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Nr. 4. J 2007 
JUL pA RYVINGEN FYR. 

Vi har vært på besøk hos Elly Dannevig Aas, for å høre hvordan 
det var å feire jul på Ryvingen for over 60 år siden. 
Hun forteller: 
"Det var 3 familier som bodde der ute, det var fyrmester Johnsen til å 
begynne med, med kone og 3 barn. 
Så var det assistent Johansen, som var enkemann tre barn, og min far, 
assistent Dannevig, med kone og 4 barn. 
Min yngste søster ble født mens vi bodde der ute. 
Andreas Dyrstad var assistent fra 1941/42. Da hadde Johansen blitt fyrmester, 
etter at Johnsen hadde flyttet til Stangholmen fyr, hvor han fortsatte som 
fyrmester. -
Gamle Dyrstad (Kristian Pedersen Dyrstad) var postmannen vår, og kjørte 
hver fredag ~il byen for å hente posten, og varene som var bestilt. Det var 

39. 6r8· 

ukens høydepunkt når varene kom, da kunne det vanke litt kooperativ kokesjokolade. Og hadde vi ærend i 
byen, kunne vi være med på postturen. Senere var det Alf Pedersen som overtok denne jobben. 

, Da vi bodde der var Torkel Dyrstad 
reserveassistent, men han bodde på Skjernøya. 
Vi tre familiene hadde hvert vårt juletre, som ble 
kjøpt i byen. 
Det jeg husker best fra julene i barndommen var 
den gode lukten av filleryene og resten av huset 
som var vasket og skurt med grønnsåpe. 
Og mamma ved grytene på vedkomfyren, og det 
var godt og varmt. 
Huset var pyntet, med girlander som hang langs 
gardinene, med klokke i midten. 
Selve julaften feiret vi hver for oss, og vi 

hadde torsk til middag, og den ble servert om 
kvelden. Jeg husker spesielt en julaften da været 

hadde vært så dårlig at vi ikke hadde noe torsk til middagen, da hadde vi lutefisk, og det syntes vi barna var 
forferdelig. På nyttårsaften var det også middag om kvelden, og dette skjedde kun disse to dagene. 

F ors. neste side. 
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Ellers var det middag midt på dagen. 
Under krigen var det lite ris og fløte å få tak i, så da var det hermetiserte plommer til dessert, i stedet for 
riskrem som vi vanligvis hadde. Og så var det hjemmebrygget øl, tomtebrygg, og frukt som vi hadde kjøpt i 
Harkmark om høsten. Etter desserten var det kaffe og småkaker. Vi fikk pakker fra besteforeldre og familie i 
Homborsund, og det var spennende når Dyrstad kom med postpakkene før jul. Vi var en tur til byen før jul, og 
der kjøpte vi små gaver til de andre barna. Det kunne være lommetørklær, billige smykker, tegneblokker og 
farger, og lignende. Det var ikke så store krav den tiden, og vi hadde heller ikke allverdens penger å handle 
for. Vi strikket også noen gaver etter hvert. 
Pakkene ble lagt under treet, der var ingen nisse som kom. 
I romjulen var vi i juleselskap hos hverandre, og da gikk alle rundt juletreet med tente stearinlys på, og sang så 
taket nesten løftet seg. Tora (Johansens husholderske) pleide å ta seg av oss barna når det var selskap. Hun 
hadde sikkert vært litt ute i verden, og vi skulle lage marsipan. Dette hadde vi aldri hørt om, så dette var en 
spennende aktivitet. Mens foreldrene våre satt i stua, satt vi på kjøkkenet og formet marsipanfigurer til 
figurene ble temmelig svette. Om igjen og om igjen. Vi spiste nok også litt for mye, ogjeg husker jeg ble 
veldig syk etter en sånn kveld. Det var mange år etter denne opplevelsen at jeg ikke orket marsipan. 
Når vi skulle inn til den andre assistenten mlfamilie, gikk vi over "katteloftene", gjennom kvisten (rommet 
hvor vi hadde skole), og inn til dem. Vi måtte ut og over gårdsplassen når vi skulle i selskap hos fyrmesteren. 
Det var ekstra stas hos Dyrstad, for han hadde orgel som han spilte på mens vi andre gikk rundt juletreet. 

. Jeg kan ikke huske at vi gikk rundt juletreet bare oss i familien vår, det var når vi var samlet at det skjedde. 
Årets høydepunkt var juletrefesten på Kapellet "på land" . Og spesielt festlig ble det da vi ble så store at vi fikk 
gå i den ytterste ringen rundt treet. Som regel måtte vi overnatte på øya til neste dag. Mødrene våre var ikke 
alltid med, og fedrene våre gikk ut til fyret med båten uansett vær. Det var en vanlig snekke med Marnamotor. 
En g<!llg kom Dyrstad da julefesten var slutt og sa at nå kunne vi gå ut, for nå var været blitt så bra. Jeg sa at 
"det tror jeg ikke på, Dyrstad, for det var så dårlig vær da vi kom inn." Men det var så stille på Våa, og 
stjerneklart, så vi gikk. Jeg trodde vi skulle dø alle sammen, vi var veldig mange i båten, min mor var med, 
med små barn, og hun kunne ikke svømme. Da vi var ~ommet utenfor Nautsfjell kunne vijo ikke snu, vi 
måtte bare gå, og bølgene slo inn over båten. Og etter den turen har ikke sjøen vært noe for meg. Da var jeg 
vel 12-13 år. ~ 

En annen gang overnattet vi i Althiid'Dyrstads' barndomshjem på Rosnes, men som regel overnattet vi hos 
Tora og Sigrid som bodde i huset nærmest Rosnesbroa (hvor Roald og Anne Grete bor nå). De hadde 
lirekasse, som det var gøy å spille på. 
Ellers så var vel julen på fyret nokså lik feiringen i alle andre vanlige hjem." 
Vi takker Elly Dannevig Aas for at vi fikk komme, og for at vi kunne få et lite innblikk i hvordan julen på 
Ryvingen artet seg. 

