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• NR.3 SOMMER 1989 21. ARG. 

DYRSTAD SKOLE ER BLITT MUSEUM 
Skjemøy Hi storie l ag har ove rta tt drift en av Dyrstad skole. Vi vil 
lage liv i det gamle skolehuset igjen. I vinter og vår har vi vært 
på farten rundt om i d i s triktet og samlet inn eldre skolemateriell. 
Sø ndag 13 . aug. var det offisiell åpning av museet. Været var 
nyd elig den dagen og takk for det, for meningen var at åpningen 
skulle ha vært 29 . juli, men da kom regnet, etter uker med tørke 
og godt gammeidags sommervær . 
Kl. 14. 00 hadd e vi satt som klokkeslett f or åpning a v arr angementet. 
Folk kom, i overkant av 150 stk. var samlet f oran skolestua. 
Unde rtegn ede ønsket alle h jertelig velkommen og ori enterte om pro 
grammet utover dagen. Og på de t stod følgende: Hja l mar Hansen og 
Art hu r Dyrs t ad forta1 te om hvordan det var å vær e elev pa Dyrstad 
skole med Amalie Jacobs en som lærerinne. De hadde my e gøy og interes
sant, som kanskje vil komme på trykk i Skjernøyposten ved en senere 
anledning. 
En g jeng fra Skjernøyrevyen hadd e l aget skuespill over skolen i 
eldre ti der . Flot t utkledd og med "lærer" Torb jø rn Berge i spissen 
ankom de . Læreren ville høre dem en etter en om hva de hadde lært 
i l øpe t av skoleåret. Noen hadde l ært veldig mye, andre heller lite. 
Vi som fikk oppl eve denne skoletimen fikk oss mang en god latter. 
Ell ers var det sang , ut lodning , t i ppekonkuranse, støvlekast, lyn
lo tteri og souvenirbutikk . 
Undertegn ede leste opp et kap i t tel som min farfa r Christian Pedersen 
Dyrstad (f. 1870 , d . 1942) hadde skrevet og her fikk vi innblikk i 
~ kolens historie , som du kan lese om her i Skjernøyposten. Da kl. 
var vel 1 7 . 00 var arrangementet over og undertegnede takket for den-
ne gang . 

Rita Dyrstad So lvang. 
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OM DYRSTAD SKOLEHUS . 

Avskrift pv kAptein Chr~ st i8n Pedersen Dyrst a d ' s skrevne erindringer 
f ra h ~ns ba r ndom på Stj ern øen . Her føl ger et utdra g om omgangsskolen 
han gikk i og om stort en a v Dyrst a d skolehus . 
Or ginale skriftstykket er ut l ånt og t at t a vs krjft a V med ti lla tel se 
rv kaptein Peder Ch r . Peder s en , Ei ely i Ma ndal 29 .1. 1971 . 

"B8rnetallet hol t s i g deng::mg runt 25 barn i Dyr st a d skolekreds . Nu 
h:=tr saillme kreds 5 s kal e baTn . - t,1 å r vi så va r ferdi ge med mi ddagsmål t i 
de t var det n.t t a he i en fa t . Det var ikk e nø ~ e med a t komme ti l bage ~f 
efte r en tim es forl0b . Det blev ofte 2 timer . Det Va r i kk e s å skjelden 
,_, t Nil s {Fondebø ) skolemester kom he l t op mo d Sundsdalen mit inde i 
Stje r n0ya oB ropte på barna efter mi ddn gspausen . Det var helle r i kk e 
;,!~ jeld en a t han kom og slmlde robe barna i nd , og h2 n saa a t legen gik 
rigt i g lystig . Og da sa som regel skol emesteren ; Aa hooi hooi . De hne 
de t saa jilt e kan i kje robe di enda . - Det e r ganske ufa tte li g hvor
Q~n de r kunne s tues i nd de 25 barn i di s s e vanlige smaa værelser . Men 
de t g i k . Men l erdommen blev helle r ikke s tor og s tort kunde man hel
l e r ikl(e vente under slige forhold . Skolema terialerne st od i samme 
forho ld som skolen for 0vri g . De va nli ge bøger va r Nytestamenter, Bibel
historie, Forkla rin g og KQtekismus . Saavi t j eg husker var de r nogle 
fua lesebøger Gom hørte s kolen t il . Men jeg tror nesten a ltid a t vi 
brugte test~mentet naar der skulde le s es . J eg er indrer en gang a t tre 
:.lV de s t ør ste gut ten e ham raa sko len med hver s it exemplar aV Jensens 
lrosebog og med a nmodninG til sk ol em ester en om ha n v i lde skrive dere s 
w,vn i bogen . Dette blev en hel h0itidelighed og skolemesteren holt 
en h e l fo r man i ngs t a le a t nu maa tte de gaa li ge hjem og t akke s ine for
ældr e saa hjertelig fo r denne stoe e gave . Saa satt e ha n s i g i a l høi 
Lidelighed til a t s krive navn o OG med s inluva nli g VA-k re haa ndsk r ift ; 
l)e nne bOG tilhører o . s . v . En aV di sse bø ge r er fremdeles i minm e i e . 

