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NRK Sørlandet nyhetsavdeling—Norge Rundt og avisen Lindesnes – kom på besøk!
Skjernøyposten 50 år ble godt presentert i mars/april
2019. Først kom Signe Marie Rølland, journalist i
Lindesnes avis. En flott reportasje om jubilanten laget
hun. Så fikk vi besøk av NRK-journalistene Hilde
Skarvøy Gjesteland og Asbjørn Odd Berge. En spent
redaksjon tok i mot dem. Vi skulle pakke/sende jubileumsutgaven, bli intervjuet, fortelle om hvordan og
hvorfor vi laget Skjernøyposten. Litt skjerpet måtte vi
være når mikrofonen kom opp foran oss, og spørsmål
ble stilt.
Det var gøy å se hvordan journalistene Hilde og
Asbjørn Odd jobbet. De var på øya i flere timer denne
dagen. Først hos ”gammel”-redaktøren Sigurd Aalvik –
så ”oss nye”.
Vi kom først på nyhetene i NRK Sørlandet, det var et
litt forkortet innslag. Men som Hilde sa ”de kutter det
på desken, så vi har ingen innflytelse der”. For tingen
Kopi av forsiden av jubileumsutgaven.
var at vi skulle komme på Norge Rundt! Det dro ut. Så vi trodde
Foto av broa: Carl Erik Kilander
en tid at vi ikke hadde gjort oss fortjent til innslag der. Men nei,
den 26.april kom Skjernøyposten igjen på TV. Innslaget var
lenger, og historien om Skjernøyposten kom godt frem. Spesielt Sigurd fikk tydeliggjort arbeidet som er
lagt ned i 50 år. Pluss at de hadde funnet frem gamle filmklipp fra tidligere begivenheter på øya, som
hadde vært sendt på NRK. Nemlig åpning av Skjernøybroa i mai 1964, og Skjernøyposten for 25 år siden.
Alltid fint med tilbakeblikk på vår historie!
Noen i redaksjonen tok turen ut i kveldsmørket og la Skjernøyposten i postkassene under opptakene.
Esben Hageland kom forbi, og ble glad for å få overrakt en rykende fersk jubileumsutgave!
Etter ”all reklamen” fikk vi ca. 10 nye abonnenter. Vi var alle enige om at det hadde vært en hyggelig
oppgave å skrive, formidle, ta i mot journalistene og sende ut Skjernøypostens 50-års jubileumsnummer.
Dugnadsarbeid er en god ting!
Rita T. Dyrstad

Skjernøyposten 50 år
Lindesnes avis ofret 4 sider på jubiléet lørdag 15. mars, og det ble også et lite klipp på NRK Sørlandssendingen 14.mars. Samt et lengre innslag i Norge rundt.
Etter sendingen 14.mars ble undertegnede oppringt av Per Svein Stålesen fra Kristiansand, som hadde sett
klippet på TV. Det var han som stensilerte opp de første utgavene, etter at fruen hans hadde skrevet posten
over på stensil-ark. Det var også han som tegnet den første logoen. Så det var en noe mer omstendelig
prosess å gi ut Skjernøyposten for 50 år siden, og ekteparet Stålesen la også ned en betydelig innsats! Janne

Signe Marie Rølland intervjuer Eivind Syvertsen og Siren Salthaug Solvang

Hilde Skarvøy Gjestland intervjuer, og Asbjørn Odd Berge filmer Mariell Chr. Birkemo, Siren Salthaug Solvang,
Evert Knutsen og Rita T. Dyrstad
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Fiskenytt
Så er nok en gang våren gått over i sommer, og aktiviteten på sjøen
er i god gjenge. De fleste har for lengst fått sine fartøyer på vannet.
De første makrellfangster ble notert allerede i begynnelsen av mai,
de fleste tatt på garn, men også spredte fangster på harpe og dorg.
Mye av makrellen har til nå vært heller småfallen.
Sild er det ikke de store mengdene av på denne tiden av året, men
kvaliteten er nå helt på topp. Etter gytingen på vinteren er silda
mager, men i mai og juni har den fetet seg opp, og er full av isterfett. Den er da topp for videre bearbeiding til kryddersild, spekesild
og annet. Sild er enklest å fiske med garn, men noen bruker også
harpe. For hobbyfiskere gjelder regelen om nedsenking til tre meter
under overflaten i sommermånedene.

Om noen er interessert, så har jeg en meget god oppskrift på
kryddersild, som jeg har brukt i mange år (mobilnr. og e-postadresse finnes på denne siden).
Krabbeteinene er allerede på plass i anselige mengder. Jeg er redd
de fleste blir skuffet over kvaliteten så tidlig i sesongen. Nå som
alle har anledning til å fiske med krabbeteiner på alle dyp, er det
nok muligheter for noen brukbare eksemplarer om man fisker helt
grunt. Dette har nok med at temperaturen på grunt vann er noe
høyere.
På Oddefjorden er det flere som fisker etter kreps, så det er ganske
mange blåser og flaggmenn, spesielt på den ytre delen av fjorden.
Krepsen fiskes med teiner på dyp fra 50 til 120 m. Teinene settes i
lenker, og egnes med fisk. Dette er et fiske som har hatt stor økning
de senere år. Mange fisker til egen gryte, men de som leverer får
rundt 150 kroner per kg.
Vi har vært i kontakt med Trygve Aanensen som fisker på reketråleren ”Rosenvoll”. Han meddeler at det har vært ganske bra med
reker etter påske, og på første tur etter høytiden ble resultatet rundt
2,2 tonn. Men kvotene er små, så fangstene begrenser seg etter
hvert av den grunn. Prisene er imidlertid gode. Så det blir nok reker
å få i sommer, men de kommer nok ikke på billigsalg.
Ellers har det vært brukbart med fisk i vår, faktisk også torsk i ruser
og garn. Noen har også fått fin sei med god størrelse på rigle.
Selv om det er en god stund til hummerfisket, har kanskje lesere av lokalavisen
fått med seg at det er nedsatt en arbeidsgruppe i kommunen for etablering av
verneområde for hummer. Denne har
annonsert et folkemøte helt i slutten av
mai, hvor folk fra Havforskningsinstituttet
vil holde innlegg om erfaringer og
forskning knyttet til etablering av
verneområder for hummer. Et eventuelt resultat fra møtet kommer
for sent til at vi kan få det med i dette nummer, så det får vi komme
tilbake til.

Morgan Hansen
Box 549, Annandale N.J.
08801 USA
Cell phone: 908-693-7626
Mail: mrmorganh@hotmail.com

De fleste kan vel være positive til et verneområde, bare man ikke
får det i sitt eget fiskeområde. I de senere år er det innført stadig
nye begrensinger på hummerfiske, øket minstemål, innføring av
fluktåpninger, maksimumsmål, utkast av hummer med utrogn,
begrensning av fisketid, begrensing av redskapsmengde og
minimumsdybde på 25 meter for hobbyfiskeres bunngarn i
sommermånedene. Kanskje burde man vente for å se om disse
tiltak gir positive resultater. Personlig er jeg av den oppfatning at
mengden småhummer har økt betraktelig de siste årene. Kanskje
Abonnementspris pr. år kr 200,- USA $26 burde det heller brukes ressurser på økt kontroll med ulovlig
hummerfiske.
Evert Knutsen
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17-mai 2019

Carl-Otto Aanensen var flott fanebærer
Foto: Kjersti Øritsland

Det ble et livlig tog, med godt oppmøte
Foto: Kjersti Øritsland

Vi var vel alle spente på været, før 17-mai. Det svingte veldig, noen sommerdager, også plutselig var det
høststemning igjen. Det endte med å bli en flott dag! Noe vind var det jo, men det må vi nok bare regne
med på Norges sydligste bebodde øy. Vinden til tross, var det mange som møtte opp til toget. Hvert år,
like før toget skal gå, syntes jeg det er så få oppmøtte. Men, så, når guttekorpset spiller opp, strømmer det
på og toget blir like flott hvert år. Carl-Otto Aanensen ledet an og var en stødig fanebærer. Etter toget
holdt Thorstein Dyrstad en flott tale utenfor Kapellet og la ned en krans til minne om krigsseilerne.
Tradisjonen tro var det aktiviteter både på kapellet og på grendehuset. En nydelig dag!
-Siren
Her prøver Kaja Hagen Weidel seg på spikerslag.
Foto: Rita Dyrstad

Barnedåp

16.12.18 ble Edith Sofie Johannessen døpt på
Skjernøy kapell. Foreldre er Siv Dyrstad
Johannessen og Bård Johannessen.
Vi beklager at dette glapp i forrige nummer
av Skjernøyposten.
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17.maitoget 2019 på vei fra kapellet til Ytre Farestad. Foto Carl Erik Kilander.

