----

,- - :

.~ . ~
:....... "'----- - - - .

. '

-

. .

-- ~

.,

ORGAN FOR S\<JE RNØ'{FOLK ,LJlE , OG

NR. 2
.

'VÅREN 199'0

22. !ARG.

MERKEST.- :INEN · GJENREIST
•

-,....., -

(.I '

~~

-

_

r,

. ~
.~ ::;

.....

-~..

~

-

.

•

....

Lø r d;, g 21. r1 prl l ma. "'Yl ' rr", r).'.'~s, · S l I) i_ ,,' en ; 1l >.JJ· l~: eQag fo r Sk: J enIøy
Histo ri e la l?: • Da ble merl~es teinen på Dyrstad gj enreist.
Steinen som har ligg e t nede lenge, hvor lenge vet vi ikke, men
ingen nålevende kan huske den stod oppreist. Tidligere lå den
skrått innover en fjellnabb, så steinen har sidd langsomt ned
for sA å bli liggende helt flatt. Steinen har en høyde på ? ~.
(Vi ~il prøve å få til en gjettekonlcuranse hvor
høy den er.) Med stort og smått va r det ca. JO
stk . . som var møtt f ra m for å væ re med og se steinen bli reist, så med talje r , stokker, tauverk
o. L ble arbeidet ' gjort. Førs t ble det gravet et hull ' i jorda hvo r steinen ble langsomt ble firt ned i, og ved hjelp av noen
trær som stod i nærheten gikk det ganske
greit. Det var nok adskillig vanskeli~ere
første gangen den ble r eis t .
Som bildet viser er stein(·'·:
praktfull å se på, bildet
er tatt fra østs iden og viser
en del av gjengen som var
med - personen e er vanskelig
å gjenkjenne . Eiketreet på
bildet bak steinen ble også
fjernet så steinen kommer
noe tydeli gere fram.
Nå står så steinen der, inn mot
en lav fjel ls krent med sine
bokstaver og tegn, og ikke
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minst sin hemmelighet, for plasseringen er veldig uvanlig etter
våre begreper, men kanskje ikke for 100 - 200 år siden. Den er
plassert i kanten aven myr som tidligere var en tj ønn som ble
kRIt Danmarkstjønna og litt syd-vest for denne var det et oppdyrket
j orde som h8 r steingj erde rundt . Alt ·tilhører eiendommen til
Kristian Anensen. Det er litt vanskelig for en ukjent å finne fram ,
men nå er steinen noe tydeligere da den ruver litt mot himmelen.
Det går en sti som begynner ved den gamle grushola i den store
svingen på Sundsveien (rett over husene på Dyrsta d ) . år en så
kommer til dette jordet, må en så gå nordover mot Ska nesheia ( ot
sjøen). Da vil en sannsynli gvis få merkesteinen på høy re side. Det
vi l bli lagt en ny sti som r.-3? nnsynligvis vil b egynne på toppen av
bakken som fører inn til Torvmyra, og den vil bli k o rte re og lettere
å finne fram.
Det var fint vær denne lørdags formiddag. Arbe idet ed å bære inn
u tstyr og reisingen av steinen tok ca. to timer. ~ te r å 'adde vi
rast med medbrak t mat og kaffe.
SKJ~RNØ Y

HIS'rORIELAG SKRIVER:

Eldre fotografier fra Skjernøy
var pinsen 198 7 utstilt på Skjernøy g rendehus. utstillingen ble
godt besøkt, men mange fikk ikke
se alle de flotte fotogra fiene.
Flere har spurt om vi kan sette
opp utstillingen på nytt~
Søndag l. juli åpner vi ,døra
- - 'Po. rr:'Trst· a s kol emtrseam , hvor cs .
3 00 fotografier fra Sl{j~møy i
eldre tid vil være utstilt.
Vi åpner døra kl. 15. 00 . Det vil
være et arrangement for he le familien. Det skal foregå lotteri,
støvlekasting med premier, tippekonkuranse og brussalg. Kaffe
og mat medtas .

8. 15. 22. og 29 . juli
re fra
kl. 16.00 til kl. 1 9 . 00 .
Medlemmer i historiel get vi l da
være tilstede og fortelle det de
kan, og selge kaffe, brus og
vafler til de som ønsker det.
Vi håper rik tig ma nge vil finne
veien _ti . Dyrf'tad s kole. use
Kanskje finner du f o o a d eg
selv som du aldri f r har sett.
Så ti+ slutt; har du bilder lig gendesom du tro r har his orisk
verdi, så ta kontakt e
istorielaget, vi vil g je rne ha flere
bilder.
vi sier vel møtt til s o
eren.