Den beste er i ndring j eg har fr a omgangssko l en er fra stjernesund. 
Der f a nt ant 8ge lig de meste be gi venheder s ted. Veien mel Ion Stjerne
sund og Dyr s t a d var den gang meget vanskelig a t gaa . Spes ielt va r de t 
de n be r yktede Kirkekl e iva . Vi nterdag va r det ogsaa et meget far l i g 
s ted . Na a r det var frostvei r svulmet i sen nemlig ap i store valker 
nedover den bra tte kleiv og nedenfor i Ki r keviga va r det jo bar e es 
s tenur •• Va r det saa sne over i sen var det rent livs farli g . Men vi barn 
~jorde som r ege l kort proses av Kirkrkleiva naa r det va r godt fø re. 
Det var som r egel bare a t sett e s i g paa tina og benytte den som kjelke 
ne d kleiva . Men det va r heller i kke skjelden a t bunden gik ' ud av ti na 
OG stoJlpestykkene , melKefl aske , t avle a.g a ndre s koler ekvisi ter laa 
spredt over en stor del av Kirkevi gen . Men naar et s li gt h ava r i va r 
sKj ed va r det a lmindeli g deltage l s e i uhelet og vedkommende blev ve d 
[ j ensidig bistand al tid i sl i g forfa t ning at han kunde f or t s ett e ti l 
s!wlen . - Kirkevi ga var forøvri g et meget i nteresa.nt ste d . Dette var 
jo i se i lskuten es tid og med ma nge forlis . Naar høst og vinterstormene 
satt e ind med paalandsve i r , Var her altid nage t at finde på strandan. 
De r blev enkelte gange r av skolebarnan fundet naget a v verdi . Saa bl ev 
de t sat som fa s t re ge l , og de t b~ ev holt , at samtli ge barn som hør te 
skolen til ma~ tte kaste en sten som l øfte paa a t vilde vere med at 
dele fundet i Kirkeviga . Den som i kke h a dde ka ste t 10ftestenen hadde 
i neen t et til by t et . - stjernesund va r dengang s t ør ste gan rd med de 
fl e ste opsider e og a ltsaa hadde den l engs t e skolet i d . Naa r skolen v a r 
ferd i g der fly tet den til Dyrst a d og v i der e til Valvig efter samme 
re cel , 2 daGor i hvert hu,s . Na a r skolen v a.r ferdig på Ve s terøia VaT 
~e t a t f lytt e de fao skolema tri ale r til Fares t a d . Fares t a d 8kolek red~ 
ha r a ldri G holt omgRnGs~kol e i min tid . ~kolen holtes den gang i et 
leiet loka.le . Skol et i den v8,r' ca8.v i t j eg ved , 1 2 u ger i hver kreds . 

til side 5 
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En fin sommer er forbi, men de 
store fiskefangster er uteblitt. 
Makrellfisket har vært svært dår
lig til denne tid, det er mest 
småmakrell og den er vanskelig å 
bli av med. Notbåtene har nesten 
ingenting fått. Her er en god 
del makrell å se, men den går i 
stim sammen med småsild, som er 
så liten at den setter seg fast 
i den finmaska nota, så det er et 
enormt arbeide å få nota renset 
igjen. Silda er også så små at 
den ikke er salgsvare, så fiskerne 
har gitt opp å kaste etter den. 
Og dorgefisket er heller ikke kom
met i gang, så makrellfisket er 
bare en skygge av hva det var for 
bare noen få år siden. 
Flere har gått over til å fiske 
krabber eller "pal torsk", som har 

