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EN SPENNENDE TUR 
pkjernøy kr. Ungdomsgruppe som er for ungdom fra 13 år og oppover, 
er under Skjernøy ~~~ Ungdomsfor. , men driver selvstendig med eget 
styre og har et medlemstall på ca. 25-30 stykker. 
På vår årlige fisketur, som går til en eller annen holme, falt valget 
denne gang på stusøy. Da det blåste en svak østlig vind var det fint 
å være på sletten på vestsiden av holmen. Dette var fredag 7. juni, 
det var lettskyet og litt god temp. Så 17 stykker la trøstig i veg 
med 3-4 båter. Her ute Ole det, som vi pleier på våre tilstelninger, 
grillet pølser på bålet og solgt brus og Chips. Her ble det også tatt 
krabber fra land. Morten tok en hel pøs fra en odde, før han datt 
uti sjøl. Men selve fiskingen ble det lite av, tror ingen fikk noe. 
Vi hadde så en konkurranse hvor det var lagt ut et merke, Nord-øst
syd-vest og midtpunktet på holmen, og belønning var sjokolade
plater. Men holmen er så stor så mange rett og slett ga opp med å 
prøve og finne merkene. Det var under leting etter disse merkene at Rei
dar Hågan Walvick og Asbjørn Skeie helt tilfeldig korn over tre papp
kartonger med en grønn reim rundt. Her gikk en sti, men en måtte stå 
og se rett ned i de høye einerbuskene som de var gjemt i. Det ble 
ropt ned til lederne, og etter å ha kikket nærmere på pakkene hvor 
det utenpå sto at de inneholdt våpen, ble politikammeret i Mandal vars
let via Farsund Radio. Etter nærmere søking i buskene der fant Kjell 
Erik og Morten to pakker til. Ja, dette var veldig spennende. Politiet 
hadde sagt at de skulle være der i løpet aven halv time, og at vi 
ikke måtte gå hjem. Mens vi ventet hadde vi andakten, som ble holdt 
~v Bjarne Christensen, men det var noe vanskelig å konsentrere seg -
en så vel litt ofte mot elvemunningen etter politibåten. 
Ca. kl. 21.]0 dukket båten opp og la til ved våre båter, og to politi--
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menn og en sivil etterforsker 
s t eg i land. Etterforskeren sam
let hele flokken og forklarte 
hvor viktig det var for videre 
etterforsking ikke å si det til 
noen før pOlitiet ga klarsignal. 
Og de som hadde tatt i pakkene 
måtte dagen etter møte på politi
kammeret for å ta fingeravtrykk. 

Så bar det av sted med hele 
flokken for å kikke på funnet. 
En av pakkene ble da åpnet og 
inneholdt 5 stk. M 72 (Basuka). 
Dette er engangsvåpen ferdig til 
bruk og har en veldig ødeleggel
seseffekt. Tilsammen var det fun
net 25. stk. av denne slagen. 
Nå kunne en fasts l å at våpnene 
stammet fra et tyveri i Holum 
nokså nøyaktig 2 år tidligere. 
Det var ikke funnet en ting av 
dette før, og her var det utlovet 
en belønning. Forsvaret ble kon
taktet med en gang og det ple 
så satt ut vakter. 
Det ble en spennende helg for 
ungdommene . Ingen hadde røpet noe 
og de måtte finne på en eller 
annen unnskyldning hjemme for å 
møte opp på kammeret og avlegge 
fingeravtrykk. Så denne tausheten 
skal de ha all ros for, og ikke 
minst fikk de det av politiet. 
~ mandag kl. 16.00 kom klar

signalet fra politiet, nå kunne 
en prate og nå ville vi få besøk 
av pressen.-- på lørdagen hadde 
forsvaret gjennomsøkt hele hol
men med metalldetektor og i nær
heten av der våpnene ble funnet, 
ble det funnet nedgravd på to 
steder, eksplosive håndgranater. 
Så av tyveriet som ble begått i 
Holum manglet det nå bare 5 stk . 
M 72 og en del rifleskudd. 
Ja, så denne mandagen, i regnvær, 
måtte hele ungdomsflokken samles 
igjen, og så var det ut til stu
søy med pressen for å ta bilder 
og intervjuer. Senere på kvelden, 
når alle hadde gått hver til sitt, 
måtte hele flokken att er en gang 
ut til stusøy sammen med pressen. 

