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. Bildet e r tatt av "Fædrelandsvennen " fra moloen på Dyrstad om 
kvelden, og viSer bå ten sam l igger ved bryggen til Jan Øystein 
Dyrstad. Båten skulle være turistbå t for Manda l neste sommer og 
var leid fTIl et firma på Vestlandet. I bakgrunnen ser v i styrehuset 
på "Merceno" . 
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Første s ide i "Lindesnes" : Ni smuglere ble tatt i s muglerbåt i 
Dyrs t advågen. Ni personer , ? menn og 2 kvinner ble søndag kveld 
l. sept . arres te r t av poletie t og tollvesen i Dyrstadvågen . ref. 

Det var ved 2 0 - tiden at beboerne på Dy rstad så en 40' stor taxibåt 
som bar navnet " Fregatten" komme inn til brygga og fortøye. 
3 mann gikk opp i "nærmeste hus for å låne tel efon og ringte etter 
drosje og annen foY'bindelse i Man dal,. da sa at det var noe galt 
med motoren ombord og måtte ha h jelp til å repare re den, de sa at 
de kom fra Danmark og hadde søkt nødhavn her. Drosjeb i len kom og to 
mann gikk med den til byen, og alt så stille og rolig ut. Men så ved 
22 -tiden om kvelden kom plutselig politibilen og et par andre biler 
med s ivilkledde politi og tollere , pluss at 2 båter med politi k om 
inn vågen og omringet båten , så t ngen had de sjangs t il å stikke av, 
a lle ble arrestert. Det viste s~ da at d et var en smuglerbåt som 
kom fra Danmark og hadde 3 50 flasker vin a v forskjel lige merker orrl
bord, pluss en del kj ø ttvarer. Etter hve rt ble d et nokså folksomt 
nede på brygga , a l le var selvsagt nyskjerri g e, og da alle smuglern e 
hadde kommet ve] avsted i "svartemarja", begynte tollerne og losse 
alle alle smuglerva rene over i biler på land , de korn også med hund 
for å lete etter narkoti ka ombo rd og på land , men det ble ikke fun 
ne t noe av dette slag et. 
Det at smuglerne ble tatt s å raskt, viste seg at tollerne i Norge 
hadde få tt tips fra Danmark at en b åt var over med smuglergods . 
Det resulterte i at 2 båter lå og ventet på "Fregatt en" ved Fore
boene og Oddefjorden , og da de fikk øye på smuglerbåten forsøkte de 
å innhente den , men smug lerbåten gjorde 18 knop, samtldig som den 
kjørte gjennom smale og grunne sund, bla nd t annet Indre Oddsund, 
slik at polit ibåten ikke tok sjans en å fø l ge etter . 
n.en ble også sett av betjeninge n på Rv'vingen : . r da e sckte ød 
havn i Dyrstadvågen . Så da politi og tollere slo til både fra sjø og 
land, var det mest som å komme rett inn i løvens gap, da de kom inn 
Våkskjeften på Dyrstad. 
Dette er så vidt vi vet første gang at smuglere er tatt på Skjernøya , 
men v i har hø rt rykter om at det har vært noe før, som har sluppet 
y.nna . Ingen a v de a rreste rte hadde tilknytnin g til Skjernøy . 

- -- .... -~-
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så da må de bare fiske og hive 
den ut igjen og håpe på at en 
stor en kan bite på. Enkelte da -
ger er d~t stor makrell å få, 
opp til 20 00 kg. som beste . res
ultat, men også for dem er årets 
makrellfiske dårlig. Noen dager 
kjører de 5 timer til ruJlVS og . 
komm8 r i nn uten å ha fått stor 
makrell i det hele tatt. 
Den eneste trøsten er at med så 
mye små makrell, kan det kanskje 
bli rekordfiske om 2-3 år. 
Ellers ble det t a tt noe laks og 
svele også i år , både på øst og 
vestsiden av øya. Det ble fisket 
ved Oddeknobben , Fiskodden ved 
Ryvingen, nordenpå Færøy og ved 
Hjelmen og kan ~ende er Odde
knobben den g jeveste av de plas
sene. Det var særlig et par uker 
i begynnelsen av juli a t det var 

I i t t 
fiskepcat ~. ____ eR d-el_ U~å.._trekk ut-.e-n~:ec:=--=--~-~--=., 

her, men den dårlige sommeren 

: ~ i beste makrell-tida, nå r 
skrives, og det mangler ikke 
rell , men det mangler på 

