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Dette er vårt nye rutetilbud 
for folket på Skjernøy. 
Bussen, en japanskbygget 20 set 
er, går som bybuss i Mandal, og 
fra 5. febr. ha r den hver kveld 
fra kl. 16.55 fra Mandal og 
hver time til kl. 21.55 allevirke
dager gått til Skjernøy. 
Bussen går tilbake til Mandal 
igjen med start fra Dyrstad 25 
min. over hver time. Dette er 

~~ jo et glimrende tilbud til oss. 

~;;==================!i======== Tenk alle barn og ungdom som har I fritidsaktiviteter i byen eller på 
skolene. Foreldrene har kjørt i 
skytteltrafikk hele tiden. 
Prisen rundt bykjernen er kr . 5 
mens ut her er det kr. 17 til 
Dyrstad (vanlig busstakst), barn 
halv pris. Månedskort kr. 300, da 

lu'ln en benytte Taxus s å mye en vi l i månden. Bus sen gikk til å begynne 
med om rme 2. Da det ble vis se vansker, går den nå di r ekte Tregde-Skjer 
nøy, men det er snakk om omlegging . Da vil bussen gå om Harkmar* Val
and. Mot dette er det 81rede protestert her fra. Sk.iernøyfolk; I Vær 
med , og s tøtt opp om 'raxus så vi kan beholde bussen". 
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50 AR ETTER 
Den 9. april i år er det som kjent 50 år siden tyskernes overfall 
på Norge. Det er ikke noe lyst minne, men vi har heller ikke lov til 
å glemme det. Dagen blir nok markert mange steder rundt om i landet. 
Også i Mandal blir dagen markert og de som var med vil bli invitert 
til å delta. Også fra Skjemøya var · det folk som var med i forskjel
lige sammenhenger den 9. april og senere. (Se Skj.posten 2/85). 
Men i denne forbindelse er det helst Kristiansand og Odderøya vi 
tenker på. Det var vel det eneste stedet på Sørlandskysten hvor det 
foregikk reelle krigshandlinger, og vi har i den anledning hatt en 
prat med Gunnar Pedersen, Skjemøysund som var med den dagen. 

Gunnar forteller at han gjorde 
sin verneplikt i 1922 - nettopp 
på Odderøya. Han var interessert 
i kanoner og slikt og fikk godt 
kjennskap til forholdene der. 
Men i årene etter det, ble fest
ningen mer eller mindre nedlagt 
og ikke holdt i hevd. Og slik 
var det vel med mye av det norske 
forsvar. Som Nordahl Grieg så 
treffende sa; " .. Vi bygget på 
fred, - som i tross --". Men da 
vi var kommet et stykke inn i 
1940, og tyskerne rykket fram 
over alt, begynte vel noe å dem
re, også hos de norske politikere . 
Gunnar var inne en tur på Odder
øya i begynnelsen av året, men 
omkring 1. mars ble han og 
Trygve Kristensen, Farestad inn
kalt til tjeneste. 
"Trodde dere, på det tidspunkt, 
at Norge kunne komme med i kri
gen?" "Ja, det var en mulighet vi 
måtte regne med". "Hadde dere 
anelse om noe da vi nærmet oss 
9. april?" "Vi fikk jo høre om 
den tyske båten RIO DE JANEIRO 
som ble torpedert utenfor Lille
sand den 8. april, med tyske trop
per ombord, men noe mer visste 
vi ikke". "Når forsto dere at det
te var alvor?" "Vi visste ingen
ting før i 06-tida den 9. da så 
vi fremmede krigsskip utenfor 
Oksø, på vei innover". 
Gunnar forteller at det ble åpnet 
ild fra festningen, og han så 
selv at det ble treff på ett av 
fartøyene. (I følge otto Ruges 
"Annen Verdenskrig" var dette 
krysseren KARTISRUHE, som senere 
ble senket aven engelsk ubåt). 
Videre, i følge Ruge, trakk de 

