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Vi h~r t i d l ige re , h e r i Sk j ernøyposten , h~ tt f lere a rti k ler f ra kri gens t id og om fo rs kj e llige he n de l ser fra de å r ene. Vi har også
vært inne på fredssommeren, men da det i år er 40 år siden den gang
har vi lyst til å la de tte pr e ge det meste av a visen denne gangen.
Det var flere Skjemøyfo l k som de ltok i k ri gen, på en eller a nnen
måte. En ,må si Skjernøya va r god t represen te r t i så h ens eende .
For dere som er så ung e at de re i kke husk~r k rigen ell er f reds somme ren, vil vi gj e rne n evne det te for a t dere s ka l vite hva mange
a v dere s fe dre og be s tefed re var med på de n gang . Fø r s t og fremst
vil vi ,nevne de to som fa l t i k r i gen og hvis minnest øtte stå r utenfor
kapellet: Trygve Kristens en, falt på Odderøya 9. april 1940 og Norvald Jenssen, som omkom ve d krigs f orli s i 1941. - Noen måtte dø for
at vi skulle leve: - I tillegg til Trygve Kristensen var også Gunna r Pedersen med på Odderøya i 1940 . Fire stykeer va r med i hjemmefronten, mil.org. German Gabrielsen, Edga r Berge, R as~us R. Rosnes
og Olav Knudsen, hvora v de to f ø r s tne vnt e ble tatt og s a tt i tysk
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konsentrasjonsleir i lang tid. Det var h~ le 14 stykker som seilte
ute under krigen: Johan Kristiansen, Arnfinn Syvertsen. John Wilhelm
sen, Kristian Berge, Olav Knudsen. De tre brødrene Peder Pedersen,
Reimot Pedersen og Petrus Pedersen (døde i 1942). Peder Walvik, Paal
Pedersen og Th9d. Pedersen, Johan Jacobsen og Håkon Karlsen, og altså Norvald Jenssen som omkom i 1941. - - Fem stykker fra øya var med
i USA's vepnede styrker: Schrøder ' Jenssen. Hjalmar Tørressen, Alf
Salvesen, Karl Karlsen og Christoffer Jacobsen.
Høgevarden kystvaktstasjon var den 9. april bemannet av German Gab- c
rielsen, Arne Jenssen. Sigvald Berge og Toralf Christensen.. De måtte
skyndsomt søke dekning. - -- Guttorm Jenssen var i marinen da krigen
brøt ut og var bl. a. med på episoden med "Altmark" i Jøssingfjord.
Han ble tatt til fange den 9. april og satt på Sola et par månder.
Karl Kristiansen, som kommer fra Y. Farestad, hadde vært i hæren på
Gardermoen og skulle dimmes den 9. april. Han ble i stedet sendt ned
til Akershus festning og fikk utlevert utstyr og kjørte oppover til·
Eidsvoll. Han var i forsyningskorpset for Generalstaben og kjørte
på mange av de høyere offiserene. Han var med opp Øs terdalen og Gudbrandsdalen til Åndalsnes og så mye av den bombing og ødeleggelse
som fant sted. Bl.a. ble et stort kull-lager skutt i brann og brente
i flere dager med en fæl svart røyk. Etter kapitulasjonen i SørNorge den 2. mai, ble han sendt sørover. men ble tatt til fange og
satt på Akershus til pinsetider. --- Andreas Karlsen ble mobilisert
den 9. april og rei ste sammen med en tropp oppover i landet. De kom
ikke i kamp og ble demobilisert etter noen dager. - Mu ligens har
flere vært implisert, som vi ikke har kjennskap til.
De t er alts å 40 år si den frigjøringen og vi har i den anledning
s.nakket med- no.en om hvordan de opplevde frigjøri ngstid:en, og med
bakgrunn i krigens tid skrevet litt om dette. Hver enkelt av de
ovennevnte har sikkert, hver for seg. en hel historie å berette.
Vi har dessverre ikke her kapasitet til å ta med alt dette. Men vi
skal ta med noen f å og håper at de gir et inntrykk av stemningen og
forholdene på den tiden.
Vi har skrevet dette ned for at dere unge skal vite at fred og frihet er ingen selvfølgelighet, vi har mange beviser på det. Fred og
frihet må vernes om - og om nødvendig forsvares og kjempes for.
"Også vi når det blir krevet, for dets fred slår leir". -----Vi har hatt en prat med Arnfinn
Syvertsen om hvordan han opplevde
fredsdagen og fredssommeren. Arnfinn mønstret ut med M/S .
"Cypria" i juni -38 og var skipper der ombord under hele krigen.
til han mønstret av hen på høsten
i -45. Han forteller bl.a.: vi va r
på reise fra Casablanca til Capetown den 8. mai, passerte just
"Linja" (Ekvator) da vi fikk
fredsbudskapet. Heiste det st ørste flagget vi hadde og mannskapet
fikk valg om de ville ha fri den
dagen eller vente til Capetown.
De valgte det siste. Losset i
Capetown og gikk derfra til Montevideo i Sør-Amerika. Lastet her
kjøtt og hermetikk som var inn-

