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Nr. 2. 41 .. årg. 

Kulturmiljø Skjernøysund. 
I forbindelse med funnet av 3 skipsvrak i Skjemøysund har vi fått tilsendt en rapport som vi vil sitere noe fra her. 
Dag Hunstad Johannesen skriver i boken om Kleven at stedet har en fremtredende plass på hollandske sjøkart på 
slutten av lS00-tallet. Han mener at Kleven hører inn under det gamle handelsstedet Skjemøysund. 
Skjernøysund ble utsatt for piratangrep på lS00-tallet og fikk 
en mindre sentral rolle. Til tross for at Skjemøysunds 
betydning minket, var det 10 husstander i Skjemøysund 
omkring 1700, mot 5 i Kleven. 
Skjemøysund har vært sentral i innseilingen til og fra 
Kleven og Mandal. Buktene og fjellene sørger også for lune 
forhold og landskapet beskytter mot naturkreftene. 
Skjemøysund må regnes som en flaskehals for trafikk med 
båt, men har også vært plass som egner seg for rekreasjon. 
Dette sammen med Skjemøysunds betydning i eldre tider 
som handelssted gjør området for funn av skipsvrak og 
gjenstandsinventar fra eldste tider frem til idag. 

19. mars gjennomførte Norsk Sjøfartsmuseum en befaring i 
Skjemøysund i forbindelse med funnet av de tre 
skipsvrakene. Det var også viktig å se vrakene i sammenheng Spant under granering på vrak l . 
med landskapet. Løsfunn på havbunnen kan også fortelle om 
aktivitet ombord på skipene og på stedet ettersom gjenstander ofte ble kastet overbord. Det var også viktig å 
diskutere kulturmiljøet og sjøfunnene med fmnerene på stedet. 

Fot til bronsegryte vrak 2. 

Skipsvrakene. 
Vrak 1 ligger i bukten ved 
fergebryggen på 
fastlandsiden på 9 meters 
dyp. Funnet ble meldt inn 
av Svein Syvertsen, Otto 
Lehne og Erik Erland 
Holmen. 

Fors. neste side. 
Bordgang og brent trevirke fra vrak 2. 
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Vraket består av bunnseksjonen av et skip i fullspantet kravell 
og målt til ca. 16 meters lengde og 4 - 5 meter bredde. Fire av 
spantene synes. Disse er mellom 23 og 14 cm brede og 15 cm 
dype. Et av hudbordene satt kant i kant med et annet bord, 
hudbordet var 37 cm langt og 4 cm tykt. Trenaglene i spantene 
hadde en diameter på 3 cm mens en av naglene virket oval. Et 
av graneringsbordene er av eik og ble målt til 67 cm bredde. 
Ifølge Arne Emil Christensen som sto for faglige innspill var 
dette i utgangspunktet overdådig bred eik til et graneringsbord 
for skip og kan være et alderdommelig trekk for tidlig 
kravellbygging. 
D et ligger løse gjenstander over o g rundt vraket. Det dreier seg 

Rognkall og sjøstjerne i kalksteinlast fra vrak 3. om blyglasert leirgods som tallerkner, fat, siler og 
stjemepotter. Det ble også observert dyrebein, krittpiper og pearlware. Glassflaskene var av nyere dato og neppe 
fra 1600 - 1700 - tallet. En krittpipe kunne dateres til mellom 1610 og 1640. 

Vrak 2. 
Ligger i bukten ved veifyllingen rett vest for Langeviken på 4 meters dyp, og ble funnet av de samme som fant 
vrak l. Vraket er klinkbygget og bredden på banda er mellom 15 - 20 cm og høyde 15 cm. Rommene mellom 
banda varierer med 17 - 20 cm. Dette må betegnes som tett. Bredden på bordet er omkring 35 cm. I vraket ligger 
det en ballasthaug på 6 meters lengde og 4 meters bredde. Den består av naturstein av forskjellige dimensjoner. 
Båtens lengde er Il meter og bredde er 6 meter. Sannsynligvis forsetter vraket inn under vegen. Det ligger en 
gjenstand i vraket som ikke er blokkhjul, men kan tilhøre et hjul til en rappert. (Rappert er treunderstellet til en 
kanon, og den hadde 4 hjul.) Det ligger også en gjenstand som kan tilhøre foten til bronsegryte i umiddelbar 
nærhet til vraket. Det ble tatt opp en bordgang med naglehull etter klink. Arnt Emil Christensen mener dette 
bordet har teknologiske trekk fra middelalder. Det går også tydelig frem at vraket er brent. 
Vrak 2 ligger også i mudder/silt, men fyllingsfoten fra veien ligger delvis over vraket og kan ha presset det opp. 

Dykkere i aksjon over vrak 3. ved innløpet til 

Ligger midt i ytre munning til Langeviken på 5 meters dyp, og ble 
funnet av de samme dykkerne. 
Vraket er klinkbygget og 15 meter langt. Store deler av vraket er 
eksponert for pælemark. Det er en kalksteinlast på omkring 10 
tønner, men treverket av tønnene er for det meste borte. Banda er 
28 cm brede og 13 cm dype. I likhet med vrak 2 ligger banda tett 
også her. Et av skipsbordene ble målt til 36 cm. 
Dette vraket brytes ned av naturlige prosesser forårsaket bl.a. av 
pælemark. Kalken er i ferd med å sprekke opp. 

Langeviken Problemstillingene knyttet til de historiske tolkningene gjelder 
bl.a. at vrakene ligger tett opp til hverandre i rom. Dette har 

sannsynligvis sammenheng med landskapets beskaffenhet og kanskje Skjernøysunds betydning i gammel tid. Vi 
vet ikke hvor gamle vrakene er, hvor de bygget eller hvor vrakene har vært. Kan det være lokale vrak tilhørende 
Agder-regionen som som har gått i trafikk til og fra utlandet, eller er vrakene fra utlandet? Kanskje en 
kombinasjon av dette. I vrak 3 ligger det igjen kalk mens tønnene er gått i oppløsning. Hvor kommer kalken fra 
og hvor er den produsert? Kommer fartøyet fra samme sted som lasten? Det ligger gjenstander på sjøbunnen i 
nærheten av vrakene. Særlig gjelder dettte vrak 1. Kommer gjenstandene fra vraket eller er gjenstandsinventaret 
et resultat av annen aktivitet? Variasjonen av funn i et diakront perspektiv indikerer at lokaliteten har vært et 
populært sted for oppankring. Aktiviteten på stedet avtegner materielle spor etter erverv, slik som å spise, drikke 
og røyke. 
Rapporten er skrevet av arkeolog/saksbehandler Jørgen Johannessen og er her noe forkortet. 