seg noe tilbake, etter at krys
seren ble skadet. Men siden kom 
de igjen. Gunnar forteller videre 
at samtidig med angrep fra sjøen 
var det også luftangrep, og bom
bene haglet rundt dem. Bombene 
var fylt med jernsplinter, som 
føk i alle retninger, og han trod
de at det var dette som drepte 
de fleste som falt der - i alt 8 
stykker. Festningen var ikke bygd 
for angrep fra luften og han hus
ker at en bombe falt ned i et 
lager hvor det var plassert en 
masse ammuni s jon. Denne eksploder
te og han må tte s øke tilf lukt bak 
en s tein . Han mener det var et: 
under a t han ikke ble truffet. 
Han og Trygve var til å begynne 
med ved s amme kanon, men Gunnar 
ble kal t avsted for å ordne noe 
med en annen kanon. Da han kom 
tilbake lå Trygve såret på bak
ken, men han trodde ikke det var 
alvorlig. "Det var kjølig, og 
Gunnar tok frakken sin og la over 
ham. Dessverre så var det alvorlig 
og som vi vet døde Trygve senere 
på sykehuset. 
"Vi har hørt at da fartøyene kom 
inn på havna, førte de fransk flag 
kan du bekrefte det?" "Ja, jeg 
så selvet krigsfartøy som pas
serte festningen med fransk flagg' 
Det er jo en krigslist som ar be
nyttet mange ganger. - Og slik 
slapp tyskerne inn og festningen 
ble faktisk inntatt fra landsiden. 
Siden, forteller Gunnar; ble hele 
besetningen, som ikke var såret, 
samlet på Silokaia og fikk lov å 
reise hjem samme dagen. Men det 
gjaldt ikke offiserene. - Han for
teller også at Kommandanten på 
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fiskeprat 

En mer kelig vinter på sjø og land. 
Ikke en dag med frost i januar 
eller februar, men kuling og regn 
hver dag og bare en uke med fis
kevær på 2 månder. Men den uken 
reketrålerne kom ut på Revet ble 
det rekordfangster. Det var enk
elte båter som fikk 1000 og 1500 
kg . reker i et eneste tråldrag, 
og no en hadde ukefangst på flere 
t onn . Men når det bare blir 2-) 
dage: i månden å komme på sjøen, 
må f1skerne ha slike fangster 
fo r å kunne få det til å svive 
og holde lønnsom drift. 
I godværsperioden var det også 
en god del med sei på rigla, og 
lyr og sei på garn, med fangster 
på 200-)00 kg, helst på de ytter-

ste boene, og best vestover på 
Tungegrunnen og Bjørneboen. Det 
var mindre med torsk, men som 
sagt, tung sjø og mye strøm har 
nesten satt en stopper for alt 
fiske utenskjærs. 
Her er også en masse sild rundt 
på buktene og de som har hatt ute 
sildegarn har fått opptil et par 
kasser på garnet. Men det utrlige 
har skjedd; en kan ikke bli av 
med mer sild enn det som går til 
salg over disk i Mandal, kanskje 
1-) kasser om dagen. Skagerak-
fisk vil ikke ha den. Det er ig
jen storsnurperne som tar mange 
tusen hektoliter som har overtatt, 
mens småfiskerne igjen er spilt 
ut over sidelinjen. Dette er en 
stor skam! En burde bli av med 
den silda, som bare utgjør en 
brøkdel av fangstene til en av dis
se store båtene. Med en 15-20 
sildegarn i sjøen var det sikkert 
ikke vanskelig å få dagsfangster 
på 200-400 kg. og når silda er 
inne i fjordene er en jo ikke så 
anhengig av været, men som sagt; 
stopp, vi vil ikke ha sild. 