kjøpt av den norske regjering,
samt lær og ull. Gikk derfra til
Rio og lastet fullt for Norge,
bl ~a . 1000 fat lakserolje!? (det
s kulle kunne kurere atskillige
mager det). - Ankom Bergen 31.
juli og losset kjøtt der , ull og
annet i Sandnes. bBle hilst og
hylde t alle st eder aven masse
motorbåter. - Han forteller vid ere at på ve i fra Stavanger til
Oslo kjørte de inn Eigelandsrenna og stoppet i Ryvingfjorden.
Det var en søndag og det falt
seg slik at Skjernøyfolk hadd e
tur til Ryvingen den dagen. De
låret fallrepet og folk strømmet
ombord. Først av alt kom hans
f ar, Herman. Det bl e gjensyns-
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Vi er nå midt i mai, og i gamle
dager var den første laksen tatt
i kilenøtene på denne tiden av
året og makrell i store mengder
var fisket i drivgarna, men slik
er det ikke i år. Temperaturen i
sjøen er alt for lav, så "Mereeno", som har vært prøvefisker etter makrell, har til denne tid
nesten bare fått steikefisk til
seg og naboene. Men siste natt
ble fang-sten 1500 kg., så med varmere vær kan den nok snart komme
i store mengder. Det er ikke lett
å regne ut fiskens gang i havet.
El lers er det ikke mye å fortelle
om småfisket. Det blir tatt en
de l se i på rigle og garn, opptil
200-300 kg., men det har vært lite
med torsk å få. Noen har også
satt ut hummerteiner - etter at
fredningen plutselig ble opphevet

til ut mai måned, men har bare
hørt om fangst av 3-4 stk. Vannet er nok a lt for kaldt. Også
ålrusene er kommet i sjøen, men
også å lenliker varmere vann.
, Det ser ut som alt i sjøen er
14 dager forsinket, etter den
kalde våren. Så nå håper vi på
en god varm sommer og god fiskelykke for alle sammen. -----fra s. 2. En prat med Arnfinn.
glede og hilsing0 på alle kanter.
Og neppe har vel en så stor båt
vært inne i Ryvingfjorden - og
a l dri under slike forhold.
Men de måtte j d . videre. Fallrepet ble heist opp og de fortsatte
ut, forbi Kråka og videre til
Oslo.
En a v havets helter og trofaste
slitere var kommet hjem!
ET KRIGSMINNE.
. Det v~r_ en s.øndag und~T kri,gen
-, 1 94 0 -=-4 5~ -"Det' --'var Jeg:' mllf ""13 ror John, min fetter Bjarne Christensen , pluss noen andre gutter som
lekte gj emsel i de store urene
som ka l l es "Kje rka " i Bogstevågen. Vi var vel i 10-12 årsalderen d en gangen. Mens vi ålte
oss under de store steinene langt
inne i ura, krøyp vi over noen
steiner, som nåe de lea på seg
slo det mot metall. Vi ble straks
nyskjerrige og begynte å grave
bort steiner og der , en halv meter nede i røysa, under en stor
heller, så vi toppen på en stor
blikk-kasse. Ja dere kan tro vi
va r spente, vi trodde alle at
det var en stor skattekiste vi
hadde funnet, kanskje en sjørøverskatt siden denne ura ligger
helt ved sjøen. Vi fikk den ikke
opp da den lå langt nede i ura,
og ikke fikk vi opp lokket heller, så vi ble enige om at vi
skulle la den ligge til nes~e
dag , og få med oss noen større
gutter for å undersøke skatten
nøyere. Da vi kom hjem til våre
foreldre og fortalte om skatten
var det ingen som trodde oss,
men jeg husker far s å betenkt ut
til s. 4
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angert av Ungdomsforeningen,
var den 8. mai, og den siste
før hø s tsemesteret.
Menighetsfesten var søndag 17.
mars.
Så ønsker vi alle vel møtt til
våre samvær over sommeren og at
vi må ta fatt med fornyet sturke på virksomheten utover høst
og vinter. Og husk at Han som
begynte en god gjerning i oss
vil også fullføre den i oss til
Jesu Kristi dag.
God velsignet sommer . ------fra s. 3. Et krigsminne.
og han spurte nøye ut hvor det
var. Neste dag møttes vi til avtalt tid under ura. Bjarne skulle få med seg noen større gutter
fra Farestad. Jeg tror Arian
Fredriksen var en av de store
gutta, og ellers noen på vår ege~ ~lde~ fra Farestad. Så krøp ,
Vinter og vårsemester er over.
Vl
lnn l ura. Det første vi så
Sommer står for døren. Vårfesten
var
at vi syntes steinene lå anvar. lørdag 20. april. Onsdag 17.
derIe
de s enn da vi gikk fra ste___. _-:-a ~!, ll var ~et utlodning me innd e ~ a agen før. ~ en Vl begynte å
tekt -t-il ~ Bibelskolen i G-rimstad.
lempe vekk stein og der kom
Innkommet vel 2500 kr. Kveldsskattekista
til syne.
fikk
bibelskolen har fortsatt ved
tak
i
bunnen
og
fikk
den
opp og
prost Stensager siden nyttår. Det
det
viste
seg
æ
være
en
blikkhar vært 6 kvelder med mye rikt
tank som var helt tom. Kan tro
innhold.
v~ ble skuffet. Vi skjønte ingenMøteuken i febr. ved Knut Svein
tlng. Den kassen vi så dagen før
Dale, ble det ikke noe av da
hadde
lokk på og var også mye
Knut Svein ble stående med utvidstørre,
så vi regnet med at noen
et 'møteserie i Finsland. Det ble
hadde
hørt
om skatten vi hadde
ett møte her ved ham. Må håpe
funnet
og
røvet
den om natta.
han kan komme igjen med møteserKan
tro
vi
lurte
på hvor den had}e her en annen gang.
de
tatt
veien.
Vi
grublet og gruFredag 8. mars stelte Ungdomsb~et, men fant ingen løsning, og
gruppa istand rekefest tiloss.
hJemme bare lo da tavoss fordi
En -alle tiders fest med mye god
vi
var blitt narret, men alle
underholdning. Magne Kjetså var
oss
gutter trodde det var en virtaler her.
kelig
skatt ekiste.
Ungdomsforeningens utlodning var
M
en
så,
8. mai 1945 sluttet kri~ørdag 23. mars. Det var mye folk,
gen
og
da
kom far og sa til oss:
Ja så mye at de siste måtte drikke
Vet
dere
hva
skatten var som dekaffe av fløtemuggene. Det var
re
fant
i
"Kjerkeura"?
Kan tro
ordentlig gøy. Resultatet var
vi
ble
forskrekka,
tenk
at far
bra, vel 16000 kr. som også er
visste
nIDe
om
skatten.
Det
var
rekord på utlodning her ute.
nok
den
siste
vi
trodde
hadde
noe
Det har vært flere møter søndag
med
dette
å
gjøre.
Jo,
sa
han
kl. 1100, som har hatt talere utdet var radioen til Eugen P. walsendt av Halse misjonsforening.
vik
som dere fant. Han hadde
.
Besøkstallet har ikke vært det
gjemt
den
for
tyskerne,
for
inhelt store, men nokså jevnt.
gen må tte ha radio under krigen.
Frigjøringsfesten, som ble arrBle en tatt med radio kunne det

