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GAMLE SKc9LUlUS -DAGEN. 

36. årg. 

Søndag a.august var en av de varmeste og fineste sommerdagene på Skjernøy i år. 
Hva var vel finere da enn å møte på nyslått gress ved vårt kjære gamle skolehus inne på stien 
mellom Dyrstad og Skjernøysund ? 
Vi var nærmere 70 sjeler som treftes der. Med god hjelp av Hilde Herstad fikk vi i styret stekt nok 
vafler til kafeen . Der ble også solgt kaffe, brus og leskedrikk. 
Camilla Dyrstad stilte med sin Billy så barna kunne få seg en ridetur. 
Hanne Sofie Eskeland møtte trofast opp med frukt og grønt i ei bøtte. Den kunne vinnes dersom 
man gjettet riktig vekt 

Og det gjør vi vel? 

Bjørn Vikøyr stilte med 
gitar, så vi fikk sunget 
sammen. 
Basarloddene gikk unna 
som varmt hvetebrød, og 
alle virket fornøyde med 
gevinstene. 

- Hestesko- og støvel kasting 
ble premiert med en 
karamell, og to fine jenter 
fikk premie for de beste 
(men dessverre nesten 
eneste) kostymer. Det var 
Pernille og Henriette, som 
også hadde med karder og 
ull i en kurv. Kanskje andre 
ble inspirert til å lage 
"gamle dager" med 
kostymer om . to år når vi 
møtes igjen. 

Håper alle som leser dette og ser disse fine bildene får lyst til å bli med på "Gamle skolehus
dagen" i 2006. 
Vi fikk inn 2.600 kroner netto denne dagen, og de kommer kjærkomment med til vedlikehold av 
den fine stue. 
Takk for en flott dag. 

Flere bilder side 2. Hilsen styret i Historielaget. 
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Bjørn med en liten klunk på gitaren. 

Bilder fra gamle skolehusdagen 

Skjernøyfolk på "Norgesglasset" 
I uken 2. - 6. aug. var det hver dag innslag av Skjernøyfolk på radioprogrammet 
"norgesglasset", som sender hver ettermiddag fra mandag til fredag kl. 13.00 - 15.00. En 
journalist var tilstede hele uken og tok opp forskjellige intervjuer. Det var ca. 10 min. hver 
dag men fredagen var det to innslag av ca: 10 min. På tirsdagen var de på Ryvingen fyr, hvor 
det var intervjuer aven som var på besøk der ute, og så var det Rita Dyrstad som fortalte om 
"Ryvingens venner". 
På mandagen var de hos Svein Berge som bor sydligst i landet. Han fortalte litt om livet her 
ute, om fortid og nåtid, skjærgårdspark og fredning i kystsonen. 
På onsdagen var det Gerd Jakobsen som sto for tur hvor hun fortalte om hvordan det var å 
være bosatt i Rosnes, hvor en måtte dra alt utstyr varer over hengebroa. Hun mente at det 
ikke var noe som helst problem. Hun fortalte også hvordan det var å være distriktets eneste 
kvinnelige laksefisker. 
På torsdagen var det besøk i "Onsdagsklubben" som Skjernøyposten besøkte i forrige 
nummer. Dette var opptak fra kvelden i forveien, og her fortalte de om litt av hvert, Om 
hvordan de kom i gang osv. Det var helst Sverre Gabrielsen som førte ordet, men de andre 
fortalte også litt. Det var god stemning og latteren satt løst. 
Fredagen var det først innslag av Randi Ullestad som fortalte hvordan det var å være 
innflytter til øya, så var det Torstein Dyrstad og Bjørn Vikør som fortalte om 
arealplanleggingen her ute og om dugnad og virksomhet på grendehuset. 
Senere på samme ettermiddag var det intervju med Sverre Gunnar Syvertsen som er Norges 
sydligste kystfisker. Han fortalte om krabbefiske og garnfiske om båt-turisme i skjærgården 
osv. Men som han sa: "Jeg er mest interessert i der som er under vann for det er det som er 
levebrødet" . 
Vi mener Norges befolkning fikk et bra inntrykk av vi som bor her ute på Norges sydligste 
øy. 
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F ø~st litt om makrellfisket som for fiskerne på 
Skjemøya alltid hadde vært en av deres 
viktigste inntekter. Ikke på grunn av lite 
makrell, men all mottak av på Sørlandet er 
nesten slutt. Fiskerne må nå kjøre helt til 
Egersund som nå har det nærmeste mottak. 
Svein Walvick har den eneste båt fra 
Skjernøya som fisker makrell og leverer i 
Egersund. To andre båter, den ene Sverre 
Gunnar Syvertsen og den andre Tetje Larsen 
leverte i Lyngdal men nå er det stopp der, så de 
har gått over til garnfiske igjen. Så det blir et 
elendig makrellfiske hvis ikke mottaket 
kommer i gang igjen. 
Annet fiskeri foregår som vanlig. 
Åle-fisket har vært mye dårligere i sommer 
enn tidligere år. Kanskje beskatningen er for 
stor, det er nok for mange åle-ruser i 
skjærgården rundt Skjernøya. Priser til fiskerne 
for siste levering til danskene var kr 52.80 for 
ål over 200 gram, og kr 38.55 for små under 