~-se ning . Det er store mengder 
. : ~ og kult, det vil si makrell 
5 det går mer enn 3 stk . pr . 
'g. og den er ikke til å få 
o gt . Et t unntak er at den kan 

_e tes i nots teng noen dager, 
- i de har bruk for den . Men det 
_r nesten umuli g å få tauet den 
:~ t il land og en masse dør un
-er tauingen , og nå r den er kom-
e opp i notstenge t ta r måkene 

sin del , så en må regne med et 
svinn på minst 50%. Da blir 
det ikke mye netto igj en, så for 
notbåtene er årets makrellfiske 
det skraleste på mange år . 
Også dorgerne har sto re proble
mer med al l s måfisken . No en dag
er er ~et nesten ba re småmakrell 

ød ela nok mye av dette fisket . 

Ellers er det fisket en god del 
ål i sommer . Det ser ut som 
flere og flere legger seg etter 
den . De som har fisket i flere 
år får stadig flere ruser og 
b~talingen er god , over 30 kr. 
pr. kg . for stor ål . 
Ellers er det en masse småsei . ' hV1S en kan kalle den det. Den 
er så små at en må nesten si 
det er stor mort, og den er~ ik
ke salgsvare. Men om 2-3 år kan 
det kanskje ble rekordfiske og
s å med sei . For etter de magre 
år kommer alltid de gode årene 
igjen. Tvi, tvi .. 
El lers er det jo hummerfisket 
som nærmer seg raskt nå. Fo r
ventningene er vel ikke så over
vettes store, men flere har lag
et en del av de store teinene 
og regner med å få noen av de 
r :ktig store krabatene, så nå 
får vi bare håpe og se. ---



-

- 4 -

Atter en gang står h øst en f nr 
døren, a tter en gang går det mot 
vint9-l='.~_~ 

I sommer har vi hatt de to tu
ren e i ungdomsforen ingens regi. 
En båttur til ÅS i Harkmark, en 
søndags ettermiddag i juni. 
Dan dagen var det kuling av 
nord-vest, så mange valgte hel
ler å ta bilen. Men det var fint 
og lunt på ÅS og det var møtt 
fram en hel del mennesker også. 
Kristian Ånensen holdt andakt 
og det var lagt opp til rebus
løp for store og små . 
Fisketuren denne gangen gikk 
til Sandøy og den gikk av sta
belen første halvdel av juli. 
Det var en fredagskveld og vær
et var fullt ut brukbart, ja 
det var ganske fint. Til tross 
for ferietid var oppslutningen 
god . Og som tradis j onel t var 
det prost Stensager som var med 
og holdt andakten. . 
Programmet for høsten e r i fe I~ 
med ~ b l i satt opp, og saml i ngs
festen for ungdomsforeningen 
blir søndag 15. september. 
Ungdomsgruppa begynte fredag 
23 . august . 
Det vil også i h øst ble holdt 
kveldsbibelkurs, i å r ved Terje 
Fossdal. Vi hå per oppslutningen 

bl i r like g od s om sist høst . 
Pro g r a mmet vil bli delt ut, og 
så v il vi be dere ta vare p å det 

. og s lutte opp om s amvær ene i 
ka pell e t. 
I høst vil det og s å bli valgt 
nytt menighetsråd. Gudstjenest
ene i sommer har hatt mye besøk 
a v feriefolk, og det synes vi 
er v e ldig hyggelig. Det er folk 
som ha r hytter her og og så man
ge utflyttede Skjernøyfolk . 
Det er også innsatt ny organist, 
Tormod Lindland fra Mandal. Den ' 
forrige organist, Øyvind Brådland, 
har gått over i annen stilling. 
Vi h a r og s å hatt skjærgå rdsguds
tjeneste, denne gang i Juvika i 
b egynne l s en av august. Været var 
helle r litt då rlig fra formiddag 
men kl a rnet op p på ettermiddagen, 
og kl. 16.00 . da. guds tjenesten 
begynte , var d e t ganske fint på 
været og det var fint og lunt 
under heia i Juvika . . 17 båter 
m ' tte- opp- og eYl d e l k om lande 
~ ien og satt oppe i heia . Høy
t a ler og prekestol var rigget 
opp på en av båte ne fra Dyrstad , 
og res.kap. Hallingstad forrettet . 