Men for at flest mulig skal få
Hilsen Skj e rnøy his o rielag
se bildene, vil vi ha åpent alle ______~V~/_R_i_ta Dyrstad So ~g.
s øndager i juli + søndag 26. aug. :·
da Skjernøymarsjen går av stabelen. Åpningstidene vil den,,..'
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Redaktør: Sigurd Aalvik
Tlf. 04)-68611
I r edaksjonen: Håkon Karlsen,
Geo'rg Walvick og Norvald
J ens sen.
Ad r . : Skjernøy, 4 ~ 00 Mandal.
Pos tgirokonto: 0802 5425J68
Kontakt i USA:
'i rs . Elinor Kristiansen,
8:5J - 58 st.,
Bro oklyn N. Y. 11220.
Abonn ementspris pr. å r kr. JO. USA $ 5. -

En fantastisk fin vår er lagt
bak oss, med blikkstilt hav og
sol fra klar himmel i lange Ferioder. Et utrolig fiskevær.
Alrede i april viste makrellen
seg i drivgarna og l. mai ble
det tatt fangster fra 1000-1500
kg. av Trygve og Arnt Otto Ånensen, Dyrstad, ca 40 sjømil av
land. Men nå, i slutten av mai,
er fangstene blitt betydelig
mindre. Nordavinden har stått
ute på Revet, mens det har vært ,
fint her inne ved land~
Pr~sen til fisker var i mai ca.
kr. 15 pr. kg.
Det var også en del sei og lyr
å få på garn, kanskje 200 kg.
Få natta på 40 - 50 garn.

Det er også ' bra med torsk til
stede på de gamle fiskeFlassene
i leidene. Flere har fått storfangst av fine 2-3 kilos torsk
på Filk og sjølrigle, om morgenen.
Men husk, stå opp med sola om
morgenen. Vær tidlig ute, da er
alltid fisken villigst til å bite.
En kan ikke vente storfangst når
en kommer tøffende langt ut på
formiddagen.
Det var også bra med reker tite på
Revet, med det fine været; med
ukefangster på 1000- 2000 kg.
Men reken var for små i dypa inne
ved land, så disse feltene er
fredet til 5. juni.
Ilefisket er også i gang; men
med små fangster. All grastanga
som ålen holdt seg i er borte.
Algen tok den for to år siden og
den er ikke kommet tilbake.
Inne på buktene går ålrusene fulle av sandkrabber. Den har øket
kolosalt i antall og det er ikke
skjeldent at ' en får te' vøse.T ,av
dem i~ n ene s te.....ru s-~ride~ - Det::o- ~rblitt flere og flere av den for
hver,t år etter algeoppblomstringa
som tok all grastanga.
La~sefisket begynner l. juni; med
kilenot. Maneter, store som suppetalerkner, og laksefiskernes store
plage, er alrede kommet innt til
kysten i store mengder.
Vi ønsker fiskerne lykke til med
sommerens fiske. Men husk å stå
opp før hanen galer, da biter
fisken best.------- .. - STOR KAKEUTLODN IN G
holdes i kapellhagen fredag 15.
juni kl. 17.30.
Ca. 50 kaker blir loddet ut. Det
blir salg aV ny-grillede pølser,
nystekte vafler, kaffe ; brus osv.
Det blir sang av Vågsbygd Sangl<:amera ter.
. Inntektene går til å sluttfinan' siere de nye stolene i ka'p ellet.
Vel møtt til både fastboende og
sommergjester, til en hyggelig
e~ termiddag i kapellhagen.'

-------

- 4 net i år. Det var Reidar Jenssen ~
Av virksomheten på kape lLet var
det en møteu'k e i begynnelsen a v
som stod fdr dette arbeidet.
mars ved Magne Kjetså. Videre
Trærne var kjempesvære og den
har Ungdomsgruppa stelt i stand
største var hele 37 m. Disse trærekefest. -- Utlodningen, til inn ~ P19 var rundt 60 år gamle.
tekt for kapellet, var også i år ' Dugnaden var for å rydde opp litt
med rekordutbytte. Kanskje var
etter trærne og rette opp gjerdet
det rekord av gevinster og kaker ' som var blitt l agt ned. Det står
også, som ble loddet ut. Takk
igjen noen kjempesvære stubber, .
til komiteen som står for arbei- . så det ble bestemt at det skulle
plantes hekk mellom stubbene og
detmed å samle inn så mange gevinster. For barna er det som
gjerdet. Denne plantingen og noe
vanlig fiskedam som er populært.
maling ble gjort på en dugnad
Vårfesten var i år 6. april.
.
senere ..
Oppvartingen der stod mannfolka
Søndag 17. juni blir det båttur
: til Landøy.
for. -- Det har vært holdt to '
dugnader. La oss 'først nevne
Og fredag 6. juli blir det fiske ' tur . .
at rekken med grantrær langs
gjerdet mot nord er blitt fjer-