200 gram, så det er en liten prisøkning fra de 
siste 2 årene. 
Om laksefisket er det å fortelle at det var bare 
2 kilenøter i sjøen på Vesterøya, og etter 5 - 6 
ukers fiske var fangsten 50 - 60 laks og svele i 
hvert av gamene, mens det på 0sterøya var 4 -
5 kilenøter ute. Fangstene var dårligere enn 
tidligere. Kanskje på grunn av den sterke 
sydvestlige vinden i juni og juli, flere dager var 
det umulig å ha kilenøter lite på de mest vær
harde stedene. 
Litt garnfiske etter breiflabb og annen 
fiskesorter er også kommet i gang, også en del 
krabbefiske. Krabber er det nok av men det er 
lite mat i dem, og det har det vært i hele 
sommer, men idet siste har de begynt å bli noe 
bedre. Prisen her på Skjernøya er 8 - 10 kr pr. 
stykk. 
De to reketrålerne fra øya har fått veldig bra 
med reker. Men som det alltid er i fiskeriene 
med store fangster faller prisene. Markede ~ 
ikke ta unna de rekordstore mengdene med 
reker som er fisket isommer, så det er strenge 
kvoter hver uke især for kokte reker. 
l . okt. starter hummerfisket, så i neste 
Skjernøypost vil dere få resultatet. Mange 
voksne og især bam er nok veldig spente til 
første hummertrekket. 
Tvi. - tvi lykke til. 

Sommerværet. 
Så er de siste sommerdager i ferd med å 
fordufte, og høsten står for døren med sine 
farger, kortere dager og høststormer. 
Om ikke den første høststormen er kommet til 
første oktober, så er den sikkert ikke langt 
uruia, den innfinner seg nesten alltid til 
hummerfisket. 
Sommerværet i år startet mildt sagt elendig. 
Etter en noenlunde fin vår, kom en kald og sur 
forsommer. St.Hans i år er den dårligste på 
mange år, regnet høljet ned hele dagen. 
Nordfjorden som pleier å være "studd" av båter 
var helt blåst. Og ikke en bil var å se på brua, 
som normalt er fullstappet av skuelystne. 
Den virkelige sommeren kom i august, og 
varte ca 3 uker, med skikkelig sommervarme 
og yrende liv både på sjø og land. Mot slutten 
av august overtok regnet, og det ikke med måte 
Nå rar vi håpe at høsten bringer mange fine og 
klare soldager, om sommeren forlanger 
vi nesten godvær, mens de fine høstdagene er 
liksom en ekstra "bonus". 

Evert Knutsen. 
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Så er vi atter i gang igjen med hØstens aktiviteter. Samlingsfesten var søndag 5. sept. kl 16.00. Det var 
godt framøte av både barn og voksne. SKB. opptråtte med flere sanger og det var virkelig fint å høre på. I 
år er det også mange flere gutter enn tidligere. Andakten ble holdt av Mary Kleiven (fra Normisjon). Hun 
fortalte ved hjelp av tegninger fra Daniels bok. (Daniel i løvehulen). Senere var det misjonærparet Anne 
Lise og Lloyd Osestad fra Vigeland som fortalte om arbeidet i Mali der de har hatt tjeneste de siste årene, 
og kollekten som ble samlet inn gikk også til dette arbeidet. Det ble servert kaffe og hjemmelaget kake. 
På programmet framover er det mye som skal foregå og vi kan blant annet nevne en hyggekveld 24. sept. 
som er kalt Generasjons miks. Videre er .det møteuke fra 19. til 22. okt. Så er det satt opp noen Tema 
møter utover høsten så en må følge med i programmet. . 
Vesterøyas kvinneforening skal ha sin utlodning fredag 8. okt. og 0sterøyas kvinneforening skal ha sin 
utlodning lørdag 6. november. 

Skjærgårdgudstjenesten, var i år søndag l. aug kl 1l.00, på det vanlige stedet innerst i 
Ystevågen ved Rosnes - Ytre Farestad, og framøtet var også veldig godt med ca: 200 mennesker fra fjernt 
og nær. Båtene lå tett i tett ved brygga og der en kunne få lagt inntil. Disse gudstjenestene har vært i 
samarbeid med Holum menighet så det var en del folk derfra. Det var prost Sigurd Skjelsbæk som 
forrettet, i det nydelige sommerværet med sol fra klar himmel. Etter gudstjenesten var det kaffe og senere 
natursti hvor voksne og barn deltok. 

Loppemarked i kapell hagen lørdag 31. juli. 
Det var strålende sommervær og folk kom i haugevis fra alle kanter. Det var flere hundre, og det var like 
mange lopper av alle slag. Det var bøker, bilder, steintøy, lamper og mye mer. Salget gikk unna, og folk 
strømmet til bordene med lopper som var satt opp rundt hele kapellhagen. Andakten ble holdt av Gunnar 
Pedersen som er prest i Flekkefjord, men stammer fra Skjernøysund hvor han er født og tilbrakte de første 
barneårene. 
Det var også utlodning og til sist var det auksjon på forskjellige utplukket ting, b.1a. et gammelt 
elektronisk orgel. Torbjørn Berge var auksjonarius, og budene gikk greit. 
Og en skulle ikke sulte heller. Det var salg av reker, grillet laks; brus og kaffe med vafler og andre kaker. 
Det var også hesteriding nede på plassen. 
Resultatet ble igjen ny rekord. Hele kr 52.000 brutto kom det inn, og alt går til driften av kapellet. Med 
dette beløp og de 44.000 som kom inn på utlodningen i april er det til sammen kommet inn kr 96.000 til 
kapellet, 