1. s e p tember va r det familieguds 
t j e n es t e ved Re vheim. Da ble det 
innsatt n y klokker. Det er Kir
s ten Rø ys e land fra Holum, s å en 
må ' l i tt avsted for å f å klokker 
på Skjernøy. På denne gudstjenes
ten v a r det også 4 fireåringer 
som fikk utlevert boken "Min 
k irkebok" . . 

xxxxxxxxxxx 

.' 
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Portrett av 

Rasmus K. Dyrstad, f . 1865 d . 193 7 . 

Ennå synes jeg å se dem der de kommer rusl
ende over Smebakken med hver sin rive i 
hånden. be er på vei til Valvikneset fo r å 
høye . Rasmus noen meter foran Sann a , s in 
søster . Ansiktene dere s er sterkt markerte, 
hele holdn ingene bar preg av tungt arbeid . 
De var nå etter hvert blitt eldre og a rbei
det går tungt. De setter seg i vegkanten , 
virker trette, prater litt før de tar til 
med arbeidet. 

Rasmus var f ødt og bodde all sin tid på Dyr
stad. Hans eldre s øster, Sanna f. 1858 , 
bodde hos h~m og sammen rl rev de gården . 

Bruket f ødde i 1875 4 kyr, 2 ungdy r og 1 2 
sauer. I 1896 ~a r d e t utsk i f ting på Dyrstad . 
Rasmus fikk da t il de l t s i n j o r d nede i Fidja , 
Stemmyra og Va l v iknese t m/b r. nr . 6. Hus og 
uthu s stod oppe i gå r den sammenbygd med 

Kristian Anensens hus og uthus . R8smu s byg de nytt hus og uthus i 
Fidja. Det sies at han fikk opp h uset et ter e t ål~ laksef iske. 

Rasmus var flink på skolen og e t t er f olkeskolen fi kk han gå på amt
skolen i Mandal, noe ganske f å på øya fikk d a . 

Min bes temo r,- Kermil ne _Yeders en r som~--.t-€-vTl.-g-a-mm-ol-med RasTl'flTI:; , for -- 
"tal te at- h a n va r full av s køyerstreker. På skolebenken ville jentene 
n ødi g sitte v e d s i d en av ham . Med sine lange tær k l øp han dem i leg
gen , under s kole pulten , s å de hylt e . L~reren kom. Mi. stanken var ret 
tet mot Rasmus, me n med s itt usky l dige ans ik t og komi ske re plikker , 
slapp han som regel greit f ra de t. 

Rasmus var intero ~sc rt i k ri stent arbeid og ka pe llets ve og vel . 
I en årrekk e var han kasserer fo r ung domsfo rening en. Antakelig mått e 
han synes kol l ekten som kom inn fra ' mø tene va r altfor 11ten, for han 
kom gjerne med samme bemerkning "å, di s se ettø ring ene" . Ikke skjeldent 
var han utsending fra ungdomsforening en. Ennå s n a kkes det om hans 
evne til å referere, lett , korrekt og feng slende . 

Rødt måtte være hans yndlingsfarge. "Al.lt mit t e r r ød t" p leide han 
å si . Båtene var r ø de (motorbå ten v a r som en t o rd enJrl(v ), sjøboden 
var rød , -dobbene var røde og uthuset var rødmalt. 

Motorbåten hette "Aspholmen" og var hans stolth e t . Motoren var en to
takter og fabrikat Penta . Disse motorene g ikk på parafin, men star
tet på bens in . Rasmus ble bråsint når motoren slo seg vrang. For 
oss barn var det en op plevelse å se og h ø re hans utbrudd. Vi var 
nok litt redde der v i stod i god a vstand, men også litt nysgjerri ge. 
En gang han skulle på sjøen, båten l å langs brygga, tok han slegga 
med seg og satte den ved siden av motoren. Motoren var visst sær-
lig vrang den dagen, for alt han strevde , var den like taus, Nå ble 
Rasmus ordentlig s int. Han tok slegga, holdt den over motoren og 
ropte : "Vil d u gå din drid , ellers knu s er jeg deg". 
Etter et slikt utbrudd synes vi å kunne se et glimt i øynene hans. 
Som før n evnt var han ikke dum, det var iallefall sikkert. Derimot 
kunne han mange ganger framstill e seg s om dum, for fra den pos isjon 
å få avfyrt en re plikk som satt. En a nnen gan g han etter meget strev 
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hadde fått motoren i gang, og de var kommet utenfor Fiskebrygga i 
Mandal hvor de skulle levere fis k, ,ropte han til Kristian Georgsen, 
som han fi sket sammen med: " Ikke stans motoren nå som den går så 
godt, styr heller ' opp elva til Holmesogn". 
Rasmus korn en dag på besøk til Theod'or Olsen, Y. Farestad. Theodor 
hadde i yngre år vært i Kanada og arbeidet. Han hadde der lært eng
elsk, og brukte dette ved givne anledninger. Rasmus som ikke hadde 
vært utenlands, følte seg kanskje litt beklemt i samtal e med han, 
verdensmannen. De korn opp i en heftig diskusjon . Rasmus ble kjørt 
kraftLg til veggs, men han klarte seg likevel d~ han ropte til 
Theodor : "Dra du tilbake t il Mesopotania igjen". 