Barna p~ bildet: Fra venstre: Kathe Da~mevig (Gabrielsen), Randi Johnsen, Marit Johansen (Kristiansen), Elsa Dannevig (Mollestad), Elly Dannevig 
(Aas), Bjørg Johansen (Staupe) og Ola! Dannevig. Bildet er tatt høsten 1941 . 
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Fiskenytt. 
Høsten er kommet, så det er på tide med litt 
fiskenytt. 
Hummerfisket er avsluttet og resultatet for de 
heldigste er ca: 2 hummer pr teine etter ca: tre ukers 
fiske. Men flere har fått langt mindre pr. teine. 
V æret var uvanlig flott. S6l og stille på vinden 
nesten hele tiden. Tror ikke jeg har opplevd så fint 
vær i hummerfisket noen gang. Men det var utrolig 
mange krabber. Teinene var nesten fulle, men det 
var ikke krabbene. Nesten bare vasstasker, tror det 
er for mange av dem i sjøen nå, det er ikke mat nok 
til alle. 
Husker at jeg fisket hummer sammen med min far 
for 50 - 60 år siden, var det nesten ingen krabber. Vi 
fisket med 180 teiner og fikk 185 hummer i det 
første trekket, og 135 stk. i det andre, men ikke mer 
enn en pøs med krabber. 
Kanskje er det krabben som har skylda for at 
hummerfisket er så dårlig. For når hummeren 
skifter skall en gang i året er den helt forsvarsløs, 
og ett lett bytte for en hærskare av sultene krabber. 
Pris for hummer til fiskerne er nå ca: 300 kr kiloen. 

Ellers er det noe torsk i størrelsen 1 1/2 - 2 kilo, 
men veldig langt mellom den store torsken, men vi 
får bare vente å se og håper det blir juletorsk til alle 
også i år. 

God jul og godt nyttår, og lykke til med fisket i 
det nye året, både til dem som har fiske til yrke 
eller den som bare fisker til husbruk. 

G.W. 

Hva skjer med hummerfisket i 
fremtiden? 
Mange av våre lesere er ivrige hummerfiskere, og 
de fleste har vel fatt med seg at det høyst 
sannsynlig vil bli store endringer i regelverket fra 
og med 2008. På ettersommeren var det reelt på 
tale med totalforbud. Men hensynet til kystkultur 
og tradisjon gjorde at det fortsatt vil bli tillatt med 
et sannsynligvis betydelig mer begrenset fiske. 
Forslag til nye bestemmelser går blant annet ut på 
minimum og maksimumsrnål, hvor marginen 
mellom ytterpunktene vil være rett rundt 3 cm. 
Målet skal gjøres fra brystskjoldets bakre kant til 
nesetippen. Alle hummer med utrogn skal kastes 
ut. Det blir sannsynlivis påbud om fluktåpninger i 
teinene. Og begrensningen i antall teiner per 
fisker blir sannsynligvis halvert 
for fritidsfiskernes vedkommende. En eller annen 
form for registrering av fiskere har også vært inne 
i debatten. Det er også sagt at kontrollen med 
ulovlig fiske skal skjerpes)-noe de fleste av oss 
vel dessverre har liten tro på kommer til å skje. 
Det ulovlige fisket om sommeren er 
betydelig, men dette er selvsagt ikke alene 
årsaken til at hummerbestanden er 
redusert. Ekkoloddet for eksempel har gitt 
hummeren atskillig færre gjemmesteder. Raske 
motorer gjør at avstanden i tid til de ytterste og 
vanligvis beste fiskeplassene er redusert til en 
brøkdel. Og generelt har folk mye mer fritid enn 
tidligere og derved bedre anledning til å ferdes på 
sjøen. De utrolige mengdene med krabber har 
sikkert også sin innvirkning på 
hummerbestanden. Dersom man snakker med de 
eldre hummerfiskerne, kan de fortelle om helt 
ubetydelige krabbefangster så langt tilbake som 
for 50 år siden, da det var en topp for 
hummerbestanden. 

Når myndighetene gjør opptelling etter 
hummerfisket hvert år, mener mange at de tall 
som framkommer ikke er reelle. Før ble mye mer 
av hummerfangsten omsatt gjennom salgslagene, 
da større andel ble fisket av yrkesfiskere. Nå har 
fritidsfiskernes andel øket betydelig, og folk 
har så god råd at det aller meste konsumeres 
privat, og kommer derved ikke i noen statistikker. 

La oss alle håpe på at de reglene som blir 
vedtatt er til å leve med for de mange som har 
hummerfisket som sin kanskje kjæreste hobby. 

Evert Knutsen 
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SKJERNØV KAPELL 

Adventstid. Rydd vei for Herren! Adventstid 

Hør, det er en som roper i ødemarken: Rydd vei for Herren, legg en kongsvei for vår Gud rett gjennom 
ørkenen! Hver dal skal heves, hvert fjell, hver haug skal jevnes. Bakket land skal bli til slette og kollene til 
flat mark. Herrens herlighet skal åpenbares, alle mennesker skal se det. Dette er ordet fra Herrens munn. 

Jes. 40, 3 - 5. 

Ungdomsforeningen. 
Siden sist vi var i posten har elet blant annet vært en kjempefm konsert ved Tore Thomassen og SBK., den 4. 
nov. Det var en familiekonsert med salg av kaffe, brus og kaker etterpå. Vi vil på nyåret ta besøk av ham 
igjen, da for voksne. 

Ingebjørg Oftebro var her og fortalte fra sin reise til Sør Afrika. En veldig interresant kveld. 

Temamøte med Helga Marie de Presno ogSvein Giljebrekke har vi hatt. Helga Marie de Presno var også her 
på kosekveid 16. nov. Vi hadde fin sang av Karin Dahl, og Knut Olav Møll på piano. 

Det blir vanlig møte med Svein Giljebrekke onsdag 28. nov. 

Så nærmer jula seg - Grøtfest blir det også i år -14.des.- Vi håper på en fm kveld da. Tradisjonen tro - julefest 
28. des. I år med Steinar Hansen som taler. 

På nyåret blir det årsmøte, i år med viktig sak - utbygging ? - restaurering på dagsorden Vi må komme 
tilbake til det senere. Riktig god jul til alle. 

Å.Aa. 

Kvinneforeningenes utlodninger. 
Vesterøyaskvinneforening hadde utlodning fredag 19. okt., og resultatet ble nesten 17.000 kroner. 0sterøyas 
kvinneforening hadde sin utlodning lØrdag 10 nov. og her ble resultatet ca. 28.000. Ja, arbeidet i de to 
kvinneforeningene går for fullt, og folk møter tallrikt opp til utlodningene. Det var en mengde flotte 
gevinster som ble loddet ut. 

