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., JULEMINNER ., 
Jula er ofte minnenes tid - en reise i tid . Minner fra barndomstiden 
hjemme , men også fra tiden ute i verden . - Mange av de godt voksne 
vil også ha minner fra krigens år og det vonde som skjedde i de dager . 

For min generasjon, født i 1942 og der omkring , vil nok de første 
juleminnene komme fra siste halvdel av 40 - årene . Norge var igjen 
blitt et fritt land og det er lett å tenke på den glede og opptimisme 
som da måtte prege den enkelte og hele samfunnet , selv om oppgavene 
måtte virke overveldende ved gjenoppbygging . 
Jeg har undres noen ganger på hvordan våre foreldre våget å sette 
barn til verden i krigens år . Freden .kunne jo være mange år unna . 

La oss reise litt i tid . Aret kan være 1948 eller rundt det . Det er 
mørk natt og det er J ul . Noen ukjente lyder høres ute fra sjøen . 
Jeg er vantrned tåkelur , men denne lyden er noe annet . Jeg ligger i 
senga på loftet på Ryvingen . Hva kunne det være? Litt uhyggelig var 
det . Elektrisitet hadde vi ikke , bare parafinlamper - og de var for 
de voksne . I den andre sanga lå min søster, men hun var så liten og 
ikke mye å snakke med . 
De neste dagene snakket de voksne bare om det som hadde skjedd . Nød 
signalene jeg hadde hørt kom fra et skip, "Am- Mer - Mar" . Den var lastet 
med soyabønner og bemannet med fargede . Skipet gikk på grunn ute ved 
Odd og brakk i to . Den følgende sommer kunne man på stille dager 
oppleve å se vraket liggende på bunnen . Ikke nge hyggelig syn . 

Trolig var det denne jula jeg og min søster opplevde nissestrømpen 
på sengestolpen . Velstanden begynte å sige innover landet og appel 
sin var ikke lenger et fremmedord . Følelsen aven fylt strøme -
rasling i papir - en eksotisk duft av sydhavet - mine drømmers mål . 
Det var ennå mørkt , men jeg famlet og trykket appelsinen inn til meg . 
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En hel appelsin allene . Senere i hverdagen måtte jeg dele i to med 
min søster . - Ennå var det rasjoneringstid. - Nissestrømpen er en av 
mine mange lyse juleminner . Mine barn er nå 17 og 20 år gamle . En 
jul uten strømpen er utenkelig for dem . 
Jul på Ryvingen var spesiell , og turen gikk alltid til Dyrstad for å 
hogge tre på min bestemors eiendom . I mange år sto en klynge med 
grantrær i Dyrstadheia . Kanskje står de der den dag i dag . Vi vasset 
i snøen og ned til båten . Lykta på Matodden blunket hemmelighetsfullt 
i den tussmørke vinterettermiddagen . 
De følgende års julefeiring var på Rosnes , og da ble det julehandel 
på Krambua . Rosjekta "Perlen" gikk i trafikk over våa . på krambua var 
det atmosfære og pyntet til jul . Bestyrer Herstad hadde gjort det han 
kunne og det var lang arbeidsdag . Her samlet mannfolka seg hver kveld 
og mangt ble diskutert - en oppsumering av dagen . Skal vi tro at tan 
kene sto fjernt fra hjemmets kakebakst . 
Julehandel i Mandal var et høydepunkt . Hummerfisket gav oss noen eks 
tra kroner . Selvtjente penger - de var dyrebare . Det var mye å se i 
Mandal. Vi som beundret juleutstillingen på krambua . Her var det som 
et eventyr - og så mange folk - og mange så viktige ut . Jeg var med 
min mor i banken . Alvorlige menn med grå dress skulte opp av viktige 
papirer . Med ett ble jeg livredd . Aldri om jeg ville bli voksen. Jeg 
ble klam under den gule strikkelua . Da måtte jeg kanskje bli nødt til 
å snakke med slik en grå mann . Det var en dame der også - i grå drakt , 
og hun hadde en rett strek til munn . Jeg lurte på om hun hadde noen 
barn . Jeg trodde ikke det . Ingen mødre på Skjernøya så slik ut . Jeg 
hørte min mor snakke med en av mennene . Hun ble likesom anderledes 
hun også mens vi var der inne . - Det var godt å komme på Matstova . 
Middagen var god og vi hadde saftsuppe med rosiner til dessert . 