gitt et godt resultat. Den har 
vært uvanlig fin i år og er betalt 
med kr. 5 pr. stk. og med dags
fangster fra 100 til 150, blir 
det en daglønn for dem som driver 
med opptil 30 teiner. 
Ellers har det vært en god del 
laks i sommer, men fisket var vel
dig begrenset. Krokgarna kUnne en 
bare ha ute 8 fiskedager i hele 
sommer, mens den gamle kllenota 
er kommet til heder og verdighet 
igjen. Den kunne en fiske med 4 
dager i uka i vel 2 månder. Især 
ute ved Oddeknubben ble det tatt 
godt med laks. En må nok langt 
tilbake i tida for å kunne vise 
til et slikt resultat. Også i 
krokgarna ble det tatt enkelte 
gode fan~~tQr, helst laks i stør
relse 3 ·ttl .5" kg. 
Rekefiskd~ nar også tatt seg opp 
etter en dårlig periode i vinter 
og vår. Men nå i det siste har 
det blitt enkelte ukefangster 
på 2000 kg. og det er jo en stor 
lysning. 
Ålefisket er dårlig, all grastan
g~ er borte, antagelig etter alge
invasjonen i fjor sommer. Den ålen 
som er fisket er tatt ute på "blø
an" ved de ytterste holmene, og 
der er en jo avhengig av godt vær, 
da en må ha rusene på grunt vann. 
Så alt dette gjør at fisket er 
dårligere i år. 
Her er en del småsei og en del 
storsei, men ingen store mengder. 
Så vi får si tvi-tvi ·og håpe på 
bedring i alt fiSKe utover høsten. 

PA vei til skolell. Lærer Torbjørll Berge [ører ~illallgs 
vegen. 
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UNGDOMSFOREN INGEN 

Så er også sommeren 1989 forbi 
og igjen stål' vi f()J ';'il : l :J"t ~ !Il · 
virksomhet i kapellet. 
Det blir åpningsfest søndag 
3. sept. Videre blir det utlod
ning med inntekt til Kretsen se
nere i sept. l'.1øteul(e vi l bli 
fra 17. til 22 . okt. Og krabbe
festen blir den 2 0. okt. 
11. juni hadde Ungdomsforen-
ingen tur til Hille . Det var e t 
strålende sommervær og frammøtet 
var godt. Vi tok, som er par gan
ger før, inn i 0stvågen hos Bern
hard Olsen,hvor han har et greit 
jorde vi kan være på. Og her er 
det greit for de små. Denne gang 
startet turen på fOl~iddagen og 
vi hadde med oss middag og kaffe. 
Her var det også rebusløp og an
dre leker. Andakten var ved Bjarne 
Christensen. 

I år lyktes det å ha fisketur 
igjen, etter at de to siste årene 
har vært avlyst på grunn av dår
l tg vær. llien denne fredagskv e lden 
? juli, v a r være t som så å si 
hele månden - fint. 'ruren gilde 
til Sandøy i indre Oddsundet, og 
frammø tet var godt. Som tradisjo
n el t var vår prost, Stensager 
med og holdt andakten. 
16. juni ble det arrangert ka ke
utlodning, med vaffel- og pølse
s a l g m.m. i kapellhagen (det var 
e n vakker kveldsstund). Alt dette 
gikk til innt ek t til stoler i 
storesalen. Det kom inn mye pen
g er, nesten like mye som til 
ungdomsforeningens utlodning. 
Men så ble det også loddet ut 
over 50 kaker. Totalbeløpet er nå 
etter sommeren kommet opp i nær
mere 80.000, men det mangler ennå 
en del, så gaver til dette motta s 
med takk. Kan hende i løpet av 
høsten vil det være mulig å gå 
til innkjøp av nye stoler til 
storesalen. 
I høst blir det også valg av nytt 
menighetsråd, ette r 4 år som rå
det har sittet. Det er gledelig 
at flere av medlemmene har stilt 
seg villi g til g jenvalg for nye 
4 år. . 

Må så troen få bo i våre hjerter 
så vi i Ungdomsforening en må få 
gå en rik høst i møte. -