En flott konsert. 
Søndag 4. november ble det holdt en flott konsert med Tore 
Thomassen og Skjernøy barnekor (SBK) i kapellet. Dette var et stort 
arrangement med en kjent, og for mange kjær artist. Han har 
gjennom flere år skrevet barnesanger med morsomme og dype 
tekster, og spennende musikk. Han har gitt ut flere cd-er som det 
også var mulig å kjøpe denne kvelden. Mange av barna i koret sang 
solo eller duett. Thomassen akkompagnerte på gitar og sang 
sammmen med barna. Alle gjorde en flott innsats, så det ble en 
fengende konsert. Mange hadde møtt fram, men det hadde vært plass 
til enda flere. Det var en kveld hvor latteren satt løst og tekstene var 
både "underlige, forunderlige og vidunderlige". Etter konserten var 
det salg av mange deilige saker fra kjøkkenet. En takk skal dere ha 
som stod bak det hele. En særlig takk til voksenlederne i koret som 
drar det hele og øver med barna frem mot slike viktige begivenheter. 

Hanne. 



-5 -

PORTRETTET 
Portrettet denne gang er hentet på Ytre Farestad. Det er Harry Bentsen. Det er en sprek 81-åring vi 

møter, til tross for at han i sommer hadde en alvorlig operasjon i magen. 

Han forteller at han er født 1.aug. i 1926 i Mandal, og til sammen var de 
5 søsken. 

Jeg ble i 1951 gift med Ellen (82) som er fra Ytre Farestad, og det er 
også grunnen til at jeg kom til Skjernøy. Vi var først bosatt på Vestnes i 
Mandal, men så fikk vi kjøpt dette huset på Ytre Farestad i 1958, og vi 
har bodd her siden. Vi har to sønner: Tom Erling som er bosatt på Ime 
og Tor Evert som bor på Vestnes. Vi har 5 barnebarn, og nå er vi også 
blitt oldeforeldre. 

Sjøen og Westamarin i Mandal har vært min arbeidsplass. Jeg begynte 
faktisk å seile under krigen i 1944, og seilte på kysten her. Etter krigens 
slutt mønstret jeg ut som jungmann på en libertybåt som hette "Ole 
Bull", og var der et års tid. Senere ble det to-tre båter til. 

Ellen ble jeg kjent med i 1946 gjennom min bror Torgny, som også 
hadde følge med en jente fra Skjernøy (Signe, som han også senere ble 

gift med). Ellen fikk jobb inne hos skipsreder Langfelt i Kristiansand. Da jeg var i marinen i 1948 kom jeg 
ombord i en av Shetlandskrysserne fra krigen som het "Hitra", da var jeg også sammen med Arne Martin 
Kristiansen fra Nedre Farestad. 

Jeg begynte på styremannsskolen etter militæret i aug. 1949, og etter at vi giftet oss i 1951 reiste vi ut begge 
to på en båt som hette "FritjofNansen" fra Langfelts rederi. Ellen hadde fått jobb som salongpike ogjeg som 
3. styrmann. Vi var ombord der i 2 1/2 år. Da var jeg også blitt opprykket til 2. styrmann. Vi gikk i 
bauxittfarten, og vi traff også mange kjente fra andre båter, bl.a. Håkon Karlsen, Rosnes. Jeg tok 
skipperskolen i 1954, og seilte videre en stund som overstyrmann. 

Etter at vi flyttet til Skjernøy begynte jeg å jobbe for byggmester Brådiand, og var der et års tid, til jeg fikk 
jobb hos båtbygger Rostrup som da bygde svenske skøyter, og de trengte en prøveskipper til disse båtene. 

Men båtbyggeriet gikk konkurs, og da var det Toralf Westermoen kom inn i bildet. Han kjøpte båtbyggeriet 
og begynte å produsere hydrofoilbåter, og mange av oss fIkk fortsette å jobbe for det som ble Westermoen 
Hydrofoil i 1961 . Og der ble jeg som prøveskipper og lagersjef i 30 år. 

Det var en jobb som var svært variert og som jeg også har mange gode minner fra. Var mye ute når en skulle 
prøvekjøre disse båtene Jeg var med når det ble levert båter til Jugoslavia, Israel, USA og Holland, det ble 
levert båter nesten over alt. Det ble også levert båter rundt om i Norge. Det var jo spesielle båter å kjøre, men 
en merket helst farten. Særlig når vi fikk andre båter ved siden. 

De første båtene var ikke så store, men senere bygde vi noen som var større, som ble kalt P 50. En av disse 
ble satt i fart mellom København og Malmø. Da ble det satt i gang en undersøkelse om hva som var mest 
lønnsomt å bruke til å frakte passasjerer mellom de to byene. Enten å bruke fly eller hydrofoilbåt.To personer 
skulle møtes i Malmø med utgangspunkt fra kaia i København, en skulle ta fly og den andre hydrofoilbåt. 
Det viste seg at han som tok hydrofoilbåten møtte opp på hotellet i Malmø lenge før han som kom med flyet. 
Etter dette ble denne hydrofoilruten veldig populær. Jeg tror det fremdeles går hydrofoilbåter i den farten. 

Vi bygde også en veldig stor hydrofoilbåt som ble satt i fart mellom Gøteborg og Fredrikshavn, men den 
oppnådde ikke den fart som svenskene ønsket, så den ble tatt tilbake igjen. Den store båten ble senere tauet 
ned til Puerto Rico i Karibien, den ble tauet av bergingsbåten "Salvator", ogjeg og en maskinist var ombord i 
"Salvator" under overfarten som tok 9 døgn. Midt i Nordsjøen brakk sleperen, men været var ikke så ille, så 
vi fikk tak på hydrofoilbåten igjen og kom inn til Dover og fIkk fikset sleperen. Vi hadde 400 meter sleper 
ute. Resten av overfarten gikk veldig greit. Vi var der nede et halvt år, Det var grusomt varmt i båten da det 
ikke var klimaanlegg ombord, men det ble montert senere, men trafikkgrunnlaget for den ruten viste seg ikke 
å være lønnsomt, så vi kjørte båten videre ned til St. John, og reiste hjem derfra. 

