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Til høsten skal Mandal by arrangere kulturuke til minne om forliset 
aV linjeskipet "IngermanIand" utenfor her. I den forbinneIse vil vi 
gjøre oppmerksom på at det også var Skjerneyfolk med pA A prøve l 
berge folk. Kulturuka vil starte tir s dag 8. september o 

Vi -bringer her en utredning som Rasmu s ~gevik har skrevet for bladet 
"Lindesnes" for ca. 20 år siden, hvor han hadde som overskrift "slik 
losene Bpple~de det." 

D~ gj~rd~ hva de kunne i stonn og orkan 
nlen det ble ikke o sa mye 

Del !iion: -;'~ssi~ht IiIl.ie!!llil'etj F"!"~l~ "itm! ,'nr ruslelo~ ' <:jen Atllle"se", Annen Ånder-
'JI1j!l!rmnnland~. rl~ rl!ise Jrn A,men Ander!!en LI\ Ild Ill, 59 Ar IlelI, Je,,!; Elins l~ed(!\"II(!h. CUII
Arlcnn:;el!ik. til J~ronstndt, J!runtt ~t. tnme1. Hun forklarte Al mA- ,'nid' Huirsl:n (l~ tjl'ne!tegutlen 
Bt"lle pil el undervllllnsskjn!r ,t ros .1ens Elin!! Pedersen. Lftnd0 d'lbrier'N'ielscn, Dls!Jt! rikk med 
,'ed Olt~o)' om k"elden den lI: . '~ndll g . l2 :.~eptelnber vor oppe sla",lel1 ut~\'cr tlmlrenl kl, IP,i 
t;eplember 1842, Del drev 'hjel- pA utkl.kken !'flil Land~y tidlig Sto~mr.n ,'ur su \'oldsom at de 
pelosl vesto\'er Ol~d strommen, .otTl rtor~elletl rnellom kl. 4 o~ OlA'tle &u med 3 te\' I seil U ol 
o~ på mor~enslden 12,l!ept~m·, fir 'Of! oppdnJ!el \,tI\\(et "" sId· :? I follken, Da vraket flnsl ble 
bcr rikk 105!ne pil Landoy. nos:- Ilel. !ittn nnlok ("rllt ~t del vnr . !;ett J~ del i u ,\'. telh'"l fr, 
II(!~ (I~ Fnrcsllld {gli,ng ,mp-d ,'ra- 1m skonnert eller en brigg 50m LRnd",' omlrent en 1Ilen mil 
kri, men kunne Iile ~jote, i de.t ,'or. knnll'et og ble slept 9." en nv lond: Mell dR de nAdt1e ul t\1 
c>p;:rorte ho\', men !Iedel I,nn III ~l!.lens, Jens EliAS ~ikk sltnks del oml:rlng Itl. 7, "nt det om· 
},Iandlll eller «lllerl;e .. e,. hjell" ned og purret ,ut losen, Gjerl trent ll . ~ til 2 mil ~ , ". av Ulln-

26, seplember ble det opptntt Aanensen som fikk med ham dRls-n\'dngen , Stormen ot 8jØ' 
\-Itnepto\, om delle, og IMe,ne opp på ul:dkkeh, De 110m s!tnlts I!l\n~e~ " ""r sA stor, olt B!tlp~t 
forldurle seg om noken, ,An~ Ileu igjen og purret ut ;t11e voks~ . ~:it omringet liV \'tl\k~tumper III 
lag~lig hør der vært noe clIlttlm- nE: mAnnfolk pl! 0\':1, Inlt J] , det "ltr umull~ for Jo5-~koyt. l 
IInp og slRdd~r om A,t JO!lene Aallcll Gjcrll;en'!; . shClytl! ble IIlrrml! seg sl meget at de kbn-
k3n~kje Ikke hadde gjort hva gjoll klar ng hem" Ilnet men ne l~le med l10en ombord, D~ 
I!j"l'es hunIl!!, da de vnr ule vcd Annr.11 Gjertsen, hallS SOI1I1 !;å III \'rnket ,'ar 81deles over-
vrrrk el. . 
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fyll "V menneskiri. men losene' 4. vitne, los Gjert AA.nen!len, Intet bedre kunne ri inn I 
f!lnl det 31deles umulig å redde 39 Ar, :t vitnes !lGnn, forkillrtf! lIeIle Inn Ul MlI.J1d.J 'ot , tA dt 
bC!setnill~ell. . seg som l . v it!le, men kunne !ltcrr~ rØrlØYH. 

0:1 m:tll hndde gjort elpllr hell!'r IHe oppgi distansene. Jla!lmUS SlII v ! e ot ~tlll~ 
bauter kom der drivende ut frn Bn" mente øt \'rAket hAdde dre · Evertsen ,ikk umm~ hAU kl. 

. vrakel en bAt med !J mil nn og vel co . 21.2 mil fro mlln f\!lrst t:! ul 110m Jaser med ~n .kontt~rt 
en )evinne ombord. Mnn fihk ,,11 det fra L:lIluoy og til skøyte· . som konsul Dedekam uttUlll~l, 

'kaslet en line til båten som bie n(> forlot de l. og nI ue! hudd men de styrle lorllie v.ull~ 
halt Inn under Akterenden av fjernel !:I'f! J mil frn k~·3ten . kur!! og fAnt Ikk e YT'Iht. 
skøy len, og med mye besvær 5. "it Ill' . fnstelos C; \Il 1\' it I •. r De mente a ll e It d@ hådde. 
fikk man tall opp de ombordvre· HlIjescl1 Lnndo . -li ur tnmmel i ulsølt !leg tor H" !lrIU med Akø;' 
rende. Båten 101 man drive, da og 6. vitne , Gnbrlel Niel!le" . 2 lene ul til nlkel J dett ".dM· 
det var umulig Cor skoylen il år, forkla rl e seg Mm de Andrt somme storm som da tdt~, ot 
slepe pø den . Rosnes ·skøy ta hndde denn at de hadde lJort h,'i. de ktJnne 

Omtrent samtidig med Land' l besetning : Los Torje Ingebrelh· etter omU~ncHrheten~ ror l hd. 
oy·skoytll. kom også andre los·, sen. 64 år, reservelos Peler Tor· de besetnlnlen, o, mMlA df "e'·, 
skøyter til , ell Cra Rosnes med jescll , 3G år , Instelos RMmu~ ler kunne fortjene tbA ~rU\ -
(j m'alln, og en fra FIlreslad med Øuensen, 43 år, reservelo5 Mic· "ml!;kjendel!1e 0lt bottalltJt Alad· 
-t . Heller Ikke disse kunne yte hnel øuellsen. 33 lir, mnlro" tier oC Folk d.er gnut "U LInd 
noen hjelp. Etter å ha baulet Jacob Andrens Jocobsen 25 lit I/~ hjemme I dere~ "tu6 ti~ hU~ 
3--4 ganger omkring vrakelog matros Carl Eddn EilaS!lell, om h\'nd der kan gjorM ud' dh 
Corlol samtlige :3 sIt øy ter vra ·. 29 år, nlle frn nOS"e!!. De tor · vllde Sn~ hvIs Woldllomh6«! h~ 
kei omkring kl. 81, ~ for A seile klarte alle folgende : t.n~erl d~ Iklel 1tj~nit(J : 
inn til Mandal med etterretning J - A 

