen oventil eller på jorden neden-
til eller i vannet n edenfor jorden. . 
Noen skrev for en tid siden at man har utelatt det andet bud i bi
belen som værende u;.:>as sende for vår tid. I en verden hvor avbilding 
er blitt en verdensomfattende industri, kan man n eppe tillate sig at 
bry sig o.m Guds bud. Fengefortj ene st e overstiger alt, guden Mammon 
har taget overhånd med alle. 

Med min beste hils en og velvilje 
Jacob B. AbrahamseQ. 

(Innlegget er no e forkort e t p .g.a. plassmangel). 

A ha hytter ru.n.dt på holmene . er 
ikke av nyere dato. Men de. som 
det nå t enkes på ble riktignok 
ikke bygd for å nyt e ferielivets 
glade dager, men for å hjelpe 
fiskerne i deres yrke. 
Den første som ble bygd her om
kring var nok Oddehytt~ som 
bygd ca. 1909. Samtidig ble 
Oddevarden bygd og de kunne 

ble 
også 
da 

ta no en av s t einen e 30~ ble 
sprengt ut til muren i hytta. 
Noe s enere ble de t også reist 
hytter på Ryvingen . og · Vengels
holmen. Detta va~ i 1916~17~ 
Hyita på. Veri~~lsholmeri ble bygd 
av mat e rialer fra en l ekter "Lyng" 

".som f orliste ve d Ryvingeåsen. 
Det var nodefolk som satte opp 
disse hyttene og her kunne de da 
overnatte og være klare ved de 
beste makrellplassene når det 
begynte å stime g rytidlig neste ' 
morgen. På Vengelsho lmen var det 
e t e l dgammelt bosted som bl.a. 

() . (/'1 i\ :\) Y -I -I o /~ ., I J 
/ • I , 

17. mai begjmte ij1ed duskregn på 
morgenen, og så regnet de t litt 
mer ett e r hvert. Toget startet 
som ,vanlig fra Valvik kl. 12 .30. 
Deltake rtallet var noe mindre, 
p . g .a. v~ret og over myr~ i Skj-

ble brukt av Pett e r Farestad,og 
populært kalt "Ingebo rg i stua" 
etter kona hans. Det eksiste rej 
den dag i dag . . 
Vi har snakket med en gam.il1el f is
ker som mener at Oddehytta i ~tor 
grad ble brW{t til å sitte å vok
.t e på laks egarnet ved Oddeknobb en 
da der var a tskillig sel i den 
:tiden. De kunne da sitte å se lak
sen gå inn i garnet og ta den f ør 
selen fikk gjort noen skade . O~ 
der er sikkert mye i de t. 
Dessverre brant disse hytt en e n ed . 
Oddehytta minst to ganger og sis
te gang i ca. 1926 . Vengelsholm
hytta et år eller to senere. Ryv
inghytta var den . som stod l engst. 
Helt til en stund ett e r krigen 
var den in takt, men forfalt så 
mer og mer, og må er det bare det 
støpte gulvet igjen~ samt en haug 
med murstein etter pipa. 

. En tidsepoke var dermed forbi. 

CP/I 
! ! , rI. ØYA 

el~0ysund måtte en vasse. Ette~ 
hvert som vi nærmet oss Farestad 
hol dt de t opp å regne og nå r 
gUdstjenesten, som var ved Stens
age r, begynte skinte sola. Idretts
l ekenefor barn g ikk greit og de t 
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var også ten~elig varmt. Trist 
er det når ddt regner denne dagen. 
Barn som ser fO~Tentningsfullt , 
fram og skal kanskje bruke nye 
klær og sko første gang denne da
gen må kle seg i oljehyre i ste- ' 
den. Nei det er ilcke det samme. 