14. mai var folk fra Sjøfartmuseet sammen med Farsund og Mandal dykkerklubb ute for å undersøke 
vrakene. 
De fikk bare tatt opp prøver fra det siste vraket, men de skulle komme tilbake i slutten av juni for å undersøke de 
to andre. 
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Fiskenytt. 
Det har vært lite fisk å få den siste tiden, seien 
som det var veldig gode fangster av på gam 
tidligere i år er det mye mindre av nå som vannet 
blir varmere. Det er lite lyr og torsk også, det ser 
ut som torsken ikke er kommet opp på grunnene 
ennå, eller er den kanskj e fisket opp eller spist. 
Det er veldig med trollgarn som er satt ut i sjøen 
utenfor her. Enkelte dager særlig mot helgene og 
når dagene er blitt lengre er det mange flere som 
setter ut gam. 
Nå utpå våren er det flere som har fått makrell i 
både troll- og sildegarnene, den er stor og fin til 
både steking og koking. Det er nok makrell som 
har overvintret. 
Det har også vært en god del sild, men 
avsetningen har vært dårlig. For første gang fikk 
jeg se sildestim innenfor moloen på Dyrstad, til 
og med på innsiden av båten min ved brygga var 
det en stim som sveiv rundt en tangtuste, og jeg 
tipper stimen var på ca. to kasser sild. 
Det gikk også en stim på østre moloen som jeg 
tipper var på mellom 100 - 200 kg. 
Kan huske makrellpir var innom Dyrstadvågen i 
min barndom før moloen var kommet, men jeg 
har aldri sett sild på Dyrstadsvågen før. 

Nå er det også tid for krabbefiske, men de 
krabbene som til nå er fisket er det ikke mye mat 
L 

Vi ønsker alle et godt fiske og god sommer. 
G.W. 

Bøyen som ble funnet 

på Hveteskjær, og som vi omtalte i forrige 
nummer er blitt levert til det firmaet som eide den. 
Den ble slept til Gismerøya og lastet ombord på et 
større fartøy. 
Bøyen som var bygget av 38 mm stålplater veide 
25 tonn og var brukt til å holde oppe 
ankerkjettinger til boreplattformer i Nordsjøen. 
Den pleide å være festet ca: 100 meter under 
havoverflaten. 

Niarmet sjøsterne. Vi 

vet ikke hvor vanlig dette er. Men denne ble tatt 
opp av Knut Knutsen i Skjernøysund tidligere i 
år. 

Kontingent / gaver 
Vi registrerer at flere abonnenter betaler inn et 
betydelig større beløp enn selve abonnementet. 
Det tar vi som en kompliment, at dere setter pris 
på våre skriverier. 
Kanskje det i år er ment som "bursdagspresang" i 
vårt jubileumsår? 
Tusen takk. 
Hilsen redaksjonen 
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SKJERNØY KAPELL 

Utloddningen med inntekt til kapellet var i år 4. apr. med fullsatte saler. Det var sang av SBK. Mange 
gevinster og to trekninger Det kom inn 67.800 kroner som også i år var rekord. 

Barneforeningens utloddning onsdag 29. april. Her var det også mange gevinster og det kom inn i 
overkant av 15.000. Pengene går til Normisjons arbeid på Mali 

Innsamlingen til kapellet har til nå gitt 1.027.000 kroner, og første mål for utbyggingen er nådd. 
Byggekomiteen har startet sitt arbeid med tegninger og diverse Det vil bli et nytt allmannamøte til høsten. 

Skjernøy barnekor 10 år. 
Fredag 8. mai hadde SBK konsert på kapellet. Det var mange som var møtt frem for å hylle koret, som sang 
de fleste sangene de har sunget gjennom årene. 
Koret har nå 14 medlemmer, men på det meste var det over 30 . 
Konserten begynte med at det ble sunget en sang "Hei alle sammen" ,som de hadde lært på en av 
barnegospelfestivalene. Margrethe Lans Syvertsen spilte piano til, veldig flott. 
Det ble sunget flere sanger, og etter hvert som de sang noen av de gamle, stilte også tidligere kormedlemmer 
opp og sang med. 
Elin Dyrstad, som startet koret var med og dirigerte. 
Ledere for koret i dag er Anne Lans Syvertsen, som har vært med fra begynnelsen, Synnøve Puntervold, og 
Kjell Gauksås som er tekniker. 
Det var også en konkurranse med spørsmål om korets historikk. Vi fikk vite at i disse årene har 76 barn vært 
med, de har vært på flere barnegospelfestivaler og sunget flere steder i distriktet, også på fylkesmuseet i 
Kristiansand på julemarked. 
Noen av medlemmene fremførte et drama "Jeg har en venn", og andre danset til. 
Etter konserten var det kafe med salg av kaker, pølser og diverse. 
En fin konsert, og takk til alle sangerne og lederne deres som trofast holder på. 

Komfirmasj on. 

Sokneprest Haraldstad sammen med konfirmantPernille Herstad 
Adriaenssens, Marius Bjørtvedt Walvik, Katrine Bentsen Berge, Gard 
Magne Lehne og Corinna Berge Pawlow. 

I vakkert vårvær ble 5 ungdommer konfirmert 
i Skjernøy kapell søndag 24. mai. Lokalet var 
nesten fullt av festpyntede mennesker. 
187 i alt. 
Det var fløytespill av Lena Hunstad, og 
Magrethe Lans Syvertsen sang "Ingen er så 
trygg i fare". 
Dette var også de siste 5 av som ble 
konfirmert av kullet i Mandal, slik som det 
også har vært de siste årene. 
Vi ønsker de 5 tillykke med dagen og ønsker 
dem alle en lys framtid i livet framover. 

