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1 ANG TI D TILB AKI~ HENDT~ DET. 

La ng tid tilb8ke hendte det 
som i Bibe len bli r fortalt, 
en gutt ble født i Bet lehem, 
og Jesus ble han kalt. 

Ko r: 
Lytt til englers glade sang , 
hør hva de har å si. 
Frelse til hvert menneske 
kom han for å gi . 
Hø r basuners klare klang , 
Kristus har sat t oss fri. 
Fre lse til hvert menneske 
kom han for å gi . 

Da Josef og Maria kom, 
var det natt i Betlehem. 
De t fante s intet leierom, 
ingen plass i noe hjem. 

Endelig fant de en ledig plass 
i en stall som var forlatt. 
I krybben la de Fre lseren 
den første julenatt. 

Og gje t erne på ma rkene 
de fikk se en stjerne kla r. 
De hørte kor av himmelsk lyd, 
som dette bud til dem bar. 
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p Å TUR MED S K J E R N ø y HIS TOR I E L A G. 

Søndag 10 . sept. var Skj ernøy 
Histori e l~g på tur til Slotts borg 
i VRIvik og til Merkesteinen på 
DyrstRd. Det var en hel gjeng 
som hRdde møtt fram og været var 
helt fint. Alf Pedersen viste 
vei fram til de gamle felts pat t
g ruvene som ligger rundt Slotts
borg , og han fortalte det han 
hRdd e hørt og kunne huske . En av 
g ruvene som ligger på Mo n en i 
Valvikvågen har vært 14 m. dyp. 
Som kjent gå r det en å re av ren 
feltspatt i Slottsborgheia. Gru
vene bl e drevet i fo rrige århun
dre og første halvdel av dette. 
Utbyttet ble heller ma gert. En 
del RV steinene som var gravd 
ut og l å klar for henting med 
båt , ble skyllet til ha vs under 
en sto rm . 
I Skj ernø yboka er Slo ttsbo rg om
ta lt av Eugen P. Va lvik. Det har 
v~rt en gammel bygdeborg der og 
under hele hei a på østs i den l i g 
ge r det stein røyser som har vært 
benyttet til forsvar . 
Videre gik k t u r en til Valvik
stranda - hvor det før krigen ble 
dreve t hermetikkfabrikk og båt
byggeri . Det var f ar til Alf Pe 
dersen, Mart in, og Bjørn Valvik 
som bygget båtene i sj øboden . 
Sjøboden va r da dobbelt så lang 
som den er i dag. Da båtbygging
en var slutt tok Bj ørn Valvik 
med seg sin hal vdel av boden . 
Hermetikkfabrikken lå like bak 

denne s jøboden . De t var ikke så 
l enge den var i drift. 
Turfolket hadde kaffepause på 
bryggene i Valvik f ør turen gikk 
til Dyrstad, hvor målet var mer
kest einen . Den ligge r inne på heia 
mellom Dyrs t ad Skolehus og Nord
myra , eller Skanesodden (mellom 
Kirk evika og Færøysundet). 
Veien fram der steinen ligger er 
svært kronglete og steinen er van
skelig å finne der den ligger un
der en ups. Steinen har en gang 
stått oppreist og har en høyde på 
ca . 3 - 3 , 5 m. og er spiss i 
toppen og slank . Steinen har fle
re navntrekk innhugget og ett års
tall er 1851 . De t er også hugge t 
inn bokstaver på unde r siden, men da 
den ligger nede er det vanskelig 
å finne alt, eller om det er no e 
mer . -- Det b le bes temt å prøve å 
g jenreise steinen og det ble dis
kut ert hvordan det best kunne 
gjøres . Men spørsmålet er; Hvor
for har denne steinen stått opp
reist med alle disse navntrekkene? 
Husk at steinen står langt inne 
i skauen . Et sted av innrisset 
på st einen kan kanskje tyde på 
at de t er no e oppgj~rt eller det 
er blitt inngått e t forlik? St ei
nen står he ller ikke ved noen 
e iendomsgrense. 
Turen gikk videre ned til Nord
myra og ble avsluttet ved 
Robe rtas benk. 

HILSEN FRA CALIFORNIA . 