Thorstein Dyrstad holder dagens 17.mai tale. Foto Carl Erik Kilander.
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SKJERNØY
Et glimt inn i Norges sydligste øysamfunn 1919-2019
Skjernøy historielag 2019
Forsidefoto: Carl Erik Kilander
VI NÆRMER OSS MÅLSTREKEN
Skjernøypostens lesere kan glede seg. Etter 4 år har redaktørene senket skuldrene sammen med bokgruppa,
og 29. april 2019 sendt tekst - og bildefiler videre til behandling hos trykkeri for “ombrekking” til bokformat. Deretter vil vi gå gjennom boka en siste gang før trykking. Initiativet til ei bok om Skjernøy ble tatt i
2015 av daværende formann i Skjernøy historielag, Knut B. Knutsen i Skjernøysund.
Arbeidet med boka har vært dugnadsarbeid. 40 bidragsytere, 110 tekster og nær på 500 bilder forteller om
livet på øya de siste 100 år. Vi antar at tidsforbruket samlet for skriving av alle tekster, organisering av
innholdet i 12 kapitler, arbeid med å finne og skanne relevante bilder, gjennomlesning, kvalitetssikring og
veiledning, korrekturlesning mm. utgjør omlag 5500 timer. Det dreier det seg om nærmere 4 årsverk, som
er lagt ned i dette arbeidet. Vi synes dette er viktig å nevne. Dugnadsånden lever i beste velgående på
øya. Utgifter knyttet til prosjektet (trykking, adm. utgifter) skal dekkes av boksalget. Boka vil bli på omlag
352 sider og ha et format på 22 x 28 cm. Pris på boka blir kr. 400.MANGE HAR BIDRATT TIL FORTELLINGEN OM ØYA
Bidragsyterne representerer ulike kjønn, erfaringer og yrkesbakgrunn. Blant tekstforfatterne finner vi de
fleste mellom 40 og 80 år. Disse representerer en kollektiv hukommelse. Minnene deres har det vært viktig
å ta vare på. Nå er de samlet mellom to permer. Mange har bidratt som informanter. Kjærligheten til øya er
et gjennomgående tema som direkte og indirekte uttrykkes i tekstene.
Mange av bokas tekster formidler også en viktig tradisjon på øya. Det gode liv, både materielt og trivselsmessig, har vært knyttet til å ta vare på hverandre og sette fellesskapet høyt. Det er viktig å formidle til nye
generasjoner. Boka forteller også om hvordan naturen og nærheten til havet har påvirket og bidratt til
utviklingen av kulturen på øya. Folket har levd og lever her i pakt med, og respekt for naturen.
Samordning av tekster og bilder, med så mange forskjellige forfattere, har vært utfordrende. Tekster og
bilder har også vært gjennom en lang om omfattende prosess. Vi håper at kvalitetssikringen når det gjelder
omtale av navn, personer, steder og hendelser er tilfredsstillende. Men mange tekster baserer seg på hva
folk minnes, og det er jo kjent at vi kan minnes litt forskjellig. Av og til ganske ulikt. Bokgruppa har derfor
brukt forskjellige informanter fra gårdene på øya for å sjekke at opplysningene er korrekte.
Boka er for alle jubileer. For nåværende og framtidige generasjoner, slik at de kan knytte bånd til fortida.
For fastboende, hytte-eiere og andre med tilknytning til øya. En gave som gir mening . En historiefortelling som skaper stolthet hos øyas folk. Kanskje beundring og et snev av misunnelse fra dem, som
ikke er så heldige å få bo på i det sydligste øysamfunn i Norge. Et inkluderende øyfolk med en natur og et
kulturlandskap, som i møte griper tanker og sinn.
LANSERING
Lanseringen av boka vil skje på Olsok, mandag 29. juli kl. 1800 på kapellet. I tillegg vil Skjernøydagen, lørdag 3. august, bli brukt som en markedsføringsdag med egen stand for Skjernøy historielag.
Vi håper på god pressedekning og at de «høye kvinner og menn» lokalt og regionalt vil kaste glans over
lanseringen.
Bokgruppa, som har laget de fleste tekstene, har bestått av Nina Bentsen og Herbjørn Pedersen, Nedre
Farestad, som har ledet gruppa og vært ansvarlige redaktører. De øvrige er Knut B. Knutsen og Evert
Knutsen, Skjernøysund. Rita T. Dyrstad, Dyrstad. Sigurd Aalvik, Valvik. Svein Ø. Berge, Ytre Farestad.
Carl Erik Kilander, Nedre Farestad, har vært billedredaktør. Kirsten J. Larsen Hemmer, Mandal, har vært
gruppas språkkonsulent.
VI TAKKER
Knut Sprauten, tidligere direktør i norsk lokalhistorisk institutt, som har gitt viktige kommentarer til manuset, og Dag Hunstad som bidro i oppstarten av prosjektet. Jørund Føreland Pedersen som har scannet omlag
1600 bilder. Ikke minst vil vi takke alle som har bidratt med tekster, bilder, opplysninger og informasjon.
Uten alle disse fantastiske bidragene hadde ikke denne boka vært mulig.
Forts. side 7
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Takk til Mandal kommune, Skjernøy velforening og Termovisjon Sør v/Svein Ø. Berge som tilsammen
har sponset boka med kr. 20.000.- Budsjettet for boka er på omlag kr. 170.000.- Vi håper at bokprosjektet
skal være selvfinansierende. For at dette mål skal nås må vi selge omlag 450 bøker.
SALG
Medlemmer i historielagets styre vil stå for salget og kan kontaktes for nærmere tidspunkt for kjøp og
henting. Det kan betales enten kontant eller VIPPS til Skjernøy historielag 121605 eller ved fremvisning
av kvittering for innbetalt beløp til Skjernøy historielags konto: 3075.11.07303 v/ kasserer
Terje Jørgensen, Nedre Farestad.
Følgende selger boka som koster kr. 400,- :
Arnt Otto Aanensen, Dyrstad, 480 09 006
Kristian Walvik, Valvik, 952 98 136
Arild Jenssen, Nedre Farestad, 947 82 829
Gerd Jacobsen, Rossnes, 916 11 616
Skjernøypostens redaksjon kan også ta imot bestilling på boka, og formidle videre til historielaget.
Kontakt Evert Knutsen 416 68 949, evert@hotproducts.no eller
Rita T. Dyrstad 415 56 866, ritatdyrstad@gmail.com
Skal boka sendes med posten
kommer frakt i tillegg.
Salg vil også foregå fra Berge
-Libris i gågata i Mandal.
Nå gleder vi oss til å se
resultatet av nærmere fire års
dugnadsarbeid. Det har vært
ei spennende tid sammen i
bokgruppa. Vi har lært
fantastisk mye om øya. Det
var mange ting vi ikke visste.
Vi ønsker også at leseren
gjennom tekst og bilder får
del i de gode opplevelsene
som vi har hatt.
GOD LESNING!
Nina Bentsen og Herbjørn
Pedersen (red.)
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Utskifting av lykter
Når dette leses er flere lykter i leia skiftet ut. Vi har også observert en ny i Skjernøysund, ved «Skodet», og
en ny på lille Gløggskjær ved Raunholmen i Nordfjorden.
I følge l-a.no skal det gjøres 69 endringer i fht. merking av leia innaskjærs fra Lindesnes til Kristiansand.
Gamle flytestaker, lanterner og stenger skal fjernes, 4 nye lykter settes opp, og eksisterende lykter erstattes
av nye lanterner med indirekte belysning, 30 i alt. Det satses på at jobben er gjort innen 2019.
Lyktene virker slik at når du stevner mot en sektorlykt i hvit sektor vil lyset bli grønt hvis du har kommet
for langt styrbord, mens hvis den er rød er du for langt babord. Regelen gjelder uansett hvilken retning du
kommer inn fra. Det betyr da at du alltid må være i hvit sektor.
Janne