Helselagets høstfest. 
Festen ble vanen tro holdt 4. september. Kari (pedersen) ledet festen med stø hånd, og er en meget god 
arvtager til ledervervet i Helselaget. Mia hadde satt opp nydelige oppsatser av roser, og Erling, Olav og 
Knut hjalp oss med å sette opp bordene. Signe og Signy hjalp til med smøring av smørbrød. 
'Festen startet kl. 1700, 56 damer og herrer var på plass,og vi startet med ' 'Fagert er landet". 
Judith og Mathias Bakken spilte trekkspill med akkompagnement "på boks". 
Så sang vi ''Hver dag er en sjelden gave", før Ingebjørg Oftebro holdt andakt. 
Ny sang : "Kjærlighet fra Gud", og så var det bordverset. Matpausen ble lang og koselig, med god mat og 
~od prat. 
'Randi Ullestad leste eventyr om Sneglen og Rosehekken av H.C. Andersen, og deretter ble det allsang. 
hor Ivar Hansen viste nydelige lysbilder med fin musikk til, fra Skjernøy og Ryvingen, samt 
Lindesnes og Lista . 

. U'fidertegnede leste om Alzheimer-/demenspasienters muligheter for medisiner, utsettelse av 
'Sykdommene ved bruk av C- og E-vitaminer, og pårørendes rettigheter for å få avlastning. 
'Så var det kollekt til forskning på Alzbeimer-/ Aldersdemens, og det kom inn kr 2.40 l , -. 
judith og Mathias spilte "Dår hvor rosor aldri dor" til slutt. 
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PORTRETTET. 
Denne .gang har vi hentet portrettintervjuet iValvik. Det er av ~~Abr~am~~~_ 

Hun forteller at hun er født ( 1954)og oppvokst på 
Lista. Gikk Handels skolen i Farsund. 
Flyttet til Mandal sommeren 1973. Jobbet først på 
Bondeheimen og deretter på kontoret til O. Rennes Eft. 
Giftet meg med Tovald Anton Abrahamsen og flyttet 
inn i nybygget hus i 1975 
Hjemmeværende i 10 år. Har 3 barn på 28,26 og 23 
år. 
Begynte å jobbe som deltids ansatt hjemmehjelp 1986 
Begynte vernepleieutdanning som 40 åring. Jobber nå 
på dagsenter for mennesker med psykisk 
utviklingshemming. 
Interesser, hobbyer. 
Trives blant mennesker og i sosiale sammenhenger. 
Liker å bake og liker å stelle med blomster. Er glad i 
sang og musikk. (Begynte å ''klunke'' på gitar for et 

par år siden. Spiller offentlig når ingen andre kan spille) 
Trives på sjøen og "elsker krabber" . Liker også å gå turer på den flotte øya. 
Hva synes du er fint med å bo på Skjernøy? 
Da jeg flyttet til Skjemøy, fant jeg etter hvert ut at det var stor aktivitet i foreninger. Ved å delta i 

dugnads arbeid og verv, var dette en :fin mulighet til å bli kjent med folk på øya. Jeg 
synes også det har vært viktig å følge opp barna og å delta på arrangementer de har vært med. 
Ved dugnad og aktiv deltagelse er en også med å bidra til fellesskapet. 
Opp gjennom årene har jeg vært med i·arbeidsstua, idretts- og grendehuskomiteen og vellet. I 
1980 var jeg med å starte Skjemøyrevyen. Det ble stor suksess. Revyen fikk fram mye av 
særpreget på øya og hvor mange kjente igjen humoren i sketsjene/sangene som ble framført. 
Jeg husker spesielt da jeg var i grendehus komiteen. Hobbyklubben vi Harry Larsen laget kjøkken 
og 'luke" til storsalen. Det var stor dugnadsinnsats hvor kjøkkenet ble malt og diverse utstyr ble 
innkjøp. Vi fikk en brukt komfyr og det ble til datidens kravet 'brukbart kjøkken". Dette åpnet 
for mulighet til kafesalg på 17. mai, Skjernøymarsjen og andre tilstelninger. Jeg vil benytte 
anledningen å gi en honnør til dagens grendehus komite, for alle som hadde "tro på", planla og 
gjennomførte det store "utbyggingdsløftet" på Grendehuset 
Trives du i bomiljøet? 
Skjemøy er ei trivelig øy med et flott tur område. Jeg synes vi har et godt miljø i Valvika. Vi hat 
gårdsrnøter hvert år hvor vi tar opp fellessaker. Det blir arrangert sommersamling i stranda for 
fastboende og "hyttefolk". Jeg er blitt en ordentlig Skjemøy patriot og markedsfører øya så sant 
jeg har anledning. 
Synes du det lokale tilbudet til barn/ungdom/voksne er tilstrekkelig? 
Våre barn er nå blitt voksne, så jeg følger ikke så nøye med lenger. Men jeg registrerer at det 
fortsatt er mange foreldre som er engasjert i frivillig arbeid på øya. Jeg tenker på fotball laget, 
sangkoret og arrangementer på kapellet. 
Det ideelle hadde kanskje vært en ungdomsklubb på grendehuset med mulighet for dans, eg/eller 
en samlingsplass for bam og unge? Samtidig ser en at avstanden er kort til byen og ungdommen 
ønsker å være der skolekammeratene er. Alle tilbud krever oppfølging av voksne/foreldre og det 
er begrenset hvor mye overskudd en har. 
Hvordan ønsker du at øya skal se ut i framtiden? 
Jeg ønsker at øya fortsatt skal beholde friområdene slik at allmennheten kan få glede av den flotte 
naturen. Utsikten begynner å bli ganske redusert på enkelte steder p.g.a. store trær. Dette er et 
problem som gjelder flere steder i landet. Kanskje det på sikt vil bli nødvendig med et felles tiltak 
for at ikke øya skal gro under av trær? 
Det er i dag et godt samarbeid mellom de forskjellige foreningene. Jeg håper at samarbeidet 
fortsatt skal utvikles og at det skal være rom for forskjellige interesser og kulturer på 
Skjernøy. 
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Hestejentene på Vesterøya. 