vi
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bli tysk fangenskap, eller kanskje det som verre var, så derfor
hadde far, samme kvelden vi fant
radioen gått tiJ Eugen og sagt
at hvis han hadde gjemt noe i
"Kjerkeura" måtte han se å få
det vekk, for nå visste ongan om
noe der. Og samme natt hentet
Rolf Walvik og Alf Ped ersen ra-

~

dioen og la en blikktank i stedet. Så gravde de den ned under
båsen til kua i sommerfjøset på
Monen under Sloperheia, og der
lå den til krigen var slutt. Og
dermed var mysteriet om sjørøverskatten oppklart.
Georg WalviCk.

TO ÅR I SACHENHAUSEN.
German Gabrielsen var medlem av mil.org. under krigen og ble arrestert lille-julaften i 1942. Han forteller at tu r en først gikk til
arkivet i Kr.sand og her fikk han en temmelig tøff behandling. Der- ,
etter bar det til Grini - som så mange nordmenn fikk stifte bekjenskap med i de årene. Herfra gikk det videre fra Oslo med slaveskipet "Monte Rosa" til et sted utenfor Hamburg. Han tror han var
blandt de første fra mil.org. som ble sendt til Tyskland. Hans bestemmelsessted ble Sachenhausen. Forholdene var her, for å si det
mildt , forferdelige. All e har hørt hvordan det var i en tysk konsentrasjonsleir,selv om forholdene nok kunne variere. Vi skal ikke
her forsøke å gå i detalj, bare minne om at det å ha gasskamre og
krematori er til nærmest e nabo i et par år kan være ille nok. Han
forteller at de skulle ha vært sendt til Belsen, men i siste øyeblikk ble de norske holdt tilbake, og det ble nok hans redning.
~~_,;ta:R...~r-, my-e- -sy-k~i 1 e-i -r-e-n -,==-eå-de dys e-:ht e ri og- ~ty fus - o-g- -vekt--e1'f=va--~e-a-er 
i ca. 40 kg. Men der var da også enkelte lyspunkter. Han forteller
at han hadde smuglet med seg et Ny-Testamente inn i leiren, og her
var det en prest som av og til fikk ordnet til med gudstjeneste.
en krigen gikk omsider mot sin avslutning. I januar -45 hørte de
ryktene om de såkalte hvite bussene, og i februar ble de hentet og
sendt tilNeuengamme, som var en samlingsleir for bl.a. nordmenn
og dansker. Her t raff han til sin forbauselse Edgar Berge. Den 16.
april ble German sendt med syketransport til Sverige og en kan vel
si at med det var det verste over for hans vedkommende. Her fikk de
god mat - ja helst mer enn de i sin fysiske tilstand kunne greie.
Han husker de fikk svinesteik 17. mai, men det måtte de spise på
eget ansvar. Og så kom endelig hjemturen til Norge. På toget traff
han Edgar igjen, så de kom hjem sammen. Fra Oslo fikk han ringt
hjem og også sendt brev til familien i Amerika. Og så, den 27. mai
1945 ble de hentet av "Flødebøtta" i Mandal og kjørt hjem til øya.
Og med det var noen lange og vonde år et tilbakelagt stadium.
FANGE I NATZWEILER.
Også Ed"gar Berge var med i mil.org. og måtte ta konsekvensene av
dette. Han ble arrestert i mars -43 og gikk også veien om Ariivet og
Grini. Han sier at oppholdet på Grini slett ikke var ille - men det
var nok bare en ove rgang . Også han ble sendt med "MonteRosa" til
Danmark, men han endte opp i Natzweiler. Det var -en såkalt N.N.-leir
(uten navn og nummer) og det var vel helst meningen at ingen skulle
vende tilbake fra et slikt sted. De var ca. 70 stk: i f ølge . Det var
en enormt stor leir som lå i en skråning og i terrasser. Han forteller at i kjøkkenbrakka var det 9 kjeler å 1200 l. og 9 å 600 l. De
fikk 1/2 l. suppe pr. mann. I brakkene lå de i J høyder med 4 mann