Pede r, en søstersønn av Rasmus, fra Tregde, var blitt morløs og kom 
som lit en gutt til Dyrstad . Rasmus og Sanna skulle ta seg av ham, 
de t var også meningen han skulle få overta bruket ettersom de var 
barnløse. Men som for mange ungdomme r på denne tid lokket Amerika. 
Han tok seg en tur over - og korn ikke tilbake. De korresponderte 
med hve randre og en gang sen dte Peder et stort amerikansk flagg h j em. 
Rasmus fikk laget en flaggstang til den han alrede hadde . Ved høy
tider flagget han me d to flagg. Flaggstangen som det amerikanske 
flagget hang på va r noe mindre enn til det norske . . 
Sanna skulle en dag u t og flytte sauene som gikk i band i Fidja. 
Idet hun skulle dra sauepålen opp av jorden, ble sauen skremt. Hun . . 
ble revet overende, datt forkjært og brakk lårhalsen. Rasmus var i 
nærheten, men han var gammel og klarte ikke å bære henne i hus. Han 
fant et byretau på låven, la det under a rmen e hennes og dro henne 
på ryggen med det brukne benet slepende i jorden etter s eg . 
Etter fle r e års godt fiske hadde Rasmus spart noen penge r. Han kjøp
te endel aksjer i en seilskute ved navn "Aspholmen" eller Mandals 
sorg som den ble kalt. Men han satset på feil skute, for etter en 
tid var alt tapt . 
Rasmus lyste opp i den grå hverdag, kanskje var han litt original. 
Med sin lyse s temme kom hans slagferdig~'humørfylte replikker uten 
brodd. Kvinnene samlet seg gjerne rundt ham når han stod på f'iske
brygga og solgte fisk. Fisken gikk unna og kvinnene hadde det gøy. 
I 1936 solgte Rasmus brttket sitt ti l Ole Johansen, Ramsnes i Kleven 
for kr- 7 .300 og føderåd til seg og sin søster Sanna. Bruket ble 
senere solgt til Gudrun og Alf Abrahamsen. 

Harry Walvik. 

LÆRER FUGLEVIK BERETTER. 

Vi har hat t anledning ti l å lese 
igjennom noen beretninger skre
vet av l ærer Fuglevik og der er 
vi rkelig mye interessant lesn-
ing . Han skriver bl.a. fra kri
gen med England fra 1807 - 14 . 
Nødstid - kapertid . Vi husker 
alle hva det står i diktet: 
"De engelske kryssere stengte 
hver havn, i landet V2r misvekst 
og nød". Engelskmennene gjorde 

landgang langs kysten og ranet 
og brente. Folk ble livredde og 
rømte til skogs. Han fortelle r 
om en episode fra Rosnes . Engelsk
mennene korn og alle rømte, men 
en mann la seg til ved Gulste in
en - tvers overfor Kopperholmene . 
(Vi har nå allt i d hørt at det 
var en kvinne). Hun bedyret at 
hun ikke ville rømme. Hunhevdet 
at hun var så gammen at det gjor
de ikke noe om hun ble tatt . 
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~re t~l i det gam 
: - 5L~~_e-, :or hun tok en flin-

3 .a seg på lur ved 
g da ~åten kom roen· 

~ok hun sikte og skjøt 
==~~erø~ som stod til rors . 

_.~~ O'?..T f:-a seg et brø l og fa l t 
- =~ e .. e . Da snudde de båten og 

. i e li o er igjen - og så var 
_-~~~ o-'er for den gangen. 

=~ ~a iden var det signal
=-~5'oner i drift langs hele 

=~en . ~e holdt utkikk og vars
:s- :~ når de så fiendtlige 
=L~~ . så folk kunne ta sine for
. _:~~regler, enten å rømme eller 
~S_ ~e li et kaperskip, avhengig 

et var k r igsski p eller 
~ ~elsfartøy. 

