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I (lYergangen til år 2000 har vi fått tilsendt kansje dette århundres mest kjente
julehilsen til det norske folk. i den svarteste julen i et okup~rt Norge. Den ble
spredd illegalt som løpeseddel.og like over julen ble den stukket i lommen til Finn
Tønnesen l\1andal som har sendt oss dette.
.

Frå K.on"gHaakon
London, Julen, 1940.

Kjære landsmenn! '

'N ÅR 'j eg idag sCIHler dcr~

ai1e derhjemme eIl hilsen til jul, så er uct med
. . savn og med sorg i mit hj<:rte, fordi jrg og ~line ikke kan feire julehoitiden
sammen med dere i vårt kjære feUrcland.
.
Julen, som med sit fredsbudskap i forsto rekke skulue 'være en fredens
fest, kommer i år til oss i en verden full av ufred, blodsutgydelse, hat og
ondskap. Og det meste av det, ~om jukbudskapet skulde bringe oss,
l~jætlighct 111c11e111 menneskene og f1'c<l p'å jorden, trampes under fotter,
sammen med ue lleste av de livsycrdkr, som vi hittil har satt høiest.
. Tunge og truende hang skyene Vyer \'årt land allerede forrige jul: iår
har skyene senket sig knugende lled 'over laudet, så det kan være vanskelig å
gjore ' bruk av det ~ode, gamle .onske 'om ell" gledelig jul. . For en helt
igjennem glad jul kan ikke feir.e s nv norske i et ufritt Norge og heller ikke av
norskeo, som ikke kan tilbringe julen hjemme i. eget land, sammen med sine
: kjære.
.
,

.

Jf

- 2 Det, som k\nsl<je smerter mig mrst nv nIt, er- <len uvcbnede borgerkrig,
som nu pågår hjemme i l'\orge ; ~er en noensinde hC\~lde det vært av viktighet,
at det stod et samlet folk bak viljen til se1vhevdelse . At det, idag ikke er så;
er vårt land:-; store ulykke, men det .e r mit håb og min silue tro, at den alt
overveiende del av vårt folk holder sammen i , troen på, at vi kan greie oss
sel\', som vi hittil har gjort det, uten inn b1anding utenfra og ,uten å innfore
systemer eller prinsipper, so~ ikke ?asser for det norske lynne eller med
norske tradisjoner. ,
'
,Foruten å ~re en fredens fest er jule.n jo i 'særlig grad' en hJemmels fest,
h\'or familien samles i glede : og hjelpsomhet: . I år finnes , der i ~orge og
overalt i verden tusener av hjem, hvor krigens' uhygge og gru og usikkerhet
kaster sin mørke 'skygge. Dette gjelder i særdeleshet. vår' sjømannsstand.
som ikke kan feire julen hjemme, fordi våre sjøfolk i fremmede land og på
havet må. a,r beide og kjempe for vårt land og dets fremti~.
:-.range nordmenn har ogs..\ utenfor landets grenser' meldt sig til militærtjeneste for å dyk~iggjore sig for den opga\:e cl. delta i frigjorelsen av vårt land.
For oss, sOIn'skal tilbringe julen' herute, blir julehelgen mer 'enn noensinde
en tankernes tid.
gjennemlever i tank~rne julen i forgangne tider, og våre
tanker går til våre kjære derhjemme' og hvor de enn færdes i verden. Om
dere enn ikke kån få en personlig hilsen fr'a alle de, dere har kjær, så vær
for\'isset om, at det går en strøm av varme juleonsi\:erJra oss 'alle til dere alle.
Vi, som er t\'uriget tii å være hjemmefra i .julen, føler oss sikre på, at eders
tanker også. vil gå,u t til oss, og vi bygger på eders forbon for oss. Samfølelse
og samhold cr dct vi må bygge på og lcve på inntil den dag oprinner, da vi
skal mates igjen.
,_
'
Jeg vil benYtte'nnledninge~ til å.-takke alle derhjemme for all den sympati
og medfoleIse, dere har vist mig og min familie siden hin triste aprildag, da
vart land blev o\'erfallt,--og en ganske særlig takk til alle som den første
tid både ga mig husly og pi annen måte \'iste mig og ' min sønn venlighet.
En særlig ta~k også til dem i Nord-Norge, som på forskjellig vis kom oss
imate tned venlighet, gjestfrihet og forståelse i vår triste stilling.
La. julen i;'lf r1ler enn l10ensinde bli en hjemmets fest,-til styrkelse av
familiefolel~n og 'av samholuet mellem alle llorske,-til herdning av viljen '
til å gjenreise et fritt Xorge.
Man'har hjemme slettet ut mig og mine av kirkebannen i den norske kirke.
Jeg inneslutter i Illille bonner og i mille juleoI1sker hele det norske folk, og jeg
ber dere, som i julehelgen samles i kirkerne uerhjemme, om i tankerne å gå
sammen m~ mig og mine i en brennende bonn for vå rt norske folks fremtid.
En god jul og et godt nytt år onsker jeg cder alle.
Måtte fred og frihet, rett og rettferdighet om ikke altfor lenge atter
herske i Norge. '
Gud signe vårt dyre fedreland!
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Vi brenner <<vedebål»
på Grodevarden .