Vi skrev i forrige nr. at hummer
fisket ble bedre enn på mange år, 
og prisen til fiSkerne, før jul, 
ble kr. 148 pr. kg. 
Nå håper vi på godvær. Men når 
dette skrives, den nest siste da
gen i febr . uler vinden utenfor, 
det suser i sjøen og regnet høl
jer ned. Det blir sikkert ingen 
sjøvær i morgen heller. - Men ut
enfor grønnes spireaen og grade
stokken står på + 8 gr. Helt utro
lig. En kan jo lure på hva som 
er galt her på vår moder jord. 
Ha det! Vi møtes igjen når gjøken 
galer i Lauvåsen og Dyrstadheia. 

Fra side 2. 50 ÅR ETTER. 
festningen var nazist. Hva dette 
hadde å si for utfallet er ikke 
godt å si. Vi vet at dessverre 
var dette tilfelle også andre 
steder i Norge. 
For, som dikteren sier: "Stødt der 
nordmenn ~yt vera med, når Noregs 
merke skal hoggast ned". ------
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De nye stolene er kommet, og 
de ble plassert på kapellet i 
begynnelsen av des. De er laget 
av lys bøketre, med blått stoff 
i puter og ryggstø. Så julefest
ene ble avvi klet med nye stol er. 
Det vis te seg a t de t var mye 
lettere å stable bort stolene 
enn benkene, når en skulle gå 
rundt jeletreet. Forresten var 
juletrefesten godt besøkt og 
var veldig gild. Det samme var 
barnefesten. 
Årsmøtet i Ungdomsforeningen 
va~ onsdag 5. des. og det første 
som var på dagsorden var forand
ring av lovene . Årsmøtet året før 
hadde sat,t ned et utvalg til å 
gå over de gamle, som var vedtatt 
i 1923. Lovene ble, etter litt 
debatt over en del forandringer 

. enstemmig vedtatt. (frammøtet ' 
va r ca. 3 O stk.). 
Årsmeldingen, skrevet av Roald 
Syvertsen, ble lest av Henry 
Abrahamsen, da Roald ikke kunne 
møte. 
Av samværene i 1989 har det vært 
23 vanlige møter, 7 bønn- og 
vitnernøter, 4 fester, 3 kosekveld
er, 4 bibelskolekvelder, 2 turer, 
3 utlodninger, 2 dugnader og 14 
styremøter, hvor to var sammen 
med stolkomiteen . Frammøtet har 
v~rt veldig variert, da særlig 
dårlig på enkelte onsdags- og 
søndagsrnøter. Møteukene var i 

vår med Jan Olav Brufjell og i 
høst ved Per Løvås. Begge disse 

' møteukene var godt besøkt. 
Båtturen gikk i år til Hille, 
hvor Bernhard Olsen velvillig tok 
imot oss. Han setter stor pris 
på å få besøk av Ungdomsforenin
gen. Fisketuren gikk til Bonnevie 
på Sandøy. på begge turene var 
det godt besøk og strålende vær 
til utflukter. 
~veldsbibelskolen kom i ,kke i gang 
1 høst p.g.a. vansker med å få 
nok deltakere. 
Ungdomsforeningens utlodning gav 
også i året som gikk et bra res
ultat. En takk til utlodningsko
miteen som legger ned et impone
rende arbeide med å samle inn 
gevinster. I tillegg til dette 
har det vært 2 andre utlodninger, 
en med inntekt til Agder Krets 
og en med inntekt til stolene. 
En såkalt stolutlodning ble av
holdt i kapel l -hagen 16. juni, i 
fin t somm ervær . Jostein Handal 
holdt andakten og det var sang 
av Vågsbygd Sangkamerater. 
Ca. 50 kaker ble loddet ut. 
I tillegg var det salg av kaffe 
og nystekte vafler, samt brus 
og grillete pølser. Det kom inn 
ca. 1).000 kr. den kvelden. Re
sponsen fra yngre og eldre var 
så god at styret alrede har plan
lagt en ny samling i kapell-hagen 
i juni 1990. 
Stolinnsamlingen går mot slutten. 
Pr. 4.12 . 89 er saldoen totalt 
(med rentene) på kr. 78.152. Det 
mangler således ca. kr. 1).000 
som vil bli prøvd innsamlet v/føl 
~ende tiltak; Utlodning i febr. 
(har vært holdt og det kom inn 
kr. 4.000), utlodning m.m. i 
kapell-hagen i juni, samt søknad 
sendt Skjernøy Menighetsråd om 
tildeling av offer ved en gids
tjeneste. Siste: Det er kommet 
inn klager over noen små-feil ved 
stolene, og f abrikken har lovet 
noe reduksjon på restbeløpet. 
De gamle benkene ble solgt for 
kr. ,250 pr. stk. 