Julaften var dengang , som nå , høydepunktet i jula. Ofte gav vi hver 
andre bøker . Fra bestemor Pauline kom det alltid et par hjemmestrikkede 
sokker og en blå 5 kr . seddel . Seddelen var veldig populær . 
Et nesten like stort høydepunkt var julefesten på kapellet . Den står 
ennå i en egen glans . For en høytid!! vi satt i rosjekta og skjalv -
litt av spenning og litt av frost . Den flotte taftkjolen med fløyels 
bånd var kommet fra U. S . A. Igjen hadde tante Harriet og onkel Herman 
vært generøse . Min kusine Hildur hadde maken kjole - i en annen farge . 
Vi skimtet kapellet i snøføyka . Flagg i duggete vinduer . Innforbi -
lukt av kakao - så opp på galleriet for å skifte til lakksko . For et 
syn å skue utover salen . Juletreet i all sin prakt, med kulørte lyk 
ter , elektriske. Få hadde vel maken! Lange dekkede bord med hvite 
duker av papir. For noen minner!! 
Det gjalt å spise opp kakeposen først . Den skulle blåses opp og slåes 
i hodet på sidemannen . 
på kjøkkenet var det mødre med hektiske roser i kinnene. Alt var så 
trygt og godt. Alt var godt - bare nå ikke talen ble for lang . Ofte 
holdt talene på en stund og hadde lite å si til oss barn . 
Senere var det nissebesøk og opptreden . vi barna skulle jo både lese 
og synge. Julen 1949 var debuten for vårt årskull . Trclig begynte 
innstuderingen rett etter hummerfisket . A skulle entre en flaggprydet 
talerstol var ingen spøk . Men lærer Berge satt jo i nærheten , og vi 
sto på kasse for å nå opp . . 
på l . og 2 . juledag kom presten og holdt gudstjeneste . Han kom med 
båt til Krambubrygga. Jeg lå alltid på knærne i sofaen og kikket ut 
av vinduet for å se presten . Han skulle først drikke kaffe hos Anna 
Eriksen - før prekenen . I god tid sto hun i døra , klecd i sort og 
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Det er i slutten av nov. og på 
tide med en fiskeprat. 
Hummerfisket er lagt bak oss, 
medvarierende resultat, som det 
alltid er i fiskeriene. Tror nok 
at resultatene er noe bedre enn 
i fjor og at hummeren er ~ opp
gang. Resultstet viser ~t det er 
mange flere undermålshummer enn 
for bare noen få år tilbake. ~a 
var det skjeldent å få en liten 
hummer, mens det i år har vært 
heller flere små enn store. 
Resultatet første trekket fra 
1/4 til 1/2 hummer pr. teine 0 b 
resultatet for de heldigste for 
hele fisket, oppimot 3 hummer 
pr. teine. Værforholdene har vært 
tålmge, mye vind enkelte da ger, 
men ingen storstorm som har for
årsaket teinetap. 
Den største plagen har vært in-

va sjanen av sjøstjerner som ha r 
lagt seg på agnet i store men g
der. J a mange tei ner og stor e 
områder aV bunnen ha r v~rt røde 
aV dem, og da er der selvføl gelig 
ikke hummer. 
Ellers blir det fisket en del 
med lyr, sei, lysing og ulke på 
de store ga rnlenkene utenf or her, 
mens trollgarnfisket etter torsk 
i skrivende stund så vidt er kom
met i gang. Dette fisket ser ikke 
alt for lyst ut, for det er alt
for mye kra bbe og bergylt i gar
na, og det er en veldig jobb å 
få dem reine igjen da krabben i 
store mengder legger seg på fis-
ken med en gang. 
rt.ye av krabben ha r v83rt uvanlig 
fin nå i hummerfisket, og den har 
gått bra unna til kr. 5 pr. stk. 
cn god ekstraskilling til fis~ 
kerne. 
Ellers er det mye sild. Noen har 
ute et sildegarn aV og til og 
de har vært fulle aV sild, men 
avsetningen er nesten umulig. 
De store kraftnot båtene fra 
Nordsjøen, som l aster opp til 600 
tonn, overfyller markedet, så 
småfiskerne på kysten blir ba re 
aV med det som går til det lokale 
marked, og det er ikke mange ki
loene som går der. 
Dette fisket var vikti g for noen 
år siden for småfiskerne i ~ an
dalsdistriktet, men nå har de 
store båtene med kjølet anker ov
ertatt. Ingen fiskere herfra kan 
konkurere med dem. 
Nå får vi bare håpe at krabba og 
bergylta gir seg, så det blir 
plass til juletorsken i garna i 
år også. 
God jul a lle fi skeelskere.----
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Vi nærmer oss nå årsmøtetid og juleforbredelser. Vi er i desember 
måned, og årsmøtet er onsdag 7. des. kl 19.00. 
Det har vært forskjellige møter i høst,og oppsluttningen har vært 
noe variert, men på møteuken i okt. ved Bjarne Christensen var opp
sluttningen veldig god, likeså på Krabbefesten og familiesammlingen 
søndag ettermiddag. Som nevnt forrige nummer har det i høst vært 
tre Kveldsbibelskoler ~ november, og det skal også være tre til utpå 
nyåret. Det har vært to festkvelder og en Afrika kveld 2. des ved 
misjonsprest Reidar Bjaanes. Videre har bønnegruppe en gang i månden, 
Ungdomsgruppe hver 14 dag, Yngres hver 14. dag og Helselages 
hyggestund om f ormiddagen en gang i månden.Vesterøyas Kvinneforening 
hadde utloddning i okt. Og 0sterøyas Kvinneforening i nov. Innkommet 
penger var bedre enn året før for begge foreninger. Noen av damene 
som er med i kvinneforeningene er nå langt opp i årene men de er 
like ivrige i foreningen fremdeles som de har vært i hele sitt liv. 
Og disse flittige hendene som har både sydd og strikket har bragt 
inn mange penger til misjonens sak. 
Som før nevnt er juleforbredelsene i gang og ungdomsforeningen 
skal ha grautfest fredag 16. des. Menigheten skal synge julen inn 
søndag Il. des. kl 15.30, da skal Skjernøykoret Skuk være med å 
delta, de skal også være med under gustjenesten på julaften som 
begynner kl 16.00. SøndagskoIens juletrefest (barnefesten) blir 
som alle år 29. des. og Ungdomsforeningens julertefest dagen før 
altså onsdag 28. des kl 19. 00. Ungdomsforeningen vil bringe alle 
"Skjernøypostens lesere en riktig god og velsignet julehelg. 