Jeg gleder meg til "Skjernøypos 
ten" kommer. De t er det samme 
hVR jeg gj ør, stopper alt av og 
leser avisen. Vil innrømme når 
de nevner navn på fol k vet jeg 
ikke hv em de er alltid , me n følge r 
slekta på ett erna vn. Navn på gård 
an, fjordan, de mindre øyene osv. 
er j eg med på . Fiskeprat er av 
stor interesse. Ungdoms foreningen, 

tj 

Dyrstad skolehus, i kke minst små
nyt t f ra øya. Ja, al t har interes 
se. 
Takk for de 20 år . Jeg gratulere r 
og ønske r mange fl e re "Skjernøy
poster" å få. 
God jul og god t nyttår ønskes til 
alle dere der hjemme og ute. N Fret Lillian Boyle y (født på Berge). 
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I i t t 
fiskepra~ 

For å begynne med ettersommeren; 
fr8 slutten av august og i sept. 
kom det plutselig store mengder 
makrell utenfor her, Nodevika, 
Kirkevika, ja alle steder var en
kelte dager fulle av makrell og 
rigle ble full med det samme d~n 
kom ut av båten. Men for fiskerne 
ble det en stor skuffelse, mottak
et brøt helt sammen. I Mandal ble 
mottaket begrenset med kvote for 
hver båt, og til slutt ble det 
helt stopp. Fiskerne måtte da kjø
re helt til Farsund, hvor det lå 
en russisk frysebåt og tok imot 
makrell. Men der var det så mange 
båter med last at ventetiden for 
å bli losset var opp til 2 døgn. 

Alle makrellbåtene har nå makrel
len i kjøletanker så den tok in
gen skade, men for de fleste ble 
det bare 2 laster i uka, resten 
ble venting. Hadde mottaket fun
gert kunne det blitt rekordfiske, 
for det må være mange år siden 
det var slike store mengder ma
krell under land. Får håpe det 
blir en bedre ordning med mottak 
neste år. Slik som det var i høst 
går ikke an. 
Så til hummeren, som også plutse
lig var kommet tilbake i teinene 
i større antall enn på mange år. 
Tror mange var overrasket da de 
fikk opp til 1/2 hummer pr. teine 
første trekket, og samlet fangst 
etter endt fiske på over JOO hum
mer for de b~ste. Det fiskes jo 
nå med langt mindre teiner enn 
før, men 3 hummer pr. teine etter 
3-4 ukers fiske har flere fått. 
Også været var aldeles strålende, 
stille og reine sommerværet de 
første 14 dagene. Et lyspunkt var 
det også at det var en god del 
små-hummer. Kanskje de bedre hum
merfangstene kommer av at det ble 
sluppet ut små hummeryngel uten
for her for noen år siden. Det 
har også vært flere av dem i fang
stene. 

Også kjølpelyra er kommet tilbake 
igjen, etter at den har vært borte 
i mange, mange år. Det er en fin 
lyr, opp til 2-3 kg, som biter 
tidlig på morgenen og seint om 
kvelden. 

Rekefangstene er heller blitt min
dre. Skjelden mer enn 500-600 kg. 
i uka, og noen ganger bare det 
halve. Men det er mye små-reker 
i fangstene. Og nå som makrellen, 
hummeren og lyra er på vei tilbake, 
slår sikkert også reken til igjen. 

Det er vanskelig å spå fiskens 
gang i havet, men vil spå at torsk
en er på plass når jula ringes 
inn. 

• 
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UNGDOMSFOR EN INGEN 

Som vi avsluttet med i sommernum
meret, så er vi tilbake igjen når 
det stunder mot jul, også med 
nytt fra Ungdomsforeningen. Vi 
skal begynne der vi slapp sist. 
De nye stolene til storesal6n kan 
v~re på plass før jul. Samtidig 
vil vi prøve å selge de gamle 
benkene, hvis noen er interessert. 
Prisen blir kanskje kr. 250. (Kan
skje det kan bli til mange hage
benker). De nye stolene er laget 
i tre og fåt stoff i rygg og sete. 
Vi gleder oss til å sitte på dem. 
Men vi lurer jo litt på hvordan 
julefesten vil arte seg, med sto
ler å stue vekk istedet for ben
ker. 

hyggestund søndag ettermiddag. 
Årsmøtet blir onsdag 6. des. Da 
er det også sendt ut forslag til 
revidering av lovene, som er fra 
192). 
Fredag 8. des. blir det sangkveld 
i storesalen, da får vi besøk av 
Flekkerøyguttene. 