~I
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i hver køy . Han arbeidet mye i et steinbrudd utenfor leiren og det
gjaldt ikke å slite seg ut unød ig. Han sier han måtte beundre de
russiske fangene som bar stein i et forholdsvis lavt tempo, uansett hvor mye de ble pisket og slått. Det gjaldt for øvrig å ha øynene med seg, da'~lagene kunne falle noks å vilkårlig og det gjaldt
å ikke være der slagene falt. Men har var ikke alltid heldig. Han husker de bar svære, kraftige tøm~erstokker på skuldrene, og
han kan den dag i dag ikke fatte at de greide det. Det gjaldt å spise opp all den mat en hadde om kvelden, for hvis en prøvde å spare
noe til morgenen, var det som regel stjålet. Men til tross for den
råhet og brutalitet som hersket, husker han det kunne være et rørende samhold mellom fangene. Når en ble syk kunne de andre dele av
sine sparsomme brødrasjoner med ham. -- -- Da de allierte rykket nærmer~, i begynnelsen av -45, ble de forflyttet til leiren Dachau. Men
senere, da de hvite bussene kom inn i bildet, ble de samlet i leiren
Neuengamme. De fleste har nok hørt om Folke Bernadotte og de svenske
røde-kors bussene. Og han gjorde da også en veldig innsats for å
redde norske og danske fanger de siste måndene av krigen. De ferreste
vet kanskje at danskene stilte med samtlige av De Danske Statsbaners
busser for å være med i transporten. --- Edgar kom først til Danmark,
i nærheten av Århus og var der i ca. J uker før han kom til Sverige.
De fikk fin behandling begge steder og i Sverige fikk de 250 kr.
så de kunne få kjøpt noe klær. Og så endelig, den 27 . mai kom da
også han hjem igjen og sammen med German og andre krigsfanger ble
de stilt opp på taket på bensinstasjonen ved posthuset i Mandal
for å motta folkets hyldest. Men av de ca . 70 som reiste ned kom
bare 11 tilbake. ----- ----c - = __
-~

...._ __ = - -

MINNER FRA FRIGJØRINGSDAGENE I MAI 1945.
Det ble noen spennende dager i be gynnelsen av mai, vi forsto jo at
noe kom til å skje de nærmeste dagene. Vi hadde jo ikke radio da,
- den ble innlevert til tyskerne i 1941, så det ble skj eldent vi hørte
nyheter som vi kunne stole på . Mauritz Jenssen, som da var bestyrer
av Krambua, hadde god kon takt med avisen "Lindesnes" og derfra fikk
vi høre nytt. --- Ettermiddagen 7. mai rodde jeg over til butikken
(jeg bodde jo dengang hjemme i Rosnes hos min mor). Da så jeg folk
fra Nedre Farestad var samlet i haven hos Tørres, de heiste opp
flagget og sang "Ja vi elsker .... Jeg fikk jo snart høre: "Krigen er
slutt". Kan enda huske som jeg dro i årene for å komme fort hjem.
Ja, det kan ikke forklares hva vi følte av glede og takknemmelighet.
Da vi hadde roet oss litt, sier min mor til meg, "løp opp og si det
til Mildu r og Mathilde" (naboene våre). Da jeg kom til døra der hørte jeg orgelmusikk og sang "Norske mann i hus og hytte, takk din
store Gud". Jeg skjønte jo de hadde hørt nyheten, jeg glemmer det
aldri . ---- Nå skulle det fla gges . Alle flaggstengene var lagt bort,
men vi fikk dem omsider på plass, og i løpet av dagen hadde vi reist
åtte stenger med flagg langs Rosnes. Det var et fint syn sammen med
bjørka som sto helt grønn så tidlig på våren. Senere på kvelden samlet vi oss på Farestad for å gå rundt øya. Alle var i topp humør,
så det var ikke mange som satt hjemme den kvelden. Alle små-flaggene
kom fram, og det ble et fint og jublende tog, lenger og lenger ettersom vi kom til Val vik og Dyrstad. Vi sang og ropte hurra så de
hørte oss på Tregde. Jeg husker onkel Åmoth, han hadde en ropert
fra "Fl ød ebøtta" og blåste i den noe veldig, for der var liv den
kvelden rundt øya. I Tonnings sjøbod hang en skipSkl okke, den ringte
de med hele natta. --- Så var det fredsfesten, den hadde vi neste dag
8. mai. Vi stelte istand kapellet, reiv ned blendingsgardinene og
laget bål av dem og pyntet med flagg og lauv. Noe så fint hadde vi