- ~-...... - - - - - - - - - - - - - -

Fra s. 2, Juleminner. 
med hvitt forkle - sikkert stivet 
etter alle kunstens regler. Tro
lig var Paulus Ktistiansen også 
med inn. Presten følte seg nok 
godt ivaretatt og dette besøket 
pågikk i årevis c~ slett ikke 
bare i jula. Navnene på prestene 
var i mange år Sundby og Ousland. 

Så underlig med jula. Den samler 
og lokker folk til hjem og hjem
steder, enten vi tror på budska
pet - eller ikke. Den lokker 
fram minner - som det sto inn
ledningsvis. Og lykkelig er den 
som har gode minner - en lykke
lig barndom i pakt med naturen
med sauer og måker, på et fyr 
og en øy der solen aldri gikk 
ned. F d orsatt go jul til kjen-
te og ukjente. 
Elin Dyrstad Farsund. 

Disse minnene ble lest opp på 
juletrefesten for et par år siden. 
Red .... 

ELG JAK T A. 
Skjernøy jaktlag fylte sin lille 
elgkvote i løpet av svært kort 
tid i år. Jakten var unnagjort 
før kl 11.00 første jaktdag. 
En halvannet års ku på 160 kg. 
ble felt på postveien ved Stor
myra og en kalv på 70 kg. i Ju
vika. 
Det er fremdeles bra med dyr, og 
undertegnede har observert 5 
forskjellige dyr etter jakten. 

I begynnelsen av nov. 
ble det melt om en aggersiv elg 
på Dyrstad, og viltnemda gav til
latelse til felling. Elgen hadde 
ved flere anledninger løpt etter 
folk på en truende måte og forel
dre var redd for å slippe ungene 
utendørs. -
Ca. 10 jegere og jagere fra lag 
startet opp en tilig lørdag mor
gen. Og vi var på skuddholdt fle 
re ganger, men uten å være helt 
100% sikre på at det var det ret 
te dyret. Derfor nøyde vi oss me 
å jage den langt opp iSundsdale 
Og så får vi håpe den holder 
seg der. 

Ever t . 

( 
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EN HISTORIE FRA VIRKELIGHETEN 

gjenfortalt av Svein 0 . Berge 

Ved gjennomgang av gamle gulnete papirer efter min morfar, kaptein Christian Pedersen, Dyrstad . 
Kom det for dagen en historie som er like spennende som noen røverroman. Det viser seg gang på 
gang at dramatikken har ligget på lur, der det minst ventes. 
Christian Pedersen skrev vist nok ned denne historien en gang i mellomkrigsårene. Han hadde i sin 
tid hørt den fra sin far, Peder Torkelsen, Dyrstad. Han var født den 21 oktober 1834 på Dyrstad. 
Denne historien utspant seg formodentlig omkring 1840/45 , da det den gang ikke var uvanlig at 
gutter i tolv tretten års alderen dro til sjøs. 
Jeg synes historien er så interessant at flere bør få lese den. Kanskje noen kunne kjenne til den 
unge gutten det her er fortalt om. Formodentlig kom han fra ett hus som lå i "Smifidja" . Her 
bodde dengang en familie som satt i små kår og hadde mange barn. Denne eindomen tilhører i dag 
Gunnar pedersen, Skjemøysund. 
Skulle noen av leserne ha kjennskap til denne familien, eller hva som videre hente med "Hans", 
som historiens hovedperson blir kalt, ville jeg være takknemlig for all mulig informasjon, det kan 
taes kontakt med meg å telefon 382 68637. 
Men her lar vi c.P. Dyrstad fortelle, slik han hørte historien: 

En av mine beste barndoms kamerater var, la oss kalle ham Hans. (Navnet er tydelig vis fingert) 
Det er lenge siden nå, ja det var omkring første halvdel av forrige århundre. (For godt over 
hundre år siden). Forholdene var små i alt mulig, både på land og på sjø. Det var vanskelig for 
unggutten å få noe å gjøre. Hjemmet var meget fattig, og Hans måtte som alle andre, se å komme 
seg bort så han kunne greie seg selv, lenge før kornfirnlasjonsaldern. Den eneste utveien her ute i 
skjærgården var sjøen. Men den gang, som nå, var det mange om jobben. 
Hans var rundt hos alle rederiene, både i Kleven og de andre uthavner, men alltid var der folk nok. 
Hjemme var der flere munner å mette en der var mat. Det så svært trist ut og hjemme ble det verre 
og verre, det var både fattigdom og nød. 
Hans var liten av vekst og derfor stod han kanskje ikke så høyt i kurs, når han søkte hyre. Hans 
var godt bygget og for øvrig en vilter krabat, som unggutter flest i den tiden. Han hadde og stor 
fantasi om hvor flått det skulle gå når han bare kom riktig ut i verden. Og Hans kom langt ut i 
verden, kanskje lengre enn han fra først av tenkte, og hans livshistorie er vel verd å bli nevnt. 
Vi lar Hans selv fortelle : 