• ORGA.'l FOR SKÆR..."iOYFOLK LrrE OG IIJHfME·

Redaktør: Sigurd Aalvik, Tlf. 38268611
I redaksjonen:
Georg Walvick, Tlf382 68636
Norvald Jenssen, Tlf382 68675
Evert Knutsen, Tlf382 68686
Rita T. Dyrstad, Tlf382 68716
Adr.: Skjernøy, 4516 Mandal.
Postgirokonto.: 0802 5425368
Kontakt i USA:
Mrs. Agathe Thompson
865 Bock kd. , Stone Ridge
N.Y. 124S4
Abonnent pris pr.·:år .kr 50,USA $ 10,..
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Vi er noen som har pratet om å brenne «veden»
på G rodevard~n nyttårsaften kl 17.00. Da skal
noen av de gamle «vedene» tennes nmdt om i
landet, blant annet Eidsveden og Aarosveden i
Søgne. «Vedene» som i gamle tider har varslet
om fare for krig og ufred i landet, vil denne
gangen være et ønske om fred i det nye årtusen .
Vi håper så mange som mulig store og små vil i
god tid før nyttår ta seg en tur opp på toppen av
Grodevarden med noe brennbart som ved
bordkapp o.l. Er det noen som ikke kan bære
det selv opp, kan det legges i plastsekker ved
stien på toppen av Kirkevigsbakken . Så møtes
vi i god tid før bålet tennes for å bære opp alt
sammen .
Vi ønsker alle - store og små vel møtt, og ta
gjeme
med
fakler
og
lommelykter.
Lommelykter er nødvendig når en skal gå ned
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Det går mot den siste jul i dette tusenåret, men
det siste hummerfisket i dette tusenåret er
allrede avsluttet, med for de fleste et heller
dårlig resultat. De som fisket lengst inne og
under land, var resultatet helt elendig, bare noen
få stykker og opp til en hummer pr. teine etter
endt fiske. mens de heldigste som fisket ved de
ytterste øyer og grunner var fisket mye bedre.
Vel tre hummer pr. teine etter 5 - 6 ukers fiske .
Men utsiktene i år 2000 er heller mørke, veldig
lite småhununer men utrolig mye krabber.
Mange av disse var veldig fine rognkrabbe, den
rene delekattesse.
Ellers har det vært lite fisk å få på gama, lite
lyr og sei, men noe torsk i størrelsen 1,5 - 2 kg
og en del pigghå i gam og i trålen. Fiskerne får
kr 10 :Of) for ki-loen- .for·pigghåen -som regnes for
ufisken .~om for bare for noen få år siden ble
kastet på sjøen igjen.
Reketrålerne har fått gode fangster når været
har vært bra. Opp til 200 kg kokte reker, pluss
en del rå reker på turen i dypa under land.
Nå ligger trollgarna klare for juletorsken, når
været gir seg skal den ikke føle seg for trygg.
Lykke til med fangsten og godjul!!!!!!!!

Husk at all brennbart må legges i plastsekker
for å holde det tørt----------------.
Georg.

En «historisk» befar in g......... Fors. fra s. l O
\induer/glugger - et mot hvert \"erdenshjøme.
Hyttene var svært ofte bygget av stein, da det \"ar
et slit å bringe trevirke opp på fjelltoppene. Vi
ser i dag restene etter "grunnrisset av vallhytten
på Grotevarden der hvor vareden i dag står. Det
er ikke mulig å på\;se hvor veten har vert, ei
heller finner \; fundamenteringen for
signalmasten til "Den optiske telegraf' som
avløste vetene som \"arsling av inntrengende
fiender.
Ut over dette ble det registrert to gra\"hauger som
var ukjente for arkeologene. Men, noe som
kanskje vil overaske mange, er at det på toppen
av Aksla på Faerstad., har stått en "bygning" for
svært lende siden. Hvor om alle ting er,
mennesker har ryddet et rek1angulært område lit
NW på toppen av "Styrehuset." I hvilken hensik1
Undertegnede er ikke kjent med noen folkelige
tradisjoner om aktiviteter her oppe. Det er en
liten mulighet for at en utgraving ville kunne
kaste lys over dette mysteriet. Det har vært lagt
opp en "grunrunur" eller noe liknende av til dels
grove steiner. Gjennom århundrene er enkelte av
steinene veltet over ende, slik at det i dag er
vanskelig å se at her har vært menneskelig
aktivitet. Dette kunne vært utdypet langt mer,
men for ikke å trette leser unødig har
undertegnede gitt en enkel fremstilling av litt av
det en eksekusjon en dag i november avdekket
på vår ø.
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Ungdomsforeningen.
Ungdomsforeningen har i høst hatt Il forskjellige samvær. Det begynte med samlingsfesten i
september, møteuke i oktober med møter, krabbefest og søndagsfrokost, sist nevnte. sammen
med søndagsskolen. Oppslutningen til disse samvær var meget god. T aler var Knut Svem Dale.
Kveldsbibelskolens tre kvelder er fremdeles populære. Talere nå i høst var Bjørn Hindraker og
Frank Inge Kolberg.
.
Foreningen hadde også medlemsmøte i november i forbindelse med plassering, forsikring og
vedlikehold til nytt pipeorgel. Det va r enstemmig syn på plasseringen. Det var også enste~g
syn på at Mandal kirkelige fellesråd har ansvar for forsikring og vedlikehold.
Det har også vært 2 onsdagsmøter og et fredagstreff. l tillegg t il dette har foreningens barne og
ungdomsavdelinger hatt en fin høst. Dette barne og Wlgdomsarbeidet er veldig viktig, og det er
godt vi har ledere som vil påta seg ansvaret for å drive dette arbeid.
I høst har en dugnadsgjeng satt opp nytt gjerde og port mot kapelbakken, dette var både
nødvendig og ble pent. Årsmøtet er i å r onsdag 8. desember. Ang. valg og andre vedtak for
dette komme i neste nummer.
Av nødvendige reparasjoner på kapellet er det først og fremst vestre tak som må repareres .
Lektene er begynt å råtne og det er ikke papp under, så dette blir en ganske stor jobb.
Årsmøtet må ta stilling til juletrefestens framtid for voksende. I år blir den sløyfet på grunn av
.'
nyttårsfesten. .
Program for alt det som skjer på kapellet fra nyttår til sommeren blir lagt ut i postkassene like
over nyttår.
.
VI ØNSKER ALLE~ESERE EN RIKTIG .