Gudstjenesten 2. pinsedag samlet vel 70 personer. Det var fantastisk fint vær og etter 
gudstjenesten var det kaffe og bløtkake. Per Ragnar Haraldstad forrettet og Karin Dahl sang. 
Pinsen regnes som Kirkens fødseldag, den første pinse i Jerusalem ble 3000 døpt og ble tillagt menigheten. 
Siden, verden over og fram til idag er millioner tillagt samme menighet. 
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Portrettet. 
Denne gang er vi på Nedre Farestad, hos Terje Jørgensen som har bodd der siden 1987. 
Jeg er oslogutt, født den 1.mai 1954. Dette var i de etterkrigsårene da arbeiderbevegelsen sto svært sterkt; så 

min far måtte ha politieskorte gjennom Oslo for å komme til sykehuset. 
Selv omjeg bodde i Osloområdet fram til 1987 har .Skjernøya alltid vært en 
viktig del av mitt liv. 

Litt historie: Både min mormor og min far er fra Mandal. Mine 
besteforeldre, Ginni og Adolf Jørgensen bygde den første hytta på 
Skjernøya - på Bergeneset i 1924; det samme år som min far, Tor Jørgensen 
ble født. Da 2.verdenskrig kom ble bestefar, som var i politiet, arbeidsledig 
(politiet ble som kjent nasifisert, noe bestefar ikke ville være med på). Han 
ønsket seg da en plass på Skjemøya der han kunne dyrke jorda i tillegg til å 
fiske. Petter Farestad var død og enken flyttet, så den gården vi nå bor på 

var til salgs. Bestemor og bestefar kjøpte gården for kr. 4200,- i 1942 og bodde her det meste av krigen. I 
1957 bygde mine foreldre hytta på Odden, en plass vi besøkte svært ofte. Min mor var i min oppvekst, som 
svært mange mødre på den tid, hjemmeværende og vi var på hytta fra St.Hans til midten av august. Jeg har 
svært mange gode sommerminner fra oppveksten og den beste og mest varige er at jeg traff min kjæreste, 
Heidi i Mandal. 

Vel, litt tilbake. Jeg gikk 9-årig skole og tok så gymnaset. Som 18-åring avtjente jeg 1 års verneplikt, hvorav 
9-måneder i Kirkenes - på grensen mot Russland. Dette var i 1973/74 - i den kalde krigens år, såjeg må 
innrømme jeg ble "noe svett" da vi i tykk tåke gikk ski- patrulje på Grensejacobselv og terrenget skrånte 
oppover - Vi var inne i Sovjetunionen! Jeg begynte som postelev i Postverket i 1974. Dette var den gang en 
4-årig utdannelse, som gjorde meg kvalifisert til de fleste jobber i Postverket. 

Heidi og jeg giftet oss i 1976 og etter et par år i leilighet i Oslo uten fuglesang kjøpte vi et gammelt hus i 
Askim. De to første årene pendlet vi den 6 mil lange veien til Oslo - en arbeidsvei på 3 timer hver dag -
ikke noe for mandalitter, som mente at det var lang arbeidsvei fra Støkkan til Malmø! Både Heidi og jeg 
fikk etter hvert jobb i Askim, jeg som driftsleder på Askim postkontor (et kontor på størrelse med Mandal 
postkontor). Vi trivdes i Askim og fikk barna våre, Aleksander i 1980 og Charlotte i 1983. Vi hadde egentlig 
bestemt oss for å slå rot der. Vi hadde til og med besøkt den skolen Aleksander skulle begynne på høsten 
1987 da jeg fikk høre at min onkel, Rolf Jørgensen grunnet sykdom skulle selge gården på Farestad. Heidi 
og jeg hadde en diskusjon på et par minutter, og da hadde vi bestemt oss. Vi ville forsøke å kjøpe gården på 
Farestad. Jeg ringte onkel Rolf og ba om å få kjøpe gården. Svaret var nei, for han trodde vi ville ha det som 
hytte (før O-konsesjonen). Da jeg sa at vi ville flytte ned ble han glad og svaret var ja. 

Da begynte en ny tidsregning for oss. Jeg var heldig å få en jobb i Posten i Kristiansand og januar 1987 
flyttet vi ned. Vi bodde på hytta fram til påske - og Heidi hadde da mer enn nok med å sage ved, bære vann 
og fyre; for det var en kald vinter med mye snø. Vi kjente jo noen på Skjernøya, og tilfeldighetene ville det 
slik at jeg kjørte med Svein Berge til jobb i Kristiansand. Han er en skikkelig innfødt og en kjempekar og vi 
kom med i en flott vennegjeng som vi har trivdes med siden. Jeg har også fått mange venner og bekjente 
gjennom mitt engasjement i Arealgruppa (spesielt under det store arbeidet med rullering av kommuneplanen 
i 1994) og i dugnadsarbeid på grendehuset. 

Både Heidi og jeg er glade i "å grave" i jorda og å stelle med dyr. Det har gjort at vi har hatt en masse dyr 
oppigjennom årene. Fra hund og katt til kaniner, ender, gjess, høner og haner, griser og villsauer. Jeg liker 
ikke å kaste ting eller at mat går til spille, og både med griser og høner kan man bli kvitt nesten all 
restematen .. Det er ikke få egg vi har båret inn og ikke få middager vi har hatt både av kanin, gris og sau. 
Det er flott å bo på landet, men at en bygutt skulle stelle gården gjorde nok at mer enn en innfødt trakk på 
smilebåndet av kanskje ikke alt for gode arbeidsrutiner. - Men vi har lært en masse og hatt mye moro 
OppIgjennom. 

Ja, vi trives godt med å bo på Skjernøya. Naturen og friheten betyr mye og jeg elsker "å pusle" med jorda, 
kikke i kjøkkenhaven og å svinge hammeren til vedlikehold og nybygg (vi er snart ferdig med å innrede en 

Fors. neste side. 
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leilighet i låven til bruk for barna og venner som vil ta en tur innom). Jeg må nok si at jeg er litt bekymret 
for at Farestad og Skjemøya skal bli for urbanisert, men det er trolig fordi jeg begynner å bli "en eldre mann" 
som ikke helt klarer å følge med på den rivende utviklingen. Jeg håper i alle fall at vi på Skjernøya klarer å 
ta vare på den fantastiske dugnadsånden og samholdet som blant annet har ført til at vi har et flott grendehus 
og en fantastisk lekeplass og fotball-/volleyballbane (takket være noen flotte ildsjeler sammen med en fm 
dugnadsgjeng) . 

Vi kjenner ikke framtida, men jeg vil her benytte anledningen til å minne om viktigheten av at vi beholder 
den til nå ubebygde delen av Saltvolla som et fellesområde til bruk for fellesskapet. Videre støtter jeg velets 
kamp for en sikrere vei med sykkelsti og med fartsdumper der det trengs (det er ikke alle som får med seg 
fartsgren s e n e ) . 