..
J

EN HILSEN FRA
8th Avenue i Brooklyn het en gang
Lapskaus Boulevard, for det var
mest bare norske immigranter som
bodde der i nabolaget. De fleste
forretninger' og restauranter var
norske I den' tiden var det fire
-norske 'a erier , na nr.r vi kun
ett, nemlig Olsen's. Så er her
fem andre norske forretninger.
igjen.
Bare de to siste årene ha r 8th
.Ave. fra 40 st. til 60 st " o'g
området her blitt en ny Chinatown
med over tyve tusen kinesere.
D~ntredje største Chinatown i
New York City.
Kineserne tror at 8-tallet ' bringer lykke ' og at alle blir rike
hvis de bor på 8th Ave. eller i
nabolaget. De kjøper alle forretningene og husene som er til
salgs. Flere familier bor i en
leilighet, for de trenger bar~ .
et sted å sove, for de fleste ' går
tidlig på jobb og komme~ sent
hjem . Tror de fleste spiser på
restaurant, for der er det ' alltid
stapp fullt.
Her masse restauranter og de
fleste har stekte kyllinger, ender og mye annet rart stekt kjøtt
som henger i vinduene på utstilling. Kan ikke si at jeg har

--_.'... _. ..... ........
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BROOKLYN.
lyst på noe 'av det som henger
der. Det verste med fiskeforretningene er at det lukter fisk
lang vei. Det blir ille når sommervarmen kommer. Uff, da.
Det er ingen bråk med dem og de
':h01ue ..' seg me st f(TF seg sel.y,
for de flest e kan ikke snakke
engelsk.
I 59 ' St. kirlcen har vi nettopp
feiret lO-års jubileum for den
kinesiske avdeling . Det er en
liten flokk som har en iherdig
kinesisk kvinne som har begynt
dette arbeidet. Så nå har vi tre
avdelinger', norsk, 'engelsk og
kinesisk.
Her er enda en masse norske omkring. De har bare flyttet litt
lengere ut i byen. Kiler og jeg
bor rett i Chinatown.
Hilsen Elinor.
Vi minner Rosnesfolk - og de
som føler tilkny tning til Rosnes om at vi satser på en gårdstur
i år også. Så p r øv og sett av
nærmeste godværsdag omkring 15.
.juli. Vel møtt.

,',

- 5 s~:ernøens Opphugningskompagnie ' 1804~ 1914

Basert

på et inte rv ju med German 9abrielsen på N.Farestad, februar 1989.

edningsvis f orteller Ge:rman 'om et mindre fartøy, "Breslano': som drev som havarist inn på Hille, og ble funnet '~v hans far, Johan Gabrielsen, sammen med Karl

Willumsen og en los fra Kleven.
De fikk hånd om vraket som de senere hugget opp. I min barndom hangil Breslanos I'
navnebrett på sjøbu- veggen til Theodor Tørresen, men skal nå være blitt stjålet.
Opphugningsk~aniet besto av folk fra Ytre- og Nedre Fares~.d, Rosnes, samt
Theodor Olsen fra Val vik. ~res bankforbindelse var Mandals Sparebank og kasserer var Hans Hansen fra Ytre Farestad.
Fbrmålet med opphygningskompaniet var oppkjøp og riving av gamle seilskuter som
på den tiden var på vei bort fra verdenshavene, og ble erstattet av dampskip.
Etter oppriving ble treverk, kopper og løst utstyr solgt på auksjon. Skutene ble
mest k jøpt i VestfOldsdist riktene. Det var H~ Syvertsen og Hans Hansen fra
Ytre Farestad som sto for "gesiktigelse og oppkjøp av skutene. Det ble "betalt I, r
=ra 7-9000 kroner pr skute. De var heldige med alle kjøp med unntak av Grete,
boltene som forbinder spantene til kjølsvinet var byttet ut med jernOg salg av kopper som var i skutene var en stor inntektspost ved rivde ltok tjente en rimelig god daglønn. Men den store gullfuglen mistet
rivingen av den siste skuten, " Paulus'; like før første Verdenskrig, somDE::::En 1914.
Den ble innkjøpt fullt sjøklar med proviant og utstyr ombord, og
ha innbragt en formue ved salg da krigen brøt ut.
Ge:::::::;:;an nevner at i a lt 8 skuter ble kjøpt opp, samt et mindre tre fartøy "Diplom",
- dampnas kin . "Diploms" bysse finnes nå på Mandals Sjøfartsmusemn. Den første
siI::=en he t "Bjørnet rå" . Han nevner også "Holmenkollen", "Nova Scotis.", og før
"Grete " O<J "Paulus". Han minnes at en slepebåt, "Storegut " , slepte skutinn ,o g, nå r.< de kom-~trM"'; K€)~rhøI-mefle , - lJi,-Aste"~ u,stm-~ut H' ~~l'Øyh!rt.Jterrs
?å skuten sendte opp raketter.
700