Forsvaret hadde, da 
tyveriet ble begått, utlovet en 
belønning på kr 50.000 til dem 

som førte til oppklaring av tyve
fiet. 
Så kom telefonen fra Distrikts
kommando Sørlandet . Ungdomsgrupp:1. 
på Skjernøy var tildelt en beløn
ning på kr 20.000. Men hvis dette 
førte til oppkla ring av tyve
riet ville resten av summen bli 
utbetalt. Og utdelingen skulle 
Skje av Generalen personlig un
der en tilstelning på politikam
meret i Mandal mandag 24. juni 
kl. 12.00. Dette var store greier, 
ikke minst for Reidar og ASbjørn 
som skulle ha hver sin større del 
av beløpet. 
på politihuset var det dekket med 
wienerbrød, brus og kaffe. Fra 
forsvaret var det møtt fram ge 
neralmajor Holm med to andre of
fiserer. Fra politiet politimes
teren og en overkonstabel, og så 
var det pressen. Politimesteren 
takket ungdommene for riktig opp
førsel og mente at alle skulle . 
få noe av belønningen, for den 
gode hj elp, og ikke minst for at 
alle greide å holde tet t under 
etterforskningen ute på stusøy. 
Han nevnte også at det var fun
net vi sse spor, uten å gå nærmere 
inn på dette, men nevnte at hvis 
saken blir oppklart, vil resten 
av belønningen bli utbetalt. 
Så var det overrekking av sjekken 
av general en. Han fortalte hvor 
f a r lige disse våpnene var, og 
hva s om kunne ha skjedd hvis di~e 

kom på avveier, og han roste 
også ungdommene for riktig opp
fø r sel. Etter tilstelningen var 
det fotografering utenfor politi
huset. Vi må si det var en ufor
glemmelig dag, som vil bli hus
ket lenge av de tilstedeværende. 
Så Reidar og Asbjørn har vært 
store foto-objekter i lengere tid, 
og de var til og med i Sørlands
sendinga . . 
Stusøy har også sin historie. 
Der er flere gravhauger fra fol
kevandringstiden. For ca. 200 år 
siden var det fastboende der, og 
det ble drevet handel, helst med 
fisk. Rester etter husene kan 
ennå anes. De skal ligge like 

til s. 6 
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Piske 

Etter en fantastisk fin juli og 
august, både på sjø og land, er 
vi klar for en ny fiskeprat. Vi 
begynner med laksen. Den var det 
en del av, især sveler - smålaks 
under 3 kg, men fisket er blitt 
sterkt . be~renseta'V . myndighetene. 
De effekt1ve krokga'rna kan bare 
brukes 2 dager i uka, i 5 uker 
om sommeren og da må man ha en 
spesiell tvinna tråd i garna. Så 
de krokgarna som fiskerne hadde 
fra før ble forbudt å bruke, mens 
de gamle tungvinte kilenøtene 
kunne en fiske med som før. Trod
de at den arbeidskrevende kilenota 
var ute av verden d~ krokgarna 
kom, men de lyse hodene i depar
tementet syntes vel det ble for 
lettvint for fiskerne og at de 
fikk for mye laks. 
Det var vel ved Oddeknubben fis-

ket var best, men det ble også 
tatt 15 sveler i et krokgarn på 
2 dager ved Færøy. 
Makrellfisket har i år til denne 
tid bare foregått med dorg og med 
sterk kvotebegrensing, 250 kg 
pr. mann pr. dag. Noen dager drar 
man opp kvoten på 2-3 timer, 
mens andre ganger er det mindre 
å få. Med nota er det mest ikke 
tatt fangster til denne tid. Tror 
det har vært for fint vær med 
for høy temperatur i sjøen, da 
vil makrellen ikke stime. Nå i 
begynnelsen av september har van
net holdt 18-19 garder. 
Reketrålerne har også hatt gode 
fangster i det siste. Men heller 
ikke de kan fiske så mye de vil, 
de har strenge ukekvoter, både 
med kokte og rå reker. 