~
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viss t aldr i sett, etter disse 5 årene vi -ikke måtte ta frem flagget.
Ma t tok folk med seg, vi hadde jo ikke ordent lig kaffe, men kaffeerstatningen som vi var vant til gikk godt an. Den het Nor-caff
eller "Si-Su", så vi kunne velge den gangen og s~ . Sigrid Å. Gabrielsen holdt festtqlen. Det ble en høytidsfe st , med glede og takk til
Gud for frihet og fred, a t vi var spart for så meget gjennom en vond
tid . Ja , det var mange sOm hadde et ord å si den ~agen.
Det ble en spent tid framove r . Det va r mange sjøfolk . fra øya som
seilte ute, hva hadde hendt dem? Ingen hadde hørt noe på flere år.
Alle var spente, skulle vi få dem tilbake igjen, eller hva? Vi hadde to krigsfange r, alle tenk te - hva har hendt dem? - Je g hadde fire
søs ken i Amerika som vi ikke hadde hatt et ord fra på disse årene,
og mange andre øy -folk var de rover. Alt var ukjent for oss, vi visste så lite . Vi hadde jo mistet to a v øyas menn i krigen, ble det
flere? Det samlet seg opp så mange spørsmål både med ord og inne i
oss, som vi nesten var redd for å få svar på. Vi kunne vanskelig
fatte fullt ut at krigen var over, det var vel sant!!?
Det var jo en streng rasjonering med både mat og klær, vi fikk utdelt
rasjoneringskort på alt . Husker en eldre mann skulle søke om å få
kjøpt et par sko , s å skrev han på skjemae t at han trengte bare en,
for den a ndre var så tålig bra enda. Ja folk hadde humøret i orden.
Vi læ r te oss nøysomhet og takknemmelighet.
Så begynte sjøfolkene å komme hjem. Håkon Karlsen var den første.
Alle flagg ene i Våa var heist, og han kom i land på b rygga i flott
marineuniform, det var en stor g ledens dag . Jeg husker han spurte:
"Hvorfor flagger folk i dag?" Vi sa det var for ham. Senere kom den
ene etter den andre, også begg e krigsfangene, like gledelig hver
gang . Og ingen flere ble krigens bytte enn de to som alt er nevnt .
- :\f4;;;
. -t'I~-yr-I't--e~-å-- Ieye- oo:k's-å"'- ''Tl.ormhlt'' i-gj en ,--rrre-rr- noe vi 'hus'ke rg mt ·
e
var å komme til Mandal eller andre byer, og sl i ppe å møte lange rekker med tyskere som mars je rte og sang g j ennom gat~ne. Det var jo også tyskere på Skjernøya , men de forsvant nokså fort, heldigvis.
Så be gynte brevene fra Amerika å komme , det var ogs å en opplevelse .
Det står i sangen " vi leste så øyet ble stort og våt t", tror nesten
vi kan bruke disse . ordene her. Der var god e nyh eter, men også triste. Etter s å lang en tid var det jo hendt litt av hvert. Noen var
syke, andre var gått bort av utvandrede Sk jernøyfolk. Må også nevne
Amerika -pakkene, det kom mange av dem ' over Atlanteren , og alt var like kj ærkomment, folk manglet jo nær sagt a lt. Rasjoneringen på klær
og mat fortsatte en lang tid, men etter hvert kom det varer i hyllene igjen - som hadde stått tomme så l enge . -- Vi må tte jo opp " på
Høgevarde n og se hva tyskerne hadde g jo rt der i all denne tida, og
der var dype sp~r og sår etter dem som vil stå for all tid.
Ja dette . var noen minner fra den første tiden etter f redsdagen på
Skjernøya .
Birgit Jensse n.
Har lyst til å komme med en liten
pers onlig skildring fra frigjøringsdagene i -45. Vi ankom Tromsø
om morgenen den 18. mai me d M/S
"Dreggen " - en forhenværende sildes nurper s om var kapret på feltet
og overtatt av marinen. Det lå en
flo tilje av tyske kanonbåter ved
ka ien, fullt in takt og fullt bevepnet. Hadde aldri sett en tysk
soldat før, bare hørt om deres
meritter, og jeg må si det var

en se lsom følelse å stå der med
en dobbel 20 mm. Oerlikon maskinkanon mellom h endene og se
tyskerne på kaien og ombord, og
vite a t for bare noen få ~ dager
siden var de fåre fiender. Men la det være sagt, tyskerne
oppt rå dte ytters t korrekt etter
kapitulasjonen . Kjenner ikke
til et eneste tilfelle hvor de
forgikk seg . Der i Tromsø fikk
jeg sendt telegram hjem om at

II
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jeg var i live og hadde det bra.
Neste dag ble vi beordret til et
lite sted som heter Ramsund for å
ordne opp i et misforhold mellom
tyskerne og hjemmefronten. Forsterket med en offis~r og 8-10
menige fra jageren "Stord" kjørte
vi sørover og kom til Ramsund og
fortøyde på utsiden aven tysk båt.
Vi fikk beskjed om å patruljere
på veien mens offiserene ordnet
opp i nevnte forhold. Folk satt
bak gardinene og visste ikke hvem
vi var. Men da det ryktes at det
var den Norske Marine , skal jeg
si det ble liv. Folk kom strømmende til i den rene 17. mai stemning, tok oss i hånden og ønsket
oss velkommen . En russisk fangeleir, som lå like i nærheten,
ble åpnet, og fangene kom og deltok i festlighetene. vi samlet
oss i et veikryss, og russerne

var med og sang Volga, Volga og
andre kj.ente russiske sanger.
Tyske stabsbiler som kom kjørende ble t vunget ut iveigrøfta
for å komme forbi. Da vi skulle
gå fulgte folk oss ned til kaien
me~ flagg og faner i det reneste
17. mai tog . Vi samlet sammen det
vi hadde av sjOkolade, sigaretter og godterier og delte ut.
Senere stilte sjefen vår seg opp
på den tyske båten og holdt en
liten tale til folket - og etterpå sang vi "Ja vi elsker". Alle
tyske,vaktene stod i stram giv
akt, likesom oss. Ja, det var
en forunderlig opplevelse, som
jeg nok vil minnes så lenge jeg
lever.