fortøyd i Ankerodden i de fortøyningsfestene som ennå finnes
fra før satt opp av havneveSnet, og det kostet kr 2 å fortøye
~~~~~ i dem.
Germans far, Johan, sto for demontering av riggen og mastene.
Jmliæl:odlden ble den løpende riggen derrontert og alt løst bragt i land for salg.
ble også lempet ut og rester etter den kan ennå ses ute i sjøen uteninn Syvertsens ,hus.
skutene tauet over til Stangodden for videre riving. Mastene, sam kunne
med dynamitt slik at de falt innover
Dekks- og hudplanker ble demontert ned til vannlinjen. Bunnseksjonen, ble
så ~t vekk for landsetting og oppriving. Bukseringen foregikk med rosjekter,
det må ha vært et slit. c,
• •
ø

både av tre og av jern, ble sprengt

Blrnen til den først innkjøpte skuten "Bjørnetrå" , ble dradd opp i Laubukta på

av Berrrodden. German husker ennå at, de brukte dobbel talje over veien
f este oppe ved Jørgensens hus. De 'øvrige skutebunnene ble dradd opp på
- Ystevåa, der hvor Olav Kristiansen nå har hytte. I min barndom sto ennå
restene etter et gangspill der ute. ',
auks jonene ble publisert var det Kristen WilltnnSen sam var auksjonarius.
Kol::b=rhud og -bolter, jern, rigg og seil ble solgt til en skraphandler- Nilsen
fra Kristiansand S. Planker ble solgt til brygger, hus, fjøs og sjøboder.

Bryggene langs Mandalselva var dengang ofte laget av skipsplanker herfra. Det
samme var tilfelle med bryggene på Skjernøy. Karl WilltnnSen på Nedre Farestad
fikk hele sitt reisverk til hus og fjøs fra' skutene.
Min far, Kristen Karlsen og Harry Hansen, sam begge var møbelsnekkere, kjøpte
teakmaterialer som de senere laqet møbler av. Folk kjøpte husgeråd, skaper, dører og møbler. Salongmøblene i lnitt barndomshjem kom fra en av skm:.ene.

--':0.--- -
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I sjøbodene hadde fiskerne blokker og tauverk, seilmaker- og skipsverktøyhusker
jeg fra min barndom. Treverk som ikke kunne anvendes ble solgt som ved. Prisen
for en sjektelast var kr 2,-. Tidsepoken med Stjernøens Opphugningskompanie
satte sine preg på Farestadvåa: Det var første gang i nyere tid at så mange av
befolkningen samarbeidet om et næringslivstiltak.
Min mor fortalte at de i hennes tid fikk lov til å leke ombord i skutene når de
kom, og at de stekte pannekaker i byssa. Guttene prøvde motet med klatring i
riggen. Hennes jevnaldrende, Tonning Gundersen, var første mann som lå på maven
på mastetoppen.
Men det var nok ingen lek med buksering, opptrekking og riving med sag, spett og
slegge. German husker en søndag med nord vest kuling mens de satt og spiste at
folk kom og ropte at en skute som lå fortøyd ved Stangodden hadde slitt fortøyningene og var i drift. Den havnet på Austerodden, og så var det til å slite
med å få buksert den tilbake igjen. Han minnes også at hans far under rivingen
tråkket på en løs planke og falt ned i lasterommet. Han slo seg så mye at doktor
Roseher ble hentet og han ble sengeliggende lenge etterpå.
Begivenhetene i forbindelse med opphuggingene var nok mange for folk her, men
de tok en brå slutt. De ble overskygget av noen langt.- større da l. verdenskrig
brøt ut i 1914.
Karl K. Kristiansen

Folk e ne s kal være fra vens tre , men hvis navnene er kommet
galt vil vi g jerne bli gjo~t oppmerksom på det.
Harry Hansen, Paulus Kristiansen, Bernhard Gun d (~r s e n, Kristian
Salvesen, Johan Ga brielsen, Hermann Syvertsen, Ole Kristiansen
Berge, (Røsteinen) Theodor Valvik. Sittene foran: Torvald
Gundersen og Kristen Wilhemsen.

--_.....• _......._------ _._ -- _.
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h ar a vh oldt sitt årsmøte på Grendehuset på
-s~apport en

bar preg av god aktivitet på mange område~.
i - arrangementet er et av de store arrangementer som
e:-forre ni ngen arrangerer. Det . er svært populert både . for
boende og også for ganske mange hyttefolk og andre med
y tn ing til Skjernøy.
=arett skomiteen står fbr avvikling av Skjernøy-marsjen,