5~ 'ernøya l å signalstas jonen 
- :irottevarden. S i gnalbestyrrn ' 

: 2.:1: ; P edersen, Skjernøysund 
~68 d. 18)1. - Trol i g olde
- il bl . a . Gudrun Abrahamsen 

- 3 l~ Fjermestad. Han var los 
~r. Han var også innehaver 

;:.-- .... Qngelig]!ri-Yi l:ig?-It_Ki~st-_ ~. __ 
5:'- eri- og skyss-stasjon. -
~~~et bli r den dag i dag omt a lt 
SJ- gjes t giveriet. - Det va r en 
_.c. rd og streng t jenest e . De ( san
_-m ligvi s )-4 mann) måtte vær e 
~~ stasjonen dag og natt, somme r 
so vinter . Det høres nesten ut 
~om 'e ikke kunne f å pe r~isjon 
~ et hele tatt. Og det nevnes 

en mann ( rimel igvi s en sig
nclbes tyrer) h adde fri og kunne 
~eise hjem 1/2 - en halv time 

p~ 7 år . Se ivsagt måtte jo fami
lien kunne besøke dem på stasjo 
nen, men dog - dog. 
Og vakthus ene var mange ganger 
noen miserable grei er, trekk-

'ful l e og kalde og mange frøs en 
sykdom på seg i disse å rene . 
Lønnen s i es å ha vært 1/4 tønne 
rug pr. mnd. og i de nødsårene 
var dett e sikkert grepa greier . 
Her hold t de da til i alle disse 
krigs årene og at de gjorde nytte 
for seg er sikkert nok . De kun
ne s i gnalisere fra stasjon til 
stasjon (som lå som perler på 
e n snor langs hele kysten) om 
bevegels ene til fiendtlige far
tøyer . De kunne også holde egne 
handelsfartøyer og kaperskip 
informert om fiendens bevegelser. 
Og de kunne holde befblkningen 
underrettet hvis en landgang var 
forest å ende. 
Det s ies a t de hV.dde en "levende 
telefonlinje " fra Grottevarden 
og ned t i l gjestgiverie t , hvor 
n oen ganger kommandanten opp-

=~----rrnld t seg. Del; regnes med a~ de 
trengte ca. JO mann for å kunne 
rope en besk j ed fra mann til 
mann. (En får si at teknikken 
har utviklet seg en smule siden 
den gang). 
Ja, det te var noen spredte glimt 
fra lærer Fugleviks bok og vi 
h åper at vi kan komme tilbake 
med noe anne t ved senere an
ledning . 

xxxxxxxxx 

SKIKKER FOR CA . 1 00 ÅR TILBAKE PÅ SKJERN0YA . 

';jenforta l t et'ter minne, fra min bestemor Hermine Pedersen født 
g62 på Dyrstad . 

Føds el , bryllup og død har til alle tider vært store begivenheter 
i menneskets liv. Dette er blitt fei ret og markert på forskjellig 
vis i l andet alt etter skikk og bruk. 
Føds el med dåp , konfirmasjon og bryllup var en g ledens fest, mens 
begravelse alltid var forbundet med sorg . 
Fødsel. Når mødrene gikk med barn sku lle de helst ikke vise seg ute 
og da ikke i kirke eller forsaml ingshus. Barna deres måtte ikke 
vi te noe om begivenheten. Hvis mulig bl e barna sendt hjemmefra, til 
famil ie e.l. Nå r så fødselen va r overstått, ble barna fortalt at 
storken hadde vært på besøk. Den hadde en korg i nebbet og i den 
lå et li te barn som de skulle få. Barn et m;~:tte ikke komme ut før 
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det var døpt , for da var det regnet som hedningbarn. Dåpsdagen var 
en stor festdag , og da skulle så mange som mul i g være med til kir
ken. FramklOmstmuli,gheten var b å t, med se il e ller roing. Barnedåpen 
ble derfor mest mulig lagt til sommerhalvåret . Gaver ble gitt, fad
dere måtte ut med til dels store gaveT, og derfor var det ikke all
tid like populært å påta seg denne oppgaven. 
Konfirmasjon . Etter endt skolegang va r det konfirmasjon . Barna skul
le være kjent i bibelen, p rest en vrt.Y' (len :1 ut ori t ære . Prøv en gikk ut" 
på at alle budene måtte kunnes utenat, og el le rs en del lettere 
spørsmål fra bibelen. For enkelte kunne dette være vanskelig . Det 