til side 7. 
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.er fø lger en annen tidligere kjent barnesang, men det er ikke sik: 
ert at det er så mange av de unge foreldre som kan den. Vi er ikke 

sikker på forfatteren og ville gjerne ha tips om det, for den som 
ått e vite det. 

A 

,{. 

LILLEGUTTS VISE. 

Ro, ro i en skjekte stor 
Lillegutt holder selv skjektens ror. 
Kursen vi setter til Bestefars gård 
kaker og brystsukker der vi får. 

Ro, ro ifra Bestefars gård -
Da blir det sønnenvind så det forslår. 
Heiser vi seilet med stripen rød, 
så går det ut over salten sjø. 

Seile, seile på salten sjø 
Lillegutt styrer selv ifra ø 
Båten seiler til Engeland, 
Kongen står selv og venter på strand. 

Konge, konge av Engeland 
Lillegutt vil ha prinsessen på stand. 
Datteren din med det gull-gule hår, 
datteren din med krone og gård. 

Lillegutt, Li l legutt triner så kry 
inn i kongen av Engelands by. 
Selv står prinsessen på kongens slott, 
Lillegut-t -hilseT 'så fint -og så flott . 

Lillegutt, Lillegutt han blir klædd på 
krone på hode og kåpe blå. 
Og til slutt blir vår Lillegutt mann 
til prinsessen av Engeland. 

Seile, seile på salten vann 
Lillegutt seiler fra Engeland. 
Seiler like til Bestefars gård, 
Bestefar selv utfor bislaget står. 

Bestefar, Bestefar kom skal du se~ 
Nå er det to du skal ha på ditt kne. 
Den ene er Bestefars guttemann 
den annen prinsessen av Engeland. 

It-
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HILSEN FRA AMERIKA. 

Hallo alle lobber . Skriver en hil
sen fra .Amerika, nærmere bestemt 
Wisconsin (med de store sjøene). 
Nå har jeg vært her i over 4 mndr." 
begynner faktisk å føle meg hjemme 
her, Jeg bor hos en familie på 5, 
Randy (faren), Linda (moren) og de 
3 barna, Susie, Lindsey og COdy, 
som er 9, 7 og 4 år. - Jeg bor på 
en ekte Wisconsin-farm, med 47 
kuer, 9 kalver, 9 griser, 14 høns 
(selvfølgelig en hane) og en haug 
med hunder og katter. For ikke å 
glemme alle traktorene (Il stk. i 
alle størrelser). Farmen har ca. 
900 mål, utenom det som farmen 
leier fra andre. 
Randy jobber ca. 16-17 timer i 
døgnet, og er en skikkelig "stå 
på" kAr. Linda stresser vilt for 
å holde orden på de 3 ungene + meg. 
Selv har jeg som jobb å fore ku
ene, og gjøre alt klart for melk 
ing. 
Farmen ligger i Black Creek (fin
nes ikke på kartet, men se etter 
Green -BB Y l. - Green Bayer k-j en t 
for sitt amerikanske fotball-la g 
"Green Bay Packers", de har 3 av 
USA' s be~ spillere. 
Min skole heter Shiocton High 
School og har omtrent 200 elever. 
Det amerikanske skolesystem er 
forskjellig fra det norske. Sko
len er delt i 4 klassetrinn; 
Freshmen 15 år, Sophomore 16 år, 
Junior 17 år og Senior 18 år. 
Selv er jeg Senior, og skal gra
duere's til våren. 
Skolen er nokså enkel, selv om 
jeg har valgt å ikke satse altfor 
mye på studie. Vi har prøver 3. 
hver uke, og det er et kryss-sy
stem med 3 alternativer. Man 
krysser ut den rette og bruker 
karakterer fra .A (best) til F 
(stryk) . Jeg har alrede en god 
del , .A' er. 
Hver skoletime er på 54 min., og 
friminuttene er 3 min. Dvs. aku
rat nok til å gå til skapet for 
å hente bøker til neste klasse. 
En ganske mekanisk skole med sam
me timeplan hver dag. 