Vi takker Terje for at han var villig til å stille opp til dette interjuvet på kort varsel. Red. 

Snart 40 år. 
Skjernøyposten er 40 år, er inne i sitt 4l. år, og skribenten har snart 40-årsjubileum i Skjervøy kommune i 
Nord-Troms. (Legg merke til skrivemåten Skj~rnøy - Skjervøy, kun en bokstav skiller disse to øyene.) 

Nå bebor, siden 1970, skribenten Arnøy i Skjervøy kommune, 278 kvadratkilometer, den største av 
kommunens 7 bebodde øyer. Ifølge opplysninger innhentet sørfra er det vel litt over 350 innbyggere på 
Skjernøy, på "mi øy" er det ikke mer enn 385. (I 1970 da den unge 24 år gamle sørlending fra Toftenes 
ankom Arnøya (0rnøya) var det hele 930 innbyggere. Skolemessig, i ungdomsskolen, var det 86 elever, i 
dag er det 17. For å si det på sørlandsk: A ska det ende henne? 

Nei, det nytter ikke å grave seg ned i tall, en kan bli deprimert av mindre. Se opp og fram! Men etter snart 
40 år i nord, og som Skjernøypostens nordligste abonnent, er det over for denne gang, læreren sørfra går av 
med pensjon per 1. juli. Da har han tjent "land og folk" på godt og vondt, mest godt fra august 1970. (22 år 
på Lauksletta skole, 17 år på Arnøyhamn skole i nabobygda som rektor.) 

Folk her i min omegn er utrolig fine, man blir lett en del av samfunnet, og en kommer lett inn i miljøet. Nå 
ble sørlendingen relativt raskt kjent med ei jente fra bygda som jobbet som lærer, Sørlendingen ble gift med 
henne, fikk etter hvert 4 barn og har 5 barnebarn og gledeligvis 2 underveis! 

Hva driver vi så på med her i dette samfunnet på 70 grader nord, enda med høye snøskavler den 20. mars, 
vårjevndøgn,2009? I den bygda jeg bebor, Lauksletta, er det ett konvensjonelt fiskebruk med en omsetning 
på over 100 millioner og et lakseoppdrett (25 år gammelt) som omsetter laks for mer enn 50 millioner. Ellers 
er det fiskemottak og fiskebruk som er arbeidsplassene til en rekke yrkesaktive. En del sjarker har også 
hjemmehavn i bygdene på øya! (Størrelse fra 25 til 50 fot.) 

Det kunne ha vært skrevet mange spaltemeter om det gode liv her på Arnøya, men jeg vil gjerne invitere de 
av dere som tenker dere nordover med hurtigruta om å stanse på kommunesenteret Skjervøy, ta en avstikker 
til Arnøya, det går ferge dit, 20 min fra fastlandet. 
(Spør Anne og Kåre Ask!) 

Toftenes er også ei perle som vi besøker hver sommer, og etter ei opptelling vet jeg at det har vært mer enn 
100 nordfra innom hjemstedet mitt . 

Det kanjo hende at flere dager blir tilbrakt på Toftenes som pensjonist, men det er noe spesielt å bo nordpå! 

Snart 40 år som nord-tromsing gjør noe med deg! Jeg angrer ikke en dag! 

Carl Johan Bentsen 
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17.mai 2009. 
V ærvarslene var slett ikke de beste før årets 17 .maifeiring. Men dagen startet med nokså lettskyet 
oppholdsvær og små gløtt av sol, men med kraftig østavind. Med korps og flaggborg i spissen gikk toget fra 
kapellet k11230 til Ytre Farestad og tilbake, og oppslutningen var meget god, værforholdene tatt i 
betraktning. 
Kransnedleggingen på minnestøtten over de falne under 2. verdenskrig ble verdig og fint gjennomført av 
Lyder Amundsen, som minnet oss alle om at kampen for friheten vi nyter i dag er dyrekjøpt. 

Etter kransnedleggingen var det gudstjeneste ved prost 
Skjelsbæk. Kapellet var på det nærmeste fullt. Og for de 
som ønsket å slappe av litt og varme seg opp i det nokså 
kalde været var grendehuskafen åpen. Vi tipper at det 
gikk med mye varm kaffe, og heller noe mindre is. 
Senere var det tradisjonelt opplegg med konkurranser og 
aktiviteter for store og små. Kostymefotballkamp var 
populært for både deltakere og tilskuere. Men den sure 
østavinden gjorde at det ble tynt i rekkene på 
tilskuerbenken. Så fortsatte programmet med 
premieutdeling og familiekino på kapellet. Klokken 17 

Kostymefotballkamp var populært for både deltakere ble det servert fiskesuppe, kaffe og is. 
og tilskuere. Det meldte regnværet holdt seg heldigvis borte til 

uteaktivitetene var over, så en får konkludere med at vi var heldige tross den kalde vinden. 
Evert Knutsen. 

I år er det 87 år siden elektrisiteten kom til øya, 
og i pur glede sendte Edvarda Gundersen den 
ll.april 1922 et kort til sin datter Edith som da 
arbeidet i Kristiansand. 
Hun skriver: 
"Berge 11. 
God påske, kjære Edith. Gratuler oss med lyset. 
Vi fikk det i kveld, det stråler rundt hele huset 
og utenfor med. Har prøvd strykejernet også, det 
er storartet alt sammen. Vi lever bare godt alle 
sammen, håper du gjør det samme. Hilsen fra 
alle her hjemme. Din mor." 

Janne 
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Konsert med Fantasy på kapellet 13.mai -09 
Det var en opplevelse å være på konsert med Fantasy. De utviser en spilleglede som er få forunt, og 
man får en god følelse av å oppleve en så ærlig følt glede over musikken. Frank: på slagverk spilte 
godt og taktfast, og kom med mange gode kommentarer innimellom. Vokalistene Per Ivar og Svein 
sang veldig godt, og Per Ivar serverte gode vitser mellom låtene. Jan, Pål og Arne på keyboard 
gjorde en flott jobb, og Ole på gitar og Bjart på bassgitar var også veldig gode. Det er mest rock og 
pop det går i, og de spiller fengende musikk. Noe musikk er laget spesielt for Fantasy og ble 

framført på en flott måte. Det er 
.... tydelig de har øvd masse, men i 
Il følge Arild øver de bare en 
.. gang hver 14.dag. 
U Arild og Bjørn er medspillere, 

og de akkompagnerte på 
bassgitar og gitar. 
6. og 7.juni arrangeres Sound of 
Happiness-festivalen 09 i 
Ravnedalen i Kristiansand, og 
der skal Fantasy være med. 
Dere som ikke hadde anledning 
til å overvære konserten på 
kapellet anbefales å møte opp i 
Ravnedalen. 