, na s mus Øuensen og . . Adm,' nistrlllot.,- Lr..iljl '''''tJ.l.I. 
om ha de hadde erfll.rt. Vraket t t'dl' Hon {} IIIn 

I Jacobsen var megr. I 'g om skriver. Nanneslad, ,·JlI. i .... ","~ befant seg do omtrent 2~,~-3 d n 12 J).l utklldt!!n {} a. a 
mll B.S.V, av Lindesnes. , morgenen e . H ne ne oppmerk!lom pl U 'It'tlfl\ 

Los.skøyta kom Iklte inn til og fikk se ,'rakel av «Ingerman· !rn Fnreslnd lÅ ferd'. til It ea 
'd land .. , og de var så fort det lot ut I J"',,, om l f'· ... tI It'! 1. ' ..... lI .... dn° Mnndal før I 5·tida om elterm, . d I I t o n "K I' a ,,!li .. 

. seg gjore ghtt ut Ille os·s 10Y n 'kunne del VAl Ikl- ....... l.l IlyL. 
dAgen, da de haddt; vinden i mot fra Rosnes og nIldde ul til ,'ra - " K" ",,;'e ,. 
!leg og måtte lerys~e 11111 . Dl!. de kct et ayeblikll etter,skoytn frll fa r lig bare A !4elle ut. blll\iUl6 
rorlo t .. 1 ngerma nlan d ;;. l it ue n ne Land o)'. DI' fll1ldnrte se~ !\Om ~asmus Slllve!len, Sllv' It".tl· 
Ikke mer elin mr-d !~ ful nv de :I ndre om r rdn ing!:muliJ!he' Sen og ',; de undre \'lta~n' ut 
hak-ln~ g skansen o\'er /AJlnel. tene . _. _ .: rl'~~el om ' l delte, Ilt 6esetnlnteri ~l 'at-I. 
og 3\' mastene slod bn-e kryss· Itring \-n, ke t i en hnh' til en he l, stad' !lk""la Ikll~ hldd@ til ht"-
masten tilbake, mens de øndre time. Do de ikk e kunne finne I ~il:t l! !"eil! Jenr!re ~hh Ul dt 
Ifl og veltet og kastet seg I s,ioe· , noen milte li reuue noen seilte del ytler!)le skjær hvor lo8eh~ "lelet 
ne sammen med annel I'unll' ,i forening med de t o andre skøy- " gA ilAnd og oppIeIe hv' d • . 

' holdl,'t>g et el1e~t(! 1:tot nv diHflC leI' inll til Mandal , hvo r de alle mUle r6 l sikle, o~ det ~r elot 
"rnllstumpenP. ville It" !;Iitlt hull nnltorn ved 5·liden om etll!rmid· f()n~k.i e ll pfi Il !'lelle Inn.r;AttjfhrA 
I skøv. len. .\ ~01ll denne sh0\'ln het tttut vII· unvr.n. . I • A 
' VItnei hndde vært 1(" ' i~35 lir, , . .1. A . .J:II:: (JIJ~cn OJ! Carl f!:d"ill le J! .lort, og Il Mile ut I d~h fl-

og i den tid hadde ha" l Ilkhel 'Elias~1'1l uro Lo timer elte r lill · ne !'jo, ~om de mltle Ij4 ... rot 
med de andre losene, under komsten med hM til Svi nAr, Il nil \'J'uket. tlf!t tCr1 bI@ ·d~UUu 
høyst farefulle o~stendigheter h\'orfra de gikk u t med sluppen hr~~t.
frelst forulykkede skipsmann. ~Lena" for il .søke eller . ~'.r~ IJ eL~ ' . J ~I~ r: l'1!W~ql 

, skaper. - Denne ~ang kunne Ombord i Fareslau -skøyt~ vSlJ:" n" ,,; ] _. S ,atsarl~ 
fklJ.lrAi'itt'J)t. 

i ftlbl,,'lk. 

I 

de inlet gjore uten å fl' Ue . Inn . rire mann, hvorav t r e forklar te ' . 
til;Mllndiil sR hurtig st?h! mulig, C:Q'" ""T. vitner' r.e!;!n· e - Io~ ~~~E~~~r;l~~f';~.~~L~9f~~~ 
etler «kraftigere" hjelp os,, , p::sm~J~' Salvesen, '28 nr, 

2. vitne vnr mnlros Jens Elia!! ,. lo.s :Snlve Evertsen~ , ..:3:..;O._--,-"'t"::''':~1I!!i:S: 
PedeJ'sclI, 30 Ul' gUlIlmeJ. Hall mlltrO!; ' Christen Solvesen , 
forklarte seg i alle henseender nr . Den fjcnle "nr C nbri cl E \' 
som 1. vitne. Han sier ot den srn. Di~~c fire frn Fn reslnd 
Il\' mennene på· Landl'lY som hnnn!! hc~leml !'CI! ,til il f!,n III 
Cørst \'åkner om morgenen be· med skA"~n for li se om det " IH 

gir seg h\'er morgen opp ph ut· Iloe it g',il'lre på !;j'<len , ",eli de 
kikken. nenne natten hadde han hndde i1d!e !:l'tt • Jngermnnlnl\ch 
vært urolig og sovet lite, derfor De sft li t 10~E'lIe ph ROMes g,lor · 
var hen så særlig tidlig ute . de segldnr - «med megen~~tif:!'J~~;;;~~a;fliØ.!~~ 

3. vitne. los Anll~lI Gj~l'tSt:l I1dferdighHh - o~ da tellkt _..:....~_ ..:. 
Londøy, 68 år gamln!!I, sier nI ue lit uel \'nr ilO!! særsldll pA 
hall hal' \'fI>rl los siden 1795, og lerde o~ Culgtt' strnks eller dem . 
forklarer seg som 1. og 2. "Itne, De bnutel omkrllll: vrnkel 8'"n· 
dog kunne han ikltr med slJlker· men med de nndte skøyter i en 
het angi distansene hvor vrakel knl\PP tIme . Etler thd!llAgnlng ~~;;;;~~~~ 
befant seg fra land. med de Bndre Itom de til øt de ,"" 
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pr. år kr. 35·-

i p-r i. slutten av mai, OR et 
an ast1sk fint sommervær, med 

s' n blank som et speil 
e først e makrellfan~stene er 

tatt av "Gulskjær" på driv~~un 

3 -
" , 

. ~ P. 