Lykta ved Madodden (Dyrstad) er snart historie. 2.mars 2019
Kystverkets båt «Oljevern 03» i aktivitet.
Foto: Åse-Karin H. Aanensen

Lykta under Skjernøybroa er historie. 8.mars 2019
Kystverkets båt «Oljevern 03» i ferd med å avslutte jobben.
Foto: Janne Ø. Knutsen

Ny lykt på Gløggskjær, 16.mars 2019
Kystverkets båt «Oljevern 03».
Foto: Janne Ø. Knutsen

Sånn ser de ut.
Denne står ved
Gløggskjær i
Nordfjorden

8

Lobbeliden
-Skjernøypostens egne barneside-

TEGN STREK FRA TALLET 1 TIL 50

Pappa, i stedet for å ta bussen hjem i går så løp
jeg etter bussen. Så nå har jeg spart 25 kroner.
– Å, du din tosk! Du skulle heller løpt etter en
taxi, så hadde du spart 200 kroner!
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REPARASJON AV ELDRE BÅT
Fikk ett nyss om at det foregikk utbedring av båter på «Tjosdalen Fartøyvernsenter» en dag i mai. jeg møtte
opp og ble tatt vel i mot av Oddvar og hans far Aril Jensen. De holdt på med utskifting av skansekledning
av Oddvars sjark fra 1979, det er kraftige furubord fra Audnedal som blir byttet inn og pga. tykkelse og
bredde av bord må de også steames for ikke å sprekke i de fine linjene som båten har.
Her ser dere «Steamkjelen» som ble laget for anledningen og blir fyrt med gran hogd i Bergsdalen sist
vinter.
Røyken som sees i toppen av det
sorte røret bekrefter tilstrekkelig
steam i røret som plankene
legges inn i før de trekkes ut og
bøyes til nærmest riktige fasong,
før de monteres, se bildet under,
endel av kunnskapen er hentet på
Youtube, så ny og gammel
teknikk går hånd i hånd.

Det monteres også inn «ny»
motor i en annen båt på
«fartøyvernsenteret». Det
monteres i en 36HK Marnar
Diesel i Tom Inge Dyrstad
sin 26 fot store Oline som
står på slippen hos Arild.
De er alle aktive i den
rimelig nystartede Mandal
motor- og trebåtforening
som har mange medlemmer
fra Skjernøy.
Eivind
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Nytt fra kapellet
Årsmøtet ble avviklet i februar uten de store endringene i styrer eller aktiviteter på kapellet. Det er stor
aktivitet i de ulike gruppene og økonomien er solid. Vi tar med noen glimt fra noen av vårens aktiviteter.
Utlodningen i slutten av mars ga et overskudd på over 50 000 kroner. Tusen takk til alle som kjøpte lodd
og til komiteen som har stått på med utlodninger i flere år nå. De vil gjerne ha avløsning og vi håper at
noen nye kan tenke seg å være med i utlodningskomiteen.
Søndagsskolen og ungdomsforeningen arrangerte tur til Tonnings bakke ved Kniben med påskevandring
siste søndag før påske. I flott vær fikk barn og voksne spille rollene i påskehistorien og lære om selve
grunnlaget for vår kristne tro. Takk til alle som var med og som med stor frimodighet spilte ulike roller i
påskehistorien. Turen ble avsluttet med lek, grilling og god drøs.

«Jesus» vasker «disiplenes» føtter

«Jesus» bærer korset

«Peter» skal hugge øret av «soldaten»

I slutten av mai ble kapellet malt på dugnad. Mange stilte opp i det fine været og arbeidet gikk radig unna
under ledelse av Eilif Christensen. Evigunge Jan Øystein Dyrstad imponerte stort med å klatre opp og male
to strøk på klokketårnet! Stor takk til alle malere!
Kjell Gauksås

Utdrag fra referat årsmøte i Skjernøy Kristelige ungdomsforening 27.02.19
Møteleder: Alf Tore Gundersen
Andakt ved Bjarne Christensen
Årsmeldinger:
Ungdomsforeninga V/Alf Tore
Styret:
Alf Tore Gundersen – leder
Bård Johannessen – kasserer

Referent: Synnøve Puntervold

Lennart Hatlehol - nestleder
Kjell Gauksås - styremedlem

Synnøve Puntervold - sekretær
Eilif Christensen – Styremedlem

Det har vært avholdt 6 styremøter og 2 møter med alle undergruppene (Yngres, Barneforeninga,
Ungdomsgruppa, Damer på Øya, Strikkekafeen, Søndagsskolen, Bønnetimen)
Forts. side 12
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Pr i dag har ungdomsforeninga 138 betalende medlemmer.
Aktiviteter på ca.2 1/2 dag /uke på kapellet.
Det har vært 9 kveldsbibelskoler med et snitt på 16 fremmøtte.
Minner også om bønnetimen dersom noen er hjemme på formiddager.
Kapellet har vært utleid til 8 ulike arrangementer + gudstjenestene.
Vårutlodningen og julekafeen gir gode inntekter. I år var vi ikke med og arrangerte Skjernøydag. Dette
pga. manglende interesse for å stille i planleggingskomite og at det er mye arbeid en helg i ferien ift. til
inntekten den gir.
Innvesteringer i år:
Nytt belegg i Storsalen, boning av belegg i matsal og loft UG og innkjøp av ny gatebukk
Ny utelampe på hjørnet ut mot gangstien. Denne er gitt av Strikkekafeen.
Regnskap ved Bård
Pr 1.1.19 kr 340.332.- på konto. Beholdningen er økt med 28.156.Nytt fra misjonsprosjektet «Albinobarna på Haydom»
Totalt Kr 36.775 har blitt overført til Albinobarna. 24.700.- fra Haydomkvelden og 12075.- fra Ungdomsforeninga. Det koster ca. 8000.- /mnd. å drifte senteret med husleie, mat og personell. Mye usikkerhet rundt
å leie. Det er derfor nå kjøpt en tomt og det bygges nytt Albinosenter ikke langt fra skolen.
Ungdomsgruppa ved Thor Anders
Det er ca. 28 ungdommer som benytter seg av tilbudet og er medlemmer.
I dette året har det vært 4 voksne på flere fredager pga. av mye uro i gruppa.
Etter nyttår i 2019 har det vært en bedring.
Styret består av: Thor Anders Puntervold, Jens Ørjan Dyrstad, Steinar Torgersen, Rita Bergely,
Kristian Lans Syvertsen og Marius Walvik.
Karoline Syvertsen, Elisa Ødegård og Kjell Håkon Aalvik går ut av styret i 2019
Økonomi: Kr 9000.- i overskudd. – kr. 36000.- på konto pr 1.1 19
Yngres ved Arnstein Syvertsen
Ledere: Arnstein Syvertsen, Reidar H Walvick, Arnt Otto Aanensen, Rita Bergely
Tore Dag Bøe slutter som kasserer. Arnstein Syvertsen overtar.
7-9 samlinger hver andre mandag i halvåret. Økonomi: Pr 1.1.19 28.241.- på konto.
Barneforeninga ved Bjørg Greipsland
Ledere: Åse Karin Aanensen, Brita Tobiassen, Liv Britt Jensen, Bjørg Greipsland, Lilli Ann var med i
vårhalvåret. Hilde kasserer.
Totalt 12 samlinger. På utlodningen 2 mai fikk de inn kr 20.000.- som ble sendt til prosjektet «Kompis» i
regi av Acta og Normisjon. Prosjektet støtter utdanning til barn i India og Bangladesh. Til høsten vil det
ikke være nok barn til å fortsette. Barneforeninga avsluttes/legges ned etter utlodninga i april.
Søndagsskolen ved Nina Bentsen
Ledere: Gunn Hilde Syvertsen, Nina Bentsen, Marianne Gauksås.
Søndagsskolen er nå samtidig med gudstjenestene, 5 i vår og 3 i høst.
I tillegg har de startet filmkvelder på noen mandager.
Søndagsskolen arrangerer også Julespillet og Juletrefest.
Økonomi: 1.1.19 – 36.278.-. Kollekt fra julegudstjenesten i 2018 var på kr. 5770.Damer på øya
Ledere: Reidun Berge Jentoft, Annlaug Berge, Monica Gundersen, Grete Toresen.
Det har vært holdt 11 samlinger med et gjennomsnitt på 10- 15 damer på møtene.
Strikkekafeen ved Anne Karin Jensen
Ledere: Anne Karin Jensen, Lillian Dyrstad.
Det har vært samling 1 gang /mnd. – totalt 8 samlinger.
Bønnetimen
Ansvarlig: Beate Rudaitiene mandager fra 0930-1030. Monica Gundersen onsdager fra 0800-0830
Kjell Gauksås
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NYTT FRA HISTORIELAGET
I denne utgaven av Skjernøyposten, ligger det med en innbetalingsgiro på medlemskontingenten til
Historielaget. Vi håper at mange ønsker å fortsette å være medlemmer, og vi ønsker nye medlemmer
hjertelig velkommen.
Historielagets store prosjekt – Skjernøyboka – nærmer seg slutten – boka er nå snart klar for salg – dette
kan du lese mer om i en egen artikkel i denne utgaven av Skjernøyposten.
Det vil også bli laget Skjernøy kalender for 2020.
Historielaget vil sammen med Skjernøy Vel arrangere Skjernøydagen den 3. august. Det vil bli nesten det
samme opplegget som i fjor. Dvs. ingen loppemarked, men salg fra stand og trillebårer. Det vil komme
mer opplysninger om dette både i info tavlene og i postkassen.
Det var litt nyheter fra Historielaget, i tillegg vil du finne referatet fra Historielagets årsmøte.
Gerd Jacobsen
Leder