x xxxxxxxxxxxx 
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Men av disse 12 Uger Va r der 2-3 u gers frivillig skole paa sommeren. 
di ss e frivilli ge skoleuger blev ialfald for Stjernøya benytet som 
tvungen skol e. N i Is Fo(lne b0 slu tet som skol emes ter og Syvert Ro blev 
ans2 tt som lerer på Stjernøya og med lerer Ro kom der ogsaa nesten en 
høiere og be dre kultur over Stjernøya. Ro var pedagog i ordets fulde 
betydning. Han blev som alle sine forgjengere kalt skolemester. Men 
Ro sa paa sin lune beskjedne måt2 maade; Jeg er ingen mester jeg er 
bare l~rer. Og dermed blev denne stilling altid senere benevnt med 
l~rer, istedenfor som hidtil skolemester. -- Straks Ro begynte som 
lærer sente han bort fra skoleh alle som ikke var fult skolepliktige 
og blandt dem var undertegnede. Jeg blev meget skuffet. Jeg var glad 
i at gaa pa a skole, muli gens for at der var mere morro der end hjemme. 
Ro insaR naturligvis at lokaliteterne var slig at skulde han komme 
nogen vei med skolen, maatte han ha litt rum. Lærer Ro var en meget 
eiendommelig mand. Alt hvad ha n s a tte sig for fik han gjenem og det 
rå en tid da de økonomiske evner slet ikke var flotte. Han var slet 
ingen taler, men hans a gitasjonsevner var langt ud over det vanlige. 
Straks efter han var kommet til øiQ begynte han at agitere for nytt 
s kolehus i Dyrstad kreds. Det var heller ikke lenge før han hadde agi
t prt ,slig at han 11 8dde f aat hele kredsens inbyggere med at bygge ny 
sl<olee for Dyrst 3,d sk:olekreds uden at gaa veien om de komunale myndig
h eder. Det g ik serdeles fort. Tomas Lindl_nd Holum blev abtat til at 
bygge huset. Det· skulde vere en laftbygget stue paa 18 x 20 fod, med 
forstue. Huset biev bygget ferdig paa Lindland og av kredsens samtlige 
opsi dere ble b det S('l 2 trabsport eret i to . st ore makr el dr i v garnsbaade 
tilOdderura, lige nedenfor der skolen skulde bygges. Det blev eb kon
t ant udleg paa 12 1/2 daler paa hver opsider, i første omgang. Et aar 
~ enere skulde jo huset ha kledning og da blev det ny udligning. Det 
V:lr mange penger efter den tids begreb. Det var l 1877,- og huset gjo
rde tjeneste som s kole i 50 aar til 1927 da der blev bygd skole på 
Farestad for hele øia. Aaret efter gik Farestad skolekreds til reali
dering av samme plan. Kredsen bygde selv sin egen skole paa samme maade 
som Dyrstad skolekreds. Men kontant udleget pr. opsidder blev temmelig 
j:i indre, da her var fl ere opsidere. 
Det Var en stor begivenhed da DYEstad s kolehus stod ferdig og presten 
Elefsen i egen høie person kom ud forat invie det. Elefsen var forøv
rig en me get interesert skolemand. Hver somer møte han altid op ved 
examen og ]Oan fik det intryk a.t det var en mand som fulgte nøie med 
i skolens udvikling. Ha n var, saa vidt jeg ved, skolestyr~ts formand 
i al den tid han var sogneprest i Mandal. Saasnart Ro hadde faaet rea
Jisett planen angaaende skolehuset paa begge sider av øia, begynte 
han at arbeide for et bibliotek for Stjernøia. Det var heller ikke 
lenge før han ha dde faaet befolkningen med sig saa der blev inkjøbt 
endel bøger og det Var da heller ikke lenge rør det blev en ganske 
s tor s o,lDling og ha r da ogsae existert til for ikke mange aar siden, 
da de resterende bøger gik ind i det nuverende skolebibliotek. Lærer 
I~o følte sig s ikert langt mere tilfreds da han begyndte skolen i sit 
nye lokale, og da ~ik ogsaa vi, som i omgangsskolen var bortvist grun
det p1asmangel adgang til skolen. Nu var der jo god plas. Ogsaa vi sko
lebarn syntes det var s erdeles greit med det nye skolelokale. Men ro
I,Jantiken i omgangsskolen, den syntes nu aligevel o,t vere slut. Og den 
famle frihed vi f ør hadde i Nils skolemesters tid, den var det ganske 
"-,lut med. Lærer Ro forlan gte lydi ghed av sine elever og det fik han 
fult ud inne i skolestua. Men den ubundne frihed i friluft var det ver
re med. Som ha n senere sa, som eldre mand, jeg var paa besøg hos ham 
'i Birkenes; Barnan va r jo nesten ha lvvilde da jeg kom til Stjernø. 
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MITT MØTE MED LILLESAND . 
• 

Lillesand var den gang et lite sted med snevre grenser til nabo
kommunen Vestre Moland og med et innbyggertall oå rundt et tusen. 
Etter overtakelsen aven tekstilforretning som et eldre ektepar 
ønsket å selge p.g.a. alder, åpnet jeg forretningen den 3. mai 1938 
- i samme ~ransje. 
Forholdene økonomisk var som på så mange andre steder små, med gan
ske mye arbeidsledighet. Av industri var det Kalvild Tresliperi som 
hadde flest ansatt med ca. 80 mann, ellers var det parkettfabrikk, 
en del sagbruk og litt småindustri. Den gang gikk Lillesand-Flaksvann
banen i jevn trafikk med last til Birkelånd og med tømmer i retur fra 
Flaksvann til havna her for å legges i flåter for videre transport 
sjøveien. Passasjertrafikken var nedlagt noen år tidligere da bilene 
overtok. Jeg har kjent endel fra Skjernøya som har reist med banen til 
Ungdomsskolen på Birkeland fra Lillesand, og det var den gang litt 
aven begivenhet for de unge. 
Nabokommunen V. Moland var mere enn dobbelt så stor som L.sand med 
ganske store gårder, etter våre forhold og det var spesielt skogs
drift som skaffet mange a.rbeidsplasser. 