Janne 

Bilde: Bak fra venstre: Per Ivar Kåløy (vokal), Ame Kåløy (keyboard), Arild Frodesen (bassgitar), Frank Olav Gilja 
(slagverk), Bjart Gjerstad (bassgitar), Jan Salvesen (keyboard). Foran Arild: Ole Salvesen (gitar). Foran Ole: Pål 
Løland (keyboard). Foran: Bjørn Hunt (gitar). På huk bak Bjørn: Svein Flatdal (vokal). 

Fresdmars 8. mai. 
Vi har skrevet før om den illegale radiosenderen (Lola) som de siste måneder av andre verdenskrig var 
plassert i en godt gjemt hytte på Mønnesland, innforbi Tofte. 
For ca. 10 år siden ble denne hytten gjennoppbygd så opprinnelig som mulig med køyer og utstyr. 

For andre året på rad ble det arrangert en marsj fra innerst 
i Langeviken på landsiden i Skjernøysund, hvor utstyret 
ble tatt i land sammen med to menn som kom fra England. 
Den ene og eneste gjenlevende mannen var Hans Møller 
fra Mandal, og han var med oppe på Lola hvor marsjen 
gikk til. 
Marsjen gikk med ca. 25 deltakere langs Kigevannet til 
Kige og Eskeland, opp de gamle Stibakkene til Sti og 
Tofte, og videre til Mønnesland, det var ca: 6,3 km. Der 
oppe var det møtt fram ca. 50 stk .. 
Hans Møller fortalte atter en gang om turen over fra 
England ombord på en bensindrevet 

Fra samlingsstedet oppe ved Lola. Her ble det servert motortorpedobåt og til stedet der utstyret skulle lagres på 
kaffe og kringle. Sandøy. 

Fors. neste side 
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De hadde veldig dårlig vær over Nordsjøen og han var svært sjøsyk. Tankene med bensin var ikke store nok 
til å nå fram og tilbake over, så det var i tillegg stablet fulle bensinkanner over alt på båten. Da de kom inn 
Oddefjorden sent på kvelden var været så dårlig med høy sjø og snøtykke at de ikke fant fram til 
landingsstedet på Sandøy. Men de kom inn i Hellersøyura som var et godt egnet sted, for der kunne ikke 
tyskerne se dem fra Høgevarden. Her ble alt utstyret lagret under helleren, tilsammen 1,5 tonn. 
De hadde med seg en rosjekte som de skulle frakte utstyret videre inn til Langeviken med, men den var så 
lekk at de lot den bare gå. (Den ble funnet av Tonning Gundersen fra Ytre Farestad som tok vare på den, og 
den ligger fremdeles på Ytre Farestad.) 
Mannskapet på MTB 'en overlot da de to karene den eneste livbåten de hadde, og de tok seg med det meste 
av utstyret inn til Langeviken, livbåten ble losset og forsøkt senket der, men det var snø og det var vanskelig 
å finne nok steiner til å legge i båten så den ble bare delvis senket. Den ble funnet av noen andre dagen etter 
og senket utpå Nordfjorden. 
Hans Møller gikk samme natt opp til Mønnesland og fikk vekket familien som bodde i nærheten. Han salte 
hesten og de drog nedover med en gang. De greide å kjøre opp to lass før morgenen. I Skjernøysund var det 
den gang ikke vei, men det gikk an å komme seg fram med slede når det var snø. 
For å hente resten av utstyret på Hellersøy måtte de ha hjelp aven motorbåt, og de henvendte seg til Mauritz 
i Skjernøysund for å spørre om å låne båten. Men han svarte at han ikke likte krig så de kunne ikke låne den 
båten, men hos Jonas Hansen som bodde i gjestgiveriet var det greit. Men 
de kunne ikke låne båten så de fikk lov til å "stjele" den, og slik fikk de 
fraktet inn resten av utstyret. Da de kom ut var deler av proviant og tobakk 
stålet. Noe tobakk ble også funnet drivende i sjøen av fiskere fra Skjernøy. 

Når det gjelder de to årene som henger på veggen i grendehuset, har vi 
nå igang en undersøkelse om disse kan stamme fra livbåten som ble senket i 
Nordfjorden. De ble funnet hos Mauritz Jørgensen i Skjernøysund. 
Er det noen andre som vet noe om de årene, vær så grei å ta kontakt med Litt av inventaret i hy tten. 

oss i redaksjonen. 

Showbizz. 
En utflyttet Skjernøymann, nå bosatt i Kristiansand, Kjell Erik Grøsfjeld som kommer fra Nedre Farsetad var 
med i TV-programmet 
Showbizz på NRK 1 som ble 
vist lørdag 2. mai. 
Han jobber i Nordeabanken i 
Kristiansand. Så han sammen 
med fire andre opptrådte for 
Nordea, mot Aftenposten. I 
dette programmet var det 
Aftenposten som gikk av med 
seIeren. 
Kjell Erik er også tatt inn for 
å være med i revyen til Svein 
Lindland Bilde fra TV-showet. Kjell Erik står ytterst til venstre. 

Høgevarden, en lokal signalstasjon 
Svein Berge har den senere tid gjennom aviser etterlyst om noen har kjennskap til den lokale signalstasjonen 
på Høgevarden som var i drift for godt og vell 00 år siden. 
Han forteller at Fylkeskonservatoren er inne i bildet med tanke på å gjenskape hytta i sin originale form. Det 
har vært en signalmast for dagsignalisering sammen med et såkalt "konuapparat" og i tillegg en Tykhesens 
lanterne (forløperen til Aldislampen) for signalisering på nattestid. 