Skolen ble avlyst to dager pga. 
det kalde været .. Vi var helt nede 
i - 32 gr. C. Folk ble bedt om å 
holde seg innendørs. Ganske for
ståelig. Da jeg kom her var det 
+ 30-35 gr. C., så værforskjellen 
er ganske stor. 
Jeg har vært nede i Chicago, med 
alle de andre utvekslingsstudent
ene. Vi hadde det bare utrolig 
gøy. Vi bodde på et fint hotell 
kalt "McGormick Place". Det hadde 
14 etasjer (jeg bodde ilO.) I 
Amerika er ~lt så stort. Vi gikk 
opp i "Sears Tower" (verdens høy
este building) med 104 etasjer. 
Det jobbet 12.000 mennesker der, 
omtrent samme som i Mandal kommune 
Ellers opplevde vi Chicagos Hard 
Rock Cafe, MacDonalds first 24 
hours open, .Al Capone Sightseeing, 
et "Talk-show" osv. 
Maten er dessverre ikke den beste. 
Frokost er kornblandinger, og alt 
som kan gå mellom to brødskiver 
kalles Hamburger. Alt annet blir 
frityrstekt. Så maten ' er jeg blit 
lei av - savner de norske kjøtt
kakene. Vi har en hel haug med fo 
skjellige Snack-barer som f.eks. 
MacDonald's, Hardee's, Burgerking, 
Arby's, Taco Bell, Chi-Chi's osv. 
Når folk går ut så er det på en 
av disse. 
Om man vil ha en "girlfriend" 
(kjæreste), så er man nesten plik 
tet til å ha ' bil. Jeg har ikke 
lov til å kjøre, så hver gang jeg 
går ut på en "date", må jeg gå 
sammen med andre, som ikke alltid 
er så lett. 
Til nå har det gått ganske greit 
"over here". Selvfølgelig kan 
det være tøft noen ganger, men 
det går jo oppover i motbakke. 
Engelsken går nesten flytende, 
men ikke så fort som en amerikane 
Jeg må innrømme at jeg savner 
dere litt der hjemme. Har fått en 
haug med brev, så jeg holder meg 
sånn passe orientert om hva som 
foregår på Lobbeøya og ellers. 
For de som tenker å gjøre det 
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som j eg; Du trenger en porsjon pågangsmot og vær åpen til å 
noe nytt. Interesse for språket er en selvfølge. 
det er noen som lurer på noe, skriv gjerne til meg. Har så 
svart på alle mottatte brev. 

Best greetingsfrom 
ASbjørn Skeie 

Adr. Route l Black Creek 
Wisconsin 54106 
USA. 

akker for innlegget og gjør oppmerksom på at ASbjørn Skeie er 
eksl ingsstudent fra Skjernøy og Mandal. Han er sønn til Aase (f. 

~--'+ad) , som igjen er datter til Alfhild og Andreas Dyrstad. 

omsforeningen - fra s. 4. 
a r det valget. Etter de nye 

ene , som ble godkjent, skal 
- _ annen velges først, hvis det 

andidater. Hvis ikke vil st y
bli valgt med en kandidat 

t ra . Problemet er å få en for
nnskandidat. Eilif Christensen 
il t e seg villig, og ble valgt 

'1 f ormann for 1990. Styret be
r ellers ", av Henry Abl?ahamsen, 

ald Syvertsen, Aslaug Karlsen 
ø Liv Syyertsen. 