9.O D

JUL!

'.'

A ·KAPELLET.
D ~ gamle orgelet på kapell:t e~ i ustand, ?g det lønner seg ikke å reparere dette. Menighetsutvalget på

Skjernøy har derfor v~tt a kjøpe nytt pIpeorgel, bl. ved bruk av «orgelfondet». Vi har kjøpt et nytt
orgel med.6 stemmer/piper. Orgelet koster kr. 330.000, ferdig montert og intonert (stemet), og det vil bli
levert før JUl.
'
'
~ette er et org:1 som Norsk Orgelverksted har for salg for en bank etter et konkursbo, og det er derfor
mgen .moms pa det. Det følger med 2 års garanti. En representant for Norsk Orgelverksted har vært og
sett pa lokalet .sammen.med kantoren og representanter for både menighetsutvalget og
ungd.omsfo~enm?en , VI mener at dette er et orgel som vil passe bra på kapellet, Kjøpet er tatt opp med
MeOighetsradet l Mandal som støtter oss 100 prosent.
Det ~år ca . ~ 185 ,000:- på ~rgelfon~et . ~enighetsrådet i Mandal har bevilget kr. 20 .000, og satt aven
dag til offer I M~nda~ kirke til o.rgel pa Skjernøy, Harkmark kirke vil også støtte orgelkjøpet med et .
offer. M~dal KirkelIge Fellesrad har bevilget kr. 20.000 for 1999, Dessuten tar det på seg ansvaret
.
.
med vedlikehold og assuranse,
Det t;;~gler forts.att 100.000 kr før vi har ferdigfinansiert orgelet og vi håper folk vil støtte oss og være
rr:ed a gl penger til d~ nye orgelet. Det er sendt ut postgiroblanketter til alle husstander på øya, og vi
haper mang~ av «Skjernøyp.ostens» lesere utenom øya også vil være med å støtte oss i innsamlingen.
Dette kan gjøres over postgiro konto nr. 3075102521 8 Menighetsutvalget sier tusen takk for alle
gaver.
Hilsen menighetsutvalget
.S.
Orgelet er allrede montert og p røveinnspilt. Det er montert framme ved koret etter ønske fra
organist og prester. Det er for stort til å få plass til det på galleriet, Orgelet vil bli tatt i bruk søndag 12.
desember når «Menigheten synger julen inID> Id. 15.30. Innsamlingen har til nå gitt gode resultater.
:,;Mandag i denne uken (uke 49) var det kommet inn et beløp på mellom kr 18.000 og 19.000,
. Det er noen som lurer på hvem menighetsutvalget bestå av. Det er sammensatt av to fra menighetsrådet
i Mandal bosatt pa Skiernøy, to fra ungdomsforeningen og en prest. Det er Signe Aalvik, Liv Britt
Jenssen, Bjarne Christensen, Anne Lans Syvertsen og presten er Per Ragnar Haraldstad.
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-7Fra forrige side.
Hvorda n (kt Illå ha sett ut iler p~ toppen <lV Grottcv;lrdcn i f. cks. 1808? Dcr cr en komp;lssrose som er
meislet inn i fjellet som har årstallet 1807, Illed bok sla\'E"nde J I SS . Der SOIll v<lrdcn cr i e!;Jg, er det en dcl
steine r SOI11 ligge r nede i bakken. Her tyde r al t på ilt en <lY Ill;Jstenc il;lr s t~tt? Steinene ble brukt td avstell1pling
og sikring av masten. Litt lengere nord for varden er det et avtrykk i lyngen SOI11 tyde r på ilt dct har stått noe
som kan ligne avtrykk av en h~tte elle r leskur? San s)11Iig\'is har det ståt t en mast til på toppen mot nord ost?
Det ligger noe jord og stem der SOI11 kan tyde på <l t den hu vært brukt til avstcl11pling. «Vei en» el ler stien opp
til toppen av Grottevarden gikk den gill1g opp fra Skj emnysund, på sydves!siden av 0stertjonna. A\1rykk
etter stien kan fremdeles sees, men det er mye trær og ';'l1.:!rbuske r i veien. På toppen kan en fremdeles se
?-\'(rykk av stien på nordsiden av heiil, der har stien delt ~eg til hver sin topp. Vi vet også at signalbestyreren
av Grone\'arden om..l{om \'ed kullseiling på Kle\'efjorden i 1836.
~~ttårsaftei1 med overgang til år 2000, vil en del av de sa;l~!e «Vedene» igjen tent opp igjen, og vi gleder oss
til da.
Kilde r: Den optiske telegraf. Kapt. Ohlsens modell av l se S. Signalbok og instruks for betjening.
;-,lagne Haugland
Sigurd Aalvlk.

l

I

I

.