Forretningen: Den første tiden var det ganske tøfft med stor konkur
ranse med forretninger som hadde drevet i årevis og som hadde sin 
kundekrets. Imidlertid fant jeg ut etter en tid at det var en del 
"lekkasje" med kunder til nabobyene i øst og vest og da spesielt dame
klær. Jeg la da om vareutvalget som viste seg å være riktig og folk 
kunne handle på stedet uten de kostbare reisene. Men omsetningen i 
tiden mai-desember var ikke større enn en dags handel i julehandelen 
i desember i 70-80 årene. Det ble et bedre år i 1939 og jeg fikk høre 
ordtaket "Nye koster feier best". Så kom krigsårene med mangel av alle 
slags varer og ikke minst tekstil, men det blir for mye å skrive noe 
nærmere om disse problemer. 
]yen: Det var en vakker by jeg kom til. Alle husene var - som også i 
dag hvit-malte og de fleste av eldre dato, noen opp til 250 år og 9 
av dem er fredet av Riksantikvaren og mange er vernet. Selv bor jeg i 
et fredet hus fra 1810 og som ble fredet i 1922 og skal være det før
ste private hus som ble fredet her i landet. Huset er bygd i mursten 
med bindingsverk og bordkledning utenpå som er den samme som da huset 
ble bygd. -- Jeg må også nevne kirken som ligger på en bakketopp og 
godt synlig fra land og sjø. Den er 100 år i år og det skal feires 
stort. Vi har o§Så nabokirken i Vestre Moland som ligger ca. 2 km 
mot Birkeland og den er fra 1100-års tallet og er en severdighet for 
besøkende og er hovedkirken for storkommunen. 
Det er velregulerte gater med mange forretninger, de fleste i mindre 
fOIiTlat. 
~,jøfartsby: Fra gammelt av var det stor aktivitet her med fire skips
verft som bygget og reparerte skuter. Arbeidsfolk strømmet til fra 
distriktene og befolkningen økte og det var ofte slik at tre familier 
bodde sammen i et lite Sørlandshus og husmødrene måtte skifte tørn på 
kjøkkenet for å koke maten. Foto fra havna i 1896 viser opptil 14 store 
og mindre fartøyer som ligger klar til avgang eller til reparasjon og 
det skaffet stor handelsvirksomhet med utstyr og proviant og det var 
til dels store handelshus som vi ser på de store bygningene langs 
havna. -- Daværende redere fulgte ikke opp i tide fra seil til damp
skip og skipsverft og rederier opphørte etter hvert til i begynnelsen 
av 20-årene da det ble helt slutt. Dermed ble Lillesand liggende mer 

, eller mindre i "dvale". Først i 30-årene ble det startet et rederi 
med en båt med ny eier. 
Naturen: Innløpet til havna er forholdsvis smal, men båter som lå i 
opplag for en del år siden på opptil 135.000 tonn gled greit inn til 
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opplagsplassene i Tingsakerfjorden. Havna ligger lunt til for de 
fleste vinder, men s.o. kuling kan være lei for indre havn. Naturen 
rundt her er fin. For skisport er det opparbeidede løyper, et lite 
skitrekk, hoppbakke og lysløype. (Østlendingene sier det er Nord
marka nr. 2). Skjærgården er innbydende med masse små og store skog
kledte øyer og ikke å glemme "Blindleia" som er kjent over det hele 
land. At turistene liker seg her går frem av de nærmere 2000 hytter 
som er i bruk om sommeren i skjærgården. 