Årsmøte Skjernøy historielag 21.mars 2019
20 personer inkl. de av styret som deltok. 2 personer til kom etter hvert.
Leder Gerd Jakobsen ønsket velkommen og ledet møtet.
Møteinnkallelse og saksliste godkjent.
Referent: Janne Ø. Knutsen.
Sigurd Dyrstad og Anne Karin Jenssen signerer referatet.
Gerd leste årsmeldingen:

6 styremøter holdt i 2018

Historielaget deltok på Skjernøydagen

Juletrefest holdt på Dyrstad skolehus

Det er foretatt løpende utgifter på skolehuset

Dugnad på Sundsveien foretatt med stort oppmøte

Høgevarden vedlikeholdes, Svein Berge og Terje Jørgensen har denne saken

Byantikvaren i Kristiansand har ansvaret. Historielaget ønsker bruksrett, dette avklares og evt.
avtales med Mandal (Lindesnes?) kommune. Signalmast lik den som stod der tidligere ønskes satt
opp, Svein og Terje undersøker kostnader, bl.a. seilmaker.
Det er også en drøm om å åpne bunkersene igjen, med evt. muligheter for bilder etc.

Alder eldre bygninger: Det vil bli et møte angående dette i 2019

Skjernøykalenderen 2019: 220 solgt. Viktig inntektskilde. Carl Erik Kilander og Tor Evert Bentsen
takkes for arbeidet de legger ned i den forbindelse.

Det er god fremdrift med Skjernøyboka, planlegges klar til salg i juli/august 2019.

Museum/lagringsplass ønskes. Skjernøy vel gir tillatelse til å bruke tomta utedassen står på, men
velet deltar ikke i arbeidet. Et forprosjekt pågår.
Årsmeldingen ble godkjent.
Det har vært forespørsel i fht. hjertestarter, men dette er velets oppgave. Historielaget må og skal ikke gå
inn i velets rolle.
Forts. side 14
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Regnskapet ble godkjent.
Beholdning pr. 31.12.18: Kr 204 569,33.
Budsjettet ble godkjent.
Valg:
Gerd er på valg – tar gjenvalg
Arnt Otto Aanensens er ikke på valg
Sigurd Aalvik er på valg – går ut
Arild Jenssen er ikke på valg
Tom Inge Dyrstad er på valg – tar gjenvalg
Jorund Lønn (vara) er på valg – tar gjenvalg
Terje Jørgensen er kasserer – på valg – tar gjenvalg
Kristian Valvik - ny
Helene Jenssen har vært revisor i flere år, Terje hører med henne om videre «jobb».
Eventuelt:
Kystverket merker leia fra Lindesnes til Kristiansand, og i den anledning må lykta på Madodden på
Dyrstad vekk. Den flyttes til Ryvingen.
Lykta på Spegelaksen skal heller ikke brukes mer, men den får stå – hvis noen vil vedlikeholde den. Taket
skal males hvitt – som det var før i tiden.
Trebåtmotorforeningen tar opp i kommende styremøte om de skal overta vedlikeholdet. Hvis de ikke kan/
vil, vil Historielaget overta vedlikeholdet.
Historielaget har fått forespørsel fra Mandal historielag om å øve litt politisk press i fht. bygdebok som
skal skrives. Den vil koste flere millioner, og Historielaget er lunkne til å blande seg inn i deres prosess.
Historielaget har nok med sin egen bok.
Sigurd Aalvik viste gamle bilder, flest maritime, og mange av båtene som var avbildet hadde forlist
utenfor øya. Flere av bildene vil bli å finne i boka. Han sendte også rundt en alen-stokk av eldre merke.

Olav Aalvik til minne
Olav døde 1. mai, 71 år, og ble gravlagt til et fullsatt Mandal kapell 14. mai. Han var den nest yngste av
Marie og Harald Aalviks fem barn, født og oppvokst i Valvik, hvor han bodde mesteparten av sitt liv.
Her bygde han sammen med sin kone Bodil hus, og etter hvert ble det en barneflokk på tre.
Han jobbet blant annet i industrien i Mandal og senere i oljeproduksjonen i Nordsjøen. Det var mens han
var i jobb i Nordsjøen at han ble rammet av alvorlig sykdom. Så ble det den ene store operasjonen etter
den andre, men med gode perioder inn i mellom. Sykdommen slapp imidlertid ikke taket, og fikk til slutt
overtaket. Den siste tiden ble svært vanskelig.
Olav var alltid positiv og hadde et lyst og optimistisk sinn og godt humør selv i de mange svært vanskelige perioder. Han var familiemann med stor interesse for barn og barnebarn. Og han var ivrig deltaker i
aktivitetene på kapellet.
Våre tanker går til hans trofaste støttespiller og hustru, Bodil, hans tre barn, barnebarn og øvrig familie.
Vi lyser fred over Olav Aalviks minne.
Evert Knutsen

De som fulgte Olav Aalvik til hans siste hvilested ga kr 10 000 til Skjernøy kapell.
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Simen Kjellin

Jeg treffer Simen etter flere år nærmest uten kontakt i anledning han er på Skjernøy igjen, han er
regelmessig innom sin barndoms øy, men sier han skulle ønske det ble anledning oftere.
Simen er 45 år og bor til daglig i Oslo, han har mye å gjøre og er i anledning kvinnedagen 8. mars i Mandal
for å presentere utstillingen “16 matematikere” og holde foredrag om den.
Tidligere jobbet Simen i IT-bransjen som prosjekt-leder og produktsjef innen utviklingen av digitale
brukerløsninger i blant annet NRK, Schibsted Media og Opera Software, men under nedskjæringer i den
siste jobben ble han gjort overflødig. I en alder av 40 var det lett å kjenne på en tomhet; «måtte jo ha noe å
gjøre» og halvannet år som jobbsøker i it bransjen, ble han muligens litt preget av en midtlivskrise og at
han som utdannet bibliotekar (kanskje litt påvirket av sin far ??) fra tidlig 20-årene ønsket seg tilbake til et
arbeide i den retning.
Simen har nylig skrevet bok på Cappelen Damm forlaget, boka kom ut 25.mars og
er en spenningsroman helst for ungdom mellom 9-14, men underholdende for flere
en dem. Boken handler om Jørgen, som bor i en av forstedene til Oslo sammen
med moren sin. Han liker å spille tv-spill og er ikke så veldig flink på skolen. Når
spillbutikkene i Oslo plutselig begynner å forsvinne og blir erstattet av lekebutikker
som bare selger merkelige leker bryr han seg egentlig ikke så mye. Før han
plutselig blir dratt inn i et farlig komplott og må kjempe for livet sitt.
Han har nylig levert inn manus på bok nummer to, og den er til utredning hos
forlaget, og en ny bok er under planlegging, for Simens del går planleggingen ut på
å lage mindre historier, milepæler på lapper, og ved hjelp av disse blir de satt i system og i riktig rekkefølge
og til slutt et manus som blir presentert for forlaget. Å slippe gjennom hos forlagene er en tidkrevende og
møysom prosess. «Jeg gruer meg som oftest på tilbakemeldingene» sier Simen «de er så direkte og brutale,
men glad jeg har slippet gjennom nåløyet med den første boka. Og er spent på veien videre».
Simen var i Mandal i forbindelse med jobben på Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo for å presentere
utstillingen 16 matematikere i anledning kvinnedagen 8. mars. Utstillingen setter fokus på at kvinner er
underrepresenterte i akademia. Spesielt innen matematikk der kun 16% av akademiske stillinger er besatt
av kvinner. Utstillingen viser portretter Simen har tatt av 16 kvinnelige matematikere tilknyttet
Universitetet i Oslo.
Simen driver også med foto i tillegg, og portrettene bak ham er egne bilder, han deltok med flere bilder på
Sørlandsutstillingen i fjor og til sommeren skal han delta på Kongsberg på Østlandsutstillingen.
Eivind
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CARL ERIKS HJØRNE