Ellers har det vært veldig 
mye krabber i år. Teinene er ne.s
ten fUlle, rekord nærmere 50 stk. 
i . ei teine. Mye dårlige krabber, 
men det ser ut til at de er noe 
bedre på vesterøya. 
Når de -tte"-r eses er v'el hummerfis
ket nesten i gang, men etter tegn 
fra ålruser og krabbeteiner ser 
det ikke alt for lyst ut. Vi øn
sker lykke til.---

Etter at Historielagets medlem-
mer har laget sti med bru over 
den største glåva, er det blitt 
rene folkevandringen til Grotte
varden i sommer. Nesten hver en
este dag har det vært folk der 
oppe og av utlendingene er tysk
erne i stort flertall. Det kan 
en se i en n~vnebok som ligger i 
et glass inne i varden. En klar 
dag har man en fantastisk utsikt 
der fra. Man ser hele vestsiden 
av øya, fra Ryvingen mot Mandal 
og Kleven, og nedover Skjernøy
sund og Nordfjorden fra 103 m 
høyde, og med kikkert kan en se fra 
Lindesnes til Songvår. Så de som 
ennå ikke har tatt turen har noe 
å glede seg til, så sett i gang. 
Elste deltaker som har besteget 
toppen i sommer, går mot de 85 år. 
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UNGDOMSFORENIGEN 

Ungdomsforeningen skal ha sin 
samlingsfest søndag 8. sept. 
hvor virksomheten igjen begynner 
for høst og vinter. 
Kakeutlodningen 15. juni måtte 
på grunn av været, holdes innen
dørs. Den var godt besøkt og det 
kom inn bra med penger, som i 
sin helhet går til kapellet. 
Det var ikke noen, utflukter i år. 
Fisketuren gikk i år til Indre 
Oddsundet, på Sandøy, og fram
møtet var godt . . Stensager holdt 
som tradisjonelt andakten, og i 
år var det den 19. gangen. 

Skjærgårdsgudstjenesten var 
som vanlig i Juvika, søndag 7. 
jUli kl. 1400. Været var på 
si tt beste og frammøtet var bra. 

Ungdomsgruppa hadde 
sin årlige båttur til Rivenes i 
Søgne, fra fredag )0. august til 
søndag l. sept. Det var sommerlig 

temp. hele tiden, og i år var an
tallet med ledere )1 stk. Det 
var veldig morro. 
Nevner med det samme fordelingen 
av pengene fra våpenfunnet. Rei
dar H. Walvick og ASbjørn Skeie 
fikk hver sine )0 %, mens de rest
erende 40 % ble fordelt på resten 
av flokken som var med på ~et. 
Lederne skal ikke ha noe. 

Ungdomsforeningen og Ungdoms
gruppa har startet med bønnegrup
per for høsten og vinteren. Det 
er 5-6 stk. i hver gruppe, og fo
reløpig er det 4 grupper. Første 
samling i høst blir 18. sept. 
Det er meningen en skal samles 
hver måned og hvis flere ønsker 
å være med, kan en melde fra til 
styret. . 
Ellers blir det møteuke fra 15. 
okt. og krabbe{esten blir 18. 
oktober. 

TUR TIL LYNGØR 
I år gikk turen med Skjernøy Vel 
til Lyngør. Hele 50 stykker var 
med, så disse turene blir ganske 
populære. 
Lyngør består av mange øyer, men 
det er vel helst på 4 av dem den 
største bebyggelsen finnes. Det 
er et nydelig ,sted og det fikk da 
også prisen som Nord-Europas 
best bevarte lokalsamfunn. Og 
det er sikkert også fortjent. 
Der er hus i mange stilarter, 
helt tilba.ke til l600-tallet. Fel
les for dem alle er at de er me
get velholdte, og alt virker.ryd
dig og fint, og med denne pr1sen 
føler de vel en forpliktelse til 
å fortsette med dette. De har en 
meget aktiv Vel-forening, som går 
inn for at Lyngør skal be-
vare sitt gode renom~. Det fin
nes ikke biler der ute, men de 
smale veiene er meget velholdte 
og har i stor grad fast sement-

dekke. Det bor i dag bare vel 
100 mennesker på Lyngør, men det 
har i sin tid bodd ca. 600 der. 
så det er en mengde hus som ba
re brukes som sommerboliger, men 
det er i stor grad etterkommerne 
som har overtatt dem, og de set~ 
ter sin ære i å holde dem i god 
stand. 
Guiden, som viste OSR rundt, for
t n.l te oss beretningen om slaget 
på Lyngør red som fant sted i 
1812, da den dansk/norske fregat
ten "Najaden" ble senket av det 
engelske linjeskipet "Dictator" 
helt inne i Lyngørsundet. 
I de såkalte Lyngør-dagene gjen
spiller de nå denne episoden så 
naturtro og realistisk som mulig. 
Vi tipper at Lyngør vil bli et 
undet turistmål i årene som kom
mer. 
En takk til Skjernøy Vel som 
arrangerte denne interessante 
og hyggelige turen. 
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SKJERN0YSUND - EN PERLE PÅ SYDSPISSEN AV NORGE. 