L~J

4

o
S,,:n

!ol! : i

W

r;;l
! l

~
I:
i ~1

n

[J

...---"'"

o
Sum

$i9rW lID. 4
SkJ~ C ,

som s.ees, c:rc rll:nd:J~ se.

Plan for områdetiltak på Skjernøy.
l forrige nummer av Skjernøyposten ble det gitt er. kort orientering om det arbeidet som er
igangsatt på Skjernøy i regi av Skjernøy Vel, for å gjenskape, \'edlikeholde og utvikle
kulturlandskapet på øya. Den nedsatte komiteen som består av en representant fra h\'er av
de syv gårdene på øya, har valgt Tønnes Berge til :ed.;rlkasserer og Harry Wathne til sekretær.
Det har \'ært avholdt to moter, som i hovedsak har diskutert hva problematikken består av, og
hvilke tiltak som reelt kan vurderes som gjennomførbare. Etterhvert som arbeidet skrider frem
vil man innkall e til gårdsmoter hvor alle selvsagt er velkommen til å fremføre sine meninger og
ideer. Det er også meningen at det på fellesmøter skal freml egges konkrete planer. Det vil bli
lagt sto r vekt på at a1le som er int eresserte skal være kjent med de planer som foreligger, Og
int et prosjeh."t som berører enkeltpersoner eller eiendommer·.vil bli konkret planlagt før aJl e
innvolverte er ko ntaktet. Og det sier seg selv at man må basere arbeidet på enighet partene
imellom.
Det alle sikkert kan enes om er at Skjemøy er i ferd med å gro igjen med eksploderende fart,
heldigvis med en god del unntak. Vi vil se på muligheten av å kunne snu denne utviklingen.
Dette kan man k?-nskje greie til en viss grad, med forskjellige enkelttiltak, ved å legge
forholdene til rette fo r drift av eiendommer ved fellestiltak, brenning, rydding, beiting. Vi baserer oss på at tiltak skal komme flest mulig til gode. Og til syvende og sist vil forhåpentligvis
resultatet bli til glede for alle på øya ..
Arbeidet omfatter også et annet avsnitt, nemlig å registrere dagens og tidligere driftsformer,
kombinasjon av fiske og jordbruk, kulturIandskapsplanter, dyreliv og gamle bygninger eller
rester av bygninger kn)1tet til driften,
Det vil bli stilt til rådighet en del økonomiske midler til konkrete prosjekter, møtevirksomhet
og administrative utgifter. I tillegg kan det søkes om midler til visse prosjeh."ter.
Vi vil orientere \~dere i Skjemøyposten, etter hvert som arbeidet skrider frem . Men om noen
ønsker det, så ta gjerne kontakt dersom man mener å ha en god ide, eller ønsker mer
informasjon,
Gårdsrepresentanter: Bergeffønnes Berge, SkjemøysundlEvert Knutsen, Rosnesl Hany
Wathne, Ytre FarestadlJan Harald Syvertsen, Nedre FarestadiArvid Gabrielsen, ValviklEilef
S~stensen. DyrstadlArnt Ona Aanensen
,

.
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Siste nytt fra SI{je rnøy Vel i dette årtusen l! !
Grendehuset. Vellet har fått henvendelse fra "Stiftelsen" 0111 å forskuttere penger for å komme i gang
med du 1Jladsarbeidet på grendehuset. Q.et er gitt tilsagn om 50 .000.- i denne omgang. Dugnadslistene er
nå kommet ilUl og systematiseringen og organi seringen kan begynne. Det ser LIt som 0111 vinter og høst er
de årstidene som det lettest lar seg gjøre å utfore dugnadsinnsats . Det snakkes om å begynne i 2. etasje
for å kunne leie ut til sommeren i noe bedre forfatning og for dermed å øke inntjeningen noe.
Dora som ska l settes inn i kortveggen mot kapellet, er kommet, men vi venter på sn ekkeren l!
Reguleringsplaner kontra lokalplanen for Skjemøy er et stadig tilbakevendende punkt. Vi opplever
stadig at det arbeidet S0111 ble nedlagt i begynnelsen på 90- tallet for å få en lokal plan for Skjemøy, blir
neg lisjert eller overprøvd. Skal ikke den innsats som ble gjOit i G!Qtte omfattende arbeidet verdsettes mer,
enn at det kan settes et pennestrøk over det når disse sakene kommer opp i de politiske organene') En
kan virkelig undres. Vellet er standhaftig på dette området og ønsker ikke å fravike de bestemmelsene
som foreligger.
ll'~FO

til nye umf1yttere er ferdig og deles ut i disse dager sanU11en med en blomsterhilsen .