Så vil vi ønske alle en riktig 
god og velsignet julehøytid. 

xxxxxxxxxxx 

Så står jo julens arrangementer 
klare. Lørdag 16. des. vil vi "syn
ge julen inn" med grøtfest . 
Julefesten blir som vanlig den ~ 
28. som er torsdag, og barnefes-
ten dagen etter. 
Men det har vært litt av hvert 
siden samlingsfesten ). sept. 
Det var kakeutlodning 4. okt. med 
inntekt til kretsen, med godt re
sultat. Videre var det møteuke 
fra 17. til 22. okt. ved Per Løv
ås, hvor det var godt besøk hver 
kveld. Fredag 20. var det krabbe
fest og på programmet var det både 
skjemt og alvor, og godt besøkt. 
Videre har Ungdomsforeningen hatt 
sine faste onsdagsmøter og en 
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Det er mange fi ne , gamle barnesanger som e r i ferd med å gå i g l emme-
boken. De gAmle sang - el l e r les ebøkene °hvor de stod e r det ikke mange 
igjen a v og d e t er fa r e for at di sse sangene vil h ent f orsvi nne. Vi 
h8r tenkt å g j øre noe med dett e og v i l ta med noen a v dem her i Skj 
ernøyposten et t er hvert . Og vi håper At de unge f ore l dr e vi l l a dem 
gå v idere ti l sine b8 rn. 
vi h8r fått ti l sendt en som no k e r k jent a v de f l es t e i foreld re
gener8s j onen, men de t er kanskj e de f erreste som ka n hel e sangen, 
men her er den: 

BIDE, RI DE RANKE. N. V. Krossing . 

Al/~ 

~, 111# I r U 

3 t til I r FF 

4 rS,J1irJ 

!. J1 JI 1]L J 

Ri de , ride rR nke . 
Hes t en heter Abelgrå . 
Sitter der en rytter på . 
Ride , ride ranke. 

Ride , r ide ra nke . 
Si meg hvor skal veien gå? 
Bestefar besøk skal få 
Ride , ride r a nke . 

Ride , ride ranke . 
Og nå r vi så stiger a v 
s i er vi "God dag , god dag". 
Ride , r i de ranke . 

Ride , ride ranke. 
Så ti l bestemor avsted , 
hvi l er oss på hennes kne , 
Ride , ri de r anke. 

Ride , ride ranke . 
Greven er så høyt på strå , 
Bonden må i tresko gå 
Ride, r i de ranke. 

Ride, ride ranke . 
Tantes stuedør vi l v i 
he ll er ikke gå forbi , 
Ride , r i de ranke . 

Ri de , ri de rank e . 
Nå t i l onkel i galopp , 
" Er han hjemme? " "Ja , s å stopp" 
Ri de , ride ranke . 

Ri de , ride ranke . 
Men så fal le r kvelden på. 
Lil l e hes t t i l s tallen gå. 
Ri de, r i de ranke. 

Ri de , ride r anke. 
Ti l i morgen stå i r o. 
Havre førs t, en klapp , ja to. 
Ri de, ride ranke. 

-
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FRA ~ØTE I HI STORIELAGET ; VRAKJA KT I ARKI V OG PÅ HAVBUNNEN . 

Vår eminente for kvinne Rita , ønske t a lle .e t h jert elig ve l kommen tml 
dette foredraget ved Tor Rognmo, som sto i kys t h i stor ikeren s t egn . 
Hvorpå hun gav or de t tilovernevn t e , som inn l edet sitt f oredrag med 
å redegjø r e for sin bak grunn . 
Det hele start e t med det såkalte "Far estadvraket ". Hvor han s til t e en 
del ubehagel i ge spør smål til fa ghistor i kerne , sl i ke som hvilket skip , 
hvor det kom fra og l ignende . --- Etter som de herrer fra s j øfart s 
museet ikke ku nne sV8.re , ble hans nysk jerrighet vakt . He l digvis, f å r 
man ve l si . Da spesie l t etter å ha bivånet aftenens utmerke de foredrag. 