reIsen l - 2 kg. men ogsA ~n 
del slengere på J - 4 kg. 
Småsei er det også en masse av og 
den er godt brukbar til A koke 
seiesuppe på, og den er l@tt A fA 
på ri~IA ved de ytterste boene. 
Ellers venter vi på den første 
laksen og at makrellen skal vise 
seg under land. Den kommer nok i 
år også, og kanskje nAr dette le
ses lukter det stekt makrell over 
hele øya. Rabarbraen er i alle 
fall i rute og kan noen ønske eeg 
en bedre middag enn stekt makrell 
og rabarbrasuppe? -------

Historielaget skriver. fra s. 7 
skråningen beplantet, "hullet" 
mellom kapellet og grendehuset 
er fylt igjen, og fremstår nå som 
en hyggelig rasteplass. Informa
sjonstaVler og skilting er utar
beidet, så nå kan alle greit fin
ne fram på vår kjære øy. 
Som dere ser, ligger postgiroen 
for medlemskontingent i Historie
.J-.aget~-med~~ enne oSkjemøypoet.en. 
Årsmøtet vedtok at følgende kon
tin~ent gjelder: kr. JO for passi
ve medlemmer og kr. 40 for aktIve. 
Da sier vi hjertelig takk til deg 
som støtter oss i arbeidet med A ' 
tA vare på øya og dens historie. 
Vel møtt til sommerens arrange
menter. 

Hilsen 
lag. 

leder av Skjernøy Historie
Rita T. Dyrstad Solvang. 

5 timer av land, _ Det er ikke blitt 
noe storfi~ke~' 'men fa'ngster fra 
200 opp ~il 600 ,kg. pr. natt. 

en prisen 'til fiskerne er rekord- Vandretu r :.med ' Skj·ern.øy historie-
store. kr. 25 pr. ke;. , t " pe~:Vlnnel :':' l'" lag 'søndag ' 24. mai til Ytre F'are
sen av fisket, ' gå .. da ·~ø1,s:.a,l 'det lkk~' , . stadmyren.e skapte stor deltakelse 
mye fisk til ' ~~~ ,·det .~:lHir ' lpenger ,':, ' i det finte været. Starten var kl 
av det. ;.l~:";; : ,;. ::;: ' . . i 14.00 fra . snuplassen Ytre Farestad 
Ellers er det ! ennå , go.de rekefang- hvor vi fulgte den ytre vegen ut · 
st er . og tråle·rn~ .. - har Vært på s j~_ t il myrene. Betsy Wa thne var med . 
en hver uke si~fe'n nyttår . . Det har som guide. Vi slo oss ned ved de 
':lesten ikke væ#.~1 værhindringer, gamle sommerflorene som sto igj en, 
l. alle fall hai\ de kunnet tråle oe det ble fortal tat det har vært 
under la.nd elle~r i MRnnef jord~n. 14 i tallej, et par var dobble det 
Her er også bra med torsk, i sær vil si to gårder eide hver sin halv· 
på pilk og sjølrigle, nede i del. Det var et yrende liv der ute 
"luseleidene". Helst torsk i stør- . under slottonn og når kyrene skulle , 

stelles, det va r noen ol tyve,' .en 
eller to til hver gård. Totalt skal 
alle '''myrende der måle 80 mål og 
er delt opp med et stykke tif ~ 
hver gård. 
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Våren f"rer til alle slags aktiviteter. på kapellet har dOet vært 
flere dugnader, med vasking, opprydding, planting, malin~ og lakking. 

Når vi går tilbake for å se hva som har vært på kapellet siden 
sist kan vi nevne; Møteuke ved Bjarne Chris t ensen, to fastegudstjen
ester, menighetsfest, Ungdomsforeningens u tloddning med hauger av 
gevinster og resultat over fjordårets, vårf est og temamøter og van
lige møter. Bønnegruppene har også hatt samling en gang i månden. 

, Framover sommeren vil det være båttur til ÅS i Harkmark 14/6, 
kakeutloddning i kapellhagen 19/6 kl. 17.00, Skjærgårdsgudstjeneste 
21/6 og fisketur 3/7. SKUK hadde også en fin sangkveld på Grendehu
set en kveld i april. 

NOEN 17. MAI - TANKER. 

Det er fint å være med å feire 
17. mai. Og flott er det å se 
alle barnetogene,med flagg og 
faner og alle pyntet i sin fines
te vår stas. Men hvor mange av 
de unge tenker over hvorfor vi 
feirer dagen? Åshild var inne 
på noe i sin tale ved bekransing 
aV minnestøt t en. Etter en rund
spørring inne i Os l o s~arte noen 

t det hadde noe med frihet å 
gjøre, at det var vår nas j onal-

#' 

dag, men mange hadde ikke peiling. 
Det er skuffende, ja faktisk litt 
skremmende at de ikke vet mere 
o~ hva som skjedde på Eidsvoll 
i 1814. Da vi gikk på skolen, , 
sø,rget lærer Georg for at vi 

Fra s.9 

kunne vår historie, både innenat 
og utenat. Det er nok dessverre 
ikke slik i dag. 
Et lite råd til dere yngre; Be 
deres foreldre fortelle om de 
brave Eidsvollsmenn, om grunnlo
ven og den betydning den fikk og 
om Henrik Wergeland. Til dere noe 
eldre; Slå opp i et bra leksikon 
under Norge og l es nøye det som 
står under HISTORIE, smrlig de 
eist..e 200 årene. ed litt bedre 
f orståelse av hva som skj edde l. 

de årene, både i Norge og i Eu
ropa forøvrig, vil 17. mai få 
enda større betydning for oss 
alle. 

Det e ksi.s t ere e t minTlf-'S!7Ierb' 1'1 0 :1 J ,en 7 .. en , -indro s sc (Kompassrosen) 
som e r h uggpt inni fJ e ll ~t s :~rn !ll f'Ji [/1 " d ini fj ,dene HSS /807 , aven :'JV 

d e som tJ enes'tpgJorde h er i ' ! I-' Tl f- i (hn. D e nn e r e temme lig uni k .. i 
cf e t- d t' n t' l" hug g e tre t t Fis (-' Tl ri e . De t , -i l s i cl e t f:' r O' 'ta t t. Il e Tl S y Tl t i J 
cJi n'Tsjollen (Mi s, -j s ning l' n) o 

H, -ilke t indiker e a t '- e dk o mm e nrj e S I 'T!1 ku' !1ugget " de n bar \'ært e n 
sknl ert ma nn. Alt t al e r ( nr 'It d e t fl ::lr ' -;fr t f'Tl me d m ilitær e 
bakgrunn . Vi kJe.nner ti l en l ,"lTl g r l-' kb~ liknend e , - indf'os e r o.men de er 
alle hugge t- ef t er , -isning. (iI" s , 11\ - '1 kflf/lI ") ,1sse t , - ist e , der ,;1 da. (Man 
har ikke t at t Iwfl 5 .1"[) t il m i s ,-j<: niTl [; en) TJ e n mA bt>r eg nes o' da et 
magne t k ompass klin ,-iser mo l ri!'n f.11 o l~~ Jl l' tisk e Nordpo l. Dp. t er kl/Tl PTl 

l ikn e nde ko mpas.:;ro<;e SO lli P / O k,i f-' nf '1\ - ,jl'nnf' (-ype n . . , d e. n er fun net 
ved Eigersund. 
Se tid l i g e r e ar t i k k t' l i Sl; J r' r 1/ yi .' . J1 () ste TI. 