Storkommunen Lillesand: Først i 60-årene ble Lillesand slått sammen 
med vestre Moland og Høvåg og etter en del diskusjon ble navnet Lille
sand. Etter at Norton startet opp i 1964 med sine 228 ansatte, har 
det vmrt en stor vekst av innbyggere, sammen med to andre bedrifter 
med ca. 100 ansatte. I tillegg er det flere mindre bedrifter med 5 -
10 ansatte. Det har vært en stor økning i folketallet etter mitt møte 
med Lillesand, helst for stor synes jeg som liker småbyforhold. 
Politikerne vil ha 70 nye boliger til året og dette gjør at en blir 
fremmed i sin egen by. Før kjente alle alle. 
Det er mange innflyttere da det er populært å bo her. Flere har sitt 
arbeide i nabobyene og pendler daglig. Tilflytningen begynte alrede på 
slutten av krigen da evakueringen fra Finnmark foregikk og mange fami
lier og enkeltpersoner bosatte seg fast, spesielt i Vestre Moland. 
Fremtidens Lillesand: Det er vanskelig å spå, men jeg har tro på 
stedet som et trivelig sted å bo og arbeide. Til neste år er Agro 
Fellesslakteri i drift med ca. 80 arbeidsplasser og det ønskes vel
kommen på et lite sted som her. Men det er "skjær i sjøen" angående 
handel og jeg sikter da til Sørlandssenteret som kan bli en farlig 
konkurent for stedet her da avstanden er kort, men handelsstanden 
har lagt opp sitt program for å beholde mest mUlig av sitt publikum 
her på stedet. 
Til slutt et lite utdrag skrevet aven Sandnesmann i "Lillesands
Posten" for noen dager siden. Han har sitt sommersted i Gamle Helle
sund og bodd der i 15 somre. Jeg siterer; Lillesand har kvalitet til 
å kunne bli Norges svar på Miami, Florida osv. med mange fine argu
menter, storhotell, daglig trafikk med båtrute i Blindleia etc. 
så har vi et hefte som er utlagt i alle forretninger, banker, post
kontor etc. som innleder således;"Lillesand er kanskje den peneste 
og netteste av alle kystens vakre byer. Så velpleid og skinnende hvit 
at det er en fryd ... " 
vi har mange turister om sommeren her i Lillesand. En del av de fast
boende synes det blir i meste laget, men de fleste liker ,å se fremmede 
mennesker med livlig trafikk i gater og butikker, og sang og musikk 
i gater og parker. Jeg sier ofte; vi må unne å dele denne vakre lands
delen med våre medmennesker i to månder av året og som kanskje bor 
i høyblokker i storbyer som kun ser solen i "dis" p.g.a. forurensning. 
Det må innrømmes at det var litt aven overgang den første tiden her, 
Ukjent som jeg var. Det tok ikke lang tid med å få venner. Sangen 
har alltid vært i min interesse og jeg ble tidlig medlem av manns
koret og dessuten i andre foreninger. 
Det var jo en ren tilfeldighet at det ble Lillesand som skulle bli 
min arbeidsplass,men jeg kan avslutte med å si at jeg har aldri ang
ret. Her liker jeg meg godt sammen med min familie og mange venner. 

Det kan gjerne tilføyes at innbyggertilveksten har økt i kommunen 
etter sammenslåingen i 1963 med 60%, til i dag 8 tusen. 

Med vennlig hilsen 

Arthur Dyrstad. 

-
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GÅR D STU R. 

Tirsdag 18. juli hadde Rosnesfolk 
gårdstur til Sandøybukta . Været 
var fint og ca. 35 stk . hadde 
møtt fram - med smått og stort. 
Også Karl hadde vi fått med. Vi 
savnet en del, både av de "inn
fødte" og de mer flyktige hytte
folk og sommergjester. Men dess~ 
verre er det jo slik at det ikke 
kan passe for alle, just den dagen. 
Men de som møtte fram koste seg. 
Alle bragte middagsmat med seg, 
for det meste grill-mat, eller 
annet som var lett å varme opp. 
Og så ble det kokt en dugelig 
kaffekjele, og god var den, det 
sørget Guttorm for. Ellers deltok 
noen med underholdning. En sang 
var skrevet for anledningen, og 
ellers deltok bl.a. Torborg og 

Birgit med ting de hadde skrevet 
fra "gamle" dager. Historier ble 
fortalt og praten gikk livlig. 
Vi tror det er verdifullt å sam
les på denne måten. Folk Som så 
vidt ser hverandre i den hektiske 
sommertiden, får anledning til å 

~ hilse på hverandre og bli bedre 
kjent~ Og så gjenopplever vi litt 
gjennom historier og fortellinger, 
hvordan de hadde det i gamle dag
er. --- Dette var den første sam
ling for Rosnesfolks vedkommende. 
Men vi var alle enige i at dette 
var gøy, det må vi gjøre om igjen 
neste år, og kanskje prøve å gjø
re det litt bedre. 
Så ha det i tankene alrede nå, og 
så samles vi igjen en fin sommer
dag i juli 1990. 