et i-Ungdomsgruppa ble gjen
gt og består av Elin Dyrstad, 

, 'ø rg Greipsland, Tom Inge Dyr
s ad og Sigurd Aalvik. 

r et i Y.A. er Kristian Ånen
s en, Liv Brit Jenssen, Ruth 

dersen og Henning Jenssen. 
l ers var det valg på diverse 

omi teer, som komite for utlod
"ng , hagekomite (plenklippere), 

~yrere for store- og lillesal, 
'ulefestkomite og lignende. 
'1 slutt var det bevilgning 
il Kretsen, og eventuelt. ----

a USA skriver vår kontakt der 
t Esther Olsen, datter til Pe
er Pedersen (som var bror til 

_aulus), ble begeistret for bar
nes angen vi hadde i forrige nr., 

Ri de, ride ranke" gog nå synger 
hun den for sine barnebarn. Det 
va r det vi håpet ville skje og 
vi synes dette var moro. Det var 

helst de unge foreldrene vi tenk
te på, men det blir kanskje beste
foreldrene som får i oppgave å 
bringe disse sangene videre til 
neste generasjon. 
Vi bringer en ny sang i dette 
nr., men hun spør om vi kan ta 
med "Ro, ro til fiskeskjær" og 
det gjør vi så gjerne. Så vidt 
oss bekjent ar · det bare ",ett vers 
og det lyder slik: 

Ro, ro til fiskeskjær, 
hvor mange fisker fikk du der? 
En til far og en til mor, 
en til søster, en til bror. 
Og en til den som fisken dro, 
og det Yar lille .•.••••. ~ 

En abonnent skriver .at hun bestil
ler Skjemøyposten til sine to 
sønner, da de "kaster" seg over 
hennes når de er hjemme. Vi synes 
det er ordentlig gøy at også de 
unge liker å følge med i hva som 
hender og skjer på vår øy. ----

Skjernøyposten vil samarbeide 
med Historielaget, hvor vi vil 
motta stoff, bilder og oriente
ring. - Vi gjør oppmerksom på at 
vi i dette nummer vedlegger giro
blankett til innbetaling av med
lemskontingent, eller om andre 
ønsker å bli medleg av Skjernøy 
Historielag. --------
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SMÅNYTT 
Årsmøtet i , Skjernøy Historielag 
ble holdt på Grendehuset torsdag 
22. febr. Ca . 20 personer va r 
møtt fram. 
Årsmeldingen, som ble lest av 
dirigent og formann Rita D. Sol
vang (vil bli gjengitt her i avi
s en), vitnet om god aktivitet . 
For å nevne noe, så arbeide~ det 
med å registrere kompass roser 
som er hugd inn i fjellene rundt 
forbi, signalstasjonen på Grotte
varden, register ove r gamle navn 
på Skje r nøy, Skjernøyfolk i "pri
sonen" 180 '( - 14, intervju med 
Skjemøyfolk fra siste krig , 
bildeutstilling på Dyr sta d s kole
hus en dag i juni og en dag i 
juli . Det ble også bestemt a t 
Merkesteinen på Dyrsta d skal for
søkes g jenreist på dugnad lørdag 
21, april kl. 10 . 00. Videre en 
g jennomgåelse av de gamle hu s 
tomtene på Rosnes, s amt r ester 
etter en "kjune" og en badstu 
l ørdag 5 . ma i kl. 15 . 00 . 
Tor bor g Anens en l este sin egen 
historie om "fanter før i tiden" 
og om "korndyrking i gamle dage r ". 
Til slutt ble det vist en vi deo 
som ha r vært sendt på NRK om 
jektefarten mellom Sørlandet og 
Danmark. 
Styret ble som tidligere, med 
Rita som formann, videre Svein 
Berge, Kjell Erik Grøsfjell, 
Inger Lise Anensen og Hilde 
Hersta d. ---------
Det er f aktisk blitt et fisker
miljø på Skjemøy i g jen de siste 
årene. Et lO-talls unge gutter 
driver fiSke, vesentlig med skøy
ter el ler større f a rtøyer. Og 
da er det hovedsakelig reketral
ing eller garnfiske de driver 
med. Småfiske fra motorbåt blir 
det mindre med. etterhvert. Her 
er det mest hobbyfiskere/pensjo
nister som har overta tt. 
Skjernøyfolk er ogs å godt rep
resentert i fiskerorganisa sjonene . 
De hadde nettopp årsmøte i Man
dal Fiskerlag og da kom hele 6 