His t orie l ag /Æ rs skrift 19'}_? s n /ll tnr for seg 
kyst e n fra S ,.'e nsk egrerJs e n !-i! Fi ,'!t'rs/l Tld . 

ol! forøvr ig Agder 
k o mp ,1SSrC).5eTle lang 

vi. n c/ .,3ej'e 
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REFERAT FRA ÅRSMØTE I SKJERNØY VEL 10.3.92 kl '"'l 90b 

Det var 51 fremmøtte. 
" , 

Som referent ' ble valgt Lise Knutsen, s~ møteleder/ordstyrer Torvald 
, Abraha msen - Tønnes Berge 

Årsberetning for Grendehuskomiteen ble lest av Åse Børnøy og ~odkjent 
" "Id:i::etts"'komiteen"" Torstein Dyrståd o~ 

g odkjent 
" " Barnehagekomiteen ble lest av Gerd Hansen og god

kjent 
" " Skjernøy Vel ble lest av Tønnes Berge og godkjent 

Regnskapet ble opplest av Tønnes Berge, da kassereren Unn1 tiseth 
ikke var til stede. Også dette ble godkjent uten anmerkninger . 

Kaffepause. 

Valg: 
Valvik Sigurd Ålvik 27 st 
Rosnes Håkon Karlsen 26 " 
Berge Tønnes Berge 44 " 
N.Farestad Unni Liseth 43 " 

I tellekomiteen 

Styret for 1992 

Skjernøy Vel: 

Tønnes Berge 
Unni Liseth 
Agnete Kje l -lin 
Håkon Ka r lsen 

satt 

blir 

Anne Lans Syve r tsen 
Sigur d Ålvik 
Lise Knutsen 

Gre ndehuskomiteen: 
Torvald Abrahamsen 

Reidar Jensen 

da som følger: 

Formann 
Kassere r 

, Se"k-r etær 
Styremedlem 

" 
" 
" 

og 

Jan H. Ålvik 20 st . 
Kjellaug Jacobsen 21 st 
Olga Berge 3 st 
Heidi Tjomsland 4 st 

Ivar Kristiansen . 

Olga Berge , 
Heidi Tjoms1jl_nd' ._.-~ 
Trygve Anes ti' -
Kjellaug Jacobseb 
Bjørn Vikøyr 
Jan H. Ålvik 
Knut Knutsen 

Eiv i nd Syvertsen (i militære) 
Torill Dyrstad ' 

Svein Walvick varamann 

Barnehagekomiteen: 

Hilde Ånesen 
Bente Syvertsen 
Bjørg Greipsl~nd 

Idrettskomiteen: 

Tove Laila JohanSen 
Alf Gunnar Abrahamsen 
Karin Abrahamsen 

Saksliste. 
l. Forslag om gebyr på vask av grendehuset 

Det ble vedtatt at styret i Vellet lager oppslag med regler for 
bruk og vasking/renhold av lokalene, og et gebyr på kr 100 ; - om " 
dett~ ikke blir overholdt. 

2. Sundsveien Dyrstad - Skjernøysund, fredning 

Det ble opplyst om at dette, er en verneverdig og kommumil vei. 
Skjernøy Vel og Skjernøy historielag skal sammen søke om å få opp
rustet veien 
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3. Forslag om nye lyspunkt på SkJernø~ 
St yret , hadde forslag om 2 stolper og 3 lyspu~ki ved kapell~t • . 
Dette forslag ble ved avstemming vedtat~ med ca 30 stemmer , > .. 

Søknad fra Evert Knutsen om lyspunkt om lyspunkter i Grønnvika ble 
det ikke stemt over. Det ble vedtatt å prioritere Dyrstad i n~Bte 
omgang, og deretter Berge - Skjernøysund. 

4. Utleie av Grendehuset. 

Det var ingen utleie i sommer, muligens på grunn av for h øy l e i @ 1 
Det ble foreslått å kjøpe varmtvannsbereder for å heve s tandard~h . 
Styret tar dette opp til intern avgjørelse. 

5. Lokalplanlegging - Arbeidsoppgaver for vellet 

Yrkesskolen har sagt seg villig til å lage nye oppslags t avler . 
Skjernøy Vel bekoster materiellet. Rita Dyrstad undersøker hvor 
mange det er behov for. Ivar Syrdal lager tegning og l everer 
disse til yrkesskolen 
Forslag om avliving av bever i Farestadtjønna. Dette må grunneierne 
selv ta seg av, selvsagt i lovlige former. Det bør tas prøve Av vån
net til helserådet. 

Det ble foreslått endring av l7.mai opplegget. Idrettskomiteen lag@r 
spørreskjema til alle deltagere i idrettslekene om de øn~R@r ~ndring~ 
er, og i tilfelle forslag til hvilke. Det blir ingen endt!rt~ ~ i At 
om ikke bedre forslag enn _det v i har fremkommer. . :,: 

6 . Fo r s l ag om kj øp a v pa n e l ovne r ti l grendehuse t. 

De t bl e bes t e mt å kjøpe 2 pane lovner m/ termosta t til grentl~husets 
::tors-al. 

7 . Fo~sl ag om informasjon. 
Det s kal sendes referat fra møtene i vellet til Skjernøypoaten. 

a-. Eventuelt. 

Rita Dyrstad foreslo samarbeid mellom historielaget og vell~t om 
sommerlig tilstelning på det gamle skolehuset på Dyrstad, -en Skjer
nøydag. De t vil bli gitt mer informasjon om dette sener~~ 