mmmmmmmmmmm 

Også i år har det vært holdt utlodning med inntekt til orgelfQndet 
og vi gjengir her resultatet: 
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st. Hansaften var det en frisk 
og kald vind, og etter langvarig 
tørke var det få som våget å ten
ne bålene. Men festen rundt på 
gårdene gikk som før, med lek og 
moro. Og når natten stundet på 
var trafikken utover til Skjernøy 
stor, både av biler og folk som 

ville se utover fjorden. Ja Nord
fjorden var som før om årene stuv
full av båter av alle slag som 
beveget seg sakte begge veier. 
Men noen utbrytere var det jo som 
kjørte sikk-sakk mellom båtene. 
Fra Skjernøybrua var det litt av 
et syn å skue. ---------

-
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En sauetragedie utspant seg på 
Hellersøy i sommer. Noen gav be
skjed om at en hund eltet sauer 
der ute. En kar kjørte ut og kom 
just i tide til å overraske noen 
i en båt som var i ferd med å søk
ke ned en sau som var krepert 
etter at bikkja jagde den på sjø
en. Denne gang slapp de ikke unna, 
men en kan jo undres over hva som 
har skjedd med sauer som forsvin
ner fra tid til annen. - Det er 
som folk tror at båndtvang for 
hunder ikke gjelder ute på holm
ene. Men det gjør det jo. Og i 
høyeste grad der hvor det finnes 
sauer. ------
Det har i vår og sommer vært et 
fint syn å se i skjærgården rundt 
øya. Vi har nemlig hatt besøk av 
en hel del med svaner. Flere har 
ligget inne ved bryggene rundt 
Farestad og Rosnes, hvor folk 
har kunnet gi dem mat. I Skjernøy
sund var det enkelte dager opp 
til 15 svaner som ble matet av 
folk i sundet. Flere av dem var 
svært tamme og noen praktfulle 
fugler, som vi håper at folk, og 
især båttrafikkantene, tar hensyn 
til. ---------
Det har vært en enorm utfart til 
holmer og skjær nå i denne flotte 
sommeren. Det var båter å se på 
alle tenkeligste steder, selv på 
de ytterste skjær. Spesielt var 
Sandøybukta og Nodevikene yndede 
steder. Det ble talt over 30 båt
er i Sandøybukta en enkelt mor
gen, og storparten av dem hadde 
overnattet. Ja Rosnes har i sann
het gitt sitt bidrag til noen 
kjempefine friarealer som alle 
folk kan fryde og glede seg over. 
Vi får fra 15. okt. ny prost i 
Mandal prosti, etter prost Stens
ager som går av etter oppnådd 
aldersgrense. Frank Inge Kolberg 
blir innsatt som prost i Skjernøy 
kapell søndag 22. okt. Vi får 
også ny organist etter Trine Krå 
som sluttet l. juli. Allison 
Rudd blir ansatt fra l. november 

og hun blir innsatt som organist 
i Skjernøy kapell såndag 12. nov. 
Hun er engelsk, men har vært or
ganist i Norge i 2 1/2 år. -----
Med hensyn til melkesalg i butik
ken - som vi skrev om i forr. nr. 
har vi fått opplyst at det ble 
solgt melk fra spann fra 1953. 
Det var spanner som kom ut fra 
meieriet i Mandal, men Helserådet 
var strikse, så salget foregitt 
hjemme hos Annie Kristiansen. ---
Vi gratulerer hjerteligst Mari 
Lovise Syvertsen, Y. Farestad og 
Audun Lande, Mandal som forlovet 
seg nå i sommer. -------
Likeledes gratulerer vi Bente og 
SVerre Gunnar Syvertsen med ei 
jente den 8. august. -----
20. aug. var det barnedåp på ka
pellet. Foreldre: Tom Inge og 
Lillian Dyrstad. Barnets navn: 
Kamilla. Vi gratulerer. -----
Vi ønsker Tove Laila og Tor Hugo 
Johansen, med barna Hilde og 
Tor-Odd velkommen tilbake til 
øya. De har kjøpt seg hus opp 
forbi veien i Bergstø på Berge. 
Han er mannskap på redningskrys
seren og hun er i sykepleien. --
Det er museår i år. Det kan nok 
variere noe fra sted til sted, 
men på sine steder finnes de i 
tusenvis. De har gravd ganger 
og hull over alt ute i naturen. 
Det må være den uvanlig milde 
vinteren som gjør at de kan opp
tre i slike mengder. Nå, som det 
stunder mot høst gjelder det ba
re å holde kjellerdørene stengt 
så de ikke kommer seg inn i hus 
før vinteren. ------
Det er i år 5 nye skolebarn fra 
øya, nemlig; Ingvild Syrdal, N. 
Farestad, Anne Grethe Walvick, 
Dyrstad, Lise Greipsland, Bjørnar 
Christensen og Thomas Hansen, Val
vik. Vi ønsker dem lykke til i 
deres ferd for å sanke kunnskap 
og visdom for å gjøre dem skikket 
til å møte de utfordringer som 
livet måtte by dem. ------