es sydligste registrerte turmarsj. Selv om turmarsjer
t t il å avta i popularitet, var oppslutningen god.
ehagekomiteen driver et dagtilbud 'for de aller yngste
rendehuset.
h ar det vært avviklet eldretur, vi har tatt diverse
__ ~, forskjellige forbindelser .
. o rt tid siden ble det arrangert møte i forbindelse
- h ø ringsutkastet til den nye kommuneplanen for Mandal.
stet betyr, dersom det går gjennom, store begrensninger
en videre utvikling på Skjernøy. Det var stort fremmøte
stemningen"
stod
, i . ,t aket
. .'
.. .
.. . :' . . '"=",,.;.:."",''=== --=<
~- ~ --,. ,-'._,v_" '': . : '
.~~ i~~~~ '~:; !.. :'~~' rlr~~1;~~...JPI':it>~;~~~_;:..- ' - - . _

=. je r nøy
~

Vel forsøke r hvert år vedinnsamling~r og: andre
ti v iteter å finansiere et lyspunkt, ~ og · denn~ gange~ er
et satt opp i Valvik.
~
ty r et for kommende periode er følgende:
Formann:
Kasserer:

Evert Knutsen
Unni Liseth
.
Clarenee Kristiansen
Svein Berge
Tønnes Berge
Ester Vågsvoll
Even Christenseq-

r e ndehuskomite:
Tønnes Berge
Torvald Abrahamsen
Aase Bornøy
Idrettskomite:
Torstein Dyrstad
Terje Jørgensen
Torbjørn Hansen
Barnehag e komite:
Gerd Hansen
Anne Karin . J~nssen
B j'ørg G1; eip's land
e

~sor :

Norvald Jenssen
St yre t
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<Kompaniet Seeherg>s krigsmpport 1940
l l. april.
JO
Ji~ g overtok I<ompuniet kl. 03
ellcr Iw p lein
Åald,us . Kompaniets ordre var : ForsvAr Evjel1Ioen mot flyangrep , Busstransport sydover lil
I.
r;.vjemoen.·
Fant stillin'g i Listeinsfjefd mot . flyangr e p.
Lusling nv ' tog. l,iler og blIsse r ~ depotene
l1Iitllc nylles nordover til divi~jonen.
e n. Id. 1000:
r1 ynngrcp i nere [mlger m('c1
l1:ilrnljoscr og bomber. IIdf<nmp. Yi skjøt nd
2 n y.
.

E vj c mo c n ';ol11het. Elal,lissel11 e ntet i brann .
Kj e lle rc og _ gjcnslilelHle hils undersøld eller
Sii rcd e .
C a . · ld . 1 t :10 : Nye flynIlgrep mcd lIIi1rnlj.,sn
o g bombe r.
P il o rdre fra I1I<Ijor Dnlllm fjerncl vi oss
<s l rab, fra ( brc nnende Hmmllnisjonsmngnsin,
( l11in s t l '/~-2 km fril Evj e moen . ,
C il . Id . 15 0 0 var I<ompani e t igj e n Rnllllet pil
Ev je llloe n lil fortsatt forsvnr og Il ylning ov
.Id SOlli v n r if!j e n av d e poten e.
0 111 "ri e nen: 3. Iropp vnl<t ved Hom e !! je rnban e bru. 2 . tropp ved Evj e bru - begge 1'01'-

---3:-

2.
beredt til spre ngnin!!, . 1. tropp og <hjulrYller.
lroppe n> i FoII<ets Hus på Evje som reserve.
Yi fikl< ' mnt Ol! nmlll1lnisjon der,
.
Noen fil hjemsendt p . g. o . ødelagte nerver.

12. opril.
1000 : Ordre 0111 il forsv~rc Evjemoen fe;...:
sterket med 3 IWIII !'n Il ier rm mojor Tollersruds
bololjon . Rykk e t lil syd e mlen o V ~ Evjcll1o{,ll.
3 . tropp vc d Horn es j e rnhanchru . . De øvrige
lropper IIn.l e r I<omlll a ndo nv li CSt!<01lll11on.l e re nd e , pre mi e rl" ylllallt Mm'tel1s fikl< te igeil:
(-Iovedvegell o~ omrild e t vest for elven , syd for
J-1ornes ie rnLnllest a sjon . Sperrillg skulde forbered es . Illge n rorst e rl<llinger kom.
[ ;;11 b e rgknIloIl på bil n "kom . FikJ< ildområd e :
i-Io vedvege n Ryd I-Iorn es . Fiendtlige fly mell ingen i1dk nlllp. O rdr e mottutt: Gi, tilbuke . "ord ror E vje . r lo pet o v e lterllliddogen
bl e Iwinphlliel sand e t P;'I B yglnndsfjord og lå
i U" gdolllSlllI se t 0 111 n a ll e n . Flere ble hjemse ndt p. g . n . IHlclngl e n (' r ve r.

Kl.

13 . ainil.
Fil<k orclre 0 111 II lIIi1r~ j c r e lil Byglolld - h"or
v i ·ril<k ordre 0111 II In I<va d e r I Idrl< e n . 'Yi
illnk vu rl e rt e oss i J(, ø verst e loyer I b ygden

- hos fru Anklms. som vi shlder megen takk
fo r elskverdighet. I'jelp og. mot.

Postbok.s 678,. Oslo. - - 7, · m81: 1:945 . ",

14. april.

V lt !)e I IS til !otttl. \1:-1 N·I~

t 5 . april

'l~Of)l

Til

kl. 03 Jo •

stridende

Komponlet hle orgonisert i troppspatruljer som
Rkulde operere hver for seg i åssidene. Avbrudt av «(nnslilling ElV krigcrske ho"dlingen
o g nvlevering nv ammunisjon.

rtJå

16. april.

J"

Mnrsj til

\ '

"

-'