Formannen søk~r om å få fartsdempere på Farestad i 50 km ~ohen i 

Styret undersøker om fellesarrangement av St. Hansfeirih~ pA 
Høgevaraen, eventuelt friarealet i nærh eten av Bådevika k~ri V~re 
aktuelle områder. Feiringen på Munnevolla i fjor var mi ~ lykk~t , ~ 

~~~~ 
Lise Knutsen 
Referent 

! • ~ 
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SKJERNØY HISTORIELAG SKRIVER • • • • • • • • • • • • • 

Skjernøy historielag avholdt sitt årSmøte på Dyrstad skolemuseum 
5. mars d.å. Det ble en kveld vi aldri vil glemme. Ellen Herstad kom til 
møtet frisk og opplagt, men så en ! time ut i møtet kantet hun plutselig 
over. Vi trodde alle at hun bare hadde besvimt. To av møtedeltakerene 
kjører henne hjem i bil , og vi andre fortsetter møtet. 
Men dagen efter får vi det sørgelige bud at Ellen døde samme natt på 
Kr.sand sykehus. 
Hun blir et savn for oss. Ellen var alltid så behjelpelig og omteksom 
når det var ting som skulle arrangeres i historielagets regi. 

Styret i laget består NESTEN som tidligere. Hjalmar Hansen har vært 
med siden starten i 1988, men ønsket nå avløsning. Inn kom Unni 
Eskeland Daland. Vi sier takk til Hjalmar for god innsats, og 
velkommen til Unni. 
Styret består da følgende: nestleder Inger Lise !nensen, kasserer 
Liv Britt Jensen, sekretær Svein ø Berge, leder undertegnede, 
varamedlemmer Unni Eskeland Daland, Karl Kristiansen og Evert Knutsen. 

Sommer en -slår srrar t- t _ll 1 all sin gl eae, og vi vT I l år i gjen ba.~ 't :f..ls ... 
t elning på ,Dyrstad skolemuseum.Dagen blir SØNDAG 5. JULI KL • 14 00. 
I år vil vellet og historielaget jobbe i sammen om arrangementet. 
De t vi~ bli et variert program. Ålt fra støvIekast til kappløp opp til 
Gr ottevardens topp, til video film fra" Skjernøy rundt med historiske 
glimt" til utkledningskonkbrangse til kakeutlodning osv. 
Så denne dagen bør du holde av. 
Lørdag Il. juli håper vi på godt vær , slik at vi kan ro til Mandal by, 
for å delta i markeringen av bybrannen. Bybrannen var i 1810, den la 
den gamle kirKe som sto på det gamle Torv og 70-80 hus i aske. Det vil 
foregå arrangementer hele dagen i Mandal. Vi hadde da tenkt å komme 
roende i sjekter uttledd i gamle klær den ettermiddagen. En del 
sj ekter har vi fått lånt, men vi ønsker flere, så ta kontakt 
om du har en tresjekte liggende. 

Kulturlandskapsprosjektet på Skjernøy begynner nå å nærme seg slutten. 
Det var tidligere miljøvernleder Henrik Lund som startet det hele. 
Høsten 1990 'holdt han et orienterings møte på Grendehuset ang 

J:~ 
kulturlandskapsvern på øya. Ingen hadde noe å bemerke til planene. 
Det ble bestent at vellet, historielaget, grunneierlaget og 2 repensentante~ 
r for øyfolket skulle delta i prosjektet.Det har vært interesant og vi 
er kommet langt. Stier, sommerflor, diger, sjøbu, doer, brygge på fri
området er rustet opp. Parkeringsplassen foran kapellet er asfaltert, 

Til s. 3 
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GROTIS VARDEN. 
Gro t e 11::1 r den. e Il pr" Gr rl t t I' \".1 r (-' n" S (l m de Tl dag 1 i g eta 1 e li t tI' Y k keI' 
de t. 
Navnet pr (lpprinne] ig hol 1:1[/(7s 1: . nE IItal t som det skrives .. "Grote", 
som betyr stor/I'jcf/ sI'(pr' , 
Gjennom tidene er d e t hlit f fnrT/H]5k e t til "Grntte". 

Av historisk ilderesse er det prim,-prt den Opti s ke telegraf .. 050111 er 
kjent for oss moderne fllt'nnl' .. !:t'l' , [le /HII-' telegrafen ble opprettet a\' 
kong Christian 7. da ha n d l' Tl 17 m:"i 1805 .. ett e r t'lnbefaling fra 
admiralit e ts og knmmi " "''lI'i a tsl:ollegiet lot oppnevne en 
komlllisJonson som sklIIl e Iltr ede signah' es t' ll c t for Norges 
Fedkollllllt'nde. KommisJ oIl en n \ ',:,~'1 <: jn l1l~ tf'nkning den 30 ,3pril 1806. 
Salllme SOTllmer ble Den Opti ,c; kc Te ! pg r a f opprettet i Norge. 
Den varte til den ble J) l' fn ;1 ~~t "1 1 m eIl fflUgf' ;'11.' et brev fra 2. 
departement 18. l)rH'emher r8 ,? .1, 
Den Optiske Telegraf ';;(l rt er t s ~Hedes ferm ti l 1810 under 
Admiralitt'ts- og kommi sa ri a t's k n ll eg iet. Fra 1810 bl e d en lagt inn 
unde r Generalpostdir ek s JflJl I:' Il. 

"TelegraflinJen i det S,l cfenfJ e lske Norge" strakte seg fra 
Langelands Fjellet p ,} Hitf e rr} f' l1. og til Skrielsbuu Ilede pA Festre 
11I'<<t.l erøen. 
Telegrafen i det sønnenfj e l s kf' N I1rge besto a\-' til sammen 18 
hOF e ds L<t. s J () fl e r og h (' l 1-' 7,? r I' r f' t (' r <: L<r s J (1 neI' . 
S.:~ vidt meg bekjent. Far d l' t" n" d !Jn~r slik 11OFedst ~'1sjon sta.sjonert 
en e ll e r flere k.111(1nh ,it l' l', !11' ( ,·il q' en stor ,1penbiit som kunne 
roes og e ller s e i l es. hvor d et- 1':11' mOTltf'rt en stor 14 punners kanon 
i for s t e nl en. Fi enden , !!n l ' ('(/<'a kJ ig hrit ene .. I'ar meg et redde for 
disse små f a r t øyene. l'esen t l i ::; f('uU d e \-' .11' s;~ l e tt ma nØvrer bare. 

va.r i kk a vh /? 19.i g@'rpller\.'i 1111 f ol" _ å komme __ 1=-' _ 

kampp ossisj on .... Hvilket et større <; e i lskip var. Videre utgjorde de 
e t v ansk e lig mål me d sitt l.<rl 'e f r i b o rd, Det e r utallige episoder 
d e r 'en langt underlegen TJO]'S !: Fll aT' int-' k ontingen t tok kampen opp med 
en "Goliat" og "<"Intelll'1' J .<rg c7 t-' d e n Britiske "Man off war" pA 
f l uk t. 
Tradisjonen v e t G~ fortell e (J t det i Frivolds tnHJTJa skal ha vært 
sta s j 011 ert en t' l l e r f l c re s l j k r' k n 11 (1 Tl h ,~ t er. 