Jeg hørte om en svensk brigg som lå inne på Remes fjorden, og skulle ha mannskap. Jeg fikk med 
meg noen kamerater og rodde der bort. Det var oktober måned, så skulle vi greie turen på dagen, 
måtte vi henge i. 
(Det var jo den gang ingen dampskip, eller noen annen form for rute forbindelse) . Vi kom da 
omsider bort til Remesfjorden, og om bord i briggen som het "Svea" . Jo, skipperen skulle ha folk, 
og jeg fikk hyre som kahyttsgutt. Skipperen ville at jeg skulle begynne med det samme, men det 
kunne jeg jo ikke, da jeg ingen slags tøy hadde med. Briggen skulle seile den neste dag, ifall det 
ble vinn, men det måtte være frisk østen vind. Skipperen sa at vist jeg ikke kunne komme om bord 
og gjøre tjeneste med en gang, kunne jeg bare gå i land igjen. 
Vi skal alltids finne noe tøy til deg. Og dermed ble det. Skipperen var en grei mann, og det valte 

ikke lenge før han hadde funnet sammen noen klær, som jo alle sammen var alt for store. Men det 
t fikk ikke hjelpe. Jeg hadde fått hyre, og det var jo det fornemste av alt. 

"Svea" var trelastet og skulle til England. Den neste dagen var det frisk østen vind. Losen kom om 
bord, og vi gikk til sjøs:· "Svea" var en temmelig gammel skute, og var meget drikkfeldig (Den 
lakk som en sil) . Vi måtte pumpe minst to ganger i vakten, og da det ble presset med seil og sjøen 
vokste, ble det bare verre. 

-
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Som kahyttsgutt skulle Jeg JO egentlig bare være i kahytten. å holde rent, samt være stuerten 
behjelpelig i kabyssen. Men nå måtte jeg være med i pumpene, nesteh til stadighet. Der var flere 
norske som var forhyret i Mandal og det var alle greie folk, så vidt som det gikk an å være under 
disse forhold. SJ.....l.lta lekket bare verre og verre, og stormen økte til stadighet. 
Jeg var så sjøsyk, at jeg kunne nesten ikke gjøre noe, men like vel måtte jeg være med i pumpene 
og jeg hadde jo så lite klær at jeg til stadighet var gjennomvåt. 
Vi vedvarte og vi drev stadig nordover. Etter flere dagers forløp med stadig storm fra sydøst, fikk 
vi se brenninger kloss i le. Vi forsøkte å sette mere seil, men det blåste bare i stykker. 
Nå var det så mye vann i skuta at vi lot pumpene stå, og da varte det ikke lenge før den rant full. 
Hen på J.....'Velden tørner skuta mot land, og med svære brenninger over hele skroget. 

Hvilket land, det viste vi ikke, og ikke kan jeg huske hvordan det senere gikk for seg med forliset. 
Det eneste jeg husker var at riggen gikk over bord da vi tørnet mot land. 
Senere da jeg kom til bevissthet, var jeg kommet opp til en bonde i en fisker hytte, og der fikk jeg 
god forpleining . 
Landet vi var kommet til, var Shetland øyene. Jeg kunne ikke fNstå dem, og dem ikke meg. 
"Svea" var total forlist eig bare en svenske og jeg var blitt berget . Hde det øvrige mannskap var 
druknet, så mye forstod jeg. Svensken var kommet inn i et annet hus, ikke så langt borte. De 
hadde funnet oss i en fjellkløft, bevisstløse og temmelig forslått. Men etter hvert som de arbeidet 
med oss kom der livstegn. Jeg var den som hadde fått de største skavanker, og ble liggende lenge 
før jeg kunne stå på beina. 
Så snart som jeg kunne gjøre noe var jeg med folkene og stelte med sauene, de hadde temmelig 
mange sauer. 
Etter hvert som jeg ble sterkere, kom jeg med i fiskebåten . Jeg måtte jo se å gjøre noe til gjengjeld 
for mitt opphold . 
(Den gang var det jo ikke snakk om å gå til konsulen for å få til livets opphold . Da måtte man 
bare greie seg selv best mulig, og bort fra de øyene var det vanskelig å komme i de dager) 

Jeg lærte snart språket deres, og fant meg ganske til rette i disse nye omgivelser. Og jeg viste at 
jeg gjorde nok for både mat og klær. 
Folkene var meget greie på alle måter, og både mann og kone sa at jeg bare skulle slå meg til der. 
De hadde bruk for meg. 
Etter 3 - 4 måneder var jeg helt frisk, og det var da det årlige sildefiske begynte. Jeg hadde hjulpet 
til med å få redskapene klare. Jeg var jo vant til dette hjemmefra. 
Vi var fire mann på hver båt, og vår båt var alltid best å kom alltid inn med de største fangstene . 
Kameratene sa at det måtte være den forliste norske gutten som var årsaken til det. Hele vinteren 
gikk, og våren kom, fremdeles var jeg på Shetland. Og dets lengre jeg var der, jo gladere ble jeg i 
folk og land . 

Av s I . i ne ste nr. 