Som sagt ; de t be gynte med "Fa restad vraket . " Etter t o års 
nitid arbeide med gjennomlesning av hundrev is aV gamle doku menter på 
arkivet og andre gamle kilder , fa.nt han l øsningen . Skipet , e t f l øyt
okip fra Holland , på veg fra Amsterdam til s trømstad i ba llast. 
,Skutas navn var "Der Chr istian ", skulle l aste br osten , men ' korn aldri 
s å langt . Under e s S. W. storm i november 1714 korn hdn inn Oddefjorden 
i mørke og snøkav . For sent oppdaget man fadesen , og under f orsøk på 
å kOrI!me ut igj en grunnstøt te s kuta på en odde av S8.ndøy og br ekker i 
to . Hvorpå for parten slåes til pinneved og fo r skipet synker i nni den 
bukta hvor vi så finner det nærmere 250 år s enere . Av besetni ngen på 
1 3 , omkom 3. En brakk en finger , de øv r ige kom inn til Skjer nøya. 
Bergningen av skipet pågikk i nærmere f i re år, dette p . g . a . r ykter 
orn at det skulle bef i nne seg en gullk i s t e ombord. 
Pr . d . d . ligger det s om vi i vår e dager har ber get fra skipet, ned
s tuet i en con t e i ner i kjelleren på sjø f art smuseet . 
I en bisetning nevnte han at de opp l ysn i nger s om hadde stått i s j ø
f a rtsmuseets årbok va r fei l. Her bI s det opplyst a t skipet var en 
engelskmann , "The Elisabeth " , som forl i s t e h i n novembernatt . Sannhe
ten er imidlertid den a t "The Elisabe th " f orl i ste på Odd i 1714. 
I de snar t fi r e år som er gått siden Ro gnmo begynte å i nt e r essere seg 
for vrak og kysthistorikk ha r han regis trer t mellom 7-800 vrak/forl is 
i tidsrommet 1667 og 1800 , bare på Sørl andskyst en . 
Fr a de e l ste t ider og frem ti l i dag e r de t anslagsv i s forl i s t ca . 
22 . 000 f artøyer på Norskekysten . Av disse er kun ca . 2- 300 f unnet 
(påvi s t). Kun omlag 10 % av alle de for l ist~fartøyene er det R~ fr em
deles noe ti l bake av. Da snakker ma n om de s om befinner seg på til
gjengel i g dybde •• 
I Nor ge __ er a lle funn som bl ir gjort, og kan på noen måte tilbakevi ses 
til å ha tilhørt et skip , samt eldre enn 100 år , state~s e iendom. 
D.v. s . rinner en får i ut gangspunktet ikke annet enn t akk for hjelpen . 
l~ å skal det imidler t i d nevnes at de senere Rrs pr aks i s har vær t noe 
anne t; etter som det også i Norge har "dr yppet" li t t på ·f inne r ne. ( Run
de- skatten og sølvskatt em ved Risø r). Engl and der imot prakt i ser er et 
system hvor finneren står som eier av f unne t, men staten h~r f ør s t e r e t t 
til kjøp , da til mar kedtakst . Funne t blir heller i kke i samme gra d, 
som i Norge, holdt hemmelig. Dette u t f r a den filosof i at de t dr e i e r 
se g om en felles kulturarv . Alle har v i en del av den , og de t er såle~ 
des i a lles interesse å t a vare på denne arven . 
Hognmo presiser te a t han ikke selv var dykker, men hans spesi el l e form 
fo r dykking bedr ev han i gamle , s tøvete dokumenter. Hvilket han i 
likhet me d vr akdykkin g beskrev som et nit i d tålmodighetsarbei de. Skr if
ten er Gotisk og språket garnrn eldansk . I till egg er rettsprotokollene 
fulle aV a l t tenkeiig , godt og vondt , som mennesker kan ha på gang 
~e g i mellom , kanskje mest vondt . Som ikke dette er nok, forekommer d 
de t oft e grove feil i Gj0forkl~rin~ene . Likeledes kunne strøm og vi nd 
fn re til store divertens er i anc itt possisj on og virkelig endeligtfor 
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et vrak. --- Som en digresjon kan nevnes historien om en skute f~ 
Sandefjord som forliste utenfor Skagen. Mannskapet reddet seg i land, 
og da de den neste dag skulle ut, sammen med folk fra land, for å 
lokalisere skuta, som forøvrig lå på grunt vann, fant de ingenting, 
samme hvor meget de lette. Som ventelig var ble danskene etterhånden 
noe Skeptiske til nordmennene og deres historie. Ja, de mente endog 
det var svindel og bedrag. Noen månder senere lå et par fiskere uten
for Neset og pilket. Plutselig dukker en mast opp av havet. Det var 
med nød og neppe de unngikk å bli spiddet. Et øyeblikk senere dukket 
hele skuta opp av vannet. Det var hin Sandefjordsskute som forliste 
utenfor Skagen. Den hadde drevet under vann med strømmen, for så å 
dukke opp utenfor Neset. 
A1rede på 1500-tallet hadde man muligheter for å dykke og heve sunkne 
skip, om enn primitivt. I dag er teknologien på topp. Med det avanserte 
utstyr som forefinnes kan vi påvise gjenstander som ligger nede i 
sand og mudder. Til og med hva slags form og materiale gjenstanden 
består av. Magnetfelt kan registreres fra overflaten på ganske mange 
meters dyp. Men det dreier seg om svært kostbart utstyr. 
SiQen tidenes morgen er det ikke småtterier av forlis som har funnet 
sted på verdensbasis. Røflig estimert ca. 1.2 millioner. ut fra de få 
vi har greid å finne, kan vi slå fast at havbunnen er mindre utfors
ket enn månens overflate. 
For å gi en liten pekepinn på noe av den dramatikk som har utspunnet 
seg utenfor vår egen stuedør, nevnes noen få lokale eksempler; 
1697, skip fra Bergen forlist på Hellersøy. 1693, tysk galliott fra 
Køningsberg "st Johannes" sank i Skjernøysund etter havari i sjøen . 