H. K.

•
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net for frigjøringen feiret på
behørig måte. Først med kransnedleggelse ved minnestøtten om ettermiddagen, og så med fest om
kvelden. På 6 forskjellige steder
i kommunen ble det lagt ned kranser. På Sk jernøy foregikk det kl.
1415 ved Evert Knutsen. Opplegget
var i kommunalt regi , planlagt
i en komite av tre formannskapsmedlemmer i samarbeid med Norske
Reserveoffiserers Forening i Mandal. Evert har velvilligst skrevet ned hendelsen for oss, e.g vi
gir ordet til ham:
Til stede ved høytideligheten ved
kapellet var komiteen som dannet
flaggborg , som militær æres vakt
stilte medlemmer fra Norske Reserveoffiserers Forening og HV i Mandal. -- Det var svært godt frammøte
av Skjernøyfolk, og da særlig fra
den eldre garde, da tidspunktet
selvfølgelig bød på problemer for
mange. Det var tydelig a t dagen
hadde en meget spesiell betydning
for de frammøtte, og je g er glad
for å ha fått anledning til å re~
pressentere Forsvaret på en så
spesiell dag , og på dette spesielle stedet , som for meg og alJ8
andre fra Skjernøy re, ''') enter

no.
s.pasieLt i ya -his torie
Min tale inneholdt følgende:
På minnestøtten foran oss står
det: "Noen måtte dø for at vi
skulle leve". -- Heller ikke det
lille samfunnet her ute på Skjernøy kom fra den 2 . verdenskrig
uten ' dype s å r. Skjernøyfolk delt ok på mange fronter fra de innledende kamper i Norge vå ren
1940, til invasjonen i Normandie.
Med øyas nære tilknytning til
havet falt det også i mang e s loss
å seile i konvoy over Atlanteren.
Flere fikk også føle konsentrasjonsleirenes umenneskelighet.
To kom a ldri tilbake. Trygve
Kristen sen falt i kamp på Odderøya 9. april 1940. No rvald Jenssen kri ;gsforliste 21. des . 1 941.
De representerer , begge det offer
som var n ø dv en~ i g for a t man den
8 . mai f or 40 år s iden igjen kunne heise det Norske flagget i et
fri tt land.
La oss idag minne s disse to ved
å legge ned denne kransen, og
sam tidi g le gge oss på hjertet
hvor dyre bar vå r frihet er.
Det ble deretter under ett mi nutts s tillhet avgitt militær
honnør.
Evert Knutsen .

- 9 -

MJNNEfESTEN OM KVELDEN
F e s ten ble ar r angert av Ungdoms f o reningen onS.dag 8 . mai. Kapellet
var fylt til siste plass, ca . 150 s t ykker fra 12-13 å r og oppover
til de eldste på ca. 90. Spesielt i nnbudt va r de som opplevde krig en ute og hjemme. Dessverre va r de t n oen som ikke kunne komme.
Salen var festlig pyntet med flagg og bje r kel øv og en masse blomster.
Bordene var dekorert med gruppe r av tre lys i rødt, hvitt og blått,
ja selv serviettene var ordnet i nasjonale farger.
Festen ble åpnet med trompetsolo av Øystein Berge, akkompagnert
på piano av Aud J . Birkedal, "Norg e, mitt Norge". Formannen, Eilif
Christensen ønsket alle velkommen til denne minnefesten, og deretter fikk vi opplesning aven prolo g ved Bjarne Christensen. Så fulg te sang av Skjernøy Ungdomskor og i g jen trompet og piano - Amazing
Grace og et stykke kalt Silentium. Det be tyr stillhet og skulle symbolisere stillheten da våpnene tiet og de t igjen var fred.
Bevertningen var smø rbrød me d a lle sl ags forskjellige på legg og
bløtkake. Komiteen hadde lagt ned et vel di g stort a r beid her.
Så overtok Bjarne, med minner fra tid en 194 0 -45 . Han mintes først
de som f a lt i krigen. Trygve Kri s t en sen, s om falt på Odderøya i apr il 1940 og Norvald Jenssen som k ri gsforl i s te i des. -41. Han mintes
ogs å a lle de f r a øya som seil t e på n orske bå ter under krigen, hele
14, h vora v noen nå er døde og a n dr e bosat t andre s te der. Så hadde
han s am t a ler med dem s om var me d i kri g en og hvordan de opplevde
den. Karl Ka r l sen var med i den amerikans ke a rme . Gu t torm Jenssen
var i den nors k e Ma rinen og t jen e steg j orde på torpe~o b å ten "Sk a rv".
Var bl. a. med da jag eren "Cossa ck " trengte i nn i Jøs 3 ingfjorden og
bo rd e t de t tyske fangeskipet "Altmark " i f ebr. 1940 . Håkon Karlsen
seilte til sjøss under hele kri g en, vesentlig som skytter på handeJ.s~---b'åt--eTf - og-- S'.rs-t-e~de-}- -dir-ek=e-e- i ·-kri gsma rine n . ryaa l -Peders en , "Som
a
er b os a tt i Man da l, møns t ret ut f ør og se il t e under he l e kri g en og
det ble tils amm en he le 9 å r. - - Han oppl e vde ogs å flere torp ederinger.
Germa n Gabrielsen og Edgar Be rge var me dl emm er av mot s tandsbevegelsen mil.org. Begge ble tatt og sendt t i l Tyskland . De to siste som
ble intervjuet va r Bi rgit Jens s en og Alf Pe d ersen, som begge var
unge under kri g en. Birgit kunne fo r t ell e om evakuering en av øya i
194 2, og de mang e husdyr som må tte ha s itt stell. Da beitene på Landøy og Udø y var snaubeitet ble dy rene f lyttet til Ros nesskauen hvor
kyrene må tte være ferdigmelket f ør kl.' 06 00 om morgenen. Da måtte
turen fra Landøy starte kl . 04, Alf kunne fortelle om det såkalte
"torpedokj øttet" som alle på Skjernøy vi ss t e hva va r for noe. Han
fortalte at da han som fisker lå og dro ga rn ved Skiftensviga', hørte
de en veldig eks p losjon. Da de h a dde få t t levert fisk en og var på
vei hjem ble de oppmerksom på sk i p et s om l å på lV!annefjorden med et
svært hull i siden, og kasser med herme ti s k kj øt t og smør o.l. fløt
ut æv skipet sammen med høyba ller. De t ok veien om og plukket opp
flere ka sser, men det var probl em me d høye t s om l a se g i propellen.
Dette va r lille jula ften 1942 , og det ble en jul på Skjernøy som
ble rik på kj øtt og smø r, for nest en a lle hadde sikret seg litt hermetikk. Alf forteller videre at l. jule dag hadde de en tur langs
Bog stuvågen og Uran og plukket opp over 2 0 kasser med kj øtt. Men
tyskerne på Høgevarden hadde oppdaget de tt e, s å dagen etter stilte
de opp og beslagla ka ssene. Men en del va r da alrede g jemt unna og
ble brukt etter behov. Alf var og s å med og re ddet tyskere, mange
svært s å ret, ute ved Seilba (n.v. på Veng elsholmen), etter torpedobåten "Tjeld" ble senket av britiske fly. Disse ble bragt inn til
Tregde. Videre fortelles ~et at Sverre Syvertsen og Tonning Gundersen da ~å ved Vestre Kråge og korn midt i skuddlinja fra flyene og
var i direkte livsfare. "Trondheimsfjo rd " var blitt senket sør for
Veng elsholmen, hvor a ll e omkom. Tykk olj e drev i land og tilg riset
s trendene. Hele brua a v ski pet ko rn dr ivende og ble t auet inn til
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Skiftensviga . Skipsklokken b l e da fjernet og gjemt i Tonnings sjøbu.
Ve d frig j øringen ble denne tatt fram og hengt opp i et tre på ytre
Farestad, og det ble ringt på den hele natten gjennom. Senere ble
denne klokken levert tilbake til N.A.L.'s rederi i Oslo.
Freden var bare glede. Det kom telefon til Krambua og så ble det
tog med flagg rundt øya. Og de sOlJl ikke visste at det var fred, fikk
gre i e på det da . Jubel og hurra-rop ble hørt langt innover landet .
Intervjuene med disse 8 må en vel si var festens hoveddel, og mange ~
artige ting og epis Oder ble luftet.
'
Etter dette f i kk vi i g j en trompet og solo og deretter sang av Skjernøy Ungdomskor . -- - Andakten til slutt ble holdt av Yngvar Li l lesund. Han fortalte også litt fra krigen på Støkkan og hvordan han
ble ledet av Gud. Ja, han fortalte en episode som aldri hadde vært
fortalt før . -- Festen ble avsluttet med fellessang "Gud signe
vårt dyre fedre l and ". ------ - -----Vi gjengir her prologen av Bjarne Christensen:
Norge mitt land, fa g re s t av alle ,
stig du av havet mot s nøkle dd e br,e er.
Fra fjell og til f j ord .
i lier og daler
pyntet i vårens grønnende f l or.
i,