Kurs i VHF radiotelef,oni ble av- , 
viklet på grendehuset helgen 15. 
- 17. april og 13 delt~kere møtte. 
Prøven ble tatt s0ndags kveld og 
resultatet foreligger nå: 8 be
stått og 5-stryk. I alle fall er 
8 stk. tillagt telegrafistre.kken. 
Kursleder var Jar) Solheim. -;.,.-

Har 'vi Norges lengste 'togvei'å 
gå 1'7. mai? Ja vi bare spør. , 
Fra Valvik om Sl~j ernøysund, Ber
ge til,Farestad er en lang vei, 
4-5 km. og at det også er 2 hvile
pauser under veis, det tror vi 
er det eneste 1'7. mai-tog so~ 
har. Så lesere, har noen av dere 
hørt om lengere togvei eller at 
toget har hvilepau§er under 
veis, ' S8. s}rri v og fortell. Kans
kje vikan få plass i Guinnes 
Rekordbok. -------
Aten sau få:c trillinger er ikke 
så skjeldent, men at de får fir
linger, som alle lever opp, 
skjer ikke så o~te herp~ øya. 
Men det h6ndte hos Olav og Kari 
Pedersen nå i vår, og lammen8 
le~er i besto velgående. De får 
ikke noe ekstra stell, men rle 
"s~jeler:r nok litt i ny og ne 
hos andresauemødre. ---~---

Vi vil gratulere Anne Karin og 
Arild Jenssen med en sønn den 6/5. 
De holder på me~ å byg~~ genera~ 
sjonsbolig hos hans far Guttorrn. 
Tomta er skutt ut og muringen 
er igang. --------
l\'jens vi er -021. elen kanten må vi 
nevne at idrettsplassen er blitt 
utvidet litt og er nå ferdig 
gruset. Totalt er den blitt ca. 
0,9 da. så dette er ikke så verst. 
Det gjenstår nå å sette gjerde 
rundt, men det blir jo litt av 
en kapital. ----------
Det ble litt aven strid da 
Redningsselskapet besluttet at 
stasjonen på SkjerD0Y skulle leg
ges ned. Fiskerne ville ales jonere. 

Redningsselskapet på sin side 
hadde ikke råd til å oppretthol
de stasjonen. Men så bestemte 
de seg for å gjøre det likevel. 
Men alt er fremdeles nokså flyt
ende. Samtidig var det 6gså 
bestemt at ca.,20 mann skulle 
sies'opp. Skøyta, som forresten 
er byttet ut med "Odd Godagern 

vilb;],i liggende her annenhver 
måned. I jUI!i vil den bli lig
gende i Drøbak for å hjelpe lyst
båtene soril har fått "jyhår" i 
propellen. Ellers er det menin
gen at den skal ha eskortetjen
este for lystbåttrafikken som 
går fra Avik to ganger i uka og 
forbi Lindesnes og Lista. -----
Det var i år fire· konfirmanter 
fra øya, nemlig: Bente Dyrstad, . 
Jon Harald Aalvik, liette Jenssen 
og Ruth Kirsti Syvertsen. De 
ble konfirme.rt søndag 8. mai. 
Vi gratulerer. -------~-
Olav P. Berge døde den 28/4, 69 
år gammel. Olav har bodd alene 
i "Neset" siden hans f~r døde 
foren del år siden, men han har 
stadii hatt besøk av sine søstre 
med familie. Olav var alltid:. i 
godt humør og det var alltid hyg
gelig og oppmuntrende å treffe 
ham. Han vil bli $avnet av ,alle 
her ute. Vi lyser fred ova r hans 
minne. --------~-
Skjernøy Vel arrangerte også i 
år opprydding langs veien. Opp
sL1J.tningen var heller dårlig, 
ihvertfall på Vesterøya, og der 
var det også mye soppel. I Kirke
vika hang plasten, som var blåst 
inn fra sjøen, i tretoppene langt 
innover øya. Så lTIJK-e søppel som 
d.et ,var der er skjeldent 0. se .--