I - . , 
. Tre glade jenter med hver sin hest. Fra v. Anniken Anensen, Camilla Dyrstad og Anne Gro Dyrstad. 
tJ.~:~L-==---..--" - , ... ". :":";";~::=~ ':~"" 'P"'-'"'::: !. ''''~-='' ~~ W 

En blåsete dag i august er jeg så heldig å møte tre flotte jenter utenfor huset til Tom Inge 
Dyrstad. 
De sitter høyt oppe på hver sin hesterygg. Hestene er litt urolige i dag. Det er sterk vestavind. 
De blir litt urolige og mer engstelige i vinden, ukonsentrerte og ser fra side til side. 
Regnværet gjør dem anspent, forteller de engasjerte jentene. Men nå er det sol, og både hestene og 
jentene ser staselige ut. 
Armiken, Anne Gro og Camilla har stilt opp til intervju i Skjemøyposten. 
Iselin er dessverre ikke her med sin Simba, den søte, lille vallaken som hun har hatt i over tre år. 
Hun er borte denne lørdagen, og ble ikke med på bildet. 
Selv er jeg så stolt fordi jeg har lært meg hva en vallak er : En kastrert hingst. Så nå vet vi det neste 
gang vi passerer en langs veien. 

Camilla (1 5 ar) kommer pa sin Billy, som er en 10 ar 
gammel Yallak. Den er en blanding av is lands- og 
shetlandshest, som hun har hatt i fire somre nå. Camilla 

.' " ~ har en hest til, det er en shetlandsponny som heter Rasmus, 
og er fremdeles hingst . 
Mange små barn på Skjemøy har ratt ri Billy på 17.mai og 
andre festdager. 
Den har et godt lynne, men også hester har ulikt humør på 
ulike dager - slik vi mennesker har det, forteller Canlilla. 
Da kan hesten for eksempel løpe av gårde i sitt tempo når 
de er ute og rir. Da er det viktig at rytteren er bestemt. 
AIme Gro er 14 år og går i 9.k1asse. Helmes 12 år gamle 
islandshest heter Skjoni. 
Det sjeldne og spennende navnet betyr flekkete, og passer 
godt til den sorte og hvite hesten. Skjoni er stor til å være 
islandshest. 

Anne Gro og Camilla gikk på Rugland rideskole før de fikk seg egen hest. Der, og gjennom 
hesteblader fikk de interessen for disse flotte dyrene. . 
AImiken begynte å ra interessen hjenmle hos AIme Gro da hun 
fikk Skjoni for 2 Y2 år siden. 
AIIniken, som er 14 år og går i klasse med Anne Gro, har hatt 
egen hest siden desember 2003 , men før det hadde hun hest på 
ror. Det betyr at hun hadde ansvar for en hest som "bodde" et 
annet sted. 
Nå står hoppa hennes, Pandara, i garasjen når den vil være 
inne. Men Anniken sier at morfaren skal bygge en stall til 
hennes Pandara. Pandora er en 13 år ganmlel nordlandshest. 
Hun er nok litt mer urolig enn de to kastrerte hingstene. 

"""'='~~---== 

Anniken og de andre jentene forteller overbevisende at hesten 
selv bør ra velge om de vil være ute eller inne. De velger 
oftest ute - året rundt. Uansett vær. De liker kulde og vær . 
Da bør de ikke børstes så ofte, for da mister de det naturlige 
fettlaget og hårene de har på kroppen som skal beskytte dem i Anne Gro med sin islandshest Skjoni. 
klllcl::t 
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Jeg lurer på hvor mye det koster å ha en hest ? "Alt for 
mye!", hører jeg en mannsstenune si. 
En ting er jo innkjøpsprisen, hva med alt som kommer i tillegg 
? Sko, fOr, vaksiner, utstyr .. .. 
Her skyter fedrene um i bakgrwmen at det er de som "eier 
halve hestene". 
Jentene himler med øynene og forklarer meg (som aner en 
uoverensstemmelse oppi all bondegårds idyllen på Dyrstad) : 
"Pappa mener at det er han som eier maven og beina på hesten 
fordi det er foret og skoene som koster mest". 
Men disse jentene kan bare smile til SUle fedre, og jeg kan se at 
de gladelig betaler. For dette er en sunn hobby ! 
Anniken, A1me Gro og Camilla - og sikkert Iselin hjelper selv 
til med hesjmgen. "Kjempegøy", sier de alle tre. De ser så 
sunne, sterke og tilfredse ut disse jentene. Tenk å få lov å 
holde på med dyrene på denne vakre plassen. 
De sier selv de er så glade for at de bor her på Skjemøy som 
gir dem denne muligheten. Kanskje hadde de ikke fått sjansen 