Dett e er en "trolig godt !>(-'skyff e t !-l /n'n, og ne s ten lwnrlig A finTJ 
utafra datidens ressurser . ( P.'1 Spa n s k Fille den bli kalt "Puerto 
Escolldidos. " -Den skJul te h r'l Frl . Und ert egnede kommentar) 

S L3 S .i l) ne 11 p å Gr () t e \',-1 r d I' !l \ ' i'lt' e Il s 1 i k ho \. (~ d sta 5 jon. Dis s e 
sta s jonen e 1'ar ang i tt mer! en <;(- ( ' 1' h n k<;t a F. ft' ,,~ A, ti l S. 
G l' o te ' Va r den ha dde s ,n e ti " s h n !:: " Ln' en D . De t- t- e ble ang i t t i 
fL<rggkode. slik at (J) .8n kl/nn r' ! "S I-' hl 'or si g nalet kom frti. 
[(o deTl for vJrt vedk omm e nd e I(Jt' c f 1'f}(1t flagg, en rød vimpel og et 
k r ,Fs ,> flagg 42. Denne komhi w1 .<:j l' n en hetydde sigTJ/1let kom fra "Grote 
I·'a rd en på St-i e rn e rf!l e!l Fed M:'lllr11 1 , " 

O p p e p åse l l ' t' hei a l' ar d /" r p n , ' Cl 1( t hy t te. De t c r l i t t [1 v i s t 12 v o I' 
hytten 1.1 .. men mye t~ydf'r I-' ;~ .<r( d en U d e r IwoT' "arden er bygget i 
dag. Ser mann pA stf'in en e 1] 1" 1'. og det at det er g anske mye stein i 
den Joden s om ",arden s t-år p A, T('1 ]) de t tyde p/l at det er restene 
efter en hytte av ford Cl .!! sten . El J e r et fundament ti l en bytte .• 
som har Fert a v treFirk e . rn e'1 ( 'J) .in n h'cd l omkring fundamentet. En 
ting er sikke rt. d en 11 tH ' l i.!!gp t slik :'1t man har lJ rlft god sikt til 
lJ e nho l ds vi s Ho bel ehe i a og S k ot ,<'. rlf,l ' Fed co Tl • 

Det 1'.11' og sA tre fl :'lggs(-en ge r h e r OppI". !JFor d e \/,'H' er ikke gr)dt og 
s i i dag. Da det ikk e ] Pllt' " r'r no(' <;om Fiser fundamentf'ring for' 
slike st e nge r. 
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. fannskapene 'bodde nede i Skj e rTlcsund . her finner ,,,j fremdeles navn 
s om " L ø y t n :Hd s ha' re n" og" S.i f' r e n S· IN'! , 'e." De Tl sis te" ise r sta d i g 
r e s ter efter gamle frukttr~r. 
H, 'o r om alle ting er. de ·t t,nf l'T' }':' militære mannskappr har vert 
sasjonert i SkjernØysud. H, ' i lket- "i ogs;!t finner bpvis for opp pA 
selve Grote Varden. 

la r L'l! rmeste hOFedstasjnT) l :~ l':~ rindesnes.T].7'T'mf-'re bestemt pA 
Ski bma nsved en, denn e lJ.3dde k.i I>l1n e (-egn C. og flaggkode: Hvitt 

1agg, rød vimpel og kryssflasg 41. 
e ll om Lindesnes og Grale Varden Far det ikk e mindre en 6. 

repe tersta sjon e r. Disse l/I !J c ll!J (1 1ds, ' is p :1 MidtbØ Veden, l/ ed gArden 
i dtbø i Sp:wgreid.Neste ,·ar på HerlJ p i en " e d Svinør. (Formodentlig 

den heia som i dag kalles Si gn/den , 'p. d .4,·ik).S:~ pr (fet Høyholmen, 
(Tro lig [Tnderøy) d e n g ang "ed t ·1rdf'lJ T.iøm. Vid e re h opper vi til 
ialle r Asen . elJer i d :'l g k :'I!t (;/a ll :'lr/Isp n "ed SjØbod, -ik. Neste var 

. 'o rdela ndsheijen, det e r n ok Nåd e l :-lTlda h e i ,<j Fed g,1rde n NAdeland 
(ellom To ft enes og Sjøbod,'ik;:,). S:~ kommer Hals ellO bde .. e ller bedre 
-j n t s om Ho hdehei ."l j SW (' n d e ,,,- S.iø s anden . 

år -i ,'ider e mo t øst , l A dpn n::prTl/ c s(- p 11O,'eds t as.ion i forhold til 
-!Jr u gangs pul1kt i Gr-o t- e Va rd f' Tl. på VedefJellet ,' ed Fosseviva, 
indr e Flekkerøy, Denne haddp e n st o r E. som sit t kjenne kode. 

Jagskoden f o r denne ,'ar: R;~dt fl agg . hF i t '.i mpe1 og In/ itt flagg 
enn stasjonen r :'lppo"tprtp. ,'ia repeterstasjonen pA 

Signals edet nordlig e F1ekkprf~," hanl. SOlli i sin tur sendte til 
ho\'edstasjonen i Kristiansand. ln'ilken 1/1 på OdderØTa. Denne 
ho\'eds tas j onen hadde k ode hol<: st a \"(' Il s i-o r F. Og fl t:lggkoden: Kryss 

ga. ~ ' i t ~-!-i!J}·p e l ~)g -l-n,,'j t- -fc=H"rgg - # . .. - - ~-~ - fr--a 
sasj a nen på' Var rlefje 1l e t Ind e r f ' Fl ekk e rp1y g ,:}1' ,'i I 'es terol/er og 
fin ne r _ den før s t e rep e t e r s t Cl. s j n Tl p TI P ;~ S, ' f' n s Il e i a \' p d SIT ens v i ka 
'este lå på ArllllSl't:'d eh e iJ " ed /"".',1 He ll es und. (No k hedre kjent i dag 
om ros vede n) Neste finner ,'i r :~ .Rflr~71y ."l i Søgnes skj~rg!lrd. (Her 

ør,ikke naFnet på h eia kj f" nt . ) 
f inner vi fortsettelsen. 11 (:~ f ast:1he i :'! (I d :'!g k ,"Ilt Vardeheia 

ell(lUl Las t-ad og .4 1 0 ). Eid s \,p cf e , ' ed g:h-den Eid. på Harkmark. 
"eden på SkogsØyer d en n'frmpst /~ f( l r n <:S . i øs tli g re tning. Jeg har 

he r s k j s se r t- o p P !n ' (1 r r ('[11' t er <::; t '1 <: .i fl TI f' rJf:' l å fli e 1 10m L i n des nes og 
O de rØya . På l,ikn ende !lI L~ t t' l :~ 7, fl \ 'f'd <:t."!s}oTler og r epe trs tasjoner 
la n gs kys t- eli fr a Hitra til ll" : ,l !']"' '-1' (/ S,'enskegrensen. 
Skulle n oe n mot formodn ing , ';prp ., ' tt e r li gere interpssert i Den 
Opt iske t e le g raf i "Det SØnd f-' nf ,i f'l s kt' No r g e ". s:~ k8Tl jeg gi noen 
opplysninge r. 

i kjenner trolig nal'net- JX~ e n ;'!I' de m som var bestyrerjkomma.ndant 
i kr i ge n sliT 1807 - 14. Iler pr f 01 'flI ' '1'1[' n oe som ikk e h e lt harmonere 
( Ref . Skj erIlØy Hi s tori e ). NaFClct-' s om upplyses her er, Hans Pedersen 
Skjernø:vsund. Men den gode Ha ll S " a r ikke flIilittPr, han var født den 
14 april 1768, og fikk sin knng e lj ~: !, ko ns es Jon som lns j 1791. Man 
b eh Ø,'de den g ::.wg ikke no e n form for skoll ring for :~ bli los, det 
\'ar nok at llIan \.'ar kjent og h .'Hfel p foretatt en vellykket innlosning 
a\l et sk ip. Vi Fet imidl e rtid. ,~il fr em til 1810 \.-',"'Ir stasjonen 