~~~ '~~,

krigen s siste dag vil Jer/

lak~_e c{eg,:

for din d eltagelse . i krigens første-· Jdrt~r,
..
I
.

Evjemoen.

Avlevering nv våpcn .

Du hle s kutt på og ble lJonth~,; og' ·
du deltok i kompaniets ildgivning .. .. Du:'

Kompaniels utslyr vnr: Noen maskingevær.
ge væ r. pistoler og den ammunisjon vi bar.
Forøvrig: Ikke tren, ikke sanitetsulstyr, Intet.

var fri villig og rede

å

ofre

0;1, ' for

:.

fedrelandet.
La andre prate.

higen ble drept. Noen få ble lell såret . Noen
fil fikk lellere shellshock.

fil

Du

sloss ;

Det

teller' ~ . · ~

m e re enn alt ann e !.

Vår krig srapp ort står på neste side:

\- . -~.~~
~~ .
./\'
Angående barnesangene må vi
nok stå over denne gangen p.g.a.
plassmangel. Men vi kommer tilbake senere.
Vi kom til å si at det var bare
ett vers på Ro, ro til Fiske l ~

·skjær. Men nå har vi fått tilsendt
ett til og det'lyder som følger;
Ro, ro til Fiskeskjær,
-Hva ·sl8gs fisker får vi der?
Lakse~ feit og flybdra brei
Torsken grå og silda små
:/: ei ålen stor og lang som så :/:

- 9 9. APRIL 1940 - 9. APRIL 199Q .
er al ts å gått 50 år ' siden hin minneverdige aprildag i 1940. Dabl e ma rkert over hele landet, og her i kommunen ved de forskjel: ~pe
i nnesmerker over de falne i de 5 Krigsårene. Også på Skjemøy
-:-ar det samling ved minnestøtten, 9. april kl. 18.00. Ca. 50 personer
e mø tt fram. Evert Knutsen, som er reserV90friser
i heimevernet,
I
_a n ed krans og holdt følgende tale: '
:·oen måtte d ø for at vi skulle leve" står det · på minnestøtten. på
5 je rnø y fikk man fra første dag av kjenne krigens gru og redsler .
.~ rede på krigens første dag falt det første offer for en brutal inn~renge r. Skjernøyfolk deltok på svært mange fronter gjennom hele
.
" i g en. Mange av øyas befolkning deltok som ~jøfolk og seilte i konoy på de "fleste verdensha v . Flere fikk ogs~ føle det umenneskelige
v ed å sitte i de tyske konsentrasjonsleire.
~o fi kk aldri se Skj e rnøy ,igjen. Trygve Kristehsen falt på Odderøya
':) . ap ril 1940, Norva ld Jenssen krigsforliste mellom Gibraltar og
m g land 21. desember 1941.
De ofret livet for Norges frihet.
vi vil i dag på 50 å rsdagen -for en av de mørkeste dager i landets
hi storie, minnes med takk og ærbødighet disse to ved å legge ned
denne kransen.
La oss møte dBn nye tid med et åpent ~lnn, men med et godt feste i
historien.
Evert Knutsen.
.