Under Cubakrisen i 1962 var jeg med å kjøre en hydrofoilbåt til Rotterdam. Denne skulle fraktes på en 
lastebåt ned til Bahamasøyene, og jeg var med på hele turen. Det var fly som kretset over oss hele tiden, 

Fors. neste side. 
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og hver dag måtte vi avlegge rapport til amerikanske myndigheter om hva vi skulle helt vi var i Miami. Der 
var vi også i et halvt år på fart mellom Miami og Bahamasøyene. Denne båten ble også sendt hjem igjen. Vi 
måtte kjøre den ned til New Orleans for å laste den ombord på et annet skip for å frakte den hjem. 

Vi bygde også MTBer (kanonbåter) i stål for både den norske og svenske marinen. Siden skiftet verftet navn 
til Westamarin, og det ble bygd katamaraner av forskjellige typer som vi holdt på med til jeg sluttet. Da var 
jeg 65 år. 

Min hobby har vært sjøen og fiske, da vi flyttet til øya var vi avhengig av båt, men for meg gjorde det ingen 
ting å bruke båt for å komme til og fra arbeid, men vi hadde også mange tøffe turer. Husker at Ellen ikke var 
fult så begeistret for å flytte til øya, selv om hun kom herfra. Men det var ikke så lenge før brua kom og vi 
kunne bruke annet kjøretøy. 

Andre hobbyer har vært kjøkkenhage og noe jordbruk, vi hadde jo en del sauer, men det jeg driver på med nå 
er trearbeid. Jeg har alltid likt å arbeide med tre, så jeg står og dreier en del. 

Harry viser oss mange ting som lysekrone, lampetter, krus, boller og fat han har laget, mye har han også gitt 
bort. Han har innredet et rom i låven hvor han har dreiebenk, freser, tykkelsehøvl o. l. Han bruker mye 
einerved, for som han sier "den er det mest liv i" men det er også mye arbeid med eineren. Han lager 
firkantstaver på 25 ganger 25 mlm og limer dem sammen på kryss og tvers. Det blir ganske flotte 
ferdigdreide boller og fat. 

Når vi spør hva som er finest ved å bo på Skjernøy svarer han at når interessene er båt og fiske så kan han 
ikke tenke seg annet sted å bo, han har alltid likt seg her. 

Også når vi spør om det lokale tilbudet når det gjelder barn/unge/voksne synes han det er gjort mye. Han 
nevner vollyballbane/fotballløkke, grendehus, alt er helt topp. 

Hva som kunne bli gjort annerledes er han ikke sikker på, han synes alt er bra 

Hvordan han ønsker at øya skal se ut i framtiden: Han ønsker mer bosetting, men den må ikke ta helt 
overhånd. Det er også greit at en nå igjen kan bygge på Farestad etter at vi fikk vann og kloakk. 

Sigurd. 

Tsjekkisk Besøk På Skjernøy 

Tirsdag kveld 18. september ankom atten elever og to lærere fra Praha, Skjernøya. De ble tatt imot av 11 
vertselever, alle 9 klassinger ved Vassrnyra ungdomsskole, bosatt på øya. Besøket skulle bo på grendehuset 
frem til lørdagen. Vertselevene serverte varm suppe og boller. Ansvarlig for utvekslingsprosjektet og lærer 
ved Vassrnyra, Kalle Glomsaker ønsket alle velkommen hit til Skjernøya. Vassrnyra ungdomsskole har siden 
slutten av åttitallet hatt kontakt med skolen i Praha, og lærerne ved Vassrnyra har tidligere besøkt den 
tsjekkiske skolen. 

Onsdag var det avgårde til skolen. Tsjekkerne fikk omvisning av vertselevene rundt om på skolen og 
tilbakemeldingene var at det var en flott skole. 

Onsdag ettermiddag dro vi alle ut til Ryvingen der vi skulle overnatte. 

Vi hadde det kjempe moro og engelsk kunnskapene begynte å hjelpe. Torsdags formiddag dro vi inn til 
Skjernøy igjen, og tsjekkerne dro på ettermiddagen på Jonas B. for å spise, spandert av ordføreren. På 
kvelden skulle vi vertselever ha hjemmebesøk av de, slik at de skulle oppleve et ganske normalt norsk hjem. 

Fredag var vi alle først med på skolen. Deretter dro vi alle til byen for å gi dem omvisning der. Mange var 
blandt annet ute på Sjøsanden. På fredagskvelden var det lagt opp til landskamp. V æret var ikke helt på topp, 
men lagene stilte mannsterke opp. Ingen husker helt resultatet, men det var nok en knusende seier til 
Skjernøy FK og Norge. Senere sa vi "hadet" til tsjekkerne og lørdags morgen var det vasking av grendehuset 
for alle vertselevene! Og i begynnelsen av april reiser vi alle ned på besøk til Praha. 

Vetle Abrahamsen og Andreas Toresen. 
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Litt om misjonsteiner og misjonsgarn. 
I min fars barndom var det mange av fiskerne her fra øya som hadde misjonsteiner og misjonsgam. Min far 
fortalte at Rasmus Dyrstad som eide huset og gården som jeg eier i dag, hadde alltid ett knippe med tre teiner 
på som var misjonsteiner hvor all fangst skulle gå til misjonen. Disse teinene skulle alltid ut på de beste 
hummerurene den første dagen i hummerfisket. 
Rasmus skulle alltid ha misjonsteinene i Havnekjærskroa, og alle andre fiskerne tok hensyn til dette, men 
nåde den som satte en teine der som Rasmus skulle ha misjonsteinene ståene. Rundt Havnekjær (ved 
Hjelmen) var før i tiden ett av de beste hummerplassene. 
Likedan var det også i Skjernøysund. Min bestefar Jonas Hansen fortale at nordenfor Hesten (en liten bratt 
holme nord av Kalkeskjær) hadde hans far Hans Edvartsen sine misjonsteiner. Det var også ett sted det var 
mye hummer det første trekket i hummerfisket. 
Har også hørt fortalt at det var andre holmer og skjær rundt Skjernøya hvor misjonsteinene ble brukt, kanskje 
noen av leserne kan fortelle litt om dette? 
P. S. Det hadde ikke blitt mye til misjonen hvis en skulle fiske på disse stedene i dag. Har selv prøvd de 

siste årene, men det er ingen hummer å få lenger på de stedene. 