Skjernø:ydagen blir i år lørdag 
2. luli. Vi er blitt bedt av ~o
miteenå gjøre dette kjent for 
alle våre lesere, og håper at 
mange av dere kommer den dagen 
for å treffe slekt og venner. 
Det blir loppemarked, auksjon, 
utlodning, Skjernøyrevy pluss 
kafe- og kiosksalg. Så vel møtt 
alle sammen og ta med dere godt 
vær. P.S. Hvis noen har noe til 
loppemarkedet, lever det til en 
fra Slcjernøy Vel eller Idretts
laget. Alt har interesse. 
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Vi har fø r ,skrevet om frednin
gen av j11å1\:ene, iS"cr stormål{ene 
og sildemAkene, på øyene utenfor 
her, og tror ikke ;3kjernøyfollc 
er så veldig begeistret for det
te. Det viser seg ' at denne måke
arten er rene' rovfuglen, ,. alle 
andre fuglearter blir jag~t fra 
deres holme. Jeg har selv sett 
at ærfuglunger blir slukt lev
ende, 6g har også sett ved flere 
anledninger at den har slukt 
stærunger. Den sitter på s jøbu
taket og hustakene og med det 
samme ungene blir S9. store at 
de titter ut un c1 er , taksteinene, 
blir de slukt levende av denne 
glupske fuglen. Også bærbuskene 

' og morell tmrne blir ribbet 9å 
et øyeblikk. De eter alt og er 
så tamme at det er mest umulig 
å ' holde dem ute fra hagene og 
bærbuskE:;ne. Bestanden øker for 
hvert år og har helt overtatt 
fuglelivet i skj~rgården. Andre 
fuglearter som t j elc't, ternG, smE:.
måke og an"ire fuglearter er i /21', 

fercl med cl forsvinne. -----
Vi vil herved få rette en hjerte
lig takk til Gerd Langeland som 
har hjulpet oss med bladet mens 
Norvald Jenssen har vært i Oslo. 
Det har vcert til ,' stor hjelp for 
oss. Mange takk~ 

Gjøken ble hørt tidlig i år. 
Den 8. mai gol den :!;lå Rosnes 
og damme dag ble det obser
vert et kull med: C:;2runger uten
for Dyrstad. Så vårtegnene er i 
rute - det er bare våren som 
mangler. -------
Endelig blir den gamle radaren 
på Ryvingen borte. Det er I"iud
ringsservice '/;,./S i ilandal som 
har fått oppdraget, og når ,dette 
leses er det siste jernskramlet 
fjernet. ----.-----

Det kan se ut som de har tenkt 
å foreta seg noe med veien Fare
stad - Valvik i ,den , ikke altfor 
fjerne framtid. Dette tar vi fra 
en kunngjøring i avisen nylig, 
hvor det heter: Detaljplan for 
utbedring/omlegging av fylkesveg 
K-230, parsell Farestad - Valvik 
i Mandal kommune er utlagt til 
offentlig ettersyn på teknisk 
etats kontor i Mandal og på veg
kontoret i Vest-Agder, Kr.sand 
i tidsrommet 9 - 30/5 -83. Sitat 
slutt. Det er vel for at de som 
berøres av vegtrasseen skal få 
anledning til å uttale seg. Og 
da er det vel meningen at de har 
tenkt å sette i gang med noe ar
beide om ikke så lenge. Det er 
i alle fall på høy ti d . -----

Vårv2 ret i år har vært et sørge
lig kapittel, regn og atter regn. 
Det er vel og bra med mye n edbør 
om vc3ren, men det kan bli litt 
mye aven god ting også . April 
var sv;::srt fulttig, · men mai ble 
verre. Det er ytterst få sol
skinnsdager vi har hatt og nå 
nærmer vi oss slutten. av mttno.on. 
Og dette som bruker å være vår
månden med stor v. Så båtnussen 
må nok utsettes til senere i år. 

. Selv poteter.· og grønsaker har 
~mtt vanskelig å få satt og det 
som har kommet i jorda har vel 
nesten druknet. Tuli~aner og 
andre vårblomster står der pis
ket- og forpjusket. Nei, det er 
ikke n§.lle gøy. h~en vi får nå håpe 
at soi og sommer kommer - også 
i år. -----
Sl{jernøy:)os-'cen vil med dette 
cms]{e alle sine lese re en riktig 
god sørlanclssommer, malwn til den 
vi hadde i fjor. -------
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