Tar du i dag av på ~åværende 
E-IS like øst for Mandal og kjø
r er ca. 5 km mot syd-øst, så kom
mer du over Skjernøysundbroen. 
Broen går over oldtidens og mid
delalderens "E-1S": vannveien 
l angs kysten gjennom Skjernøy
s und. Veien går videre ut på den 
vakre Skjernøya, som er Norges 
sydligste bebodde sted. 
I Skjernøysund var det - iog 
med den gode havnen, et naturlig 
s toppested for fergen videre vest
over og forbi det åpne havstykket 
rundt Lindesnes. Det ble tidlig 
et av de mange trafikks entra la
ngs kysten. Stedet var bebodd 
av småbrukere, fiskere og loser, 
og det var i sin tid fire forret
ninger her . Trafikken med alle 
slags fartøyer va r stor gjennom 
sundet. I 1225 lå kong Håkon Hå
konsen her og ventet på bedre 
s eilvind . 
I l S29 gir overlosen i Kristian
sands distrikt og losoldermannen 
i Kleven tillatelse til å sette 
opp og vedlikeholde to fortøy
ningsringer . De - foresk-riv-~r at-
det for bruk av disse kan kreves 
et "parkeringsgebyr" på fra l 
Spd . til 12 sko alt etter far
t øyets størrelse. 
Under Napoleonskrigene hadde den 
norsk-danske marinen stasjonert 
en vaktstYl1ke i Skjernøysund 
f or å observere og rapportere 
f iendtlig virksomhet ute på sjøen. 

Det kong~lig priviligerte 
gj estgiveri er nevnt allerede i 
1160. Det hadde rett til å skjen
ke vin og brennevin, og til å 
drive handel med innførte varer. 
Gjestgiveriet hadde også rett og 
plikt til å skysse reisende vi
dere til nærmeste gjestgiveri; 
Ny Hellesund i øst og Svinør i 
Vest. 
Den meget gamle toetasjes byg
ningen som sist var gjestgiveri, 
står der ennå lengst 'vest i be
byggelsen helt nede ved sjøen, 
med en liten stenbrygge foran 
inngangsdøren. Den sjarmerende 
bebyggelsen ellers klamrer seg 
til strandkanten og forteller 

på sin måte ·om at det var sjøens 
folk som bodde her. I gamle dag
er het det for øvrig at en måtte 
bygge med god tilgang på vann i 
tilfelle brann. 
I dag er det mest trafikk av fred
lige båtturister som går gjennom 
Skjemøysund. Men slik har det 
ikke alltid vært.--
Historien forteller om "skipp~r 
Clement" som lå i Skjemøysund 
senhøstes 1525 og til slut t en av 
f ebrua r 1526 . . 
I september 1525 skulle han over
føre noen av kong Fredriks folk 
fra København til Gotland. Det 
største skipet var "Peter van 
Høll", en karavell med 3 mers, 
og den andre var "Den sorte jakt". 
Men Clement stakk av og seilte ut 
i Nordsjøen og startet kapervirk
somhet for sin tidligere herre, 
den avsatte Christian Il, sammen 
med en eventyrer fra Skåne. Finn 
Rempe tok da~stasjon i Skjemøy
sund. Finn Rempe var kjent på 
Sørlandet, bL. annet for å ha 
slått ihjel Jørgen Olsson som var 
foged i Manda~s len. 
I Sk j emøysund bygde de et blokk
hus i hver ende av havnen og sten
gte sundet med store tømmerbommer, 
så de hadde gull kontroll med 
gjennomfarten. De sto på god fot 
med lokalbefolkningen og det het
er at "norske havmænd og båtsmænd 
søkte til ham" mens han lå der. 
31. januar 1526 skriver Vincentz 
Lunge til erkebiSkop Olav Engel
brektson og beklager seg over 
virksomheten. De hadde inilkrevd 
skatt for den avsatte kong Chris
tian Il og fanget fogeden på Lis
ta og 3 av hans menn. 
Clement skulle seile til Skottland 
med en utsending som var ankommet 
fra kong Christian 11. Ca. 25. 
mars var de innom Skudesnes havn. 
Noen dager senere strandet "Pe
ter van Høll" ved Aberdeen og ble 
vrak. Den fangne fogeden og hans 
menn ble satt fri og Clement, 
Rempe og deres mannskap kom over 
til Amsterdam. Her ventet de på 
et Skip som kong Christian Il 
skulle sende for å hente dem. 
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element deltok i et mislykket 
opprør i Jylland og ble henret
tet 9. sept. 1536. Rempe kom 
tilbake til Norge og ble i 1530 
fengslet av Stig Bagge og plas
sert på Oddernes, men senere 
sendt til Mandal hvor han fikk 
innskrenket bevegelsesfrihet; 
fra "Gase og til Halsaa kirke". 