Så litt om misjonsgarn. 
I begynnelsen av 1970-årene var jeg to sommersesonger med en fiskeskøyte fra Høvåg ved Lillesand som 
hette "Reidun", og vi var fire mann ombord. Vi drev med makrelldriving fra Lillesand og vestover til 
Mandal. 
Vi fisket med en garnlenke på 80 gam, og blant dem var det to misjonsgam som var spesielt merket på 
flytetindelen og plassert midt i garnlenken, for at de alltid skulle stå stramme og rette så de skulle fiske godt. 
All makrelL sild og annen fisk på de to gamene ble nøye telt og notert på et ark i styrehuset, for hver 
fiskedag. Fangstene på de to gamene skulle alltid gå til misjonen, sa fiskeskipperen fra Høvåg. 
Dette var helt nytt for meg, så nå lurer jeg på om noen av leserne har vært med på noe lignende, kanskje var 
det også vanlig på Skjernøya i gamle dager? 
P. S. 
Det var også noen som hadde jordstykke som ble kalt "misjonsstykke". og de-hadde også grønnsak- og 
g;esskarstykker, hvor all innhøsting gikk til misjonen. Det var også noen som hadde misjonssauer. Jeg kan 
selv huske utlodninger under krigen hvor gevinstene var bare frukt, grønnsaker og strikketøy. Han hende det 
er noen av leserne som også husker dette bedre enn meg. 

G. W. 

Intervju med Leiv Kjetil 

Hva heter du og hvor gammel er du? Leiv Kjetil 
Gauksås, 10 år, og jeg er født i Hammerfest. Vi 
flyttet til Dyrstad da jeg var to måneder. 
Søsken? Bodil, 3 år, Liv Kristin, 8 år og Erlend, 14 
år. Tor Olav er 15 år og har bursdag 12. april. Jeg 
sa det siden det er samme bursdag som meg. 
Hvor bor du? På Dyrstad. 
Hvor på Dyrstad? Vi kan se Ryvingen, Valvika, 
Nikolai sitt hus, og har to fjell rundt huset. 
Hvilken klasse går du i? 5. klasse, 5 A. 
Hva gjør du på skolen? Leser bøker og vanlige 
skoleting. En dag i uka er jeg med en 
TURGRUPPE TIL SKJERN0YA. Det er på 

Leiv Kjetil ved hytta på Rosnes. Rosnes, og de holder på å bygge ut der. Det er 4 

senger nå og det skal bli 3-4 soverom. Hytta har ei 
bu, og så har vi to ruser ute. Den ene er under hengebroa og ei rett utfor brygga. Vi har fått hummer, 
mange krabber og mye fisk: torsk, flyndre, ål .... 
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Hva gjør dere med fangsten? Vi sløyer fisken og pakker den inn i poser. Vi kokte hummer sist 
fredag. Vi har kastet ut 2-3 hummer. 
Hva gjorde dere med hummeren? Vi spiste den. 
Hva gjør dere med krabbene og fisken? Vi pleier å få med fisk hjem, og av og til krabbe. 
Er det mange på turgruppa? 10-12 elever, alle kommer fra Ime skole. 
Hva gjør dere mer? Vi fisker med stenger. Til våren hogger vi trær og sånn. Vi kapper trærne opp i 
småbiter og hogger ved. Vi går tur. For ei uke siden gikk vi rundt Ystevåa. Vi gjør ofte litt lekser. 

Leiv Kjetil med dagens fangst. 

Gjør dere lekser inni hytta? Kommer an på været. Vi 
har peis inni hytta. 
Leiv Kjetil, hva er gøy inni hytta? Når vi spiser og 
koser oss med god niste, saft og kakao. 
Når er dere på Rosnes? Hver fredag, men ikke alle er 
med hver fredag. 
Er det bare fra din klasse? Nei, fra 6 klasse au. 
Hva gjør du i fritiden? Mye forskjellig, om vinteren 
liker jeg å renne slalåm. I Trysil har jeg vært 2 ganger, 
og stått utfor 45 graders løypa. Det er en bratt bakke 
hvor jeg renner på slalåmski. Jeg går på vanlige ski også. 
Hva liker du mer? Snøballkrig, lage snøborg oppå taket 
på farfars hytte i Sirdalen. Den har gresstak med mange 
trær og lyng på taket. 

Hva gjør du om sommeren? Jeg liker å være i stranda og leke og bade sammen med vennene 
mine. Ogjeg er flink til å kjøre båt. Steady'en med 5 hester kjører jeg alene og Pioner Viking med 
30 hester kjører jeg når noen voksne er med. Det var jeg som lærte mamma å kjøre den båten. Det 
er gøy å stå på vannski ! 
Hva gjør du etter skolen? Leker med vennene mine; sitter på data, leker med lego, ser TV og leker 
i sandkassa. Og så er jeg veldig god til å klatre i trær. Jeg er flink til å fikse ting og lage båter. Og så 
jobber jeg godt og hjelper til hjemme, særlig hjelper jeg pappa. Snart må jeg vel få opp noen lys ute 
før jul. 
Er det mer du er god til? Å finne på masse tøys! 
Mer? Har ikke noe mer på lur! © 

Vi blar i arkivet. 
Vi skriver fra Skjernøyposten nr. 3 -1974 
I sommer skulle redningselskapet ha en liten utrykningsbåt liggende på øya til bruk innaskjærs. Båten var 
innleid av forsikringsselskapet Storebrand. 
Da den skulle kjøres ned fra Kragrø gikk motoren i stå utenfor Arendal. Den ble hentet av RIK "Ambassador 
Bay" og tauet til Skjernøy, og har siden vært ute av drift 

Det hender mye rart her ute, men at folk går seg vill på lyse kvelden hører til det uvanlige. 
Slik skjedde i sommer at en pike kom bort fra kjæresten sin. Mannen fIkk varslet folk: og hjelpekorpset fra 
Mandal rykket ut for å lete. Heldigvis ble hun fort funnet og lykkelig gjennforent med vennen. 

Det oppstod brann på Vengelsholmen på det tørreste i sommer. Folk fra Farestad måtte ut og berge iland 
sauene som gikk der ute. 
Brannvesenet fra Mandal rykket ut med pumpe, og folk: fra Farestad kjørte ut for å slukke. Det var litt aven 
jobb da det brant i selve jorda. Men etter en lang natt greide de å ta det hele under kontroll. 