Fors. neste side. 
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Det er i denne sammenhengingen han er på jakt etter originale tegninger av hytta og ikke minst bilder eller 
tegninger av signalmasten. Planen er å restaurere dette, men i offentlige og militære arkiver ftnnes nesten 
ikke informasjon om hvordan anleggene en gang så ut. 
Rer i distriktet var det foruten Røgevarden Skibmannsheia i Lindesnes og Eidsveden i Harkmark. 
Om historielaget kommer til å overta er enda . 
uvisst, da det i løpet av de siste 7 - 8 årene 
ikke har lykkes å få kommunen, ved bygg og 
eiendom, til å komme med utkast til kontrakt. 
I mellomtiden forfaller hytten, noe alle og 
enver kan se. 
Stasjonene ble opprettet for primært å kunne 
kommunisere med sjøforsvarets fartøyer som 
på den tiden ikke hadde radioutstyr ombord, 

av Høgevarden er fra 1946. Vi ser steinfyllingen fra 
men også med vanlige merkantile fartøyer tunnelen i forgrunnen. 
som passerte oppunder norskekysten. - -
Signaliseringen foregikk på dagtid med flagg, eller konuser og koIer som ble heist opp i en mast. Om natten 
benyttet man lanterner eller blinkapparater. 

'\ 
Svein har også vært i kontakt med parkvesenet om å sette opp en benk på Høgevarden, og det vil også etter 
hvert bli satt opp en orienteringstavle. 

Elevbilde Vassrnyra ungdomskole 

Bildet er fra avisen Lindesnes i forbindelse 
at frekke tyver har stjålet 10 av skolens 

benker det siste halve året. 
de 5 elevene på bildet er 4 stykker fra 
ernøy. Her holder de kjetting som de har 

å låse fast de siste benkene som er igj en 
sammen med lærer Kalle Glomsaker. 

nevne at de fleste benkene er kommet til 
ettet at det sto skrevet om dem i 

LlllU"'''ll,~".Noen var plassert langs løypa der 
Sørland gikk tidligere i vår. 

på bildet er fra venstre Markus Aanensen 
Skogsøy), Vetle Skrøvje Abrahamsen fra 

han er også elevrådsleder, neste er 
Lans Syvertsen fra Ytre Farestad, så 

lkolai Dyrstad og Erlend Gaukås, begge fra 

Årsmøte i Skjernøy historielag 1. april 2009 
Årsmøtet ble holdt på grendehuset, og det var ca 20 personer som møtte frem. 
Styret har bestått av: Esther Vågsvoll, Steinar Torgersen, Arnt Otto Aanensen, Roger Karlsen, Kurt 
Dyrstad og Helene Jenssen. 

Nils Reidar Christensen var der og fortalte fra Savonmaaforliset. Det var veldig interessant å høre 
på. Han infoimerte også litt om hvordan det går med å få i stand tåkeluren på Ryvingen fyr. Ønsket 

Fors. neste side. 
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er at tåkeluren skal kunne settes i gang ved spesielle anledninger. Han jobber ennå med saken. 

Årsberetning: Steinar refererte fra historielagets aktiviteter i 2008: Julefest på det gamle skolehuset, 
styremøter, dugnad på det gamle skolehuset, tur til Hattholmen. Arrangementene har hatt god 
oppslutning. 
Helene gikk gjennom regnskapet. 
Kontingenten økes til kr 100,-. 
Vi har siden i fjor ikke hatt formann i historielaget, og vi får ikke tak i ny. 
Styret vil bestå som i 2008. 

Helene Jenssen 

Et minne fra en grunnstøting i Skjernøysund. 
Tror det var i 1946. Det var naboen Otto Anensen Dyrstad som kom ned til oss og sa at en fiskeskøyte fra 
Raugesundsdistriktet, som var lastet med Islandssild i tønner, hadde grunnstøtt ved Skottholmen i 
Skjernøysund. 
Den hadde gått på feil side av jernstaken som viste leia gjennom sundet, og mannskapet hadde begynt å kaste 
sildetønnene på sjøen for å lette fartøyet så den kunne komme av grunnen. 
Otto spurte om min far og jeg ville være med inn for å se om vi kunne prøve å få opp noen av de tønnene 
som lå på bunnen. 
Vi tok båten til Otto og sammen med sine sønner Sverre og Kristian drog vi inn til Skjernøysund. Vi hadde 
med oss noen tynne sauekjettinger for tanken var at vi skulle få kjettingløkkene rundt tønnene og på den 
måtern ra tredd den over tønnene for å få dem opp. 
Da vi kom fram var fiskeskøyta kommet av grunnen og gått videre østover, men det var i tillegg kommet 
andre båter som også forsøkte å ta opp tønnene bl. a. fra Kleven og Berge. Vi hadde vannkikkert med og la 
oss sammen med de andre båtene, og prøvde å få kjettingløkkene rundt tønnene. Det var ikke lett for det var 
5 - 6 meters dyp. Når vi hadde ratt løkka rundt og begynt å hale opp gikk kjettingen av tønna. 
Men det rare var at brødrene fra Berge; Sigval, Berner og Bendik Berge fikk opp sildetønnene hver gang, så 
de hadde nok en annen patent som de ikke ville vise til oss andre. Men så fikk Kristian se patenten deres, det 
viste seg at de hadde en lang stang som de kunne nå helt ned til bunnen med, og på den hadde de surret fast 
et skruejern som de dyttet hardt ned i tønnen, og når de vrei stangen rundt ble tønna sittene fast så den kunne 
hales opp. 
Da laget fra Dyrstad fikk se denne patenten satte de kursen hjem for å hente stenger og skruejern så da var 
det ikke lenge før første tønnen var oppe i båten vår. Jeg tror vi fikk opp 5 - 6 tønner som vi delte mellom oss 
og vi hørte ingen ting hverken fra reder eller andre, så det ble vel en assuransesak til slutt 
Tønnene inneholdt saltet sild av fmeste sort. Georg Walvick. 

Vi blar i arkivet 
Vi er forsatt i nr. 2 1975. og her fortelles det om hunden til Bjarne Christensen som gjorde et godt varp 
den våren. I en ur greide den å ta knekken på 5 revunger, så det ble noen kroner i skuddpremie for disse. 

Den 23 april 1975 var det arrangert et terrengløp på Ytre Farestad av MRI og Skjernøy I.L. Det var stort 
oppbud av unge deltakere og voksne tilskuere. På Skjernøy drev idrettslaget trening to ganger i uken, og det 
er et fint arbeide som gjøres for å engansjere de unge i en sunn og positiv beskjeftigelse. Spesielt legger 
trenerne ned et stort arbeide .. 

Tre menn fra øya er med å drive etter makrell. De er med to skøyter fra Langenes i Søgne. Det er Johan 
Kristiansen som er med en skøyte og Sverre Dyrstad og Kristian Anensen som er med en annen. Resultatet 
opp til 17. mai lå på ca. 16 tonn for hver av skøytene, og det må sies å være bra. 