-
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Søndag 10. sept kl. 15.00 arran
gerer Skjernøy Historielag omvis
ning på Slotsborg i Val vik og 
til den såkalte Navnesteinen på 
Dyrstad. Ved Slotsborg vil Alf 
Pedersen stå for omvisningen og 
ved Navnesteinen Inger Lise Anen
sen. Vi møtes ved veikrysset i 
Valvik kl. 15.00. Ta med mat og 
kaffe. Værforbehold. 

Skjernøy Historielag. 

Veien fra kapellet til Skjernøy
brua er blitt nyasfaltert, så 
den er blitt flott. Men det som 
virkelig trenges er å utbedre 
veien fra toppen av Kapellbakken 
til Dyrstad. "Hompeti tten" over 
øya kan være en prøvelse for både 
bil og passasjerer når 'vaskebret
tene' er på det verste. Og det 
er igrunnen så lite som skal til 
for å rette den ut og gjøre den 
litt bredere på enkelte steder. 
Og asfalt blir vel i lengden like 
rimelig som grus.------

Det blir enormt med epler i år, 
især på eldre trær. Og helt frie 
for makk synes de også å være. 
Kanskje litt små p.g.a. tørken, 
men smaken skulle bli førsteklas
ses. Men det blir heller dårli[ 
med pærer og plommer, mens det 
var normalt bra med hagebær. Og 
så blir det kolosalt med rauneb~r. 
Det kan jo tillegges forskjellig 
betydning, med hensyn til vinter
ens strenghet, men det har vel 
neppe noe særlig å bety.-------

Huset til Alf Salvesen på ytre 
Farestad er solgt. Kjøper er en 
ung Søgnefamilie med et lite barn. 
De regner med å bosette seg der, 
men de vil ta det 'over lang' med 
ofpussing og er foreløbig på jakt 
etter et sted de kan få leid, 
!!lcns arbei det pågår .-----

~inken har herjet i fuglekoloniene 
ocså i år. Tedna (terna) hadde, 
etter mange års dårlig erfarinb, 

'flyttet fra Kopperholmene til 
Stølsholmen i Ystevåa. Der hadde 

en hel herskare slått seg ned. 
Egg la de og unger ble nok også 
ruget ut. Men så kom minken, og 
gjorde totalt rent bord. Det sam
me skjedde med småmåka (fiskemåka) 
på Kopperholmen. så det er en kar 
det burde jaktes på - hvor og når 
den måtte finnes. Merkelig nok 
har de helt tatt bort skuddpremi-
en på den, her i kommunen.------ ) 

Vi kan alle være enige i at det 
har vært en fantastisk sommer. 
Helt fra 17. mai har det vært bra, 
med enlelte kjølige perioder inne 
imellom. l. uken av juni var kjø
lig, men resten av månden ble su
per-fin. Men det Var juli som ble 
den virkelig flotte sommermånden 
i år. stille vær med sol og varme. 
ikke de helt høye temperaturer, 
Ulen omkring 20 gr. hver dag. Den 
siste skikkelige sommer var i 84, 
så dette føltes virkelig bra. 
Men det har sin pris. Det ble også 
svært tørt. De fleste brønner gikk 
tomme og flere fikk fylt dem fra 
tankbil. Men mange har borehull 
og der har ikke en sommer-tørke 
så stor inflytelse.-- Midt i juli 
bulnet bjørka og lauvet falt av. 
ren i slutten av månden fikk vi 
noe regn som rettet opp mye. 
Det er merkelig å se den evnen 
naturen har fått til å fornye seg. 
Trærne som hadde mistet sine bla~ 
der satte nye knopper da regnet 
kom, og nye blader sprang ut. De 
opplevde faktisk en ny syklus på 
[anske kort tid. Det var mest på 
lønnetrærne dette var markert, men 
også på bjørk og hasselmøtt. 
Først den 10. aug. fikk vi skik
kelig med regn som gjorde slutt 
på tørken, men ennå trenges det 
en masse nedbør for at det skal , 
bli en ordentlig rotbløyte. , 
Også aUgThst har vært fin, om enn 
ikke den store varmen. Men en flott 
og ekte god gammeldags sørlands
sommer hat det vært.--- Vi er nå 
inne i sept. og god~æret fortset
ter. Men det går unektelig mot høst. 
Vi sier takk for denne gang or er 
tilbake når det stunder mot jul. 