Årsmøte. Vellet har bestemt at årsmøte i år 2000 blir 1. Mars. Nænnere opplysnmger konm1er på
nyåret . Saker til årsmøte må være Vellet i hende umen I .februar.
På tampen av dette året er det ønskelig å benytte anlednmgen å takke alle i Vellet, med under komiteene
for et godt samarbeid, og ellers en stor takk til dere all e som har bidratt med noe for å berike nliljoet her
på Skjemøy.
Til slutt
en riktig god og fredfull jul og et nytt begivenhetsriJ..1 n:ttår (tusen) I II

Redningsmann i 22 år.

Vennlig hilsen
Skjemøy Vel
'-:--ove Laila

lnter\ju av Georg Valvick, med Eilif Christensen som har gått av som pensjonist etter 22
år
rednmgsselskapet. Det har ligget rednmgsskø) te stasjonert på Farestad siden før andre
verdenskrig. Men Eilif er den første skipperen som er født og oppvokst på øya
Hvor gammel va r du da du begynte på sjøen ':>
Jeg var 17-18 år da jeg reiste til sjøs, men var bare ute i l år i langfart . da jeg mønstret av,
og begynte å fiske . Var med på trålfiske etter reker, sild og annen fisk i Nordsjøen og Skagerrak,
med båter fra Flekkerøya og Langenes.
H vor lenge va r du med og fisket ')
1 10 år, og i den tida tok jeg kystskipperskoien ( 1958)
Hvor gikk så ferden videre?
Jeg ble landkrabbe, og begynte i mdustrien i Mandal, alt 10 år. De siste årene på
Westamarin i Mandal.
Og så begynte du i Rednmgsselskapet')
Ja jeg begynte som bestmann (st)llnann) på «Hjelm Våge» 15 . juni 1977.
Nå r ble du skipper?
I 1979 på «Olav Ringdal jr. », og den lå da stasjonert ved Krambrygga på Farestad .
Men du har vært ombord på mange rednmgsskøyter ')
Ja, ca 10 stykker. Vi ble beordret fra den ene til den andre. Har vært stasjonert fra
Svenskegrensen i sør til Rørvik i Nord T røndelag
De siste årene ha r dere ligget mer i ro?
Ja , de siste 11 årene har jeg vært stasjonert på Skjemøya, Manda l og i Farsund med
redningskrysseren <<Ægin).
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Hva er det mest dramatiske du har vært med på i de 20 årene som skipper?
Ett av redningsoppdragene som jeg husker aller best var da en lastebåt ble dradd ut av
brottene på en sandbanke på Danskekysten, og mannskapet ble reddet, det sto om små minutter før
det hadde vært for sent. Men jeg husker ellers mange farlige situasjoner fra Nordsjøen og hele
Norskekysten fra Nordland og sørover med skipsforlis og søk etter overlevende, og vet med
sikkerhet at vi har vært med på og reddet flere mennesker fra den visse død. Det mest dramatiske
utenfor her, var nok da vi tauet «Stavfjord», en 500 tonns bombe med sprengstoff i lasten. 7 timer
fra kl 4 om ettermiddagen til Il kl om kvelden i stiv kuling, helt til sleperen brakk og båten forliste
ved Hjelmskjærene. En hendelse som heldigvis gikk godt, men kunne ha endt i tragedie.
Nå er dere også med i lostjenesten i Farsund?
Ja, vi loser og driver redningstjeneste. men noen ganger må vi bare forlate losoppdraget i
full fart, når nødmeldingene kommer over eteren.
Har du trives godt med jobben?
Ja, veldig godt.
Hva skal du gjøre som pensjonist?
Fiske litt med teiner og trollgam. Og til sist vil jeg si at jeg synes det var veldig fint at Thor
Hugo Johannessen, som også bor her på øya fikk jobb som skipper på <<Ægim etter meg.
Mange takk for praten.
Georg Walvick.

/lef mottar [';/;/ (t. venstr e)
rednin!"5.'selc'/{ajJes erest av
rednilJRSilJ5'jJe/dør ~"tein ~'Yor
lien S;77 talrlr for innsatsen.

EN "HISTORISK" BEFARI~G PÅ SKJERNØY HØSTEN 99.
Av Svein ø. Berg

LJnde11egnede har gjennom flere år "mast" om
kirekeruin i Skjemøysund - temmelig forgjeves.
De "herrer" som satt med ekspertisen, var av
årsaker som er ukjente, ikke interesse11 i noen
påvisning av middelalder kirke i sundet.
Men som kjent., maser man lenge nok kapitulerer
selv b}Tåkratiet. Så en dag nu i november det
herrens år (Anjo Domini) 1999 e.Kr ankom det
en konservator fra fylkets historiske
myndigheter.
Turen startet i sundet med retning KapitletheiaJ.
Det var rimelig enkelt å få gehør for at det under
"upsa" i NO retning hadde vert menneskelige
aktiviteter, en gang for svært lenge siden. Det
var av arkeologer allerede registret en "steinalder
bioplass", men dette er en sannhet med visse
modifikasjoner. Denne øya flommer formelig
over av fortidsminner/oldtids minner. Det er
nesten mulig å finne spor av steinalder al-tiviteter
over alt. Det som arkeologene har registrert som
boplass, kan derfor like gjeme være bosted til
livegne, træler eller "husmenn" fra langt opp mot
tidlig middelalder. At det er funnet rester etter
gammel Tysk porselen, aven type som primært
ble benyttet av geistligheten og overklassen fra
,

Kapittel =
lat. capitulum. diminutiv av caput. hode.