. 1739, russer, på vei til Irland i ballast. Pengelast. Støtte på Odde
knubben. 1724, "Magdalene Eufrasine" gikk på Slettinga i storm. 
Typisk for forlis her er at ingen overlevde. 1730, tysker "Profeten 
Elias" forlatt i havet og senere sl~pt i land og sank i bukt på Ros
nes. 1721, ire, "The Progress" til bunns på vestsiden av Skogsøy, 
etter grunnstøtning i fylla. Losen stakk av og gjemte seg. 
1703, "Falken" sank i Skiftensvika etter grunnstøtning, lastet med 
sprit og tobakk. 1750, forlis på Slettinga. Sank på innsiden etter 
først å ha blitt kastet over hele holmen. W-SW storm, ingen overle
vende. Man fRnt mynter og sedler i hele sporet over øya. 
1753, Oddskjærene, ire. -- Og slik kunne man fortsette utover natten. 
Da klokken V8.r godt passert ti måtte Rognmo gi seg. Men for en enga
sjert tilhører kunne det virke som det var uwmmelige kilder å øse 
av I sannhet var det et engasjert publikum som begav seg på hjemvei 
den aftenen. 

Svein B. 
sekretær. 
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MÅKEN OG SKIPPEREN 
jl' låken skrek over h8vets speil: 
"Skipper, ta inn ditt hvite seil:" 
Skipperen gapte og strakte seg doven, 
" Måke, hold opp med ditt skrik her fra voven". 
"Skipper, skipper ta seilet inn, 
jeg spår der kommer en virvelvind". 
"Snakk du tosse - det kjenner du ei, 
hvem er skipper - du eller jeg?" 
Hu-u-u, der fbr over h8vet blesten. 
Skipet forgikk i bølgene - nesten. 
Måken over havet fløy, 
"Nå kan du se at jeg ikke løy!" 
Gode råd bør man alltid høre, 
og skipperen klødde seg bak øre. 

Ukjent forfatter. 
rg. 