I mars fikk jeg tatt noen bilder av
denne lappugla, en sjelden fugl
på våre kanter. Denne uglearten
hekker hovedsakelig i Finnmark
og på indre Østlandet, og det kan
gå flere år mellom hver gang lappugle observeres her sør. Fuglen har et vingespenn på ca. 1,5 m, og det er
bare hubroen som er større blant uglene i Norge. Dette var en ett år gammel ungfugl (ennå ikke er gammel
nok til å hekke), og jeg var heldig som fikk tatt bilder av denne sjeldne gjesten fra nord.
Foto: Carl Erik Kilander
Vedr. jubileumsutgaven så var det Carl Erik som var fotografen bak det flotte forsidebildet, bildet av
nåværende redaksjon, samt bildene fra juletrefesten på Dyrstad skolehus. Red.

ET GLIMT FRA GUDSTJENESTEN 2. PÅSKEDAG
Gudstjenesten i kapellet 2. påskedag var godt besøkt. En god del hadde også fått med seg felles frokost før
selve gudstjenesten. Undertegnede var til stede med kamera for å ta et bilde til bruk i historieboka som
snart skal trykkes (se eget oppslag om boka i denne avis). Her er et bilde som ikke kommer i boka, men
som formidler et spesielt øyeblikk, der både prost Per Ragnar Haraldstad og gutten på gulvet viser
engasjement og glød på hver sin måte (og ingen av dem lot til å ta notis av den andre..).
Tekst og foto: Carl Erik Kilander
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Fullt av liv på låven12. mai
De har studert krabbe, hummer, reke, mus, tiger, blåveis, valmue, kniv og gaffel. Så har de tegnet, malt og
formet i leire hele vinteren. 130 flotte arbeider er flott montert og presentert i utstillingen. 10 elever i
alderen 9 og 15, på Mandal kulturskole avdeling Skjernøy, har god grunn til å være stolt over resultatet.
Det står saft, kaffi og kake på det gule bordet, noen småbord og stoler i kroken der Farestadveien smalner
skikkelig inn, rett utenfor gården på Ytre Farestad. Anledningen er at årets utstilling åpner. Det starter med
litt musikk og et møte med store kulltegninger av knivhalser og sylspisse gafler. Lokalet fylles av spente
barn og forventningsfulle foreldre, besteforeldre og andre nysgjerrige. Så leser fire av barna hver sin del av
historien om musa Fredrik som samler på lys, farger og fine bilder, flott illustrert med uttrykksfulle
kollagebilder i skråtaket.
Utstillingen er i Randi og Bjørns låve, der også den ukentlige tegne- og maleundervisningen foregår.
Utstillingen vil stå til ut juli. Kan sees ved å kontakte Randi
Bjørn Vikøyr
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Skjernøy Barnetrim
25. mars var første trening for nyetablerte Skjernøy Barnetrim. Dette er et gratis tilbud for barn i alderen tre
til seks år. Det ble sendt ut informasjon en liten stund før oppstart, og det resulterte i 9 påmeldte barn.
Hver mandag ettermiddag har vi musikk og barneleker, som "haien kommer", "lobbetikken", "rødt lys" o.l.
Vi har hatt det kjempegøy denne våren, og fortsetter til høsten!
Mariell

Fra v.: Jonas Irslinger, Jakob Irslinger, Elander Dyrstad, Elias Dyrstad Johannesen, Even Christensen
Birkemo, Thea Danell Dyrstad, Noah Christensen Birkemo. (Andreas Aalvik og Frida Jenssen var ikke til
stede da bildet ble tatt).
Foto: Mariell C. Birkemo
Vi avslutter alltid økta med en god gammeldags
uttøyning.
Fra v.: Elander Dyrstad, Jens Ørjan Dyrstad,
Jakob Irslinger, Jonas Irslinger, Cecilie Irslinger,
Thea Dyrstad, Even C. Birkemo, Mariell C. Birkemo,
Noah C. Birkemo. Med ryggen til fra v.: Elias D.
Johannesen, Bård Johannesen.
Foto: Siren Salthaug Dyrstad

18

Dugnad på lekeplass og fotballbanen
Så var det tid for at lekeplassen også fikk litt stell og vedlikehold i år. Det har ikke vært gjort så mye arbeid
der de siste årene, og nå var det på tide og ta tak i noe av det. Tror alle fastboende, feriegjester og
besøkende her på Skjernøy setter stor pris på området i Tjusdalsbukta, og at det er en viktig møteplass for
barn og unge. Vi i dugnadsgruppa la en plan på hva som var nødvendig å utføre av arbeid og kalte inn til
dugnad gjennom Skjernøyfolket på Facebook. Vi satte av tre ettermiddager og kvelder for å gjennomføre
dugnaden. Vi har malt toalettet utvendig, sveist port, revet rampa, malt sittebenkene, klippet hekk, malt
smijerns- gjerdet, malt gjerdestolper, fikset på lekeapparater og fikset nettet.
Vi har søkt kommunen om støtte, og fikk innvilget kr 23 000,- til oppgraderingen, pluss at vi fikk to
sittegrupper med bord og benker.
Fremdeles gjenstår litt arbeid, skrelle av gresset som gror inne på lekeplassen med gravemaskin, og fylle på
mer sand. Dette skal utføres i løpet av høsten.
Vi i dugnadsgruppa håper at området skal fortsette å være en møteplass for barn og unge til lek og spill.
La oss for fremtiden stå sammen i dugnad for at området vedlikeholdes slik at de unge kan fortsette å være
der og ha det som et «grønt» fristed.
Vi ønsker å takke hver enkelt som deltok på dugnaden og la ned en stor innsats for at vi skulle komme i
mål. Ingen nevnt ingen glemt. TUSEN TAKK! Og tusen takk til Mandal kommune for økonomisk støtte.
Mvh Dugnadsgruppa Jens Reidar Jenssen, Atle Bongsted, Erik Bentsen, Jan Ludvik og Ingrid Ilebekk

Jan Ludvik, Pauline og Ludvik Ilebekk,
Annette og Emil Bongsted, Kristina
Jenssen, Leon Pariggi, Mikal Gabrielsen
og Fabien Pariggi

Cathrine Loland, Atle og Emil Bongsted, Terje
Jørgensen, Jens Reidar Jenssen, Leon Pariggi
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Bautasteiner