I

omkring tretten hundretall et, betyr ikke annet
eller at det kan stamme fi·a jord som er påfYllet
denne "terassen" eller bOlja.
Det er temmelig sikkert at undertegnede har tatt
grundig feil i sin oppfatning av at kirken var
plassert NO for Kapittelheia. Men, og her
kOlruner \i til noe spennende, dette kan ha \'ert
en førrefonnatisk kirkegård. Ser man på området
er det inngjerdet av et meget gammelt
steingjerde, bygget av tildels store stein. I retning
av Vester kjodna er det en tydelig "port" i
steingjerdet.
I middelalderen var ofte kirkene i pl;vat eie, det
var ingen som brydde seg med om en slik kirke
forfalt., men en kirkegård skulle, dersom den ikke
ble benyttet lenger, hegnes inn for å hindre bufe
å ta seg hm på \ikslet jord. Dersom området NO
for Kapittelheia kan påvises å være en kirkegård
er den trolig ikke avlest, og således fortsatt
vikslet grunn. Dette frembrin~er en litt
spennende konstellasjon - det kan juridisk sett
den dag i dag begraves mennesker her.
Etter behørig visitasjon gikk så turen videre til
Kirkevika, hvor konservatoren etter å ha sett litt
på omgivelsene fastslo; "Her lå kirken! Der om
er det ingen MI - her på denne lille gressl'Okste
jlatenned mot sjoen/a den."
Fors neste side.

I
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En «historisk» befaring......... Fra forrige side.'
Det var tradisjon for at lIlhaYllkirkenelkapellcne
"ar situert slik at de var godt synlige fra leden.
Imidlertid er det i dag ikke mulig å se spor av
fundamentering. Havneforhold betydde lite i
sammenheng med plassering a\' kirkene. Ser
man til eksempel på kirken j Ny-Hellesund, så)å
denne på en forblåc;t slette med en dire1..1e
elendig havn på Kapelloya. Det samme gjorde
kapelle på Hessnesøy ,-ed Grimstad.
Det er i dag ikke mulig å påvise visuelle spor i
terrenget etter hvor kirken har stått, for Ø\ng noe
som er ganske tidstypisk for denne form for
bygninger. Det er i det hele bare ytterst få steder
hvor det er mulig å på,ise fundamentering rester
etter utha,n kirkene. Kjennskapen til
beliggenheten stammer i dag hovedsakelig fra
folkelig oyerle, ering og hollandske
opptegnelser.
l'\este stopp "ar Grotevarden, primært
kompassrosen, (denne har tidligere vert behørig
omtalt) hvilken konservatoren fant svært
interessant. Spesielt da han fikk forklart at det
kun er kjent to av denne type kompassroser på
s!rekningen Stavanger - Svenskegrensen.
hnidlertid "ar det noe som vak1e "år "enns
interesse - to små groper like ved siden av den
omtaJte rosen. Dette er skål groper, best kjent fra
helJeristnin2S8I1leag. Gropene stammer troJig fra
yngre steinald~. eller bronsealder. Med ander
ord, de er omkring 3800 til 2500 år gamle. Dett
er intet mindre eller en liten historisk sensasjon,
sett fra vårt lokale ståsted. Pussig å tenke på,
men her satt en maM for flere tusen år siden å
hugget ut de tO små gropene. Hva var hensikten?

l h'orfor på toppen :w Grotc"urdcn? Det cr s"ært
sannsynlig at det finnes flere slike groper her
oppe. Vi vct at det har ver fast bosctting i
Både\"ika, i KigestTanda og Fri\'oldstranda, de to
sistne'l1te ligger i dag på ca J,5 m \"ann. Trolig
var det også steinalder bosetning på Gnmnen i
Bergstøstranda. Sist på 50 tallet ble det her
funnet en 7000 år gammel, ganske spesiell
pilspiss, hvilket styrker teorien om bosetning.
Som leseme nok kjennc:r tii, Grote\ arden har
gjennom århWldrelle \'e11 sentral i
utsiktssanUllenheng, og varsling av inntrengende
fiender fra sjøsiden. Vi ,et med sikkerhet at
Håkon den Gode) systematiserte det1e med veder
i yarsling av fiender, men trolig er bl1lken av ild
og bål på fjelltoppen langt ledere i ,årt land.
Unner Napoleon krigen (1807 -14) ,ar det på
denne heia en såkalt hoved signalstasjon. Slike
stasjonerer hadde i tillegg til veden som bestod
av tømmerstokker på 5 -6 alen"lengde. og
toppmål på omkring 4 - 5'. Ved \"edene skulle
det oppføres en hytte for mannskapet som utførte
Yedevak-ten. D.enne hytten skulle ha fire
Fors si
2
neo/iltisksteinalder (4000-1800). Varigheten av
s. varierer ster1ct i ulike deler av verden. Bronsea
Ider

1800 - 500 f. Kr.
HAkon 1., kalt den gode el. Ada/s
leinslostre, fordi han ble oppfostret hos den ange
Isaksiske kongen Ethelstan, levde trolig mellom
920 og 960. Er bl a kJent som den første kongen
som forsøkte'
kristne Norge.