, 

Bildet st a mm e r antaklig fra 1908 op: viser barkskip "Norviskosia" 
i bakarunnen • Bildet er fra 'FarA~tadvå gen (Stangodden ), og huselle 
på Rosnes kan sees. 
Personene fra venstre: Erlin g Christensen, Bernhard Pettersen, 
Godfred Gundersen, Petrus Pedersen, Johan Tørresen, Gabriel 
Syvertsen. Bak: Peder Pedersen. 
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SMÅNYTT 

Kan det kanskje tyde på at arbei
det på veien mellom Farestad og 
Valvik kan bli tatt opp igjen i 
vinter? Det er j o flere år siden 
sist og den er humpete og lei. 
I fjor var det jo Tregdeveien, 
eller veien til søppelplassen 
som det gjalt livet med, men vi 
er nå likevel litt optimistiske, 
d~ det i de siste dagene av nov
ember har vært en viss oppmerking 
~v veien . Det er jo bare noen få 
svinger som det gjenstår å rette 
ut før veien kan asfalteres fer
dig. - Vi får leve i h~pet. ---. 
Moloen på Dyrstad hadde begynt 
å sige ut . Den fikk vel en knekk 
etter den siste stormen for et 
par år siden. Men nå i høst har 
kystverkets folk forsterket ytre 
ende på moloen fra bunnen av, med 
store steiner som er armert sam
men med jernbolter og en tykk 
sementstøyp oppå, så nå får vi 
håpe den holder for vinterstor
mene. -------
Det har i høst vært holdt menig
hetsrådsvalg i alle menigheter, 
også her på Skjernøy. Resultatet 
ble som følger: Ingebjørg Handal, 
Åshild Aalvik, Ivar Syrdal og 
Georg WRlvick, med Kari Pedersen 
som l. vararepresentant. De er 
valgt for de neste 4 år. ----
Det er i høst satt opp stolper 
og strukket elektrisk kabel fra 
Dyrstad til det gamle skolehus, 
hvor det nå blir lagt inn lys. 
Det er historielaget på øya som 
har satt i gang dette, med hjelp 
av penger fra Kulturfondet. 
Så nå skinner snart lyset på det 
gamle Dyrstad skolehus, som nå 
er blitt skolemuseum, ------
Helt siden forrige vinter har 
det på mange grantrær, særlig på 
eldre trær, forsvunnet mer og mer 
bar. Noen trær står så og si bar
løse. Det kan være noe bar igjen 
ytterst på grenene. Det spørs om 
de vil overleve. Årsaken til 

FRA ØYA 

dette er ikke forurensning, men 
rett og slett lus. Barlusene har 
fellesnavn som Chermesidae på 
flere arter som lever på nåler, 
grener og stammer av bartrær. ---
Det vil bli satt igang prøvedrift 
med lokale bussruter i Mandal og 
distriktene. De skal kjøre med 
to små-busser med avgang hver ti
me. De vil også kjøre til Skjer
nøy på kveldstid, fram til kl. 
23.00. Det vil særlig'være til 
hjelp for de unge som er i byen 
på forskjellige aktiviteter. Det 
vil lette foreldrene fra å hente 
og bringe. - Det er Sørlandsruta 
som står for dette, i åamarbeid 
med Miljøverndepartementet, og 
det er for en prøvetid på to år. 
Hensikten ligger på det miljø
messige plan - å prøve å få min
dre biltrafikk til og fra byen. --
Den 20/10 var det barnedåp på 
kapellet. Foreldre: Heidi og øy
vind Seyffarth. Barnets navn: 
Fredrik. Vi gratulerer. Heidi 
(f. Larsen) kommer fra Nedre 
Farestad, mens han kommer fra 
Hille. -----
Det er ikke bare makrell, lyr og 
hummer som er på vei tilbake. 
Det samme er tilfelle med villin
gen (hvittingen). En masse yngel, 
så stor som mort, opptrer langs 
bryggene. Det ville være gøy å 
kunne ligge i bukter og viker 
og dra villing en fin sommer
kveld. Og så godt som det smaker 
med nystekt villing. -------