til å være så nær hester hvis de bodde i et boligfelt 
Og det er det de så brennende forteller om; livet sitt så nær hesten, høyet, været, årstidene. De ser ' 
dyrene, sme venner, og deres behov hver dag. De får likevel med seg andre fritidsaktiviteter. 
De er med i kor, Choral og SBK, Ungdomsgruppa, konfirmantundervisning, volleyball, og har 
vaskejobb på si ' . Dette i tillegg til hestene. 
"Skulle gjeme hatt mer tid til å ri" sier AIme Gro. Helst hver dag l Men hestene har også godt av 
en hviledag. 
Er det noe som er negativt med det å drive med hest, spør jeg. 
Nei, ikke med hestene, men vi skulle ønske at bilistene tok mer hensyn når vi kom ridende langs 
\·eien. Det har vært en nestenulykke med en trailer. Det er noe vi alle s€>m sitter bak rattet må ta til 
oss : 
Jentene ønsker at vi kjører rolig forbi. Ikke for nær, og ikke ligge bak og vente. Dette skremmer 
hestene. Og selvsagt ikke kjøre fort . 
Det er fem hester på Skjemøy nå. Veldig moro å se når de kommer ridende. 
Det var fascmerende dyr, og unge, kloke og brennende eiere jeg fikk møte på Dyrstad denne 
lørdagen mellom sommer og høst. 
Takk, AImiken, AIme Gro og Camilla. 

Hilsen Hanne. 

~okale dialektuttrykk fra kysten. 
VI fortsetter med noen flere ord og uttrykk innsendt av Svein Berge 
Borge Ta på krita Noen borger for mye . 
~:elskorpe Hunnkrabbe Vi fikk teina full av breiskorper 

annan Barna Hun skulle passe bånnan 
;da Krybba Jeg la eda full av høy 
Jagg Kavaler Hun hadde funnet seg en fjagg 

Fua Bakenden Han satt på fua . 
Kattfisk Stembit . Jeg fikk en stor kattfisk i gamet 
Kav gåen Helt ferdig Jeg var kav gåen etter løpeturen 



Skjernøymarsjen 2004. 
Søndag 22. aug. gikk Skjernøymarsjen for 29. gang. Det deltok ca: 180 stykker som er ca: 25 mer enn 
året før. Det var et riktig fint marsj-vær med sol og bra temperatur men det var noe vind. Det er den 
nest eldste marsjen på Sørlandet som har gått kontinuerlig, etter Mandalsmarsjen som er noen år 
eldre. 
Tidligere var det Skjernøy vel som sto for marsjen, men nå er det Mandal marsjforening som står for 
det tekniske. Men det er vellet som står for skilting og servering av drikker, is, kaker, kaffe og pølser 
ved Dyrstad skolehus og ved grendehuset hvor det er start og innkomst. 
Skjernøymarsjen i år hadde flere "avstikkere" så den lengste løypen ble Il. km. lang. En kunne ta 
avstikker opp til Grottevarden, og en kunne gå ut til "merkesteinen" på Dyrstad. Løypa gikk videre 
over Åksla og om Rosnes . 
Den korsteste løypen gikk på veien rundt øya og var 6. km. lang, som var beregnet for barnevogner. 
Deltakerne var godt fornøyd med de nye "avstikkerne" på løypa, om noen klaget på bratte 
oppstigninger som opp til Grottevarden og ned fra Åksla. Ellers så roste deltakerne den vakre naturen 
løypene var lagt i. 
Til neste år kan Skjernøymarsjen feire 30 år. Det vil bli markert. Kanskje med en spesiell medalje. 

En av våre lesere har knipset et p . bO·t '. ar Cruise a er som passerte Skjemøy I begynnelsen av juli i år Det 

der.fuI/VOkst~ eksemplarer. Den ene har master og seil, noe som skal være tatt i bruk for å spare' 
nvstoff. Bildene er tatt fra Dyrstad. 

"Vi blar i arkivet" 
Vi går fram til sommeren 1971, hvor vi bl. a. kan fortelle at høyingen gikk enestående fint, etter St. 
Hans var det ikke en regndråpe så de fleste var ferdige i månedskiftet juni /juli. Men juli ble en tørr 
mån~d: den tørreste i mans minne, påstår noen. Mange familier her ute var uten vann i lange tider. Vann 
ble .til a med fraktet ut fra Mandal. Kles-vasken ble for mange gjort i Farestadskjønna, og det var så vidt 
grelt nok, for da kunne en nytte anledningen til en dukkert samtidig. 
Jordvollene ble brunsvidde, bjørka gulnet og busker og blomster hang med bladene. 