UTSTILLING AV AKVARLLER. 
Tor Ivar Hansen, gift med en Skjernøydame Allis ~ Her g e ) og har 
hytte i Skjernøysund, hadde utstilling av ak var e ller på g ren de husc~ 
søndag 4. des. Han hadde malt alle bildene selv og det var ca:SO 
i tallet. I tillegg en del mindre som kunne brukes til kort. 
Må si at salget gikk greit unna og det var stor men gde med folk 
hele tiden, både fra by og land. Det ble severt julegl øgg kaker 
og kaffe. Kl 19.00 ble det vist slides (lysbilder ) De fleste mot
ivene var fra Skjernøy og holmene omkrin g . Utstillingen var godt 
aventert både med skilting og avisen. 
Det er andre gang Tor Ivar har utstilling i grendehJset. Det var 
i juli måned, og da var det også mange folk. Så det ligger nok 
noen akvareller 'under juletreet i år. 
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TIL SK JER N0 YBRUAS 30 ÅRSJUBILE UM 

Me lodi: Pål si ne høne r 

Fø, va, det tungvinu: å be h~, på øya 
Det fans ingen bilag det f ans ing~n bu ss 
Vi mått~ ha Då oss no varmt unde, t,øva 
S~lv om te~pe,atu,en v~~ laQgt ov~, piu ss 
~t Vå~skjeften ba, de: i kuling f,a sydvesten 
~å, vi mAtte skysse ~i dokto, og p,esten . 
Og jo,dmo,a ble henta i hui og i hast . 
Hv lå over tofta og k:a~ra se5 fast . 

V~ stelte med jorda og sauan og kyran. 
Og alle vi hadd~ en poteti~erla?p. 
Fa:estadfolk de høya og slo ut i ~y,an. 
~ens sauane ute pa holman vi slapp. 
M0yet det ba: vi på ,yglen til løa. 
Og alle så matte vi stre ve fo~ føa . 
V: to~ hvert v~rt tak b!je st ore o~ sm!. 
Jentan med riva~ og gudan med ljå. 

Fisker av yrke d~: v~: ve~ de fleste. 
Og fangsten V3~ h ~mme ~ og torsk, s~i og l ~r. 
Laksen s?iste vi bare t il b.s:e. 
~.~ stimte makrellen va~ alle på st Y" 
3dt etter båe i moe Lage: de s:evnet. 
med fangsten for dagen s om havet dem levnet . 
3~ik tjente v: trutt ti l de: daglige b,ød. 
Og ingen kan si at vi leL noen nød . 

Sakset fra "Lindesnes" - 19 . 
okt. 

Skjernøy skal 
være et levende 
lokalmiljø 

Tr a ~ikken i Skje,nøysund s to ik ke stille . 
Hve, dag kom det Listalus med mast og med s eil. 
O~ blå s te de i f løyta, vi vinket s om ville. 
V~ kjente de ved navn og tok ald'ig feil . 
T~io og Rutland vi kjente på motoren. 
~!~ t ,ofast de stevnet på sin vei mot Klevefjo,den . 
3venskeskayte, hvite og danskeskøyter blå . 
De taffa gjennom sundet det moto,an kunne gå. • 

:.! en a 11 t ing for and rer se 3, s å og s å tid a . I 

~) skulle ingenting bli sli~ som før. 
I 3kjernøysund de, ble satt i gang på fastlandss ida, 
en annleggsgjeng med dynamitt, maskiner og med rø:. 
Ge ~ord og de skjayt slik at steins~ruten hagla. 
0 5 folkan i Sundet de sto der som nagla. 
De h~ldt seg for øran og l~? under tak. 
~j= luften ble fylt ut av dunder og brak. 

a· ·· skulle bygA" (~ veien utvides. 
V! s~ulle ei len3~r il ha øya i fred. 
~! n5 en de~att sku l: ' ~!tte omstrides. 
~en3 byxgverket sakte l~n s ikk ert fremskre d. 
:~~~: og kjeltringec macte vi vente. 
?J3S: oss foc a~le som ik~: vi kjente 
~Jrene låses hver e ne sce na:t. 
FJ: ?eng~r og salvt~ y ~et k~nne bli tatt. 

Sn maidag sto brua dec en:elig ferdig 
med flagg og med lauv d:n var pynta tLl fes:. 
E: byggverk som var hele ø?folket verdi 7 • 

Ti: nytt. for oss og hve: eneste gjest.o 
~d kunne jordmora og dok:or og pr~sten 
s :i9~e å baske seg fram i s'ldvesten. 
~å va~ det sl utt på dec evi~e kav. 
mo: storm cg mot kulde o~ !:ådende hav. 

~en live: på øya ble a~d=: de: samme . 
~vor ble det av hes: og av hans og av ku. 
Fjøs:t s:år tant s om en ~ :h ulet s:anme 
Bar~ på grunn a? at vi !lkk oss bru. 
Fiskeren han har fått jo~j inn i byen . 
~å er dec pizza og biff ?å m:nyen . 
Og skulle du ta deg en s~autur en helg. 
Så treffer du ikke noe a~net enn elg. 