En ny dyreart har innvandret øya, det er pinsvinet som det er en masse av nå. Mens det før bare var et 
særsyn å se ett, kan en nå se dem rett som det er, og opp til 2 - 3 stykker om gangen. De holder seg mye 
rundt husene, og noen er så tamme at folk: setter ut melk til dem, og de kommer fram og drikker. De er gode 
til å ta rotter og vendel, også ormer blir det sagt, så vi henstiller til folk å la dem i fred. 
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4 ÅRINGENE PÅ SKATTEJAKT I KAPELLET 

I år var 4-åringene ekstra heldige, for de 
fikk være med på en kjempespennende 
skattejakt. Noen hadde sneket seg inn på 
kapellet og stjålet de fmeste skattene der. 
Barna ble utstyrt med skjerf og kikkert 
og lusket rundt på jakt etter spor. De fant 
mange spor, og til slutt fikk de tatt tyven 
på kjøkkenet. Barna deltok i et opplegg i 
forbindelse med den utvidede 
dåpsopplæringen som menighetene i 
Mandal de siste årene har satt i gang. 
Det var Frode Eikrem og Gunnhilde 
Syvertsen som hadde opplegget på 
skjernøya. Barna var veldig engasjert og 
fornøyd. Til slutt vanket det boller og 
saft. Og selv om alle var glade for at det 
fine sølvtøyet ble funnet, fikk vi vite at 
de aller fmeste skattene, det var 4-
åringene selv: Alette Kristine Syvertsen, 

Emily Hjemdal, Pauline llebekk, Hanna Gabrielsen, Julian Aulin Bøe, Ole Henrik Dyrstad. ( de 4-åringene 
som ikke var med var Gabriel Christensen, og Ruben Walvick). 

Hanne 

UNGDOMMENS SOSIALE LIVSMØNSTER 

Foredrag holdt i Den Kristelige Ungdomsforening 
16.01.1914 

Når jeg her påtager meg å skildre lidt om ungdoms livs måte er det fIygt for, at det blir meget dårlig. Ja 
måske kleienere enn kleint.. Hva jeg særlig vil fremheve er at ungdommen , helst fra den tidligste ungdom 
bør velge sin livsstil og derved stille sitt mål. Jo før dets bedre. 
Det vil si; i så pass voksen alder, at et livskald kan velges med klare tanker. I sin alminnelighet famler man så 
lenge at både tid og penger og arbeide blir spildt på en stilling, også går man senere over til ganske andet. 
V år tid krever meget av både praktiske og teoretiske kunnskaper, og da ikke minst av de siste. Konkurransen 
er stor på alle områder og konkurrerende må anvende alle sine evner og krefter for å følge med i livets 
kappestrid. Vi kan være sikre på, at fordringene av kunnskap blir ikke mindre og kappestriden om stillingene 
blir kun mere skarp i fremtiden. Men vi kan også være sikre på at kappestriden aldri blir mere skarp enn at en 
frisk sunn utviklet ungdom kan følge med i kappestriden når han kun siger et bestemt; «Jeg vil frem». Det er 
noget som etter min mening mangler hos så mange, for øvrig bare ungdom. Ungdom stil dere et mål. Stil det 
kun høyt, det vil si, at det lar seg nå. Så arbeid og sett alt inn på å nå dette mål. Thi du vil snart erfare, at du 
vil få glede av arbeide desto nærmere du når ditt mål. Og, jo større sag, dets tyngre tak, men desto større 
seier! 

Det er ofte meget alminnelig at både unge og eldre ser seg blinde på stillingsvanskelighet, slik at man tror det 
er så vanskeligt og oppgir da ofte å prøve, uten å forsøke. Jeg er ganske klar over at man likeså fort kan 
undervurdere sine krefter og evner, som å overvurdere dem, og det siste er da ofte tilfellet og da ikke minst 
blant ungdom, spesielt i de lavere årene. Det kan ofte da se nokså broket ut. Som alminnelig er det man ikke 
har lært og er fortrolig med, lidt vanskelig. Ja stundom meget vanskelig. 

Se neste side. 
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Her da gjelder det å holde ut, og som så ofte i livet når det går tregt og lykkehjul har snudd seg, da å stemme 
i med Bjørnstjerne Bjørnsons bevingede sang; «Løft ditt hode du raske gutt, om et håp eller to blir brutt, 
vinker et nytt i ditt øye, snart får du glans fra det høye. Løft dit hode og se deg om, noe er det som roper 
kom, noe med tusinde lunger som om frihet sjunger. Løft dit hode og sjung det ut. Aldri kuer du vårens 
skrud. Hvor der er gjærende krefter skyter det året efter». 

Jeg ser ingenting så fagert som en freidig livsterk ungdom, der med mot og sterk vilje kaster seg inn i livets 
kampen med et bevist mål og med et freidig blikk på livet og tro til seg selv og sine krefter. Jeg ser heller 
ikke noe mere ynkeligere enn ungdom uttaler; «Jeg kan ikke», eller, «det nytter ikke». 

Det er aldeles ikke alltid den med de største evner som når først og lengst frem. Nei, det er langt oftere den 
ganske middelmådige begavede, med den seigeste utholdenhet og energiske arbeidskraft. Ærlig og trofast 
arbeide må, og skal krones med hell. Jeg må så ofte tenke på Christian Bjelland, da han med sine første 
fiskespekulasjoner ble ruinert og var selv på vei til å gi opp, da han fikk se en gammel hest slite i et bråt med 
et stort lass etter seg. Hesten tok mange tak og måtte tilbake, men kom dog til slutt opp. Bjelland grep ideen. 
Slik måtte det gå, «Ta på igjen». Han gjorde så, og vant frem. Jeg sa at hver tid krever meget for, å følge med 
i konkurransen. Og det er så. Her kreves en hel masse, og ikke minst av teoretiske kunnskaper. Ikke alene 
med å utfylle den enkelte stilling, men også som alminnelig borger. Jeg tror at ungdommen her nede ved 
kysten i sin alminnelighet ikke setter tilstrekkelig verd på å besøke de fme skoler og undervisning som de 
burde. 