3 "notlag" fra Dyrstad og Valvik av småguder har laget seg snurpenot av tre gamle makrellgarn som d~ 
~ satt ringer på og drar nota sammen med nevene i et tau som går gjennom ringene. Og en dag fikk 
SIgurd Dyrstad og Arnt Otto Ånensen, 13 år, sin første fangst, 17 kilo makrell tatt i Eigelandsrenna. 
Godt gjort! ! 

Fors. neste side. 
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"Vi blar i arkivet" 

Den 20. juli hadde vi besøk av 22 seilere i Våa. De var med i en Sørlands - regatta Tønsberg - Mandal 
og benyttet anledningen til å ha en kveld ute hos oss. 

Vi bl~ en smule overasket ~ vi holdt på å kjøre over et pinnsvin på Berge. Vi fikk dog stoppet bilen i 
tIde sa. dyret kunne forsette sm gang over veien. Vi synes dette var mystisk, men fikk senere høre at det 
var Retmert Berge som hadde sluppet løs noen han hadde ratt tak i. Vi fikk også høre at det var sett ett 
rett over brua på fastlandet. 

Da momsen kom til Skjernøya. 
Momsen var et helt nytt ord og ukjent i norsk ordbruk. Da momsen kom i 1970 tenkte Frits Herstad 
som da var bestyrer av "Krambua" (butikken på Nedre Farestad), at han ville ha en liten orientering 
om den nye avgiften som var kommet. Tidspunktet var da ca: kl 17. 00 om ettermiddagen, hvor det da 
samlet seg mye folk på "krambua". Den gang var det også mange yrkesfiskere og de samles der for å 
diskutere dagens fangst og andre nyheter. De aller fleste var fra østsiden av øya, men av og til var det 
også folk fra vesterøya tilstede. Jeg var yrkesfisker den gangen, og hadde fiske som levebrød, så jeg 
måtte sette meg fult inn i dette nye systemet så jeg var tilstede den ettermiddagen. 10 - 12 fiskere og 
andre hadde møtt fram, noen var over 80 år. Da var langbenken langs veggen full av folk så flere 
måtte stå, og tobakkrøken lå tett som tåke. Frits Herstad forklarte så godt han kunne, men ikke alle 
hadde like lett å forstå hva denne momsen var, og diskusjonen gikk livlig. Noen skulle også handle 
noen småting før de gikk hjem, og en av de gamle fiskerne fra øya som da var over 80 år, hadde ~iøpt 
en bunt med messingtråd som han skulle binde klørene på hummeren med. Han betalte og så på 
regningen og lurte på hvem denne karen var som hette momsen som hadde skrevet under på 
regningen var. Herav moms kr 4,50 var det siste Herstad hadde skrevet nederst på regningen. Han 
spurte da Brynjulf Willumsen som var veldig slagferdig og god til å svare for seg om hvem denne 
momsen var. "Jo, han er bror av Beint Røyseland" svarte Brynjulf. Fiskeren var fornøyd med svaret. 
Det var ikke godt verken for unge og gamle folk å forstå dette med momsen. 
Slik kom momsen til Skjemøya. 

P.S. Beint Røyseland var en kjent stortingsmann fra Holum, og holdt på å bli statsminister i 
Norge den gang momsen ble vedtatt i Stortinget etter enhvhg debatt . 

Georg Walvick. 

FRA AREALGRUPPA. 

Studerer kartet. Noen av arealgmppas medlemmer sammen med Kommunalsjef 
Hans Munkegård. . 

Fra venstre Sverre Gabrielsen, Tønnes Berge, Karin Abrahamsen og Agnete Kjellin. 
Foto: "Lindesnes" 

Fors neste side. 
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STATUS FRA AREALGRUPPA. .' 
Arealplanen for Skjernøy ble ensterrnnig vedtatt på allmøtet 03 .06.04. Før planen skulle V1qere I 
kommune lanprosessen ønsket arealgruppa å presentere lokalplanen for representanter fra kommune 
og fylke tette møtet ble avholdt i bY!ltyresalen 06.09.04. I tillegg !~ repre~entanter fra arealgru~:, 
deltok Tom Egerhei og Edgar Vegge fra Fylkesmannens mIlJøavdel~g, varaordfører J e 
Fjeldsgård, kommunesjef/prosjektleder ~ Munk~gård , leder for arbeIdsgruppe arealplan on 
Gunnar Ask og rådgiver for samfunnsutviklmg Hallfrid Jostedt. . m 
Agnete Kjellin innledet møtet med å fortelle om prosesse~ i forhold ~ arealplanen. Som det framko 

av Lindesnes avis 07 .09.04, fikk Skjemøy ros for et grundi? planarbeid. R" b behovet for 
Foruten gjennomgang av kartet over Skjernøy, ble det informert o~ osnes ro~ og 
sykkel- og gangsti langs fylkesvei Skje~ysund - Fares~. D~t er blitt en sterk økning av trafikk fra 

turister og turgåere som gjør det nødvendigheten med oppJustermg. l ti . l t 
Arealplanen for Skjernøy vil gå inn i kommuneplanen og den er planlagt s utt ørt I øpe av 

november. Karin Abrahamsen. 