~A er d~t fest vi vil ma:kere. 
Tredve år har vi med brua vår hatt. 
Siden den kom er vi blitt ~ange flere . 
Oya i sør er vår kjærste skatt. 
3rua de~ bærer oss trygt inn til skolen, 
til jobben og til hobbve~, til s?den og til solen . 
Trygt ove~ s~ndet den b~=e: oss ~rem, ' 
p~ ryggen nJr vi vender ~e!a vå~ hjem 

Kommunedelplanen for Skjernøy skal b e
h andles i første møte i bygningsrådet. Plan
forslaget legger til rette for at Skjernøy fort
satt skal være et levende lokalmiljø. Det leg
ges også til rette for blant annet ny boligbe
byggelse, barn ehage, fritidshjem og 
eldreboliger, samtidig s om videre hyttebyg_,_S_k_~_:_\_' e_t_a_,_' _:_·!d_g_:,_. h_i _1 d __ E _r 0_" _i :_~ _____________ _ _ ! 

ging begrenses. 
Det er lagt s t or v ekt på friluftsliv, bygnings

vern og kystkultur l andskapet, - men planen 
viser også hytteby gging i områder som over
siktsplaner hittil har vernet. 

Det foreliggende forslag til 
vedtak går ut på at bygnings
rådet har følgende merknader 
til forslaget til kommunedel
planen for Skjernøya: 

Østsiden av Rosnes må for
bli ubebygget av hensyn til na
turvern- og friluftsinteressene 
der . 

Byggeområdet på Rosnes 
må begrenses til området nord 
for hengebrua. 

Det må ikke tillates bebyg
gelse syd for sydligste bolig. 
hus på Ytre Farestad . 

Reguleringsplanen for Ber
geneset må gjelde. og det viste 
byggeområdet legges inn i re
guleringsplanen . 

r.;'l'!"lrt~v. :;I !). n:'\.f.\lr· Og' f ri· 

luftsamrådet med spesielle na
turvern- og friluftsinteresser 
på Dyrstad mot Færøysundet 
må utvides til å omfatte hele 
Skråningen ned mot sundet. 

Rundt Farestadtjønna bør 
landskap-, natur- og frilufts
området utvides til å dekke 
skråningen ned mot tjønna. 

De viste plasseringene av 
nye hus i områdene bør vurde
res på bedre kartgrunnlag. og 
fastlegges i regulerings- eller 
bebyggels!'splan. 

Arealkatagorier og utfyl
lende planbestemmelser i 
Skjernøyplan('n bør samord
nes med tilsvarende for kyst
soneplanen, heter det i for sla
rr,...t til "~dt ' k . 

\ 
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~L O B B E f E S 1~ 
For tredje året på rad ble det også i år ar-rangert såkalt "Lobbefest" 
hvor Skjernøyfolk, innflyttet eller u tflyttet samles t il koltbord 
leker allsang og dans . Iår gikk turen t il Tergde Feriesenter som 
har egen buss som fraktet folket fram og tilbake. De t o tiligere år 
har det vært på resturant "Lodsen" i Mandal . Vi gjenngir et refer-
at som s to i "Fæderlandsvennen" 7 . nov . 

Ti rsda g /8. okrober /994 

Tre .. lobber .. koser seg i godt lag på lørdagens fest for Skjemøy-boere. De tre representerer hver sin 
«lobbetype" . Fra venstre: Torvald Anton Abrahamsen (ekte) , Karin Abrahamsen (tilflytter) og Torbjørn 
Berge (utflyttet). 

«Lobbefest» samlet 
80 Skjemøy-boere 
Lørdag var et SO-talls Skjernoy
boere samlet oå Marinaen til 
årets . Iobbefest •. Etter befrakt
ning med egen -lobbetransport. 
til restauranten, ventet koldt
bord, katTe og kaker på de fest
stemte ovboerne. Senere på hel
den sorget festkomiteen for å en
gasjere deltakerne med allsang, 
leker og dans. 

- FonnAlet med arrangemen
tet er å samle gamle og nye bebo-

ere på øya i et sosialt lag, sier 
Torbjørn Hansen i festkomiteen. 

Tregdefesten var inspirasjonen 
da Jorunn Lønn Pedersen og 
Trond Larsen drog i gang den 
ferste ·Iobbefesten •. Det var for 
tre år siden. da 80 mette fram på 
• Ladsen-. I fjor samlet festen 
100. og i år altså 80 · Iobbe,... Der· 
med ser det ut til at festen er i 
ferd med å bli en traelisjon i byg· 
da. 

Else Grosfjelds .Iobbe,;se- er 
fast allsang på festene. Så også 
lordag . Med Grostjeld selv som 
forsa:1ger la SO struper i vei med 
den \;ttige beskrhoelsen av 
Skjemoy-boomes gleder og Bor· 
ger ved saue<1obbe )·holdet på 
øya. 

Ut i de sm å timer sørget Mari
naens transportbuss f.Jr å frakte 
o,folket hjem tiloya og utflyttede 
·Iobbe,... tilbake til byen. 

Formal111skapet i Ml/Ildal. Vi ha r sakset to referat 
Det er i forbindelse med 
Kommunedelplanen 

fra 
den Skjernøy-k1oakken 

kommer først 

"Lindesnes " 
vedtatte 

Politikerne i Mandal formannskap gikk i 
går enstemmig inn for at kloakkanleg g på 
Skjernøy til 3,3 millioner kroner priorite
res. Tiltak i KlevenlGismerøya og på 
Frøysland utsettes for å penger til Skjern
øy-prosjektet. 

Fridtjof Nygaard 1,2 millioner kroner, og fle
re tiltak ved KlevenlGismcr
øya, til 2,1 millioner kroner, 
utsettes til 1999. 