Landet er vårt, det er mitt og ditt,
fedrenes a r v fra t i dli gst e t i der.
Bå r e t 2V troen om f r'ihetens arv
..-..~____....,om- s:lo]' t h e.t 9 g~ær.R:- --..
et land og et folk å f å være.
----=-'

I dag skal vi stanse i tiden å minne
at frihet er mer enn arv og drømmer.
Da vi den mistet, og s å hva vi tapte.
Den kostet langt me r
enn vi da kunne f a tte.
Da landet ble tatt .av tyske soldat er,
og flaggstangen sto d der så naken.
Da demret et alvo r :Etå tungt og svært,
vårt fedreland var okkupert .
Da våknet og tentes en ild som brant,
som tyskerne ei kunne slokke.
Landet er vårt og det vil vi eie.
Troen på seier ingen skal rokke.
Frihetens kamp ble lange år,
som varte i hele fem .
på ha'vet kjempet de norske sklP,
og mange kom aldri frem.
I Norges skoger og fremmede land ,
fengsel og fangeleirer.
De kjempet og led for Norges sak,
med troen på fri h etens seier.
i

Landet ble langsomt vårt eget,
det lysnet mot frihetens år .
Til 8. mai kom med svaret ,
krigen er slutt.
seieren er vår.
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Nå minne s vi fr 'Lgj(5r-Lngsclagen
o~ t akke r f or l~ndet er fritt.
Men bayer v &r t hode og hedrer,
de falne for hv a de hal' gi.. tt.
~)

1·Den slekt :')orn l t: v dt~ og kjt~ rnpe t~
i krigen~3 t unge; år.
Den s vinner a v, er 'snart bor t e ,
tilbake er minnene s ti. 2i r.
Men de tte :-3orn hendtr""! i Norge
:~ka l gd: es den kommende ætt.
En takk og en ;:~re til lanclet,
o g til dem som g av OS13 v år rett ..
Og derfor vI ~lmles i glede
for Norge , vårt flagg og vår jord.
på fedren e s a rv vil vi oygge
langt her oppe i hoye nord.