Ny bru over ti Rosnes? 
Skjernøybeboere mener økt trafikk mellom Ytre Farestad og Rosnes tilsier at ny bro er nødvendig. På 
en fin søndag passerer om lag 150 turgårende over den 51 år gamle broa. Broa tilfredstilier ikke 
dagens behov. Avstanden mellom de to brotårnene er 75 cm, noe som en vanskelig å gå med en 
bærepose i hver hånd. 
Alternativer ønske om en bro på to meters bredde og tåle ett tonns akseltrykk, som muliggjør bruk av 
en liten traktor. Alternativ to er en bro på tre meters bredde med høyere akseltrykk. Da vil broa bli 
for biler og det vil bli anlagt parkeringsplass på Rosnessiden. Da kan en komme over med brannbiler 
og ambulansebiler. 
Andre Skjernøybeboere er også bekymret over trafikksikkerheten på veier mellom Skjernøysund -
F~ som er smal og svingete. Janne og Knut Knutsen oppfordret area1plangruppa om å kreve en 
gangsti som er kjørbar både for barnevogner og sykkel, mellom Skjernøysund og Farestad innen 
2006, dersom det ikke lar seg gjennomføre ber de arealplanutvalget stoppe all videre utbygging på 
øya. De peker på at det vil komme 71 nye boliger og fritidshus i tillegg til dem som allerede er bygd, 
dersom alle byggeønsker oppfylles. Selv uten nybygging er veien trafikkfarlig, og all aktivitet for 
barn foregår jo på Farestad. 
Det er veldig mange som bruker veien til løping og spaserturer, både Skjernøyfolk og folk fra 
distriktet, og det er mange biler på veien. Så det er stort behov for gang og syllelsti . 
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Smånytt-: fra~y~. 
- . 

Vi Gratulerer Marianne og Kjell 
Gaukås med en datter som ble født 13 . juni. 
Ekteparet har 4 barn fra før. 

Nye "skolelys". 
Fire 6 åringer begynte på Ime skole i høst. Det 
er: Veronica Syvertsen, Dyrstad, Alfred 
Gundersen,Nedre Farestad, Rebekka Torgesen, 
Nedre Farestad og Frida Bentsen Berge, fra 
Berge. 
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2 Barnedåp på "Kapellet søndag 12. 

sept. Barnes navn Bodil, foreldre: Marianne og 
Kjell Gaukås, Dyrstad. . 
Barn.es navn Lars Fredrik, foreldre: Siri Beate 
Gundersen og Egil Johansen, Mandal. 
Under Gudstjenesten ble også den nye 
diakonen i Mandal presentert. Det er Jostein 
Obrestad, som skal virke i menigheten, 
Holum, Harkmark. Skjernøy og Mandal. 
Kollekten som· ble samlet inn gikk til Haydom 
sykebus i T:anzania ble på over kr 4000-. 



Bryllup. 
Vi vil gratulere Vibekke Kristiansen som 
kommer fra Nedre Farestad og Erik Aanensen 
som kommer fra Skogsøy, som giftet seg 7. 
aug. Paret ble viet i Skjernøy kapell, og 
bryllupet ble feiret i et svært telt på plassen 
foran grendehuset. Paret er nå bosatt i Oslo. 
Det ble litt spesielt for da bruden kom inn da 
bryllupsmarsjen skulle spilles var strømmen 
borte og organisten måtte bruke pianoet isteden 
for orgel, men strømmen kom tilbake før 
vielsen var over og orgelet kunne taes i bruk 
Igjen. 

Bryllup ble også feiret lørdag 21. aug. av Siv 
Kristiansen, Flekkefjord og øystein Løken, 
Lier . 
Vielsen foregikk i Skjernøy kapell, og 
bryllupet ble også feiret i samme telt på 
plassen foran grendehuset. Dette paret er også 
bosatt i Oslo. 

Nye Innflyttere. 
Linda og Steinar Torgesen med barna Rebekka 
og Håkon, har midlertidig flyttet inn i huset til 
Haraldstad' på Nedre Farestad. De er fortiden 
godt i gang med husbygging på Ytre Farestad, 
og vil flytte inn der så snart det er ferdig. 
Kirsten og Reidar Jenssen har flyttet inn i nytt 
hus på Saltvolla, Nedre Farestad og i det gamle 
huset deres har sønnen Jens Reidar flyttet inn. 
Siri Åmot og Ronny Pedersen har kjøpt huset 
til Elly Fjermstad på Dyrstad, og de har nå 
flyttet inn, etter en del oppussing. 
Benedikte og Odd Arne Skogen har solgt huset 
sitt på Nedre Farestad og flyttet til Ålesund. 
Huset er kjøpt av Jorund Britt Annelise og 
Harald Kristoffer Romfog. 
Vi ønsker dem alle hjertelig velkommen til 
Skjernøy, og håper de vil trives blant oss. 

Skjernøy grendehus er blitt 
bevilget ett tilskudd på kr 3000-. av kommunen 
for å dekke noen av utgiftene som påføres når 
arealplangruppa har sine møter der. 
Grendehuset har vært utleid i hele sommer og 
av leieboerne som har bodd der har vi bare hørt 
positive tilbakemeldinger. Det er jo veldig 
greit der med solrik lekeplass og badeplass like 
utenfor. 
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Kaf6gjengen på grendehuset søker nå etter nye 
medarbeidere til hjelp på kafedagene, og håper 
på god respons. Hvis ikke noen melder seg kan 
det være fare for at grendehuskafeen blir 
nedlagt. 
Grendehuskafeen har vært et tilbud til 
befolkningen her ute og er et hyggelig og 
sosialt samlingsted, så det vil være synd om 
den blir nedlagt. 