'no. konger. -

4

Alen - gl.norsk = 55,3 cm. Fra 1870 fastsatt til 6
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Parkeringsplasser.
Statens vegvesen er i gang med å fjerne ulovlig
~ parkeringsplasser langs veien på
~kjemøy... Disse parkeringsplasser har eksistert
1 mange ar, men nå skal de vekk. Etter det vi
har sett så tar de for seg med hård hånd. blant
ikke ~ente og selvbygde anlegg. Det er
svært mye farlige parkeringsplasser, så i
høysesongen om sommeren er det et under at
det ikke har inntnUfet alvorlige ulykker. For
mange blir nok dette et praktisk problem som
kan bli vanskelig å løse 'uten til dels store
investeringer.
Hvordan vil det se ut St. aften. når en ikke har
en eneste plass å fl parkert bilene? Det har vært
kaos nok &a før.
-"

."

~.

I ••

Selhunder. ::":::'::-~~". .41~,;.\~:-

Flere sel har i den siste tiden blitt observert i
fjordene rundt Skjemøy, og i forrige uke ble et
ungdyr fanget i ruse, på østsiden av øya. Etter
ob~JOJler
.
a• dømme må det ha være
steinkobber det dreier seg om, og da i hovedsak
lUlgdyr.

Redusert fart på Skjernøy.
Teknisk sjef Ame Wilhelmsen, støtter tanken
om å iDnføre fartsrec:luksjCll på SJgemøy.
Han viser til at Fylkesveieo på øya er svingete
og smal, med mange avkjørsler til hytte og
bo~t med tidvis stor trafikk. Derfor er han
positiv til forsl. . fra Skjemøy vel og politiet
om å innt"ø$ 60-s0ne h brua' og til SO-sonen
pl Parestad.

,
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Vi gratulerer

Osmund Winje og
Larissa fra Latvia som giftet seg i sonuner.

Halse og Harkmark bygdebok
"In gen vet når bygdeboka til Halse og
H a rkm~Hk kommer ut" sier prosjektleder
for boka Knut Lindseth . Arbeidet med
boka startet i 1937. Det har vært flere
"forfattere" involvert i det møysommelige
arbeidet som det er og få en korrekt
historie av fortiden .. Han som nå arbeider
IncJ boka er Dag Hunstad-en ung
'·historiker" i tyveårene. Tidligere har han
skrevet og gitt ut bDka om "Klevefolkef'.
Det siste året har han a'v1jent siviltjenesten
sin på den måte·n at han har satt sammen
h.:le manuskriptet for Halse og Harkmarks
bygdebok til et rådqkument på 2000 sider. .
Nå er siviltjenesten over,og han er ansatt .
p~ timebasis, han regner med å bruke minst
3 år på oppgaven.Så til dere som venter på
boka ,er det å si "smflf dere igjen ekstra inn
med tålmodigheC! !!

Kom til Dyrstad skolehus på
julefest.
Den tradisjonelle julefesten pa Dyrstad
skolehus blir SONDAG 9.JA~UAR
KL. 16.00. Vi i Skjemoyhistorielagsstyre
ønsker deg hjertelig velkommen. Vi dekker
til ca.60 stk-så vil du være med meld deg
på til Hilde telf382 68652 eller Rita 382
68716 INNEN 5.JANUAR.

Autovern.
En del av gamle sementfenderene langs
Fylkesveien er skiftet ut med autovern, som
svingen irme i Kilen på fastlandet og på
Dyrstad . Nå er også fenderne tatt bort ved
Bergstøfjellene for å bli skiftet ut med autovern .
Nå (dags dato 5./ 12 .) er det ingen fendring .
Bare brøytestikker, og skulle en være uheldig
å gli på det glatt føre, er det ingen ting som tar
i mot, så det er rett i sj øen . Må- håpe at en får
opp autovernet så fort som mulig før det skjer
en ulykke.

Vi minner omkontingenten
legger med postgiro blankett i dette
nununeret. Abonnentet er det sanune som året
fø r kr 50 .00 for alle i Norge og ellers i Europa .
I USA er det S 10.00 . Det blir mindre i USA vi
Sender nå bare ca: 17 stk mot ca : 70 da vi
begynte for 30 år siden .

Vi

Barnedåp.
Skjernøy kapell . l O. oktober Barnes navn
Emilie. Foreldre Helene Pedersen og Espen
Ha geland.
P . s . Emilie er fodt 18. j uli, ikke i aug. som \1
omtalte i forrige nr.