Denne steinen står på Dyrstad

Denne steinen («navnesteinen») står også på Dyrstad

Denne steinen står på Kuløy på Smøla

En dag vi var på tur utover mot Madodden ble vi
oppmerksomme på en bautastein vi ikke hadde sett
før. Den på bildet øverst til venstre. Fikk da
assosiasjoner til Kulisteinen på Smøla, hvor de som
meislet den var så lure at de skrev på den med sine
runer. På den står: Þórir ok Hallvarðr reistu stein
þansi ept***** Twelf vintr hafði kristendómr um rétt
i Nóregi. Tore og Halvard reiste denne steinen etter
*****… Tolv vintre hadde kristendommen bedret
(ting) i Norge… Det er første gang landets navn er
nevnt, og steinen kalles Norges «dåpsattest». Den ble
funnet i ei låvebru som ble revet, og originalen står
på Vitenskapsmuseet i Trondheim, mens kopi står på
gården på Kuløy der den ble funnet. Toppen var
kappet av, så den har nok også vært smalere oppover.
Den er 1,90 m høy.
Er steinene på Dyrstad også minnesmerker etter noen
som døde? Begge står/har stått på en høyde—hvor de
døde ofte ble gravlagt i eldre tider.
Vi vil aldri få svar på det, men man kan jo bare undre
seg over hvorfor noen ellers skulle hugge til og
plassere flotte bautasteiner på høyder rundt omkring.
Kanskje disse steinene er enda eldre enn den på Smøla, siden de er litt grovere hugd og ikke «skrevet»
på—? De to her er lysere, kanskje steinen er av en annen bergart og verre å «skrive» på?
Steinene gir mange fler spørsmål enn svar, så alle forslag til hva og hvorfor vil alltid kun være gjetninger.
Men spennende og interessant er det.
Janne
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Opprydding i naturen
Den årlige ryddedagen ble på Skjernøy avviklet 23.april.
Undertegnede gikk runden langs veien fra Skjernøybroa til Øvre Berge.
Aldri har det vært så lite plast og annen søppel langs veien, veldig bra!
Det negative var at på strekningen fant jeg 3 stk. svarte hundeposer. Det er jo litt skremmende at
enkelte personer bre slipper disse posene hvor det måtte passe, i stedet for å ta dem med hjem i søppeldunken hvo de hører hjemme.
Slike plastposer finner man dessverre ofte på turstiene f.eks. rundt Rossnes, og på Sundsveien.
Det var kanskje bedre før, når folk tok hunden bort fra løypa/veien når den skulle gjøre sitt fornødne.
Plastposene blir liggende i naturen, de råtner ikke opp.
På ryddedagen la jeg også merke til at konteineren som var
satt opp i Skjernøysund ikke ble brukt av andre enn meg.
Forøvrig var det ikke medbragt/vedlagt? søppelsekker til
rydding i f.eks. Kirkevika. Dette er vel en oppgave for
Skjernøy vel å sørge for bedre organisering neste år.
Knut B. Knutsen

NÅR FÅR VI GANG-/SYKKELVEI TIL STRØMSVIKA, TIL TREGDE,
TIL SKJERNØY?
Det ble arrangert åpent årsmøte i Syklistenes landsforening, avd. Mandal i bystyresalen i Mandal 2.april
2019, for å klargjøre disse spørsmål.
Møtet ble ledet av Eva Saanum, og det var et imponerende «panel» med samferdselssjef i Vest-Agder,
Vidar Ose, i spissen av dem som var samlet for å orientere og svare på de ovennevnte spørsmål.
Fra Mandal deltok ordfører Alf-Erik Andersen og planutvalgleder John Kittelstad.
Det var stort fremmøte, og alle hadde anledning til å stille spørsmål. Fra Skjernøy deltok åtte pensjonister,
men dessverre ingen fra Skjernøy vel, og heller ingen småbarnsforeldre. Tregde/Omland-området var
derimot svært godt representert i alle aldersklasser.
Det kom fram at det var mulig at arbeidet med sykkelveien fra Doneheikrysset til Strømsvika kunne
komme i gang allerede før sommerferien, og skulle være ferdig i 3.kvartal 2020. Når arbeidet kommer i
gang vil det bli vurdert med omkjøring via Doneheia.
Når dette prosjektet er fullført, er det sykkelvei til Tregde som er prioritert, så da spørs det hvor mye penger
som er igjen. Personer fra Kige, Omland og Tregde har vært veldig engasjert, og de fortjener nå virkelig en
sykkelvei.
Går vi tilbake noen år i tid ble det på allmøte på Skjernøy kapell 3.juni 2004 vedtatt følgende vedrørende
veistandard/gangvei på Skjernøy, og det ble protokollført i Skjernøyplanen, som er en del av kommuneplanen:
Sitat:
«Det må på sikt planlegges utbedring av veistandarden. Da det er et ønske om å skille biler og myke
trafikanter fra hverandre, bør gang- og/eller sykkelsti mellom Skjernøysund – Farestad – Dyrstad bygges
innen 2010. Dersom tiltak ikke er ivaretatt innen fristen bør videre utbygging vurderes av årsmøte i
Skjernøy vel.»
Sitat slutt.
Følgelig kan det se ut som at sykkelvei til Skjernøy fremdeles ligger noen år fremover i tid.
Det er allerede mange år og mange nye hus/hytter siden 2010. Har Skjernøy vel noen tanker om å engasjere
seg i saken for om mulig å fremskynde prosessen for å få sykkelvei til Skjernøy?
Knut B. og Janne Ø. Knutsen
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SMÅNYTT
Rolf Christian Aalvik søkte Agder energi om å få fjerne
en bardun på lysmasta da den ville komme i veien for
den nye strandvegen. Greit nok, de stilte med biler og
folk og fjernet den gamle bardunen. Å sette ny bardun
løste de på en glimrende måte. I stedet for én ble det
lagt to vaiere fra stolpen, som gikk videre gjennom en
andre stolpe og videre til en tredje stolpe før vaierne ble
festet i fjellet. Denne stolpen har ca. 40 kabler og
ledninger + de to vaiere som ble satt opp nå. Utsikten
for Valvikfolk er veldig dårlig fra før, og nå ser vi inn
på to ekstra vaiere. Vi venter nå på at vi får alt sammen
i hodet. Når snøen laver ned er det ganske mange ekstra
kilo som legger seg på kablene.
Agder energi sparte mye penger på dette, men utsikten
til Valvikfolket er det verre med. Som bildet viser er
det kanskje plass til enda flere kabler, men hele stolpen
står og "dirrer" ved passe vindforhold.
Tekst og bilde: Sigurd Aalvik

RYVINGEN FYR UNDER
RESTAURERING
Ja, ser man ut mot Ryvingen fyr i disse dager
ser vi ingen sveip som fyller horisonten. Lyktehuset er tildekket. Kystverket Sør-Øst er der
ute og restaurer lykta og tårnet. Beskjeden er
at situasjonen vil være slik i en 2 måneders
tid. Eller frem til juli måned. Tårnet er da
selvfølgelig stengt for besøkende.
Men fyrboligen er åpen for besøkende. Så det
er bare å komme og oppleve fyrlivet!

Tekst og bilde: Rita T. Dyrstad

Hjort på Skjernøy
Det ble observert 3 hjort på øya den 13.mai, det var
Endre Haven Hægeland som på sin moped så de på
Stølen i vestenden av kjødna, og de sto fortsatt på jordet
da flere kom til og bekreftet observasjonen. Det var ei
«kyr» og to kalver fra i
fjor. Det er siden også
blitt observert hjort på
Berge.

Bilde: Heidi Berge

Bilde: Åse-Karin Aanensen
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Skjernøyløpet 2019
«Det hadde vært gull om lobbene også ble med» sier en av de frivillige som er med å arrangere løpet. Det
er bare å ta ham på ordet og legge seg i trening ☺ Løpet blir i slutten av juli, nærmere dato kommer.
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BILDER FRA SVUNNEN TID

Arbeidsstua anno 1998 ….
Her ser dere en blid og god
gjeng som gikk på Skjernøys
arbeidsstue i 1998. Arbeidsstua,
som det ble kalt, var et sted
hvor barn under skolealder
samlet seg en gang i uka på
Kvisten på Grendehuset.
Mødrene på øya hadde ansvaret
for barna og tilrettelegging for
aktivitet på omgang. Et veldig
bra tiltak for de barna som ikke
var i barnehage.

Bak fra venstre ser vi Marius Valvik, Pernille Herstad Adriaenssens, Åslaug Ullestad Vikøyr,
Rebekka Syvertsen, John Olav Knutsen.