undrer militær kOTlJTlI,"Indo. De ss ut en indikf:'rer den v indrosen som er 
hugge t- r e t- tvis ende i 18 07. ,1 t det li nr "(f'rt skolerte folk her oppe. 
(Se for ø\'rig sis t e del a': ar tikke l en). De t er sannsynlig at Hans 
ove l' tok som "bes l-yre r /1 cf ;'! T f' 1 egTa fen kOll/lInde r unner 
Gener::J.1postdireks}onen. For flIITi g fortsa tt e Hans SOll/ l o s, han endte 
sine dager Fed en k111 ls e i 1 ing p J ""Jn "e f,iord en d en 28 oktober 1831. 

Til s. 4 
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TUR TIL LON DON 

Vi er i . London. Bare navnet vil 
heretter minne oss om en gryende 
vår 1992. Dager spekket med opp
levelser i en atmosfære av gammelt 
vennskap. Vennskap som tross lan
ge atskillelser for enkelte, vis
te seg å være inntakt. 
Vi er blitt 50 år. Det er derfor 
vi er i London på jubileumstor. 
Svakt hus~er vi hin dag på sen
sommeren 1949 da vi begynte på 
Skjernøy skole i l. klasse for 
lærer Georg Berge. 
Disse var; Berit (Pedersen) Høy
land, Norun (Jenssen) Frigstad, 
Elin (Dyrstad) Mathisen, Hildur 
(Syvertsen) Haagensen, Ingrid 
(Christensen) Jaabøk. Ingebjørg 

(Christensen) Handal er ett år yng
re, men var også med på turen. 

Møtet med London var en hygge
lig opplevelse. Allrede på vei 
fra flyplassen og inn mot byen 
kunne man nyte vårens blomster
prakt i bed og rabatter langs vei
en som f or vår del f ørt e t i l Bay
swater/ Kensington område t hvor 
hoteiie~ vårt la. 
For undertegnede "som var på gj en
nomrei'se her som au pair-pike i 
6o-årene, var det hyggelig å mer
ke seg at byen så renere ut enn 
dengang. Høytrykkspyleren har 
vært flittig i bruk i den senere 
tid ble det fortalt. Bortsett fra 
Dronning Elizabeth, da. Bucking
ham Palace så riktig trist og 
skittent ut og 'sto egentlig i 
grell kontrast til de veltrimmede 
gardiste~e hennes. lmidlertid er 
det jo turbulente tider i hennes 
nærmeste familie for tiden. så 
tanken på vårpuss kan nok være 
fjern. 
Tenk - vi er i London---. At det 
virkelig lot seg gjennomføre å 
komme avsted hele flokken. Selv 
50-åringer kan opptre som fnisende 
tenåringer - bare man er i flokk 
og et stykke hjemmefra. 
Første samlingsstund på dagen 
var frokosten, som forresten ikke 
var altfor overveldende, men så 
har heller aldri det engelske 
kjøkken vært blandt de store. 

Her ble planene for dagen lagt. , 
Det ble båttur på Themsen med 
lunch. Parlamentet, Big Ben, alt 
nypusset og fint. Ble noen sjøsyk? 
Ja, kanskje Ingrid. Hun var aldri 
god i båt. Vi fisket jo hummer 
sammen i sin tid. 
Videre stille meditering i st. 
Fauls Catedral - hvorfor ikke ov
ervære en katolsk messe? Her er 
maleri av Kristus hvor hans øyne 
følger deg uansett fra hvilken I 

vinkel du ser fra. Videre i under
etasjen hvor bispekåper . ed utsøk
te håndarbeider kunne beundres. 
Her møter vi prinsesse Diana i 
brudekjolen sin - eller en tro 
kopi ihvertfall. Hun ble jo som 
kjent viet i denne katedralen. 
Mye mer kopier var å se i Madam 
Tussauds vokskabinett. Vi trodde 
det var selveste Pavarotti himself 
vi passerte, men kanskje den mest 
naturtro var biskop Tutu. 
Tower med dyster fortid og kron
juveler ble besøkt, British Museum 
og ikke å forgl emme en real pub
runde. er er beste s t edet å kom
me i ko.takt med ekte Londonere. 
Flott atmosfære. Windsor Castle 
var også et fint sted å besøke. 
Men ikke hele flokken rakk alt. 
Sannelig er en uke ikke for mye. 

Så herlig å komme tilbake til 
hotellet, hvile seg litt - en dusj 
og så ut for å spise. Vårt problem 
var å bestemme seg for hvilke. 
spisested vi skulle velge. Større 
problemer skal man ikke ha når 
man er på tur. 
Ettersom dette var en ren jente
tur, ble det avsatt betydelig tid 
til å gå i forretninger. Ingen 
mann med på slep som misliker slik 
virksomhet. på Selfridges Var vi
en verden for seg selv. Stormaga
sin med mye lekkert. Kommer man 
fra hverandre her, sees man skjel
den igjen, ihvertfall ikke fer 
på hotellet. 
Hotellrommene, ja. Vi har sett 
det bedre. De ble imidlertid mer 
og mer personlige etterhvert. 
Man strør sine effekter rundt seg~ 
tn gotteskål, et utall plastposer, 
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en blomsterbukett O.s.V. Atmos
færen var på ' topp i sene kvelds
timer når alle var samlet på ett 
rom for å oppsummere dagen. Her 
ble evt. nye innkjøp vist eller 
man fortalte om opplevelser i 
løpet av dagen. 
London er som kjent en stor tea
terby, og det lot vi ikke gå fra 
oss I teateret var vi både to 
og tre ganger i løpet av uken. 
På flyet hjem var det lett å la 
det hele passere revy i tankene. 
Så fint å kunne styrke gamle -

vennskapsbånd på en slik måte, 
glemme hverdagen for en stund 
og bare være egoist. vi trenger 
slikt av og til. 
på Sola Lufthavn ble vi vel tatt 
i mot av Berits søster, Gertl og 
ektemann. De inviterte til kaffe 
i sitt vakre hjem, hjalp oss 
med vår store bagasje og gjorde 
slik at turen fikk en fin slutt. 

Farsund i mai 1992 
Elin 

SMÅNYTT FRA ØYA 

17. mai ble feiret i vakkert vår
vær og høy temperatur. Kanskje 
var det litt mindre folk i toget 
som gikk fra Valvlk og aktivite
tene ved Grendehuset. Det var et 
litt annet opplegg i år, bl.a 
natursti med forskjellige spørs
mål hvor det ble konkurrert gård
ene imellom, hvor det ble delt 

Det er fremdeles ingen avgjørelse 
med butikken. Det er fra eierens 
(bankens) side søkt om omdispo