FRA. ØYA 
Skjernøy-gutter inn i forskjel
lige styresverv - og da ' med Jan 
Atle Abrahamsen, V~lvik som for
mann. Vi ønsker dem god fiskelyk-
ke. -----------
9. april i år er det 50 år siden 
krigen begynte i Norge, og tys
kerne inntok landet vårt. vi vil 
prøve i Skjernøyposten fremover 
å se litt tilbake til den tiden. 
Vi håper også a t noen av leserne 
vil skrive litt fra krigens tid. 
Dere har sikkert noen spesielle 
minner som mange unge i dag ikke 
har anelse om. Så kjære leser, 
finn fram pennen og sett i gang. -
Vi gratulerer Arnt otto Ånensen, 
Dyrstad og Lillian Toft, Mandal 
som forlovet seg før jul. ---~ --

Likeledes gratulerer vi Marianne 
Gabrielsen, Farestad og Kjetil 
Aasen, Greipstad som forlovet 
seg ved nyttårstider. -------
Det var barnedåp på kapellet 2. 
juledag . For el dr e Venke og Geir 
Vågsvoll. Barnets navn, Therese 
Veronica. --------
Og endelig vil vi gratulere 
Sigurd og Karin Syrstad med ei 
jente den 21/ 1. --------

Det har vært en rekke runde år 
i den eldre ga rde siden sist. 
Først ute va r Anny Berge som 
fylte 80 år den 2/ 1. , ---
Jenny Abrahamsen, Valvik fylte 
75 år den 3/ 1. Hun s amlet hele 
sin store familie til feiring av 
dagen på Ros f jor d i Lyngdal. --
Videre fyl te He l ga Jenssen, Fare
stad 85 år den 14/ 1. - ------
Gunnar Pedersen, som vi hadde en 
prat med om 9. apri l 194o, fylte 
90 år den 10/2. En behøver ikke 
å grue seg til å bli gammel, hvi 
en kan holde seg så sprek, fy
sisk og mentalt, som han gjør. 
Vi gratulerer dem, litt på etter 
skudd, hjerteligst alle fire. 

---------------
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ytt er er påbegynt oppforbi 
:-~~stranda . Det er Odd Abra-

- -e o St einar Pedersen som 
-=: = tt lov t il å bygge. Odd 

t i mange år, om og om 
en ene gangen etter den 

men bare avslag . Helt til 
s t , da fikk han det en-

~:~- . orden . Så det lønner seG 
å E;i opp. Kans k je en pårnin

=:-e t il a l le dem s om h ar fått 
- ~~6 på bygge hus her ute.---

er geneset bygbes det hytt 
J e t er datter til Esther 

~e s en ( f . Berge) som bygger 
5 • sør for det gamle hov

:-7&.,e t der.-----

-=-~ . vinter nar skøyteløperne 
.:._ =:.. _ are stad vært i ak s j on. Til 

f or a t de har måtte rei s e 
:~- , l angt avs ted for å få i s-
~S~~ g , har de likevel hevde t 

~=- bodt . Bl.a. ble Ingrid og 
- eidar Jen s sen kretsmestre 

kl ass e . (14 og 12 år'r~p å'-~ 
i Stavanger.-------

- ner om a t menighet s festen 
~r sndag 18. mars kl. 16.00. 

nsker alle, store og s må 
_- rteli g velkommen.------

an også minne om Ungdomsfor
c - gens årli ge utlodning. Den 
~_-r l rdag 24. m~rs kl. 17.00. 