En beretning aven tysker 
som senere i 1526 var med noen 
fartøyer som skulle seile fra 
Lybeck til Bergen, forteller; 
De kom ut i storm i Nordsjøen 
og måtte søke havn i Skjemøy
sund'. Derfra kunne de mot nord
vest se mastene av et større 

En spennende tur 
fra s. 2 . 

innenfor der det i dag er brygge. 
Stusøy har tilhørt Skjemøy (Sk
jernøysund). Her er det opparbei
det en god del dyrket mark, til 
og med på det høyeste punktet 
har de slått høy. Rester av 2-3 
uteløer er det også. Skjernøysund
folk rodde ut og slo jordene og 
arbeidet med høyet hele dagen, 
for så å ro inn igjen om kvelden. 
Om vinteren ble det hogd mye ved 
her ute, da det er ganske mye 
skog på øya, store og gamle bjør-

fartøy som hadde ankret opp på 
Risøbank. Etter en tid kom far
tøyet mot dem. Det viste seg at 
det var sjørøvere, og det kom til 
kamp. Det var mange falne, men 
til slutt måtte sjørøverne gi 
tapt. De som ble tatt til fange 
ble alle henrettet. Det var ver
ken første eller siste gang sjø
røvere opererte her. 
Men nå er det fredlig i Skjer
nøysund - så ta deg tid til å 
besøke dette vakre stedet.---

Karl Kristiansen 
Skjemøy Historielag april 1991. 

ketrær. Mandal kommune kjøpte 
øya i begynnelsen av 60-åra og 
det er nå offentlig friareal. 
Mandal Jeger-og Fiskerfor. har 
sluppet ut harer der som blir 
jaktet på om vinteren. Det er og
så kaniner der. For en god del 
år tilbake var øya overbefolket 
av kaniner. De ble sluRpet ut for 
at en skulle ha noe å Jakte på, 
men de formerte seg s å veldig 
at det var kaniner- over alt. 
Tror det var en kald vinter som 
tok knekken på dem.----

Skjer.nøy Kristelige Ungdoms!orening får et tilskudd tillagskassen etter funnet av våpnene på Stusøy Det var Re'd Hå' 
_ ~alvlck (t.h .) og Asbjørn Skeie som først oppdaget rakettene i et einerk~att. . I ar g, 
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Skjernøysang. 

Mel~ Sørlandssangen .• 
Dypt i vårt hjerte innrisset står 

. Skjernøy, Skjernøy, 
trygg når det stormer og havet slår 
pletten vi kaller vår. 
Fra vi som barn i vårt lune hjem 
lek~e hos mor og far 
stå~ d~h bestandig for øyet frem 
som deiligste sted vi har •..• 
Reff~ 
Skjernøy, Skjernøy sommer som vinter er 
du den pletten vi alle har så kjær. 
Her fØler vi fred og hygge, 
her vil vi bo og bygge. 
Må. lykke hell, alt strev og stell 
bli til Skjernøyas ve og vel. 
Skjærgårdens perle, vårt kjære slott, 
øy så fager, 
her trives folket bestandig godt 
omgitt av havet blått. 
Smil når til nabo fra nabo her, 
vennlighet, glede rår. 
Alle mot alle s å hjelpsom er, 
det spirer som f ol ket sAr .... 
Reff~ 

Lune små v i ker og trange sund 
ærfuglflokker. 
Kom la oss fare en liten stund, 
SØke til fiskegrunn. 
Drive i båter i sommervær, 