SOMMEREN PÅ FA RESTAD OMKRING 1910 - 12 .
l .somme rferien va ,.m' n..•s.øs'±.s .!>g j ego:(te. hQ..."-~.n-ke·l ,.n4Fe-a:s-- og t~
Olevine i Kniben: Vi hadde mistet mor. og far var ofte· ute på kurs i
f eriene, og s å f i kk vi komme til det stedet og mennesk ene som vi var
s å glade i. J eg ha r i en annen anledning ~krevet min livshistorie og
vil g jerne fortelle hva j eg skr ev om mennE!skene i Kniben. Hos dem var
det så langt fra sykdom og død.
Andreas og Olevine hadde to søstre en del eldre enn os s og de var ikke alltid hjemme . Fami lien bodde i et lite hvitt hus like nedenfor
den .smale gårdsveien og bare noen meter fra sjøen. Det var som å komme til himmelen for oss to morløse barn . Det var, som det alltid var
sol, både inne og ute. Det~ar så stille inne og luften var ~om mettet av godhet; og der var en lys Gudstro i det huset , Onkel og tante
hadde så godt et smil og snakket så rolig og Vennli g . Da jeg i senere
å r leste Gabriel Scotts bok "Markus" syntes jeg at nnkel Andreas var
s å lik ham. Onkel var sønn av en los som fikk sølvpoka l av kong Oscar.
Han reddet et mannskap på en seilskute; da ingen andre våget å gå ' ut
i stormen.
Vi fikk gode venner og lekekamera ter (Arnfinn er fremd e les min gode
venn). Vi badet og hoppet i høyet og var også med og ba r det hjem
på ryggen, fra Myran. Og så samlet vi sm~ krabber, reker og kuring
og kokte dem i barkegryta som fiskerne barket garna i . En stor begivenhet nå vi fikk låne Lira, som var medbrakt aven s j øma nn, antagel ig fra Amerika. Vi sveivet forsiktig og det var som et under å ' høre
når papirrullen med alle de små åpningener laget tonene; (Lira er nå
s kjenket til museet i Mandal).
En gang reddet tante' meg da jeg falt utfor brygga. Våre ferier på
Fa restad var så langt fra sykdom og død og jeg har stadig minner som
lever i meg. ---.
.
Om sommeren bodde familien i kjelleren til daglig. Det var et rom
til s. 11
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Sommeren på Farestad
fra s. 9.
med steinmur og kjølig, og der var grue 'og bakerovn. ~'ante stekte
hver 14. dag mange brød , som luktet så godt. Ved siden av grua lå der
en stor stabel flatbrød. Der var også separator og smørkinne som vi
fikk sveive. I det ene hjørnet av stengulvet var det en brønn med
kaldt, deilig vann. Fat med surmelk . med fløte på stod på hyller under taket. I neste hjørne stod spisebordet, og døren i nærheten stod
a lltid åpen når det var godt vær. Når vi spiste stod et stort fat
med fløtemelk på bordet. Alle tok skjeen opp i samme bolle, og spiste
sammen med det grove brødet eller flatbrød; Som pålegg bruktes gjerne "mø ssmør". Før måltidet foldet vi hendene og sa; Gud velsigne maten.
Bjarne Val vik.

SMÅNYTT FRA
17. mai ble feiret på tradisjo-

nelt vis her på øya, i et strå, lende mai vær, med tur rundt øya.
Og da vi kom til Farestad var det
ca. 300 med i toget. Her samlet
vi oss v9d kqpel e t , hvor Torstein Dyrstad la ned blomster ved
minnesmerket over de to fra øya
som falt under krigen. Han minte
oss om at det var 50 år siden
- -J<-*,i...g Em begi}Lnt@,- Gog- a-t .v .: - må-t-te- - være på vakt og ikke glemme det
som hente den gangen.
Så var det gudstjeneste, med kaffe og kaker etterpå. Mens ba rna
strevde med idrettsleker, sky tekonkuranse og sekkehopping , konkurerte noen av de voksne på seilbrett, kledd i overlevingsdrakter.
Den fine dagen. ble avsluttet med
premieutdeling i kapellet. ----Lørdag 5· mai hadde Historielaget
en befaring på Rosnes. Det va r
for å se på gamle jordkjellere;
som det er 4 stk. av som fremdeles er godt bevart . Videre e~ det
rester etter en kjune (korntørker)
eller badstue. -- Så er det rester
etter de gamle husene som brant
t ca. 1733. Det fortelles at ingen
mannfolk var h~emme den dagen .
De hadde et oppdrag på sjøen~
Det er i allefall påvist 3 hu~ og
de stod i en tett klynge, så de
var et godt bytte for brannen. De
husene som ble bygd opp i g jen ble
plassert nærmere sjøen, nettopp