Det er på tide å minne om kontin
genten for neste år. vi prøver 
å kjøre med det samme som nå, 
kr. 30.- og $ 5.- i USA og håpe 
at det holder. Det skulle gå, 
hvis bare alle betaler inn. 
Innbetalingsblankett vedlegges 
i dette nr. og vi håper at alle 
vil reagere raskt. --------
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rå grunn a v den f i ne s omme ren i 
å r hadde 81 1 frukt en veldi g fi n 
~m8 k, bå de epl er o{!, pl ommer . JR 
~elv honnin cen smaker beure enn 
v'-'n li g . Og a l l e hnr bur de j o væ
re he l t Et appful 1e 2V sol ri ke 
vltnminer . -------

lT c l t på t r-'mp en f år vi med at vi 
jadde gleden av å f å L e ~ ~k av 
To' lel<l< er0yeu tt ene på l~[>.le l lE:. t fr€;-
1.8& r . deG . - De Lestår av ca . 
30 kra fti Ge manncs temill er , ~ssi

s tert a v et trekl<spill , en k on
t r 8bass og et pa r c ita rer . De 
har sunt;et i mange år OL er [''.1:-''1' L 
p orul~re . De h a r Obså bitt u t 
noe n kase tter . De rei cer rundt 
he l e l alldet 0b en [nå v""re t iuli u 

ute hvi G en ønsker b e s~k . 
')~ln tidi g er det v2nli c e a.rbcid~:

f olk (før Va r v e l de fle s te ~v 
J.on fi s kere), så det er jo bar e 
i fr i tiden de r e i s er rundt . 
De ha r ikke l a. tt sec !,åvirke sv 
1!10Uer ne svine, og ry tmer , men 
fJyn&er de D:un1e , goue evance lL kr 
GanGene . - Det va r en Gl ede for 
OGS å h øre uem oG ønsker pt de 
:::-nart kom,ner til bake .-------

I)e t V8r , som vi f ør he r nevnt , 
cn f a nta sti s k sommer , og det ha r 
OGså vært en f an t as ti s k h 0o t . 
Jep tem ber vor fin, oG de f ør ste 
14 dabene av okt . fore g i kk huw
,!lerfi s ket i drømmev'"8 r . H'lye t e!',
~ eraturer , s tille oG r oli g vær . 

.... 
Fra midt i okt . til ca . midt i 
nov . va r det ganGke mye r e gn og 
rusk , men svmrt mildt . Siste ha lv
del av nov . va r ba re helt fanta~
t i s k e Blikks till e eller bare svak 
v ind nes t en hver d ~' g , og ti .ndren
ile kl a rt og temp . ru ndt e l ler 
Gare litt un der null . Hv em snak
~et stygt om november ? 
r å grunn av de tt e uvanlige vær et 
har ogs å na tur en oppf ør t seg noe 
uvanli g . Villrosene blomstret som 
normalt , blomstr e t av og sat te 
nyper . Senere beGyn te de å blom s
tre på nytt og s to med både nyper 
05 utspru ngne bloms ter. Også spi
rea en blomstret i cje~ senhøst es . 
Og de lønnetrærn e c om mistet sine 
blader under t~tken i sommer, s a t 
~e nye bl a d . De rom ikke frosten 
ha tatt står fremde les grønne og 
f rodige . Vi kan v~re enig med 
dikteren om 8 t ; 

Aldr i så ma n [' li k en s ommer 
t o gang ' lagde cv'"'nen egg. 
To gang ' kn arret ma rkens b l ommer 
to gang' bloms tret r ogn og hegg. 

En kan friste s til også å s i at 
a ldri så man s li k en høst. Ikke 
nedbør av no en s l aG siden 1 2. nov . 
r" en så vet vi a t vi e r inne i ad-

vent og nær mer oss jul . Vi kan nok 
vente annet vær , men de t er her
li g så lenge de t va re r. 
Og s å er vi komr'le t til vei e ende , 
både fo r denne u~n [ og f or i år . 
Vi takker hver enkelt s om ha r 
bidradd med stoff til avi sen, men 
vi kunne gjerne ønske en størr e 
reaksjon , både helt lokalt og fra 
de mer fjerntli Gcende steder.---

så ø n ~ker vi al le vå re lesere en rikti g 
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