Sm

ya

·n

Det ble mye 8 .. mai s toff denne
gang, ja så mye at vi faktislc
må tte sette inn e t ekstra ark.
Men det er forste gangen vi omhandler det slik her i SkjernByp osten, og det e r vel mye som taler for at det b lir den s i s t e .
Men de t v ar en fi n og v erdi g feiring av dagen og vi ville g j erne
:nE:. me d rnes t mulig. Håper de t til..
en vis s grad har lykkes.-- Vi har
s.l tscl ha tt fred i E.'ur oiJ8. i 40 ;lr
o
i må l angt tilba k~ l historie "!'} for il finne 'moe
til s varende.så vi har mye &. væ re tClklmerrurle lj.g e fo r.--- Det blir heller lite
p l a ss ti l smånytt, og noe må st;~1.
over , men vi skal f å med litt.

på SkjeI'.l"'--\}-,
s Bndng 5. mai og det var 3 konfirmanter : Norun Hågan Walvick ,
Toralf Christensen og Mariarme
Mere t e Berge. Loyd Jens sen ble
kon:f'irmer t sondagen etter. Vi
ansk~r dem alle hjertelig til
lykk e. __ _
17. mai kom nesten i skyggen aJ!
8. ma i-feiringen i å r. Men også
v år grmUl.lovsdag ble beho·rig feire t, med tog rundt Bya, gudstjenense , idrettsleker osv. Kransned.leg~elsen ved minnestotten
V 8.T' i Jr ved Kari Pedersen. 17.
mai ble en f-Ln dag. Selv om d et
'Lkke var den s tore varmen, var
det hel t s tille.---De t var konf:LrmcU3 jon

0

_

_
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Erling Christensen , Fares t ad
skal bygges opp igjen, vet vi
dode den 11/3 på Mandals sykeikke. ___ _
hus, 92 å r gammel. Han bodde hjemffuset til Torn Inge Dyr stad og
me og Var forholdsvi s sprek helt
frue
Lilli1ill er nå fe rdi g og de
til den siste tiden. Vi lyser
vil
:flytte
inn ganske sna rt. Vi
fred over h ans minne.--< Bnsker'
henne velkommen og han
Vi har også fått beskj ed om at
v eJ2.corm11en ti lbake t il oya. ---Syvert Syverts en dode 1 slu tten
lre ts sondagsskoletur var i år
aV mai nær 83 å r. Syvert var en
sO~d~g 19 ma i, lagt til Skogtun
gammel Rosnesmann som bodde t
i
Oyslebo. Ca. 20 biler monstret
Brooklyn det meste av sitt voksne
så
det var bra oppslutning. Detliv, men han var oste hjemme og
t
e
markerer
avs1u tnj.ngen på sonbesokte oya. Vi lyser fred over
dagsskolen
for
sommeren og det
hans minne.--- - -ble delt ut dipl omer til alle
så er også arbe idet med Kapellbarna. Jostein hadde andakt.
bakken fullfort. Nå kan en vel
Det var el ler s lagt opp med reneppe kalle d~t ba~~e lenger,
buslop og forskjellige leker.
kanskje heller kapellsvingene,
Været var helt s t rålende.--for svinger er det iallefall.
Hele tO Dpen av den gamle bakken
Siste vinter var meget hard for
er j evn~ t, ca 5 ro. og når en komde forskjellige hagevek:ster.
mer vestfra svinger en ut i en
Spesielt gikk det ut over rosensvær v enstresving for deiJetter å
trærne og mange av disse strok
s vinge inn igjen på siden av den
med.. Det var n ok. den lange bar~
gamle traseen. I bu...y ulen av bakfros t en vi hadde tidlig i Vinter ,
ken , mot Kjosfialsblli;::ta, er det
for snoen };:om og }a et lunende
~ -~"=--~-J...; o.p}) -æw.
-1/
g _ r;"o.];)- ___ tep]2$ ove_r, som f'§. r~EL_skYlden~=svingen e r j evne t ut. Her er de t
Det ble en us edvanlig kand
bll tt et 90 grade rs kryss. Parvar .. Vi forlot dere forr ige gang
'l eeringsplas sen for kape llet er nå
etter et voldsomt snafa11 i beblitt på ilLnsiden, med nedkjorsel
5~elsen av mars - og våren var
fra den nye veien.. Den gamle veienna langt unna. Vi Slapp heller
en mot Farestad er fy1 topp nesikke drivisen .. Den kom den 9 .. men
t en i hoyde med den nye veien.
ble av forholdsvis kort varighet.
Dette vil vel tilfalle grunneiMen kaldt og u:fyselig var det ut
erne. Mot kjosdalsbukta og XÆ.OC
hele mars og april o~ forste del
mot Gronsmyra er det sa tt opp
av' mai. Men så kom varen, fo rikke
ordentl i g autovern , så det ser
å si sommeren, som en eksplOSjon ..
veldi~ bra ut. Nå gjenstår det
Bjor~a sprang ut på noen f å dabare a rette ut svingene fra her
ger, og alt spirte og grodde så
til Valvilebakken, så har Ves teroy- det var en lyst.. Temperaturen l å
folk og så fått skikkelig v ei.~-oppimot 20 gr. flere dager i
Rednings skoyta "Tonnew Punter~lu~ten av mai og begynne~sen. ~v
voldl' er nå komme t til oya, hvor
J~ml. oJa, ?-et o ble en her1lg tl?-den b1~a. skal tj enesteg jore i
far hape v l~far noen a v de perlkys tkonvoien Svinor - Hidra i
odene frame~ter ~owneren -omed
p
asse regn J.nne l mellom sa det
sommer.---- ikke blir f o r tort.
Vi vil på det hjer t e ligste graOg så er vi t ilbake med sommerens
tulære Jonas K. Gabri elsen som
fasit en gang i s eptember. Vel
fyller 90 år den 18/6. Han bor
mott da p -~-----fremdeles hjewne og blir stelt
av sin da tt er og svigersonn. Han
**********
er ennå så pass sprek a t han var
på kapellet 17. mai. Vi gratulærer med dagen.--Det gamle fal l efe rdige huset i
Skje'rnoysund ble bren t av brandvesenet nå i vår ~ Hvorvldt det
n
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