Natur- og nødhavner fra 
middelalderen på Skjemøy 

Bystyret tar den endelige 
avgjørelsen t saken. Men 
med enstemmigheten i Cor
mannskapet 1 går, kan 
Skjernøybeboerne juble 
over å bli koplet på det kom
munale avløpsnettet i 
1994195 og ikke Cørst i 
1998/99. som først planlagt. 

Framskyndingen er en 
konsekvens av arbeidet med 
ko=unedelplanen for 
Skjernøy. Forutsetningen 
er at planen for utbygging 
på Farestad og Roenes blir 
vedtatt. Da ligger 3,3 millio
ner klar til kloakk . 

Politikerne omprioriterer 
på følgende måte. Rehabili
tering av ledningsnettet på 
Frøysland red use res med 

Hvis Skjernøy-planen ik· 
ke vedtas av bystyret, blir 
prioriteringslista som før. 

Den totale revisjonen a 
kloakksaneringsplanen e 
midlertidig utsatt inntil b 
styret har fått en gjenno -
gang av kloakkutbyggIn -
en i ko=unen. Dessu n 
er ko=unen pålagt å b -
ge et renseanlegg til 2 5 
millioner kroner. Forve le
de statstilskudd på 5-6 

oner kroner henger". en 
tynn tråd på grunn a en
dringer i tilskudds ,..Ie
mentel. Det gir ekstra tgif
ter for kommunen . 

Kommunedelplanen 
for Skjernøy er utlagt 
til offentlig ettersyn_ 
Etter hvert som fris
ten til å uttale seg om 
planen nærmer seg. 
kommer det forskjel
lige innspill. Norsk 
Sjøfartsmuseum i Os
lo har nylig gjort det 
klart at det er flere 
hensyn man må ta. 

Odd Nygaard 

Skjernøy har naturhavner 
som har fungert som nedhav-

ner for mindre fartøyer fra 
den tidlige middelal det' og 
framover . 

Norsk Sjøfartsmusl!OlJn 1I.n
ner det svært positiV\' at det 
blir tatt initiativ til å I_gistre
re kulturminner, slik som for 
eksempel fiskeplasser . Mari
narkeolog Michael Te1sen gjør 
kommunen oppmerksom på at 
Sjøfartsmuseet er interessert i 
å utføre marlnarkeolog;sk be
faring så sant konkretP. tiltak 
vil medføre inngrep i og på sjø
bunnen rundt Skjernøy. 

Det er flere årsaker til at det 
nasjonale museet ønsker å se 
nærmere på områdene. Det 
blir påpek t at det allerede er 

gjort flere konkrete sjøfunn 
rundt Skjernøy og tilstøtende 
holmer/skjær. Disse funn har 
vist steder h vor skip over tid 
har forlist under innseilingen 
til Mandal, som i middelalde
ren var svært kjent for sin sto
re eksport av tømmer og laks. 

Norsk sjøfartsmuseum gjør 
spesielt oppmerksom på at det 
må vurderes utført marinar· 
keologisk befaring hvis det 
blir foretatt inngrep på sjø
bunnen. Det gjelder for eksem
pel ved legging av sjøledning· 
er, utCylling i Kjosdalsbukta. 
kloakk i Vågskjeften og opp· 
fylling eller mudring i havne
områder. 
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GLIMT FRA GAMLE DAGER ===================================== * .. I ~ 

, . . . 
. 1c ' * 

' . * 

* 

De~te er et bilde som 

Lang fottur i 1907 
sto i "Fæderlandsvennen " 
som vi har l ånt. Er de t 
det noen som kan tenke 
seg hvem de to spreke un 
gedamene ti l høyre kan 
vær e ? 

Disse tre unge kvinner foretok i 
~907 en fottur fra Skjernøya til 
AseraI. Det er Ella Marie Jacob
sen i Elvegt. i Kristiansand som 
hår vært innom «Innsida» med 
dette morsomme bildet. 
S~ , yidt vi kan bedømme er de 

alle iført moteriktige klær etter 
datidens forhold, og det later til 
at de starter turen fulle av på
gangsmot. Damen til venstre er 
Ella Marie Jacobsens mor, Thala 
Berge. Hun var da 17 år. De to 
andre er ukjente. 

SMÅNYTT FRA ØYA 
Hvo r lenge kan e t skalldy r som 
leve r i sjøen , leve på land? 
Jeg tok opp ålerusene 3 . okt . og 
l a dem i en haug på brygga. Der 
lå de i mye regn , so l og vind 
hel t t il jeg skulle ta dem inn i 
s jøbua 21 . okt. Etter 18 døgn i 
en haug på brygga viste det seg 
at jeg hadde glemt moen s tein 
krabber i 2 av r usene i midten 
av rusehaugen, og det som forund
fet meg mest var at all e var le
vende. Da jeg heiv dem ut i sjøen 
begynte de å krype nesten med en 
gang . Nå lurer jeg på hvor lenge 
et skalldyr kan leve på landjorda . 
Har noen hør t eller har noen 
erfar t lignede, da er jeg inter 
ser t i å høre fra dere . 

Georg Walvich . 

8 mai 1995. 
Dagen som markerer 50 

år s iden den tyske kapitulasjon 
vil bli markert ove r hel e l andet . 
Også på Skjernøy v i l det bl i 
markering ved minnestøtten 

ove r de falne . Det blir krans 
nedlegging og militær æresvakt. 
P . S . Jeg er blitt bedt om å leg
ge ned kr ans, derfor sitter jeg 
med overnevnte informasjon . 