var en skam for de som ikke besto p røver og dette må tte de slites 
med hele livet . 
Bryl l up . Bryllupsfeiringen var kanskje den største av al le begiven
heter . I syttenhundre og langt ut i attenhundre var forlovelsen 
nesten like høytideli g . Da ble navnene til de forlovede sammen med 
vitner ført i nn i egen rubrikk i kirkebøkene . Dette var en offentlig 
prøvetid. En ukes tid før bryllupet måtte bruden rundt og "be til 

, bryllup". Etter tidens skikker må tte det sørges for rikelig med mat 
og drikke . Det skulle brygges sterkt øl, og minst "en tønne" bren
nevin må tte kjøpes. Kjøgemesteren var en viktig p erson. Han måtte 
være god til å synge, kvikk og munter. Han møtte gjestene på tunet 
med flaske og g lass, og holdt det gående s li k helt til han kunne 
skjenke dem avskjedsdrammen . På ham berodde det igrum;en på om bryl 
lupet skulle bli vellykke t. -- Famil i en og de aller nærmeste naboer 
kom gjern e dagen før bryllupe t oc bl " l!,' s srvert fisk og brød. 
Tidlig om mo r g enen bryllupsdagen, må tte bruden o pp f or å pynte seg . 
Hun ble klent i--so~ kjole med my r t e l krans og s o rt tø r k led e ov~r 
skuldrene . Skulle det være riktig fint måtte det være ':l iners jal. 
Ut på formiddagen tok man på vei t il byen, framkomsten var gjerne 
en losbåt eller makrellbå t. -- Kvi nne r og menn var kledt i sin beste 
stas, rruren kunne mang en gang være stygg, gjestene hadde da klær 
med seg for ombytting . De la som regel til i Soggevika , en bv kt i 
innlø pet til elvemunningen. Her stod noen tomme boder som ble benyt
tet til omkledning. -- Vielsen foregikk ved mi ddagstid og så var det 
hjem til kjøttsuppe . Nå begynte festen, med spising, drikk ing og 
dans som varte i to dager . Annen bryllupsda g , søndag , skulle brude
folkene gå "unge i ki r ken" som det da kaltes, d.v.s. nygifte til 
kirken. 
Begravelser . Når en var død ble liket lagt ut på låven. Så skulle 
d et bakes og brygges, det måtte være nobj av begge deler. Når dette 
var ferdig ble det innbudt til "1igfør " . Min bestemor var ikke mere 
enn 10-12 å r da hun ble spurt om å gå rundt og innby til begravelse. 
Belaget var ,' foruten der avdøde bo dde , også de to nærmeste gårdene . 
Etter å ha utfø rt oppdraget i første hus, ble hun budt et glass vin . 
Oppdragelsen dengang var at barn ikke måtte si nei, når voksne byd
de. Etter innbydelsen i 3-4 hjem og det samme gjentok seg , måtte 
hun gå hjem, for så å fortsette neste dag . Begravelsen foregikk all
tid fra hjemmet. De t var en kj øgemester som tok seg av vertens plik
ter . Når g jestene kom ble det delt ut krittp iper og tobakk, røken 
skulle vise deltagelse med verts kapet. De innbudte måtte gi gaver, 
den gang var det alminnelig å gi kr. 2 .- pr . pers on, men hadde en 
god råd kunne det bli opp til en daler . I h jemmet ble det lest og 
talt fra bibelen . Så ble det sunget og etterpå talte g jestene. Sor
gen var tung, da som nå" Når man så tok kisten og s kulle gå , kom 
kjøgemesteren med et lys og gikk foran kisten ut døren. Hvis lyset 
vendte innover sa h an : "Her kommer snart en til igjen å gå samme vei ". 
Likkistenevar hvit eller sortmalte. Hvitma lte vidnet om ve~stand 
i huset . --- I byen p leide man å legge ti l ved Fiskebrygga, d.v.s . 
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er sto en sortkledt mann med flosshatt, 
- :-_~ eg- ventet . år så man gikk i f ø l ge oppover mot kir
~!'"', ~ -:0_ . e~ alle mennesker, stor s om l i ten , selv den tra vles

-= -: ~~-.. :'ngs-r.anl;\ og tok av seg det han hadde på hodet. Alle sto 