nering til fritidsbolig. Dette 
ble enstemmig avslått i bygnings
rådet. Så ennå er det en mulighet 
for at vi kan få den igjen - til 
en overkommelig pris. 
Angående det som er kommet fram 
i avisen om at det var kundene " ut en flott vandrepokal til den 

gården SOjTLJ'jkk Åøy~st~_~Ps>ftl'J..l~: · _ 
Den ble ut elt til N, Farestad, 
men ved nærmere e{tersyn var det 
Rosnes ' som gikk av med seieren. 
Musikken i toget, som kom på i 
Juvika, van aspirantene til gut
temusikken - med drilljenter. 
Bekransningen ved minnestøtten og 
tale var ved Åshild Aalvik. ---

--=-.,som så totalt av-ikt-et bUo'ti.k-k-&ftr 
er nok dette en sannhet med sterke 
modifikasjoner. Bildet er langt 
mer nyansert enn som så - uten at 
vi her skal komme nærmere inn på 
disse forhold. ------

Det bl~rforetatt et omfattende 
vedlikeholdsarbeide på Skjernøy
brua. Saltpartikler har trengt 
inn og angrepet armeringsjernet. 
Først skal brua høytrykksvaSkes 
og deretter impregneres. Det vil 
komme på den nette sum av 700.000 
- 800.000, omtrent det dobbelte 
av hva brua kostet som ny. -----
Her på Skjernøya kan vi iallefall 
skryte av å ha hørt gjøken først, 
om morgenen den 10 . mai. "Fædre
landsvennen" skrev at den var hørt 
i Randesund den 15. mai. Den blir 
hørt så og si hver dag her ute, 
så gjøken er i alle fall et sik
kert vårtegn. -------

Det var i år 5 konfirmanter her 
på øya, nemlig: Inger Marie Aal
vik, Valvik, Siw Hagen, Dyrstad, 
Jan Knutsen, Skjernøysund, Trond 
Berge, Berge og Jens Reidar Jens
sen, Nedre Farestad. Vi gratuler
er samtlige og ønsker dem en lys 
og god framtid. ------
I følge deres konfirmantprest, 
Jan Inge Revheim, er det nå i alt 
konfirmert 70 stykker her på ka
pp-llet. De 2 første var i 1933 
og det var Elly (Hansen) Fjerme
stad og Lillian (l1erge) Boyle. 
Så var det et hopp til 1949 da 
Inger (Pedersen) Syvertsen, 'As
trid (Jenssen) Larsen og Kåre 
Berge ble konfirmert. ;.Og endelig 
Alli~ (Berge) Hansen, Anna (Aal
vik) Solheim og Karin (Gabrielsen) 

Larsen 
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i 1954. Men det var først i 1980 
at den faste ordning med konfir
masjon på kapellet kom i stand.-

Vi skrev i Skjernøyposten at det 
var gitt tillatelse til å skyte 
2 elg på øya. Dette er ikke til
felle, men 15 grunneiere på Dyr
stad, Skjernøysund og Berge med 
tilsammen vel 2000 mål har søkt 
om fellingstillatelse til høsten, 
men har ennå ikke fått noe svar. 

Etter siste iaktagelse er be
standen øket til 6 elg, men det 
kan jo godt Være de har forlatt 
oss når jakten tar til hen på 
høsten.-'-·--

Dgså i år har svanene ruget ut 
unger i Ystevåa, men denne gan
gen bare to stykker. Men dessver
re ser det ut som at disse to 
også er forsvunnet. Om det er 
mink eller kråke som har skylden 
vet vi ikke, men det var litt 
trist Det sies at det også har 
ruget ..,et svanepar,. i Bogstøvåa, 
men resultatet kjenner vi ikke 
til. Svanene blir etter hvert et 
større og større innslag i vår 
Sø~landske fauna.--'-·-----
Det er ytterst få ærunger å se 
i år. Mens det er mye voksen fugl 
å se, glimrer altså,ungene med 
sitt fravær. - Det nevnte svane
par som ruget ut 2 unger, hadde 
i tillegg 4 egg som ikke ble ru
get ut. Er det noe som er i 
uballanse7-----------

Takket være den milde vinteren 
spitte og vokste alle vårblomster 
veldig godt i år, og det var 
bl.a. eventyrlig med påskeliljer. 

Det er hele 10 russ fra øya i år, 
vi nevner dem etter fargen; 
Lisbeth Syvertsen og iystein Ber
ge, Y.F. Line Austrud og Kjell 
Erik Grøsfjell, ~.F. Oddvar Chris
tensen, Valvik, alle røde. 
Linda Handal, Y.F. Sissel Abra -
hamsen, Valvik og Hilde Johansen 
Berge, Blå, Samt Alf Gunnar Abra
hamsen, Dyrstad og Dan Jenssen, 

"1,, I 

N. Farestad, svarte. Det er hen
holdsvis avgang Gym. Handelsskole 
og Yrkesskole. Vi gratulerer 
samtlige hjertelig og hlper at 
deres utdannelse vil svare til 
forventningene og gi dem det 
yrke , de stiler mot.------------

Det var barnedåp på papellet 2. 
pinsedag. 3 jenter ble døpt. Fe
drene til de to første er gamle 
"Rosnesgude" mens det tredje paret 
var fra Mandal. Vi synes det er 
hyggelig at de som er vokset opp 
på øya vil døpe sine barn herute, 
selv om de ikke bor her nå. 
Og vi :nevner; Foreldre; Monica 
og jø,rn Vågsvoll, Barnets navn, 
Susan. Foreldre; Ingerlise og 
Fred Roger Karlsen. Barne)s navn; 
Rikke. Foreldre; Inger Lise Nilsen 
og Jan Gunnar Kdnebergli, Mandal. 
Barnets navn; Lene Marie. 
Vi gratulerer foreldre og barn 
hjertelig.---------
Det ble ingen vårvmr hverken i mars 
eller april. Surt og kaldt var 
det, helt til midt i mai. Men på 
grunn av den enestående Vinteren, 
var alle vekster tidlig ute og en 
kan si det var bjø'rkesprett om
kring l. mai. Vi har ikke noen 
egentlig vår lenger, det hopper 
direkte over i sommer. I år skjed
de det 14. mai og siden da har 
v~ret bare vært fantastisk. stil
le og rolig Vær, eller kanskje 
en litt frisk østlig bris, og sol 
- massevis av sol, med 20 gr. og 
vel det hver eneste dag. Alt kom 
som en eksplosjon, både blomster 
og trær. 
Vi har alrede passert l. uke av 
juni og varmen bare fortsetter. 
Var det noen som snakket om tør
ke? Jo da, det blir nok noe tørt, 
men vi ble nylig betenkt med en 
god tordenbyge, så,llvi får bare 
nyte varmen mens vi har den. 
Det er jo så alikevel lite vi kan 
gjøre fra eller til med det. 

Vi ønsker alle en riktig 
god Sørlandssommer.---·-----