Sommeren 1975 var bare fantastisk og da særlig august måned. Halvparten av dagene var temperaturen på 
20 grader eller mer. Fra 4. til 15 var det en varmebølge som sendte temperaturen opp i 30 til 32 grader 

Fors. neste side. 
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den 10 og 11 aug. Det var nesten helt stille vind de dagene, og folk søkte ut til de ytterste skjærene for å 
finne litt bris. Det var båter overalt. På Kråka og Oddskjærene, ja på de mest utenkelige stedene satt det folk 
i sitt letteste antrekk og spiste sin medbrakte niste. 

Det var sommer i skjærgården. 

Tur til Flor & Fjære 
Skjernøy Helselag arrangerte tirsdag 26.mai tur til Flor & Fjære på øya Sør-Hidle utenfor Stavanger. 
Olav Nilsen, for øvrig gift med ei jente fra Skjernøy, var sjåføren vår for dagen. Han kjørte rundt på øya og 

Her er alle turdeltakerne fra helselaget med guieden i forgrunnen. 

plukket oss opp, og det var også 4-5 stykker 
med mer eller mindre tilknytning til øya som 
ble med fra byen. Signe hadde kokt flere 
kanner med kaffe til oss, og Kari, Signe og 
undertegnede hadde bakt boller. 
Vi var 36 passasjerer, og selv om himmelen 
var full av truende skyer hadde det ikke mye 
å bety for stemningen i bussen. Kari loset oss 
på sedvanlig hyggelig vis gjennom turen. Vi 
hadde med Helselagets sanghefter, og 3 
sanger ble sunget. Første stopp var på en 
rasteplass ved Tronåsen, og der hadde vi 
kaffe og boller mens vi strakk litt på beina. 
Da vi kom til Stavanger regnet det, men vi 
kunne gå rett om bord i katamaranen som 
gikk fra kaia kl. 1200. Vi ankom Sør-Hidle 
ca. 20 min. senere, og da var det heldigvis 
oppholds. Vi ble møtt på kaia og ønsket 

velkommen av grunderens svoger, som også sto for omvisningen. Det er bare helt fantastisk hvordan den 
tidligere gartneren hadde sett for seg hvordan området skulle bli. Han hadde først plantet en betydelig 
mengde bartrær mot spesielt nordvesten, 
og ca. 20 år senere, da disse trærne var blitt 
store nok, begynte han å anlegge plener og 
plante ut blomster og mer eksotiske vekster 
og trær. Vi gikk på hellelagte stier og nøt 
synet av forseggjorte broer over naturlige 
vannfall, en hekk eller gjerde av epletrær, 
fikentrær, sitrontrær og alt det andre som 
vokste der ute i havgapet. Det var som å 
være i sydligere land, det var lunt og godt 
bak de store trærne mot havet. Bildene yter 
ikke stedet rettferdighet, men de må med, 
likevel. Etter omvisningen ble vi invitert 
inn i en stor restaurant nede ved brygga, 
der var plass til 300 mennesker der inne. Vi 
var der sammen med et reisefølge til. 
Kjøkkensjef Andre fra Nederland fortalte 
oss med en god porsjon humor hva vi 
skulle få å spise, og menyen besto av 

Det er sydlansk natur. 

nydelig kremet fiskesuppe, forskjellige retter, bl.a. sjøørret som hovedrett, og en spesiell kake med is til 
dessert. Kan absolutt anbefales. Mens vi spiste begynte det å regne, og det øste ned da vi var ferdige med 
middagen. Noen av oss måtte en tur til rundt i området før båten returnerte til Stavanger kl. 1630. 
Olav fraktet oss tilbake til byen og Skjernøy igjen, og vi rakk litt kaffe i bussen på veien hjem. Det var ikke 
mange som hadde plass til boller. .. 
Men vi hadde kapasitet til å synge 2-3 sanger til, og Bjarne (Christensen) fortalt noen gode historier. 

Fors. neste side. 
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Ingebjørg Oftebro sjekket om vi hadde fulgt med på veien til Stavanger, og lurte på om noen husket hvor 
mange tunneler vi hadde kjørt gjennom. Det ble noen ville gjetninger, så det var tydeligvis bare hun som 
hadde telt dem. (Svaret var 25.) 
Tror jeg har de fleste med meg når jeg sier at dette var en super tur, og den anbefales til alle som ikke 
allerede har vært der ute. Informasjon på nettet - www.florogfiare.no 

Janne 

Smånytt fra øya. 
Grenseløst lokal 
Fredag 27.mars om kvelden var Skjernøyposten 
invitert til Grenseløs 09 - Kultur uten Grenser - i 

Mandal. 
Ildsjelene Siri Mathisen og Guro Vendelbo dro 
det hele i gang. 
Vi lurte jo på hva dette var, og stilte opp på nedre 
Malmø, nedenfor Kulturfabrikken. Siri Mathisen 
delte ut nypoppet popkorn til oss kanskje 40-50 
hutrende sjeler soll?- var møtt opp, og stemningen 
var god da Trine Merete Vasby delte ut 
"medaljer" og en flott innrammet tegning laget 
av barn på kulturskoien til dem som har gjort noe 
grenseløst innen kultur i Mandal og omegn. Rita 
Dyrstad ble f.eks . premiert for sitt engasjement 
på Ryvingen, og hun ble "grenseløst sydligst". 
De fleste frammøtte fikk medalje og bilde, så det 
var vel mest for gøy, men det er alltid moro å bli 
satt pris på.Skjernøyposten ble påskjønnet for 
sine 40 år, og ble "grenseløst lokal". Det skulle 
vises film - Mamma Mia - på storskjerm etterpå, 
men vi vet ikke om det ble noen igjen for å 
overvære den, da det var en kjølig fornøyelse der 
nede ved elvebredden. Men gøy var det. 
Janne 