. ~e + til følget var vel forbi, for me d dette A vise de 

medfø leøse. 

Smånyt 
~ans var feiret i år som tid

_~-ere med bål bl . a. ved skole
- i2.nen på Farestad og langsetter 
-=:2 .o rdf j orden . Den tid bålene 
: _ er~e r står bilene tett i tett 

- rua og l angs veien i Skjern
nd . Det var nok mindre bål 

r enn tidligere , da dagen 
- på en søndag og flere brente 

=~~ på l ørdag . Vinden st ilnet 
=l t av på kvelden og Nordfjorden 
~r full av båter. Det gikk en 

=~røm begge veier av alle slag, 
::~ fine moderne cabincruisere 
- : 1 bitte små å l a stbåter. Ja det 
-~r ganske livlig på sjøen som 

Harry Walvik. 

fra øya 
kan benytte alle kystpatruljene 
langs kysten. ----

Sø ndag 18. august var det slekts 
stevne på skolen på Farestad. 
Det var Jacobsen-slekten fra Ros 
nes som kom sammen for å friske 
opp familie -kjennskapet . Det sam
let seg etterhvert en stor flokk, 
90 pers oner i al t, og , utenom den-
ne store flokken er det mange av 
Jacobsens slekt som bor i Amerika. 
Av forskjellige grunner var det 
ca. 17 stk. som ikke ble med. Det 
var også c ~re fra Amerika som fikk 
hilse på slekten. Det ble en fest

-ar helt blank . -- - - lig dag med so l og fint vær, og 
~~--------' marrge ønSKe-c a "c ae-c kunne g Jentas . -.,-

:om kjent er renovasjon innført 
Jgså for hytteeiere og i sommer 
- le det satt ut kontainere for 
s øppelet. Det stod en på hver 
gård og vi må si at systemet vir
~et ganske bra, det var lite 
s øl å se . 

Også i å r ble det holdt en Skj
e rnøydag . Det var søndag 7. jul i 
og været var ganske fint. De had 
de ikke loppema rk ed , men stor 
kake~tlodning og salg av kaffe 
og vafler, boller m.m. Martin 
Berge kom direkte fra Mex ico 
City og var konferansier, en opp 
gave han forøvrig gre ide fint. 
På kvelden ble de t kjørt 2 fore
sti llinger av Skjernøyrevyen . - --

R/S "Tønnes Puntervoll" har tro
fast gått Kys.tpatrulje i sommer . 
Den har s tartet 2 ganger i uka, 
søndag og onsdag kl. 04 om morgen
en og etter 5-6 t imer er den 
framme i Ras våg på Hi dra. SA er 
det retur morg enen etter til 
Åvik, som er andre utgangspunkt
Det ser ut til at flere og flere 
benytter seg av dette tilbudet. 
Lystbå teiere som betale r den 
å rlige avg~ften på ca. 350 kr . 

Det er i å r he l e 9 skolebarn 
fra øya . De t er: Erling Knudsen , 
Skjernøysund. Endre Walvi ck, 
Petter Jensen og Gunhild Hågan 
Walvick fra Dyrstad . Torunn Aal-
vik og Marion Abrahamsen, Val vik. 
Anette Syrdal og Ida Kri~t iansen, 
N. Fa restad og Beate Syvertsen, 
Y. Farestad. Vi ønsker dem lykke 
til i deres kunnskapssanking ' på 
Ime barneskole. ----

Vi har f åt t beskjed om at Jacob 
Abrahamsen døde i California den 
7. juli ca. 95 å r gammel. Han vil 
være kjent for mange innlegg her 
i Skjernøyposten. Vi har nevnt 
fry før , men hvis dette når fram 
til hans sønn Bernhard Abraham
sen, vil vi gjerne rette en hjer
telig takk for den interesse han 
viste. Det er ved hjelp av slike 
vi får et blad som er mer nyan
sert og interessant. Jacob Abra
hamsen er borte, men det er sik
kert mange andre som har beret
ninger de kunne g j øre oss del 
akt i g i . 
Vi lyser fred over hans minne . 

I . 
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En aV skoytene på oya er nå 
solgt. Det er I'Roringen ll eier 
Harald Liseth so~ har solgt den 
til Vestlandet.------

3 nye hus er under planlegging 
på oya, 2 på Dyrsta~ og et i Val
vik. Det er Trygve Anensen og 
Sigurd Dyrstad, på Dyrstad og 
Jorun og Even Christensen i Val