Ja, jeg tror ikke at trangen til å erverve seg kunnskaper er så stor som den burde være. Jeg for min del har så 
ofte følt mangelen, spesielt i språkkunnskaper. Ungdommen høyere opp i landet har som regel mere trang 
etter å erverve seg kunnskaper, enn ungdommen ved kysten. Det viser seg klart ved elevantallet ved skolene. 
Ved selvstudium kan man også bringe det langt. Vi har eksempler at man fra vort eget land, at de ved iherdig 
selvstudium har inntatt landets høyeste stillinger. Hvem lettere og lengre drives det dog ved undervisning i 
skolene, og her ofte slik god anledning, men dessverre ofte liten interesse. Ja, jeg synes somme tider at vi her 
på Stjernøen slett ingen eller lite interesse viser skolene for voksen ungdom. Man vil først senere i livet 
forstå hvilke verdier man er gått glipp av og hvilket som man ofte føler. Heller ikke det praktiske må 
forglemmes og tilsidesettes. Nei, men når det praktiske og teoretiske kan forenes, hånd i hånd. Ja, da går det 
lettere. Og en stund klarer tenkende sjeler, det er den slags mennesker som fritt i kampen stiller, for den sak 
de vet er god. Men å bevare en sunn sjel i et sundt legeme og å kunne stille seg i kampen både på det sosiale 
og på det åndelige område, da gjelder det å bevare sin sjels likevekt, sine sjelige krefter, men også sine 
legemlige; Thi som sangeren sier, Hvilket skyld borg der seg høyner i det ene ord å leve! 

Jeg vet da ikke heller bedre og sikrere rettledning å gi dere ungdom, både for å kunne utfylle ordet «å leve» i 
rett og slett menneskelig betydning. Thi det er en stor oppgave i kun menneske ræt at være. Her også for å 
oppnå disse sosiale livsstillinger og for å bli fullt konkurransedyktige i livets kappestrid. Det er nemlig å ta 
Gud med i alt vort virke. Daglig å spørre Gud til råds. Kort i å innrette vår vilje under Guds. Si at vi i alt kan 
sie; «Herre som du vil». Thi da vil Gud hjelpe å føre kampen også for tilværelsen.(Gud hjelper den som 
hjelper seg selv - min anm.) 

Den beste kristen, den beste soldat. Den beste kristen, den beste borger. Man taper intet, slet intet ved å være 
kristen. Men man vinner så uendelig meget også i vårt praktiske liv. Thi Gudsfrykt har forlatelse både for 
dette liv og for det tilkommende. Og derfor; Freidig mot og hjerte glede. Det er tro arbeiders lodd. Tit derfor 
i rigdoms sanne, kjennes kanskje savnets brodd; Gjør din dont i Jesu navn, o hva bringer da din gavn renset 
hjerte, løftet tanke som på himmelens dør får banke. 

Dette er et foredrag som Chr. Pedersen Dyrstad holdt i Skjernøy Kristelige ungdomsforening for nokså 
nøyaktig 93 år siden. Jeg har kun tatt meg den frihet å «normalisere» litt på stilen og stavemåten aven del på 
en del av teksten.Man må medgi at den gamle kaptein var ganske klarsynt, hadde det ikke hvert for stil og 
ortografi, kunne man ha trodd at dette var skrevet i 1995. Dog, leser man Platon og hans tanker om «dagens 
unge mennesker» 500 fKr. er det også som hentet fra dagens avisspalter. Ungdom har nok igjennom alle tider 
vært ungdom! 

Svein. 
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Et historisk bilde. 
Det viser frakteskuta "Vanse" som forliste inne i 
Ytre Oddsundet 10. jan 1949. Skuta var lastet med 

-eternel som skulle til Christiansand møller. 
Den hadde også en dekkslast som besto av steintøy, 
- e fat som ble laget i Egersund . 
. - omtalte forliset i nr.- 2. - 2000, men vi manglet 

av skuta. 
_ ~ har vi fått tak i ett som viser frakteskuten slik 

var før ombygging. Det er bl.a. åpen bro. 
~-.;~m ble satt på senere. 

- " var bygget i Holland i 1921 og var på 185 
dw. 

o 

. smanYtt fra øYa. 
Kongeørn. 

Før oppkjøringen til Skjernøybroa ved 
~ er en sj den gjest på våre kanter, men av Langevika er veien dessuten meget smal. 

får man øye på den majestetiske fuglen, som Skjernøy Vel har søkt om at skiltene med 60-
i sakte glideflukt høyt oppe. I slutten av fj 

""' ber så' HIl' sone opphevet ernes, slik at det blir 60 km-
~ ~ _ Jeg en _over ~e~rs~, den ~vevde lover sone på hele veien fra Tregde/Skjernøy-
urne 1 rundt 100 meters fiøyde. Der -erofte ~- -- - kryssetvea-E39: .~ ---: - "-- --- -~ .:-. ~ _~ _ 

"lC::,;~gl som følger fugletrekket. Et flott syn. Vi er klar over at farten skal tilpasses 
Evert Knutsen forholdene, men erfaring viser at dette ikke 

alltid er tilfelle i nevnte område. 

tvideise av Skjernøybroa ? 
erket på høyre side av broa sett . fra 

-emøysiden, har fått seg en kraftig smell, så det ser 
ut som noen har forsøkt å utvide kjørebanen, 

heldigvis uten å lykkes. Det er godt at 
erket er av solid materiale. Vi kjenner 

. gvis ikke til at noen er blitt skadet i denne 
rindelse. 

Fartsbegrensing Fv 230, 
Skjernøyveien fra Kigevannet til Skjernøybroa. 
Skjernøy Vel har søkt Statens Vegvesen om 
fartsgrense på 60 km i ovennevnte område. 
Fra Skjemøybroa (landsiden) til ca. 100 meter fra 
Kigevannet er det et område på 1 km som har 
fartsgrense på 80 km (60-sonen opphevet). 
I dette området er det spesielt en stygg sving hvor det 
i tillegg er utkjørsel fra hytter. 
Vi har fått rapport om meget stygg kjøring i området, 
med flere nestenulykker. 
Området er også belastet med flere utkjørsler fra mer 
eller mindre lovlige parkeringsplasser. 

Statens Vegvesen går inn for forslaget. De 
skriver videre at henhold til 
skiltforskriftenes 
§ 26 skal vedkommende kommune og politi 
uttale seg før vedtaksmyndighet treffer tiltak. 