En stor overraskelse

Hubro på Skjernoy.
En fin søndag i begynnelsen av november var
det nOen turgåere som satt seg ned i
Skiftensviken for å spise. Plutselig fløy en stor
hubro opp bak en -stein . De forteller at fuglen
var ganske svær, og de var helt sikker at det var
en hubro . Har ikke hørt at det er gjort slike
observasjoner på øya tiligere .
Hubroen er Norges største ugle (ca : 65 - 75 cm)
er utpreget nattfugl og er totalfredet. Holder til
blant annet i skogene i indre Agder, men ",<u. , .",,~:
også en gang iblant observeres ute ved kysten

tJI!ifI.,.,

r. 1 j

fikk nok
foreldre 00:::> sosken til Trond La rsen , bosa tt i
Mandal, fodt og oppvokst på øya .
De hadde barnedåp i kapellet 31 . oktobei . Etter
bamedåpen ble fo reldrene vigd uten at noen
visste en eneste ting. Barnets navn Victor
Trond Larsen ble vigd til Kirsten Blorstad
~·!andal. Vi gratulerer ..

Vi vil Gratulere

Dall Jenssen
Farestad og Krist ina Hansen Heming Danmark
Bryllupet fant sted i Danmark lorda g 20.
november. Dan Jenssen har bygget nytt hus på
Fa restad og paret har nå flyttet inn .
, i onsker Kristin a velkommen til Norge og
Skjemoy, og håper hun vil trives her.
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men da var nok de fleste hUJ11merteinene
kommet på land. Sist helg 3. - 4. - og 5.
november , hadde vi vinter. Fredag med storm
regn som senere gikk over til skudd og snø.
N"esten umulig å komme fram på veiene, og
mange utforkjøringer. Trær blåste ned og la seg
over vegen eller over kraftlinjer, også på grUlU1
av snøtyngden. Skjemøy var uten strøm fra
fredag kveld til langt utpå natta. Lørdag snodde
det tW1g våt snø som la seg i trærne. Det ble
frost på natta og søndag morgen når solen rant
åpenbarte det seg et vidWlderiig landskap, når
solen skinte på trærne som bøyde seg til marken
av
snøtyngden.
Ja
det
var
ekte
julekortstenmingen. Natt til mandag kom
mildværet igjen med regn og blåst, så nå er det
akkurat som før med litt vind litt regn og litt
sol.
Dette er siste «Skjernøypost» i dette år
tusen. Når en ser tilbake de siste hW1dre år, har
det skjedd mange ting her på øya . Som ferdig
kjøreveg
rundt øya, elektrisk strøm i
begynnelsen av 20 årene, og ikke minst 60årene
med bro til fastlandet og bilveg til Ytre
Farestad og Dyrstad. Jordbruk som ble drevet
fra alle gårder her ute er helt slutt. Det er
vemodig, men det er så mye enklere å kjøpe
poteter og grønnsaker i butikkene.
Det er mange ting vi kunne skrive om i de siste
hundre år som svant. men vi må heller ikke
glemme å se framm::er. Utviklingen må gå sin
gang, og vi må følge med.
Dette nummeret ble nok noe «historisk» preget,
. . det er heller lite julestoff, men det bare ble sånn.
«SKJERNØYPOSTEN» ønsker alle sine lesere
en riktig god jul og et godt og rikt nyttår 2000 .

Tilflyttet.
Denne gang ønsker et par velkonunen til øya:
Det er Karen Lillebostad og Bjørn Tore
Rosendal, som har slått seg ned i et leid hus på
Farestad . Hun er utdaJmet dyrlege .

«Marianne»

beter en bok l senen
«Brenning», utgitt av Bladkompaniet skrevet av
Tor Torkildsen bosatt i Trondheim .
., .
Handlingen i boken er et forlis utenfor Skjemøy
i 1848 hvor en W1g kvinne Marianne blir berget
av Farestadsfolk i åpne småbåter .... ..... .... .
Tor Torkildsens bestefar var fra Ytre Farestad.
Han bodde i det huset som Torleif Christensen
nå eier. Han var sjøkaptein og flytter til
Trondheim hvor han var ble medeier i et
skipsrederi. I januar i 1937 i den storm hvor
mange båter forliste var Totkildsen skipper på
DIS (<Karmt» som ble brukket ned av bølgene.
Mannskapet ble i siste liten tatt opp av
passasjerskipet SIS «Leda». De ble dradd
gjennom sjøen med en line om livet Torkildsen
hadde brukket benet men det viste ingen før han
kom ombord i «Leda ».
Kan nevnes at det var den samme stormen som
MiS «Venus» tok opp mannskapet .på":" DIS
«Trym» og DIS «Sanvonmaa» forliste rpå
Kneblingene.

Litt om været sidensist.
Det har vært en veldig mild høst, ingen frost
eller snø til nå (3. 'nov.) . l hummerfisket var det
tålig væ:, men mange dager var det også kulin~
og landligge. Siste dagene i september hadde .vI
to ordentlige høststormer med veldig mye Sjø,

. ert'VJJ'j .fqlf' s 2000 ål"s
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Hva skal vi spise? - En skikkelig middag m/dessert.
Får vi kaffi og bløtkake? - JA \It!
Koster dette penger? - Ja - kr. 200.Er det påmelding? J all!
o

Frist 20. desember.
Tlf. Jan Harald: 38 26 88 29
Åshild
: 38 26 85 69

.•

Blir det utlodning? NeiDer blir fyrverkeri I stedet.
..

Den 8. Januar kl. 19.00

•
Hvor da ? - På kapellet.
.
Hvem kommer? - En kjent hemmelig gjest,
videre - Per Ragnar HaralQstad, Sturla Erzeid,
- med flere lokale krefter.

o

Hilsen kommite aiT.L;ngc