vik. Også et pan andre hus er 
det sakt om, men her er fore 10-
big ingenting avgj ordt.---
Vi vil på det hjerteligste gra
tulære Sverre Gunnar Syvertsen, 
Farestad og Bent e Andresen, Man
dal som ~iftet seg nå i juli. 
De bor na i Ime-feltet i Mandal. 

Skjernaymarsjen ble i år avvik
let for lO. gang. Oppslutningen 
Var ca. 250 deltakere, kanskje 
litt mindre enn i fjor~ Været 
var i kke så bra på formiddagen, 
da det var flere kraftige regn
byger som vel holdt noen hjemme. 
Den korte loypa :på _.10 YJTl. går 4-

som-kjent oare pa oya og er svæ r v 
vekslende, over lyng og myr med 
fin natur og mange plasser ut
sik t over sjO og land. I år var 
10yPa svært våt på grunn av alt 
regne t. -----

Der er tre stykker som fyller 
eller just har fylt 80 år , her 
på oya. Arthur Jenssen fylte 80 
å r den 21. august. Edit Gu~er
sen blir 80 den 22. septbr. og 
Gunda Pedersen blir 80 år den 
19.\ oktober. Vi gra tulærer dem 
alle hjerteligst.------
Ingfrid Syvertsen har tatt seg ~ 
jobb i Paris.. Hun reiser mye sarn
~en med familien hvo r hun er. Hun 
r~1 snakke engelsk og fransk, så 
nå guttert gjelder det å friske 
opp i sprakkunnskapene.------

Skjernoy Ungdomskor t renger fle
re ma...'1IlSS temmer. på fami lieguds
tjenesten l. sept. etterlyste 
organis ten mannfolk/gutter til 
å væ re med å synge . så guttene 
og mennene på Skjernoy burde stil
le opp så godt som mulig. Det var 

.ikke så at de ikke trengte damer/ 
jenter, disse var ogs~ hjertelig 
velkomne. s å lar vi henstillin-

gen gå videre g jennom Skjernoy
p osten og håper på stop opp
s lutning.-----
La oss med en gang slå det fast, 
'sommer-en 1985 ble en stor skuf
fe lse.- Vi ventet og ventet, men 
vi ventet nok forg jeves. Vi had
d 8 noen riktig fine dager i 
:=;lutten av mai og.' bega av juni 
og i store trekk var det sommer
en. Resten av juni og juli var 
ikke helsvarte, men det var l angt 
mellom hver fin SOlskinnsdag. 
Egentlig var det ikke så svært 
k a ldt, men det var skyet og regn 
og , som sagt, langt mellom smei
g eda 'an. Vi satset og håpet på 
en fin august, det har mye vært 
tilfelle de sis t e årene. Men 
akk og grg.! ' Var juli ' våt ble 
augns t bare så mye verre. Der 
Var n eppe to sarnmenhen{?ende da
g er med opphoJ.ds~r. Pa vår pri 
v a t e regnmåler målte vi ca. 130 
m. r~ i juli, men nær det dobb e l
t e i au gus t. Men la oss n å se 
~c-t p o-si tive i det o-gså ;- -Vi s l:a-p:p 
a fl y med vannkanne og hageslan
g e. Plenene var irrgr6nne og fi
ne . Trær og busl<:er vokste og 
trivd.es, selv om nok en del blom
s t e r og gronnsaker mistrivdes i 
al l fllktigheten. Ja, ja - august 
g i klc over i september, uten at 
d e t g jorde noen forandrin~ til 
de t bedre. Fredag den 6. tnei t 
i kke d en 13 .. ) fikk vi til og 
me d en h e isa hoststorijl- fra N.V 
Nå s lapp vi unna det verste, her 
}lCl v å rt blid.e SorIand. på Toten, 
rund t Gj6viktraktene og i ho y
den e der falt det opp til EN ME~ 
'rER SNO. TenJc de t - den 6.. sept: 
og f3e gulnende kornåkrer dek-
ke t av sno, og trrer i haugevis 
blå st ned. Men elet slapp vi 
a ltså her nede , selv om ett og 
annet tre deiste i bakken. Men 
l a oss ile til med å si at i det 
siste har vi hatt noen riktig 
f in-fine sept. dager - riktig en 
l ise for både kropp og sinn. Og 

v 1' 0 - hO ° 1'-sa ·ar Vl ape pa mange lne da-
ge r og sprakende h6stfarger til 
langt ut i oktober .. --- Vi takker 
a v for- nå og ansker allesrunmen 
v e l mott i vårt julenummer.---* * ~~ ,~ * ::~-: '.'1:. ::c :-~ ,;c. 