"'"-- sku:e~p--~p:r-Gg.il, - -
den som vi elsker, og har så kjær, 
og l engter og stunder til 
Reff ~ 

So~ner og sol over øya vår, 
duft av tjære, 
hegg og viol mot oss alle slår, 
takk mot det høye går.-
Herlig er heimen, det beste sted, 
slekter skal følge slekt 
streve og bygge til sol går ned 
med sang som har kraft og vekt .... 
Reff~ 

Kommer du sliten fra fisket inn, 
brott og brenning 
skummer og slår i den sterke vind, 
trygt ligger havnen din. 
Vågen er redet for bå ter små, · 
der er ditt lune hj em 
hvor ' q.umed kjære s å glad kan gå 
og syfige med alle dem .•.• 
Reff g • 

SkullEt du dra fra din barndornsøy 
langt der ute 
følger du grågåsen når den flØY 
nord - under himmel hØY. -
Da tar i tanken du ferden med 
fØler deg fri og yr 
peiler inn øya, og slår deg ned 
litt innenfor Ryving f yr. 
Reff ~ 

B. J ørgensen . 
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SKJERN0Y HISTORIELAG SKRIVER 

Skjernøy Historielag gir i år ut sin første bok, i godt samarbeid 
med Aage A. Wilhelmsen, som har god erfaring på dette området. 
Historien i boka gikk som følgetong i avisen "Lindesnes" i 1930-
årene. Da skrev Gabriel Christian Pedersen Dyrstad ned sine opplev
elser. 
Boka handler om da han seilte ut for første gang i 1885 som l5-åring, 
til han gikk i land som 47-åring i 1917. Han skrev om skutene, li
vet ombord, ork8ner, forlis, farlige farvann, land og mennesker de 
besøkte over store deler av verden. 
Det er fasinerende lesning. Boka er på ca. 300 sider og kommer ut 
i begynnelsen av november til en pris av kr 198,-. Den vil bli lagt 
ut for salg i bokhandelsen Bok og papir i Mandal, men om ønskelig 
kan du bestille av Skjernøy Historielag innen l. oktober til 
Rita Dyrstad Solvang tlf. 043/68716. Da er du sikret boka, da opplaget 
er begrenset. 

SMÅNYTT FRA ØYA 
I å r. hadde også Valvik gårdstur. 
Den 16. juni i flott sommervær, 
var det båttur til stusøy til 
jordet på vestsiden . Her ble det 
stekt pannekaker over bål og kokt 
kaffe, sånn som det ble gjort 
for mange år siden. og Valvikfolk, 
både utflyttere og nytilkomne 
stilte sterkt opp. Alle var enige 
om at dette måtte vi gjenta nes
te år.------

Også Dyrstad og Rosnes har hatt 
gårdsturer i sommer. Det ser ut 
som dette har slått an. Før var 
gårdsfolk mere s ammen om forskjel
lige gjøremål og hadde mere felles
skap. Det blir mindre av det 
nå, og derfor føler de vel at 
det er fint å komme sammen, koke 
kaffe og prate, og i det hele å 
hygge seg i selskap med hveran-
dre.---------

vi har hatt en del tordenvær i 
sommer, og det har til dels vært 
ganske nærgående. Tidlig i juni 
slo lynet ned hos Arild Jenssen 
og odela bl.a. pumpa til borehul
let og satte TVen ut av drift. 
Den nedbøren vi har hatt i sommer 
har vesentlig vært med torden
byger.------

Vi nevnte i forrige nr. at et 
svanepar hadde reir og ruget på 
egg .utei Ystevåa. Den kom ut 
med 6 unger midt i juni og holdt 
seg rundt bryggene i Våa en 
stor del av sommeren. Selv om 
svaneforeldrene er flinke til 
å passe sine små, falt riktig 
nok en unge som offer for kråkene. 
Det er en farlig verden å komme 
inn i for slike småtasser. Men 
de andre vokste og ble store og 
var til glede for mange. 
Så forsvant de plutselig alle 
sammen. Vi tror ikke at noe 
har tilstøtt dem, men dette med 
svaneunger er så nytt rundt her 
at vi vet ikke riktig hva som 
skjer når ungene vokser til. 
Kanskje trekker de til ett eller 
annet sted for å være sammen 
med andre.-----