Foran fra venstre: Erlend Gauksås, Kristian Lans Syvertsen, Gunn Charlotte Amundsen,
Vetle Abrahamsen og Tor Olav Gauksås.
Skoleklasse 1964-Skjernøy skole. Skjernøy skole ble nedlagt i 1967

Øverst fra venstre: Wenke Christensen, Rita T. Dyrstad, lærer Per Kjell Larsen, Kathe Jacobsen,
Terje Larsen, Øyvind Abrahamsen, Jan Øystein Dyrstad.
Sittende på huk foran: Salve Ljosland, Per Herstad, Steinar Pedersen.
Fotografiene er fra Skjernøy historielag sin samling.
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VI BLAR I ARKIVET
Skjernøyposten nr.2 våren 1969
BREV FRA BROOKLYN.
Hører dere skal begynne en Skjernøy-avis, ja det høres godt ut. Her i New York går den ene avis etter den
annen ut av funksjon, så det er godt at noen kan begynne en ny. Det er en hel stund siden vi har hatt
Skjernøy-stevne i Brooklyn. Vi blir visst gamle, og mangler tiltak. Det første stevnet vi var med på var i
1938, og vi har jo hatt dem av og til siden. De første gangene var det ganske mange av utflytterfolket med
sine familier. Nu tynnes det jo i rekkene, og ingen nye kommer over. Men dere har det så godt der hjemme på øen, så bare vær der, så kommer vi heller hjem og hilser på dere en gang imellom, og dere er hjertelig velkommen på besøk her over til oss. Vi føler oss sterkt knyttet til både folket og øen. Og hvem kan
beskrive de følelser man får, især første turen hjem etter noen års fravær. Jeg glemmer aldri den fine
junimorgen i 1936, da jeg var kommet til Mandal, og vekket opp Selmer Knutsen, og spurte om jeg kunne
låne motorbåten hans. Og den turen hjem sammen med min søster Gudrun, som møtte meg i Kristiansand,
glemmer jeg aldri. Stille og solskinn over Klevefjorden, gjennom Nordfjorden og inn Rosnesvågen.
I Kopperholmsundet møtte vi far og Jakob som skulle ut og trekke teiner og se til laksegarnene. Så var det
hjem og få en kopp kaffe og hjembakt brød, jeg hadde skrevet til Gudrun om hun ville bake. Da jeg hadde
fått kaffen, tok jeg min motorbåt «Ormen Lange», og gikk ut til Rullefjellene og Hammeren og fikk 2
laks, før min far og Jakob kom tilbake fra Odd. Jeg ventet på dem ved Kollaskjær, og spurte: «har dere
fått noe laks», «nei, men du har fått», sa de, de så dem i båten.
Festlig er det også å kunne
hoppe på de samme steinene,
og opp og ned av bakker. Og
gildt er det å møte gamle
venner igjen, både yngre og
eldre, og så komme på det
«velsignede Kapellet» som
Mathilde Hansen så treffende
kalte det.
Vi fikk en god arv med oss
hjemmefra, både fra hjem,
skole og kirke, og vi takker
ofte Gud for det.
Ja, i dag har vi fått en ny
president. Vi har fulgt godt
med på TV. Vi vet at det er
mange ting her som er galt og
må rettes på, og kan gi grunn
til frykt for fremtiden. Jeg må
allikevel si at hva vi så og hørte var oppmuntrende, og gav nytt håp. Det var fem menn fra forskjellige
kirkesamfunn, blant dem Billy Graham, som sendte opp inntrengende bønner for den nye presidenten, og
for landet, ja for verden. Og når Nixon la sin hånd på 2 bibler og gav sitt løfte, er jeg sikker på at han også
vil be om Guds hjelp til den ansvarsfulle stillingen han har fått.
«God willing» så vil vi være på dekket av «Bergensfjord» i mai og skue etter «du skjønne du kliprige ø».
Til lykke med Skjernøyposten.
Hjertelig hilsen Therese og Syvert Syvertsen-Brooklyn 20.januar 1969

VET DU AT
det er bare 3 menn og en kvinne som seiler til sjøs nå. Og det er skipper Olaf Knutsen Stjernesund, hans
sønn Knut Bernhard som er styrmann, og skipper Torgeir Berge, Ytre Farestad. Og vet du hvem som er
det kvinnelige innslaget på blåmyra, jo det er Agnes Gundersen, Berge, som reiste ut i høst.
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Mosjon for smilebåndet

I magen

Bilen

- Mamma, hvorfor er magen din så stor?
- Det er fordi jeg har en baby inni der.
- Hvem har gitt deg den da?
- Det har pappa gjort.
Piken løper inn i stuen til sin far og spør:
- Er det sant at du har gitt mamma en baby?
- Ja, det er sant.
- Er du klar over at hun har spist den?

De fleste ungdommer med ferskt førerkort ønsker
vanligvis å få seg sitt eget kjøretøy så snart som
mulig, men den økonomiske evnen kan det være
smått med.
Sånn var det med Ola også. Det eneste han hadde
råd til, var en temmelig skrøpelig doning fra nittitallet. Derfor ble han synlig nervøs da han en dag
ble stoppet i en teknisk kontroll.
Politimannen gikk gjennom bilen med ”lusekam”,
og noterte flittig på mangellappen. Særlig ille var
det da han løftet opp gulvmatta på passasjersiden og
fant et stort hull, tvers gjennom gulvet.
- Hva er dette? Spurte han strengt.
- Jeg er ikke sikker, men vil anta at det er E-6.

SMÅNYTT

Gjøken ble hørt på Farestad 12. mai.

Rydding av plastavfall.
Det har vært flere og store innsamlingsprosjekter for å samle inn plast
og annet skrot langs kysten. De som har ryddet på Stusøy har gjort en
svært god jobb, så nå er nesten all plast borte.

Noen av de siste vårtegnene
er terna og gjøkens ankomst.
Den førstnevnte drøyde lenge
i år, og kanskje noen har sett
den tidligere. Men på
Nordfjorden meldte den sin
ankomst først 15. mai. Senere
i mai har det vært opp til fire
stykker i flokk og nokså
jevnlige besøk, så en kan i
hvert fall håpe at bestanden
er i oppgang.

Nå er det bare å håpe at de mange aksjonene som har pågått og pågår,
resulterer i en holdningsendring nå det gjelder å bruke havet som
søppelkasse.

Brygga på Færøy.
På Færøy har brygga fått seg en alvorlig trøkk, så nå står bare en
snau halvdel igjen. Det er sannsynligvis uværet Knud, som har
vært mester for dette.

Vi håper inderlig at brygga blir utbedret, da den er svært mye
brukt gjennom hele sommeren.
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Kåseri fra "Lobbefesten" 9.november 1998 Skrevet av Magnhild Brovig (Magnhilds
kåseri nr. 2)
"Ja, nå er det igjen tid for å oppsummere øyas viderverdigheter i året som er gått. Et år med mange viderverdigheter. Især på Farestad. Der har de vært gjennom tidenes største forandring, for ettersom jeg har forstått veit folk mest ikke hvor de er henne. Jord og steiner flytta rundt på så noe av Ytre Farestad er nå havna
på Nedre Farestad og noe av Nedre Farestad ligger nå på Ytre Farestad. Dette kan jammen skape problemer. Hvor skal de sette potetsan henne til våren? Og hvor skal kjøkkenhaven ligge henne? En kan jo ikke
bare begynne å dyrke andres jord sånn uten videre? Dette vil nok skape stor splid både til våren og i de
seinere generasjoner. Så når sant skal sies så kom det mye dritt ut av den kloakken! Men når det er sagt så
kan jeg ikke forstå meg på den nye skiltinga her ute. Det er greit nok at myndighetan har satt ned fartsgrensa for bil til 40 km/t, mens det på sykkelstien fra Birgit og Guttorm og utover kan en kjøre i 50 km/t.
Jeg forstår ikke åffer de trenger å ha sånn en hast på sykkel på den lille beden, men det er vel for å komme
fort nok vekk fra den farlige Kjosdalsbukta med gyngeis som ikke er der lenger.
Det er rart at de skal ta fra oss alle minnan fra gamle dager. Det er vel ikke lenge før de går laus på Helligdalen også, selv om den er aldri så hellig. Og nå skal de jammen lage plen ved Madsesbekken. Det har til
og med fått myndighetans velsignelse. Der som det var så koselig. Med lyng og einerbærbusker og greier.
Og så ødelegge de alt med å lage plen. Er det rart hyttefolk blir forbanna. Nå kan jo folk komme der med
pikknikkorva si, å slå seg ned rett forran nesa på hytteeieren. Noe så frekt! Heldigvis har de vann og do
innlagt på hytta så de slipper å gå ut og se på ødeleggelsan av naturen. Tenk å gå til motanmeldelse på
grunn av at folk vil ha det litt komfortabelt når de har ferie. Kan det være misunnelse tro på grunn av at de
er tvangskobla til den nye kloakken? Æ vil spy av mindre.
Og den veien til Valvika. Den blir de visst aldri ferdige med selv om den er ferdig for lenge siden. Nå har
jeg hørt at den er til salgs forresten. Sammen med hytta og nesten halve Valvika. Da blir vel bare stien
ligganse der, for den nye eieren kan jo ikke noe for at det ligger en ulovlig vei på eiendommen, så han får
nok den på kjøpet. Og så går det vel alt over i historien som det meste har gjort før.
Her på Dyrstad er det noe annet. Der er byggetillatelsene i orden. Men det er verre med bygginga. Vel er de
kommet et stykke med brygga og den ser ut til å bli riktig så fin, men det blir jo aldri ferdig. Det ligger en
svær steinrøys igjen og skjemmer den ellers så idylliske Dyrstadstranda. De sier det skal bygges sjøbuer
også der, men nå har de holdt på i møe over ett år og det er enda ikke kommet opp ei planke. Nei, det går
ikke fort på den siden av øya. Og så har de planer om å bygge hus rett bak sjøbuan. Nå er de visst blitt så
dovne i Dyrstadheia at de synes veien blir for lang til stranda. Tenk å bygge på den forblåste heia. De tenke
ikke mye på når sydvesten setter inn for fullt. De kommer til å blåse av – det gjør de. Men dei om det,
forresten. Det er jo forresten fint å sette der ved vinduet og se utover Vågskjeften og skrive historiebøker
om folk og sauer i gamle dager.