Ever t. 

Gustav Samulsen , Berge døde 
10. okt . 81 år gammel . Han bodde 
forskjellige steder i Kr. sand s 
området , før de flytte t ut he r 
t i l øya f or ve l 10 år siden og 
har bodd i Bc. rgeneset . 
Som pensjonist drev han bl . a. 
med hobbyfiske og annet som han 
t rivdes ved . Vi lyser fred over 
hans minne . ----- -

Chtharina Toft Dyrstad døde den 
5 . nov . bare 13 månder gammel 
En lit en solstråle fikk lyse og 
varme bare vel et å r før den 
s luknet. Vi lyser fred over hen-
ne s minne . 
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Li ne Austrud , ~kjernø y og Steve 
Paulsen, Sø gne forlovet seg i 
juni. Vi gr a tulerer hjer t eligst . 

Joran Lunden, Venne s l a og Stein 
Austrud forlovet seg i sep tember. 
ugså di s se får våre hjerteli gs te 
gr a tulasjoner .--------

Sk jer nøy Helselag dr iver en gan
ske stor virksomhet her ute. De 
har hyggestund fo r de el dre en 
gang i månden og i ti llegg har 
de den stor e årli ge fes t hen ~å 
høs ten. De ha r a lltid bra program 
sang , tale og opplesning , og spe
sielt på denne fest en. 
~ å tirsdag den 13. har de i gjen 
hyggestund og da bli r det julen 
som står i foku s . 
Vi ønske r lykke ti l v idere.----

Også på Ytre Far estad/ Rosne s var 
det dannet jaktlag i år . Kvoten 
var på ett dyr + noen rådyr . 
El gen som ble f el t var en h a lv
annen års oks e på ca . 170-180 kg. 
og den stol te j eger var Sven Erik 
Wathne. Det e r også skutt en del 
rådyr rundt på øya . på Ro snes 
gj ør de de t ~å en annen måte. Der 
tar de dem med hendene - for å 
spare kruttet.--------

Angående r eguleringsp lanen på 
Sk j ernøyer nå høringsfristen 
s~jøvet fr am til 15. des. Så s kal 
fy l ke t ta standpunkt t il ~lanen , 
men i l øpet av januar burde det 
vel bl i en avklari ~g. Arealgruppa 
er for så vi dt f erdi ge med sitt 
arbei de og det er meniGgen Skjer
nøy Vel skal over ta . I nnt il de t 
kan skj e - an t agelig på dcr~s 
årsmøt e til våren, er det oppret
t et en gruppe som kan samor dne 
arbeidet . Gruppen bes t år av : 
Evert Knu tsen, Iva r Kristiansen , 
Jon Tore 0ien og Sigurd Dyr stad. 

Pedersens slektst evne, som bl e 
avhol dt på kapellet i sommer, 
gi kk med overskudd og komiteen 
for st evnet bestemte seg å kj øp e 
en ny elektri sk komfyr s om gave 
til det nye k j økkenet på kapel
let. Den er alrede på ~lass. 
Hjerteli g takk~ ----------

Ti den er igj en kommet til å minne 
om konti genten for nes te år . Vi 
k j ør er med det s amm e s om de s i s te 
par år ene, Kr . 40 .- og $8. - Så 
be r vi om a t gi r oen i kke blir l a gt 
bort, men ekspedert så snar t s om 
mulig. Vi sier t akk for r ask opp
f øl gi ng. Giro vedlegges de tte nr . 
l St a tene skjer a l t så i nnbeta lin
gen til Aga th e Thompsom. Vi ber 
o~s~ dere derover om å føl ge opp 
sa s nart som mul i g. ------------

Vi ønsker Lyder og Gunn Si ri Am
undsen og deres 3 barn velkommen 
og til lykk e med nytt hu s på Dyr
sta d. De f lytter i nn f ør jul. 
Dette er hus nr. 25 på Dyr s t a d.--

Vi har f ått opplys t a t de to da
mene s om var med Thal a J a cobsen 
på fo ttur til Åseral er: El ida 
(f. Jacobsen) og Granvilde Steen
st r up (f. Knu tsenj .------

Vi kan i kk e klage på høstv~ret 
i år . Se lv november, med s i tt 
dar li ge rykte, ble i kk e så ille 
s om den '!anli gvis er. En del ku
l ing har v i hat t, men ingen alvor
li g høststorm. Og mildt har det 
vært l ike opp ti l dags dato. ~en 
noe veldig med nedbør har vi hat t 
de siste 4 måndene, over 700 m. m. 
~ en når vi t enket på a t v interen 
slo til mi dt i nov. i fjo r, må 
vi bare v~re glade for at vi ennå 
har ba r mark. 
Og nå bærer det fort mot jul. 
Adventstjerner og lys er tent 
r undt i de t usen hjem, og minner 
oss om de t otore under s om skjedde 
• -~_ >.:' t '.1 .s en å r siden . 
Vi ønsker alle vare~ ~ eoere en 
rikti g gl edelig jul og et godt 
og fredfullt nytt år . 

Nå tennes tusen julelys 
på jorden mø rk og kal d. 
Og tusen, tusen stråler og 
i hi~l.l~ns hø ye hall.. 

... .... 
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