Det er igjen sett elg på øya, 
og nå i august er det sett en 
elgku med kalv her ute, og det 
tror vi er første gang. Flere 
har sett dem, blant annet på 
Torvmyra ved Dyrstad skole og 
inn over mot Murmesteren i Skjer
nøysund. Kanskje kalven er født 
her ute og at vi kan få en elg- ' 
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stamme her på øya. Her er jo s å 
mye lauvskog og kratt, at mulig
hetene for å skjule seg skulle 
være gode og ingen problemer med 
å finne mat. , . 
Det er også sett "'en, elgokse på 
dampskipsbrygga i Skjernøysund 
flere ganger. Det kunne se ut 
. om den sto og ventet på post
båten - som ikke kom.--------

De t kom ut ganske mange terneun
ger i år, både på Kopperholmen 
og ute i Ystevåa. , Det er nok kan
skje delvis på grunn av alle 
minkene som ble tatt sist vinter. 
Det ser ut som . det hjelper.---

Men måker ser det ikke ut til å 
være noen mangel på. på Sandøy 
er det noen steder som de rene 
fu glefjell og når de flyr opp 
er det en sverm på flere hundre, 
kanskje tusener.------

En er kommet i gang igjen med 
lokalplanleggingen for Skjernøy, 

e tter sommeren. ' Noen gar er er -
kommet ganske langt i planleg
gingen. De øvri ge vil prøve å 
f øl ge opp, slik at en kan komme 
fram til en ny anbefalt reguler
ingsplan for hele øya. Det kan 
t a litt tid, men vi er i siget.-
De kulturmidlene som ble bevi~~ 
get til øya er kanskje snart 
brukt opp. Men , en del er der da 
bl itt utført. Det er bl.a. satt 
opp nye gjerder, .med port, ved 
henhebrua på rosnes, på skillet 
mellom Rosnes innmark og friareal 
og likeledes på Y. Farestad, mel
lom innmark og friareal. Det er 
Gatt opp et toalett ved Slyhåla 
og ett i bukta tvers over for 
Nebeholmen. Stien rundt skauen 
er ryddet for lyng og einer og 
fyl t på med bark;·"'s ,lik at den nå 
er fin å gå. Og mer~ kommer kans
kje etter hvert.------

Så var det noen ord omSt. Hans 

heller lite bål å se i Nordfjor
den, men det var mye båter, j a 
ganske tett. på brua var det mye 
folk og' biler og derfra er det jo 
en flott utsikt.--------

Det er bare en eneste ny skole
ele~ i barneskolen i år. Det er 
Kamilla Syvertsen, Y.Farestad, 
som begynte på lme barneskole. 
Vi ønsker henne lykke til videre.--

Vi gratulerer Erna og Torstein 
Dyrstad med en jente den 21/7.-

Det var barn~dåp på kapellet 30/6. 
Foreldre ; Bjørn Vikøyr og RanJi 
Ullestad. Barnets navn; Ingeborg. 
Vi gratulerer.--- ----

ven 30/6 var det fotoutstilling 
på Dyrstad skolemuseum. Det var 
utstilt fotos av mange hus på øya, 
med byggeår, eierforhold etc. Der 
var også en masse gamle llassebil
der. I tillegg ble det vist et 
lite skuespill med noen av aktør
ene fra den gamle Skjernøyrevyen. 

-U er- -bl e - hol dt- en s ko l etime, s11k -
den fortonte seg en gang i 1800-
årene, noe senere og en skoleti
me anno 1991. Det ~ar interessant 
å se hvordan bl.a. respekten for 
l æreren forandret seg fra før til 
nå. Thorbjørn Berge spilte l~rer
en på en utmerket måte. 
Det ble servert kaffe og nystekte 
vafler og en mas s e folk hadde sam
let seg i det fine været.------

Vi syntes vi hørte litt kritikk 
etter Skjernøymarsjen.- Kan det 
være sant tro,? En ville klage 
til turmarsjforbundet. Det var 
merking aV løypene, spm var med 
kreppapir. Etter miljøforskrifte
ne skal dette ikke brukes legner. 
Så var det kjoskpriser. Var sjo
koladen og yoghurten dyrere enn 
vanlig? Vi synes dette er lite 
hyggelig å høre. Ellers var det 
mye ros for legging av løyper i 
en fin-fin natur.-------

aften 1991. En søndags kveld tra- Redningsselskapet feiret sitt 
disjonell som vanlig. Været var 100 års jubileum nå i juni, med 
fint, kanskje litt kaldt, det plei- en festforestilling i Oslo kon-
er som regel å være det. Det var serthus. Her var Erik Bye med 