NATUREN ER I RUTE. 
Gjøken er på plass, litt sen i år, etter det vi har 
registrert, 8.mai. Tema meldte sin ankomst i 
månedsskiftet april, mai, og også svala var i rute. 
Svanene er for lengst på plass på de vanlige 
rugeplassene. De klekker hver vår ut et stort 
antall unger, men etter en tid minker det kraftig. 
Det er nok svartbaken som er for lur. Mange er 

uten unger etter kort tid. Men de fleste er vel 
enige om at det nok svaner. De har en tendens til 
å fortrenge de andre fuglene i området rundt 
hekkeplassene. En annen fugleart som har øket 
kraftig de siste årene er hegren. Før var den heller 
sjelden, men nå finnes den i stort antall. Den 
hekker normalt i kolonier, og for tiden er det 
minst to slike på Skjernøy. De holder et 
forskrekkelig spetakkel i hekkeområdet, og 
skrikene kan vel ikke sies å være særlig vakre. 
Både svaner og hegrer er fredede arter. 
Grågåsa er en annen art som også lokalt har økt 
kraftig. Vi kjenner den tradisjonelt fra plogene 
under trekket nordover om våren. Men nå stopper 

• et betydelig antall hos oss. I flere årtier har det 
vært et begrenset antall på enkelte holmer utenfor 
øya, men nå kan de påtreffes nær sagt over alt . 
Konvaller, hegg og frukttrær er i full blomst, ja, 
våren er en fantastisk tid. 

Evert 

N yinnflyttede til øya. 
Vi ønsker Eveline og Lennart Hatlehol 
velkommen til øya. De har kjøpt hus på Saltvolla 
og bosatt seg der. 
Likeså vil vi ønske Karina og Harald Wathne og 
med barna Håvard 5 år og Eivind 2 år som har 
flyttet inn i nytt hus på Kniben. Harald kommer 
fra Rosnes. Vi håper at de vil trives blandt oss her 
ute. 

Gressbrann. 
På formiddagen 17. mai så vi som kjørte over 
Skjernøysundbrua at det røk noe voldsomt fra 
området rundt Kirkeviken. 
Det brant i gress og kratt i nærheten aven hytte, 
og ilden hadde fått godt tak i den sterke vinden. 
Brannvesenet ble varslet, men de kom ikke langt 
med bilen, så brannfolkene måtte gå ca. 10 min. 
og slukke med håndkraft. 
Etter en stund kom politibåten til hjelp så en 
kunne slukke fra sjøsiden. 
Det var trolig en bråtebrann fra dagen før som 
hadde blusset opp igjen. 
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Ny benk på Smedbakken. 

Den er flott å se på og står i krysset ved 
innkjøringen til boligfeltet med innskriften Ro 
dæ ner. 
Det er noe vi trenger i hverdagens gjøremål. 

Barnedåp påKapellet. 
Søndag 24. apr. Barnets navn: Malene. 
Foreldre: Åse Karin og Eivind Ramstad i 

Bergeneset. 

Huset til Alf Gunnar Kylland i Valvik har det 
siste halve året vært til salgs. Det er stort med to 
ekstra leiligheter og stor garasje. Tomten er på 
underkant av et mål. Prisantydning nå er 5,5 mill. 
Hvis noen trenger bolig og har penger så løp og 
kjøp. 

Uønsket "stranding " 
I første halvdel av mai var Reidar Hågan Walvick 
fra Dyrstad og hans svoger Henrik Strømberg 
med deres barn på en liten båttur til Stusøy. I 
steinbukta på sydsiden fikk de se noe som fløt 
helt inn i steinene. Det viste seg å være en død 
mann. 
Raskt fikk de kjørt tilbake til Nordstranda for få 
satt i land ungene, før de kontaktet politiet om 
funnet. De måtte vente en hel time før politiet 
kom. Det viste seg at det var en mann fra Mandal 
som har vært savnet siden februar måned som ble 
funnet død. 

Sykkelritt. 
I idrettsparken i Mandal var det 28. mai 
konkurranse for skoleelever om hvem som var 
best i teori og ferdigheter på sykkel 
Håkon Torgersen fra Ytre Farestad vant andre 
plassen av tilsammen 70 deltagere og dermed 
vant han plass i landsfinalen og Frida Berge fra 
Berge gikk videre til fylkesfinalen. 
Gratulerer! 

Ryvingen fyr 

Fyret har vært ute av drift en tid da det pågår 
arbeid med å skifte vinduer oppe i tårnet. Toppen 
av fyret er innkledd med presseninger som le for 
vinden. Noen av glassene er helt fra da fyret ble 
bygd i 1897, så de kan nok fortelle histiorie hvis 
de kunne tale. Fyret vil være ute av drift i nær to 
uker til. 
Det har aldri hendt før at fyret har vært så lenge 
ute av drift i de vel 100 årene det har stått der. 
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Skjernøykalenderen 
2010 er nå under arbeid og vil være ferdig i løpet 
av sommeren. 
Håper mange vil kjøpe, og dermed være med å 
støtte innsamlingen til utbyggingen av kapellet. 

Bautasteinen på Dyrstad. 
Tidligere i år var Steinar Skailand, som har 
gamle steiner og innskrifter som hobby oppe å 
så på steinen som er reist på Dyrstad. 
Han mente at noen av tegnene som var innhugget 
i steinen kunne være flere tusen år gamle, 
kanskje opp til 6000. Han mente også at stedet 
kunne ha vært et "befruktningssted" , eller noe 
lignende. 

Siden sist 
Nå står sommeren virkelig for døren, og varmen 
merkes. 
V åren kom tidlig i år. Markene var grønne i 
begynnelsen av april og bjerken var nesten fullt 
utsprunget 1. mai. 
April måned har vært varm med dags temperatur 
over 15 grader enkelte dager. 
Mai måned har heller vært som normalt, men her 
har vi også hatt noen høye dags temperaturer. Men 
det har vært mye vind, først fra øst, da det var 
godt og varmt i livda og senere fra vest og 
nordvest. Da har det vært noe kaldere. 
April og første halvdel av mai var det også tørt, 
men vi fikk en del nedbør i siste halvdel av mai. 
Nå har vi feiret pinse og det har vært en stor 
utfartshelg både på sjø og land. Det er mange år 
siden vi har hatt et så strålende vær i pinsen. 
Dagtemperaturer på over 20 grader og stille vind. 
sjøen lå blank og solen skinte fra skyfri himmel. 
Sjøtempreaturen gikk opp til 16 -17 grader. 
Skjernøyposten er 14 dager tidligere ute med 
dette nummeret. Det er på grunn ay reise at vi 
måtte gjøre det på denne måten. 
Men det ble en 15 siders avis denne gangen også. 
Så vil vi ønske alle våre lesere en riktig god 
sommer. 
Vi møtes igj en en gang i september. 