ØYA

for at i tilfelle brann, var det
enklere å få fatt i vann.
En låve, som skal ha tilhørt et
hus som brant den gang, står igjen i dag og eies av Harry Wathne.
Både låven og høyløa er stokkebygd, "men det meste av kledningen
og taket er skiftet.
Vi hadde kaffepause ved denne løa
før turen gikk, over nesten gjeng~od~EHT---}qe d He.ll es4-al-e-n, ~---

til sjøen ved Nodeberge, hvor den
siste av jordkjellerne ligger .
Alle 1disse er mesterlig bygget,
med et fint steinarbeide .
på veien ned til Hellesdalen passerte vi den store steinen (Speilura) hvor sølv- og verdigjenstander ble gjemt hvis en fikk besøk
av sjørøvere/pirater. Åpningen
til ura er senere blitt stengt,
da barn mye brukte å leke der.
Turen gikk videre over nesten
gjengrodde jorder og myrer til
Bårdsbekken. Være t den ettermiddagen var helt fint og solen skinte fra høy himmel. En alle tiders

tur.

.

Rosnes var et av de første stedene på øya med f as t bosetning. -Som nevnt i begynnelsen av avisen
kunne det være mo rro å gjette
hvor høy 'iNavnesteinen" på Dyrstad er. Den ble målt helt nøyaktig under reisingen. Vi vil oppfordre folk til å ta turen inn
til stedet og ta en titt, og

- 12 - ,...

melde fra til oss, så blir det
kanskje en liten overaskeise for
den som er nærmest. OBS. det kan
ikke nyt~e å måle, da en del av
steinen er under jorden.~----Henny Kristensen døde den 15/4,
79 år gammel. Henny var kona til
Trygve Kristensen, som falt på
Odderøya i 1940. Hun har bodd på
Mandals Sykehjem i lengere tid,
etter hun ble syk. Vi lyser fred
over hennes minne.----Fire jenter holdt loppemarked,
nå i vår, til inntekt for SOS barnebyer. Det var Anette Syrdahl,
Ida Kristiansen, B.eathe Syvertsen
og Kari Wathne. De holdt til utenfor butikken og foruten "lopper" solgte de nystekte vafler,
saft og kaffe. Resultatet ble
hele 800 kr. - Fint gjort jenter.Det har vært boret etter vann i
stor stil på Y. Farestad nå i vår.
Hele 7 stykker, i tillegg til de
7 som hadde borehuller fra før.
Ålle har fått vann og vi håper
at kvaliteten også er bra.----Vi gratulerer - Jorun og Even Christensen med ei jente den ' 9/4.--Likeså gratulerer vi Hilde og
Trygve Anensen, Dyrstad med ei
j~nte den 15/5.----Det var barnedåp på kapellet 1/4.
Foreldre; Reidun (f. Berge) og
Halfdan Gjentoft. Barnets navn;
Erlend.--Videre Var det barnedåp den 16/4.
Foreldre; Karin og Sigurd Dyrstad.
Barnets navn; Anne Gro.------Og endelig var det barnedåp den
6/5. Foreldre; Jorun og Even
Christensen, Valvik. Barnets navn;
Marina. Vi gratulerer barn og
foreldre hjerteligst.------Det var i år 3 konfirmanter fra
øya" nemlig; Ingrid Jenssen, Mona
Jenssen og Bernt Kristiansen,
alle Nedre Farestad. Vi gratulerer og ønsker lykke til videre
i livet.-----

-,

Det var bare en russ fra øya i
år. D~t var Norun Walvick; Dyrstad, som var rødruss. vi gratulerer.-Etter hva vi hører, vil det bli
litt aven "bryllupsboom" på Skjern.ya i sommer..
Først ute var Arnt otto !nensen,
Dyrstad, som giftet seg med
Lillian Toft, Holum, den 26/5.Vielsen foregikk på kapellet.
n~ ' bosetter seg i ~andal nå, men
har planer om å bygge på øya.
Vi gratulerer hjerteligst.---Vi kommer tilbake til de evrige,
ettprhvert som de avgir sitt ja.Kuling og regn fortsatte i mars.
Men våren presset på og første
uka i iprfl kan en vel si det var
ibjørkesprett·. Det var temmelig
kjølig, men fra omkring den 20.
april fikk vi en varm og fin periode, fram til omkring 12. mai.
Alt grodde og blomstret noe enormt~ så det skulle tegne til et
bra frnktAr o Alt ute i naturen
ligger ca. 3 uker foran normalt,
og siloslotten (for dem som driver" med det) er al t unnagj or t i aai·· mbed. Vi fikk det kjølig
igjen i s,i ste halvdal av mai og
nå, de første dagene av juni. Men
vi håper på sel og varme, når
sommeren kommer for alvor. Og med dette runder vi aV for
de~ne gang oguønsker alle Skj ernøYp.o stens lesere en riktig god, '
ekte. ,Sørlandssommer.---