- 10 -

Og intervjuet forskjellige som 
var knyttet til selskapets arbei
de. - Bl.a. Ble Gerd Ellingsen (f. 
Jacobsen, Rosnes) intervjuet. 
Hun er formann (kvinne) i red
ningsforeningen "Ryvingen" i Man-
dal.-------

Som ny organist i Skjernøy menig
het er ansatt Jan Erik Tallaksen. 
fra Søgne. Han skal også være 
dirigent for Ungdomskoret her på 
øya. Vi ønsker ham hjertelig vel
kommen, og lykke til med ledelsen 
aV koret.------

,; 

Arnt Otto og Trygve Anensen, som 
driver fiske med 'sin båt "Gul
skjær" har i det siste prøvd seg 
med. storbakker etter bl.a. kveite. 
De har også fått napp med 5-6 av 
disse ettertraktede flyndrene. 
Den største var en orntllig rugg 
på drøye 60 kgT---
Arnt Otto, som nå bor i Mandal, 
vil forøvrig bygge hus på Dyrst~d. 
De er just kommet godt i gang 
med grunnarbeidet.-------

Per Herstad har kjøpt huset etter 
Mauritz Jørgensen i Skjernøysund 
og vil antagelig slå seg ned der.-

Valg 91. Det var altså kommune-og 
fylkestingsvalg den 9. sept. Her 
på øya foregikk det på grendehu
set (skolehuset). Det var hele 
225 s temmeberettiget her ute og 
aV disse avgav 156 sin stemme, 
d.v.s. ca. 70%, godt over lands
gjennomsnittet. Vi har igjen fått 
en repressentant i bystyret fra 
Skjernøya, i det Torstein Dyrstad 
seilte opp på 3.plass på høyres 
Liste. l tillegg ble Bjørn Vikøyr 
l. varamann på venstres liste.--

Det er ikke bare storfyrene som 
h ar fått merke den tekniske ut
vikling. Nå er også turen kommet 
til de små fyrlyktene. Det er 
slutt med å slepe på tunge gass 
flasker. De fleste lyktene rUndt 
her har eller skal få montert 
solsellepanel som strømkilde og 
batterier som lades opp og sørger 
for jevn levering i lange vinter 
nett er.---

Vi rakk å få med oss at Jan Atle 
Abrahamsen, Valvik og Hilde J. 
Skrøvje giftet seg i Skjernøy 
kapell lM'r .dag 14 september. Vi 
gratulerer hjerteligst.-------

Så svek ikke sommeren oss i år 
heller. Det så nokså dårlig ut 
fra forsommeren og juni ble for 
eksempel den kaldeste på 60 år. 
Men juli mente noe annet. Den åp
net opp med rene tropevarmen. 
Den l. uka vae det temp. oppe i 
27-28 gr.- og det er varmt her 
hos oss. Varmen kulminerte etter 
ca. en uke og ble avløst av regn
og tordenbyger og ca. 14 dager 
med sånn middelmådig temp. Men 
siste del av månden ble riktig 
fin, med deilig og god julivarme. 
ug hele august ble jo bare som en 
drøm, ja rent ut fantastisk. Om
kring og litt over 20 gr. hver 
eneste dag. Stort sett rolige vind
forhold, så båtfolket har nok rik
tig storkoset seg. Noen generende 
tørke var det heller ikke da. Vi 
fikk stort sett noe regn -når vi 
mest trengte det. 
September kom, og godværet bare 
fortsatte og fortsatte. Vi hadde 
kulderekord i juni, men vi har nok 
hatt varmerekord både i august og 
september. Men det er blitt svært 
tørt nå. Noe regn til brønnvann 
har vi ikke hatt på lange tider, 
så det er nok lavvanne i mange 
brønner. 
Vi nærmer oss midten av sept. og 
den samme varmen har vi ikke, 
men det er fremdeles sol over 
høy septemberhimmel. Men det er 
som sagt blitt et skarpere drag 
i luften, noe som minner oss om 
den årstid vi uvegerlig går i 
møte. 
Igjen vil vi takke for oss og 
ønske vel møtt når det lir mot 
jul.-----------

.. 

l 