For Skjernøy Vel 
Knut B. Knutsen 

I SAS-magasinet som finnes i 
ryggstøtten på alle SAS-fly var det i oktober 
2007 et stort innslag fra Ryvingen fyr, med 
tittelen "Ryvingen fyr - stevnemøte med 
tidløsheten" . Flotte bilder fra Ryvingen hvor 
bilder av fyr, skjernøylobber, natur og 
mennesker var gjengitt på en fantastisk fm 
måte. Den store drivkraften vertinne Rita 
Tove Dyrstad fortalte både om unnfangelse 
og senere liv på fyret på en flott 
og fengslende måte. Så alle de passasjerer 
som har lest dette på sin ferd mot nære og 
fjerne destinasjoner, har utvilsomt hatt en 
ekstra opplevelse. Hun beretter også om sin 
far Torkel som var fyrvokter på Ryvingen i 

Se neste side. 
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18 år, og som forsvant i nærheten av 
Ryvingen i 1968. Hun er drivkraften, som med et 
brennende engasjement for norsk kystkulturhistorie har 
skapt nytt liv på øya, etterat fyret ble avfolket og 
automatisert. 

Evert Knutsen 

Norges sydligste punkt! 
Det er nå fastslått at Norges sydligste fastlandspunkt etter 
at kanalen i Lindesnes er åpnet, er Odden i Skjernøysund. 
Odden heter Elsesodden, og omfatter hele odden på 
fastlandssiden av Skjernøybroa. Punktet er plassert rett 
overfor bebyggelsen i Skjernøysund. Og området 
tilhører Skjernøysund gård. Like innenfor punktet finner 
man en gammel fortøyningsring, som i tidligere tider i 
tillegg til opprinnelig bruk som fortøyningsring, ble brukt 
av folk som ville over sundet, man "slo på ringen" for å 
gjøre oppmerksom på at man ville over. 

Innflyttet til øya. 
Herbjørn Pedersen har flyttet inn i nytt hus på Kniben 
(Farested) 
Han kommer fra Kristiansand, og vi ønsker ham 
velkommen til øya og håper han vil trives blant oss her 
ute. 

VI vil gratulere Vivian og Bernt Kristiansen, 
Farestad som fikk ei jente som skal hete Sandra, og som 
ble født 27. sept. . 
Så vil vi gratulere Linda og Steinar Torgersen, Ytre 
Farestad, som fikk en gutt 12. okt. 
Videre vil vi gratulere Åse Karin Handeland og Øyvind 
Ramsdal Berge, med en jente som skal hete Matilde, som 
ble født 24. okt. 

Til slutt vil vi gratulere Stine og Ronny Pedersen, 
Dyrstad, som fikk en gutt 1.des. Han hadde det travelt, og 
meldte sin ankomst mens mamma Stine var på jentetur til 
Ålborg sammen med 5 jenter til fra øya. 

Barnedåp på kapellet. 
Søndag 28. okt. Barnets navn: Caroline Greipsland 
Foreldre: Silvia og Ronny Greipsland, bosatt Mandal, 
men Ronny kommer fra Valvik. 
Søndag 18. nov. Barnets navn: Linnea Syvertsen Muren. 
Foreldre: Kristine Syvertsen og Bjørn Richard Muren. 
De er bosatt i Mandal, men Kristine kommer fra Ytre 
Farestad. 

Kommunalt vann. 
Alle hustander som hadde bestilt kommunalt vann har nå 
fått det innlagt. 
De siste som har fått vannledningene opp til husene er på 
Dyrstad hvor de har lagt vannledninger i fidja. 
På Farestad var de ferdige før sommeren. 

Tur til Haydom 
Kullet som hver høst går til 
konfirmasjonsundervisning, har hver høst samlet inn 
penger som går til sykehuset i Haydom i Tanzania. 
Som belønning for dette har det hvert år blitt trukket 

ut to av konfmnantene som skal reise ned der for å 
overlevere beløpet. 
På gudstjenesten i Mandal kirke søndag 25. nov. ble en 
konfmnant fra Skjernøy trukket ut. Det var Vetle 
Abrahamsen fra Valvik, og turen skal foretas i 
vinterferien 2008. Vi ønsker han god tur. 

Kanskje vi igjen skal få høre tåkeluren 
på Ryvingen fyr. 
Nils Reidar Christensen forteller at arbeidet med å 
innhente de nødvendige tillatelsene fra kystverket er i 
gang 

Tåkeluren har vært "død" siden 1988, men alt der ute er 
inntakt. Kompressormotorene har ikke vært i gang 
siden og må "myknes opp", og trykktank må sikkert 
sjekkes. 

Nils Reidar forteller at 2 -3 fyr har fått tillatelse til å 
starte opp tåkeluren, så han håper at også Ryvingen kan 
få de nødvendige tillatelser. 

Dette er _ment som en attraksjon-med kanskje 2 -3 støt i 
året. 

Tyveri? 
Når Trygve og Amt Otto Aanensen skulle fiske agn til 
hummerfisket, var garnene borte. Det var 7 kasser med 
toggigarn (trollgarn), to sett i hver. De hadde stått på 
brygga siden påske, da de sist var i bruk. 

Trygve mener kassene forsvant før sommeren, men han 
trodde Amt Otto hadde satt dem inn i garasjen. Men 
garnene er borte. og hvor de er blitt av vet ingen, 
sannsynligvis er de stålet. 

Garnene har verdi på flere tusen kroner. 
~ 

Siden sist. 
Så ebber også dette året sakte men sikkert ut, og 
Skjernøypostens årgang 39. går med dette nummeret ut. , 
Det har vært et år med en periode med mye snø i vinter, 
men med tidlig vår, våt sommer og tørr rolig høst. 
Det meste av oktober og deler av november har vært 
fm med sol og stille vind. Men det har også enkelte I 
dager blåst kuling, og en gang liten storm. Der har vært 
lite nedbør, og temperaturen mellom 5 og 10 grader 
dagtid. 
Vi er nå gått inn i adventstiden og det lyser adventslys 
og juletre ved mange hus. 
Vi vil med dette ønske alle våre lesere en RIKTIG 
GOD JUL OG ET GODT NYTTÅR III 


