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Austavinden

Forsida: Vidreks håpefulle i utviklende aktivitet - Barnegruppa 
på grendehuset
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Hall Skodvin kom til foreldrene Anne Bjørnstad og 
Eilif Skodvin den 25.mars. Bestemor Rønnaug er 
kjempestolt for gutten, som allerede har avlagt 
Vidrek et besøk i høst.

Ny i verden...
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På Skoglund er gårdsplassen godt berika med 
orkesterbuss i big size.

Olga Dahl var så uheldig å brekke lårhalsen i 
sommer, men hun er i full trening til å oppnå mest 
mulig av gammel futt og fart.

Øystein på Krøkebærneset har grusa nyveien sin. 

På  Indregard er det stort sett mørke hus og 
folketomt, men heldigvis lys av og til i helgene.

I Skjærvik er det blitt en ny bil på gården.

Jan er i ”internasjonal” fart og plafra ned flere 
elg de første timene av elgjakta på eget vall i 
Klubbvika.
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DETTE DUKKA OPP DÅ VI SØKTE ETTER HENRY 
J. WIRACK PÅ INTERNETT:

Som del av et prosjekt Department of Philosophy and 
Religious Studies, 
Beloit College gjennomførte i 2003 fekk noen studenta 
i oppdrag å finne fram til gravsteina på byens 
kjerkegårda der de syntes innskrifta var spesielt 
interessant. Studenten Emily Parker hadde funne fram 
til Henry J. Wirack sin gravstein. Ho tok for seg 
teksten som lyder slik:

Henry J. Wirack, June 24, 1854 - April 23, 1928, born 
at Virak, Ofoten Parish  Nordland, Norway . 

Ho stilte følganes spørsmål:
Why did they put the parish he was born into on his 
marker. Was he very connected to it? Why did he move 
to the Midwest?
Oversett til norsk: 
Koffør sette de menigheta han var født inn i på 
gravsteinen hans? Var han svært knytta til den? 
Koffør flytta han til Midtvesten?Min kommentar: Ja, 
den som kunne svare på de her spørsmålan ----
Rønnaug
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Anders har skaffet seg lastebil og gravemaskin, og 
er godt i gang med molo for fembøringen 
”Hildringstimen” ved Stornaustet.

Morten Brox har overtatt hytta etter besteforeldre, 
Ingrid og Reidar Larsen.

ELGFEST
på Grendehuset

20. februar kl. 17
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J U L E T R E F E S T
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Vidrek gravlund.

Kursvirksomhet i bygda gjennom 
tida.

Nødlanding...
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Årsmøte i Grendelaget
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Borgvikingene gjør Lofothavet på den virkelige 
gammel-måten. Rappfotr fra Vikingmuseet med 
brede seil over Hølla går...

Stolt mannskap og vinnere av årets regatta 

Masta settes i gammelmoloen
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...time etter time i solskinn og briskruset hav....

Nersida får seg en sleik av tjærrakosten. Mon tro 
om dettan hollet kunne brukes som et digert gjøk-
ur? Eller en egen variant - et svartbak-ur...?



28



29

Glade Gründere
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Like får Albert Olsen ble syk og 
døde. kom han med 200 
handskrevne sider etter sin far, 
Ole Olsen (1900-1978). Jeg tok 
jobben med å få ordene ned på 
datamaskinen, og fikk overrakt 
Albert et eksemplar av den 
ferdigskrvne “boka” på 
sykehuset like før han døde. Å 
ha denne teksten på data gjør det enkelt å 
“klippe/lime” inn teksten i passende anektdoter til 
glede for alle Austavindleserne. Det er virkelig 
god kunnskap Ole har delt med oss, spesielt med 
take på at denne infomasjonen sannsynligvis ville 
ha vært glemt ellers.



32