Ja, historiebøker ja. Nå har mi jo fått nytt leksikon på øya, og det er en velsignelse. Den kan være nyttig å
slå opp i når mi skal finne ut å gamle de forskjellige folkan her ute er. Og da snakker jeg om de gamle. For
de unge er ikke med i tellinga denne ganga. Det kan forenkle mang en diskusjon på kvinneforeninga og
ellers i kaffislabberas rundt om på øya. Nå har jo alle oppslagsverket å gå etter. Mi har også fått Norges
sydligste kafé på øya. Som alle nok vet har den bare åpent hver 14 dag, men det er jo en begynnelse. En
skal jo begynne i det små og gabe over for mye. Neste år blir det kanskje en gang i uke. Også kan det jo
balle på seg etter hvert. En vakker dag blir det vel søkt om skjenkebevilling og så har mi det gåans.. De sier
at en ikke kan stanse drikkinga, men et sted må vel grensen gå. Må får bare håpe de veid å de gjør.
Og når de nå skal til å omkalfatre på det koselige gamle grendehuset for hundretusenvis av penger går vel
kapellet heilt i glemmeboka? En kan jo ikke vente at den lille befolkninga på øya har får til å holde to så
kostbare hus på ei gang. Noe må det gå utover. Det hadde jo vært greit om mi kunne hatt de årlige lobbefestan på Grendehuset, men det blir vel så dyrt å leie at mi må vel fly til Marinaen okke som. Og så blir det
vel alkoholfritt som alt ant på øya. Men kanskje hvis vi hadde en bitte, bitte liten andakt først. Kanskje vi
da kunne få en bitte, bitte liten ein til kaffen? Ja, bare sånn for selskaps skyld naturligvis. Ja, det er jo von i
hengande snøre ho sa jenta.
Ja, så var det brua da. Hva i huleste skal mi gjøre med den? Så glade å frie vi følte oss for over 30 år tilbake
da mi kunne komme oss tørrskodd til byen. Æ trodde mi hadde fått ei bru som skulle vare til evig tid, men
den gang ei. Nå råtner den bort. Rett og slett råtner. Hører dere det? Æ synes å høre sementen plopse i
sundet hver gang æ kjører over.
Forts. side 28
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Og for å skrømme oss bort fra byen skriver Lindesnes med krigsoverskrifter at brua smuldrer vekk.
Æ hører faktisk her æ står at sand og stein renner ut mest som et timeglass. Skal mi finne oss i det, skal mi
bare gå her å vente til krigsoverskriftan igjen står i Lindesnes med; Skjernøybrua – en saga blott. Da må mi
igjen begynne med innavl og mottoet at våres gude skal ha våres jente.
Godt at vi har fått inn noe friskt blod fra Holum på disse åran. Forresten har Holum fått noe tilbake fra øya
også. En kan vel ikke si det er så friskt blod akkurat, men for tida bor det 6 av våre forfedre og formødre på
Bygdeheimen. Så man kan jo si at det er en byttehandel selv om formeringsutviklinga er lik null. Ja, den
veien skal vi jo alle når den tid kommer.
Men først skal mi gjøre unna denne festen og komme oss hjem. Og i morgen skal mi pleie haueverken og
tenke over om mi gjorde noe galt eller dumma oss ut. Men det har mi nok ikke gjort.
Mi er jo fra Skjernøya"!
Sjeldne fugler på Farestad

"En legende mønstret av"

Vi har fått tilsendt et utklipp fra RS-Magasinet
med dette bildet og tekst: "Skipsfører Thor Hugo
Johansen (t.h.) har reddet liv langs kysten vår i 46
år, og stod ved roret da redningsskøyta "Ægir"
forliste under en redningsaksjon høsten 2016.
I oktober mønstret han av for aller siste gang, som
fast ansatt skipper på en redningsskøyte. Roret på
RS "Kaptein Skaugen" i Farsund overlates nå til
skipsfører Jarl Pedersen (t.v.).
Vi takker Thor Hugo for en strålende innsats"!

Bønn fra kasserer:
Etter at vi ble nødt til å gå over til
nettbank, er det noen endringer. Vi får
ikke lenger oversikt over alle som sender
oss giro—dvs. at (de fleste) navnene
kommer opp på kontoutskriften, men ikke
adressene! Så min bønn er derfor: Når du
endrer adresse: Vær så snill å send oss
beskjed, da det er et storarbeid for meg å
sjekke alle innbetalinger mot riktig adresse, og dumt å få Skjernøyposten i retur
med feil adresse...
Mvh Janne—kasserer

Etter tips har vi i Skjernøyposten fått med oss at det var
observert sjeldne fugler på
Farestad 26.april. Tok kontakt
med Grete Kristiansen som var
"vert" for de sjeldne fuglene.
Så vidt vi forstår dreide det seg
om Svartrødstjert og Gulirisk.
Foto: Ole Aa. Brattfjord Den sistnevnte er visstnok den
mest sjeldne av dem. Grete forteller at det var et ektepar
som gikk forbi på veien hos henne og som først fikk
øye på at det foregikk noe spesielt på hennes fuglebrett.
Hun ante ingenting og synes først det var litt merkelig
at det satt noen med kameralinsene rettet rett mot henne
når hun skulle ut en tur… De observante turgåerne
varslet miljøet og bakken opp mot huset til Leif Jenssen
ble plutselig et yndet sted å sitte med store kamera med
tilhørende linser. Dette har vi lite greie på, men har lest
noe på nettet om disse fuglene. Gulirisk er en fugl i
finkefamilien og er en liten fugl – veier 11-13 gram!
Ifølge Store Norske Leksikon er det kun sett Gulirisk 31
ganger i Norge pr. 2002.. (fant ikke noe nyere) Det sier
i alle fall litt om at dette er ganske sjeldent. Svartrødstjerten er en fugl i trostefamilien og er også relativt
sjelden, men observeres årlig i Oslo sentrum hvor den
hekker på tak og vegger i høye bygninger. Ole Aa

Brattfjord i den lokale fugleforeningen i Mandal
ble kontaktet, og vi har fått tilsendt dette bildet av
Gulirisken.
Vi ønsker alle våre abonnenter en fantastisk fin sommer, selv
om det ser ut for at den lar vente på seg, og så høres vi til
høsten.
Har du noe du vil dele med oss, så er adressen
redaksjon@skjernoyposten.no.

GOD SOMMER!
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