Traktor på ville veier. 
Et uhell kan skje for alle, og heldigvis gikk det 
godt med både fører og traktor. Men det var 
faktisk en traktor som rygget utfor bryggen i 
Valvikstranda og havnet i sjøen og ble stående 
på alle fire hjulene, på vel en meters dyp 3 - 4 
meter fra bryggekanten. Det var lavvann den 
kvelden, og føreren som satt på traktoren 
kunne enkelt stige av på bunnen og vasse i 
land. 
Traktoren ble heist på land, festet i forakselen, 
så den hang rett opp og ned ved hjelp av den 
ene bryggekranen. Etter overhaling av starer 
og dynamo var traktoren i svev igjen. 

Sauer drept. 
På Ryvingen er det i år funnet 3 sauer drept og 
to lam er forsvunnet. En sau var rett og sett 
slått i hjel. De to andre var døde av utkjent 
grunn. Det er Jan Harald Syvertsen som eier 
fire av dem og Sverre Gunnar Syvertsen eier 
den siste. 
De to siste årene har det også vært sauer som 
har forsvunnet eller funnet døde på Ryvingen. 
Det var fire i fjor og tre året før det. En kan 
spekulere hva årsaken til dette kan være. 
Ryvingen har besøk av mange mennesker om 
sommeren, og mange av disse har med seg 
hunder. Hvis hundene går løse er det ikke greit 
for sauene. Det kan være hunder har jaget 
sauene så de er blitt sprengt, eller løpt utfor 
fjell eller bakker. Det har også hendt tidligere 
at sauer har løpt på sjøen. De to lammene som 
ikke er funnet kan ha blitt skremt på sjøen eller 
noen kan ha tatt dem med seg. Vi vet ikke men 
mistanken er der. 
På Skjørringen og Færøy er det også funnet 
døde sauer. En på hver holme. Etter at Færøy 
fikk anlagt brygge med toalett der ute, har det 
også vært mye folk i land der i sommer. Det 
kan være hunder som har tatt livet av dem der 
også. Vi mInner om båndtvangen og 

Fors neste side. 
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oppfordrer hundeierne til å holde hundene 
band når en går i land på holmene. 

Siden sist. 
Vi har omtalt sommerværet et annet plass i 
bladet, og nevner at det er den tredje 
sommeren på rad det ikke er onkelig St. Hans
feiring grunnet regn og sterk vind, som 
tidligere nevnt også i år. Mer eller mindre liten 
til stiv kuling fra vest og nord vest de tre første 
ukene i juli var hard å komme igjennom. 
Temperaturen i sjøen holdt seg på 12 - 14 
grader, noen gang enda lavere. Men i første 
halvdel av aug. var temperaturen 2lgrader og 
det var rikt badeliv. 
Så hadde vi en uke med regn hver dag i 

slutten av aug. I den uken kom det i løpet av et 
døgn 68 m1m nedbør målt på Dyrstad. 

Første uken i Sept. fikk vi igjen sommeren. Da 
var det svak vind og temperatur rundt 20 
grader hver dag, en dag helt oppe i 25 grader, 
men nattetemperaturen var lav, under 10 
grader. 
Nå kan vi si at høsten er kommet, siste dagene 
har det vært sterk syd og syd vestlig vind med 
mye regn og høy sjø. 
Det ser ut til at blir en del epler og plommer i 
år og ikke minst hasselnøtter, mange trær 
henger fulle. Så nå er det tid for innhøsting. 
Så går "Slgernøyposten" nr. 3. for i år i 
trykken, og ønsker alle lesere en god høst. Vi 
er tilbake som vanelig like før jul. Når det 
gjeldet stoff til bladet kommer det ganske greit 
inn men vi er takknemlig for mer. Ønsker litt 
mer fra Skjemøy vel og grendehuset om det er 
mulig. 

Sigurd. 

Fra høsten 1958. 
En kjempemessig 10 armet blekksprut er onsdag drevet i land i Grønnvika på Berge, Skjernøy. Den 
ligger nå i sandbukta rett øst for ingeniør Arnebergs hytte. Det var en liten 6 års gutt, Karsten Berge 
som først oppdaget at den lå og drev på bukta. Da den kom nærmere land, fikk han ved hjelp aven 
trekrok dradd den lengere inn, og da hans bror Tønnes kom fra skolen fikk de ved forente 
anstrengelser dradd den inn på sanden. 
Kroppen på uhyret er 1,70 meter lang, og bredden over ryggen er 35 cm. Hver av de 8 korte armene 
er 1,7 meter og hver av de to lange fangarmene er hele 6, 35 meter. Disse ganske tynne og bare besatt 
med sugeskåler ytterst, mens de korte har 3 - 4 rader i hele sin lengde. Den har også øyne som et 
skogtroll. 
Jeg skulle anta at mange hadde interesse av å se dyret, der det ligger på sanden i Grønnvika. 

Georg Berge. 

Bilde fra Nedre Farestad 

'J 