gsa der er alle velkomne. Det 
~_ . r bevertning, og der kan du 
~~effe venner og kjente og få en 
_-..;be l i g prat over en god kopp 
~~ffe og ditto runds tykker. Ug 

å ~ar du sjangse til å få noen 
==..-- a l le de fine gevins tene med 
- ti h j em. Vel møtt~---------

Det har vært en merkelig vinter. 
Vel var det mildt i fjor, men det
te slår alle rekorder. Februar 

·har visstnok vært den mildeste 
registrert, noensinne. DAt er som 
en føler seg snytt for en årstid 
og de minste barna har knapt sett 
snø annet enn på TV, da dette er 
den 3. milde vinteren på rad. 
r'1en det er ikke bare aV det gode. 
Lavtrykkene har gitt oss sørlig 
kuling og sjø, nesten hver dag 
siden nyttår. Det har v~rt håp
løst for fiskerne, og 14 dager i 
febr. var det nesten uråd å "løy
se båt." General-uværene har vi 
blitt spart for i vårt distrikt. 
2 har gått sør for oss og gjort 
veldige skader over England og 
Kontinentet. De har også i sannhet 
fått titt følt det på Vestlandet, 
med storm etter storm. Men vi har 
fått vår del i nedbør, regn nes
ten hver eneste dag. Og solskinns
timene har vært lette å telle. 
Kanskje 2, hva e~ kan kalle sol
skinnsdager de 2 første månder. 
Og så althøyvannet • .Q.§! må VæTe 
rekord. Om ikke i ekstrem høyde, 
så i hvertfall i antall ganger. 
Ja, det har vært mer eller mindre 
konstant høyt siden nyttår. Natt 
til den 27/2 manglet det bare 20 
cm. på hin 'minneverdige oktober
dag i 1987. Også denne gang flom
met vannet inn i mange kjellere 
og over nesten alle brygger. 
Så dette er nok prisen en må be
t a le for en mild vinter. Men nå 
er vi inne i mars og våren nærmer 
seg, også etter kalenderen. 
Krokus, snøklokker og blåveis har 
blomstret lenge og vil snart bli 
avløst av tulipaner, løvetann og 
alperoser.-- Vi sier takk for oss 
og ønsker vel m0tt i slutten av 
mai-----------

Til slutt t a r vi med Historielagets årsberetning. Selv 
o den blir litt lang, egner den se g best i sammenhengo 
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SKJERNØV HISTOREIELAG ARSBERETNING 

Per aspera ad astra (latin) Gjenom motgang til seier. 

Under denne pretensiøse tittel har jeg valgt å innlede lagets første års
beretning. 

Siden dag D - den 20 oktober 1988 har leget hatt et interimistisk styre, 
bestående av : 

Leder Rita Solvang, Inger Lise Anensen, K~ell Erik Grøsfjeld, Hilde Herstad, 

Svein Berge og revisor Terje Jørgensen. 
Varamenn: Karl Kristiansen, Evert 

Medl emata 11 et ute og hjelTJlle. 

Aktiviteten har vert tilfredstillende, omstendighetene tatt i betrektning. 

Og kan som s~danne fottløpende oppsumeres som følger. 
Fire medlemsmøter, to styremøter, to kåserier, fire ekskursjoner, en dugnad, 

en Olsok tilstelning med oppføring av sketsjen "Da oldemor var skolepike". 

Av p~begynte prosjekter nevnes følgende. Dyrestad gamle skole, hus på øya, 
oversettelse av de gamle - gård~p["tlt;tok~~i~r, stedsnavn på Skjernøyil; --

intervju med eldre som har bodd p~ øya i en menneskealder, Skjernøyfolk i Priso_ 

kapellet i Kirkevika, signalstasjonen på Grottevarden. 

Det var hva som var på gang i laget inneværende år, men nye prosjekter venter. 

De her oppsumerte prosjekter Yil få en fylddigere omtale lengre ute i års
beretningen. 

Laget har også hatt en del korenspondangse i den tiden det har eksistert. 

Av de utsendte brev vil vi her bare ta med de vesentligste. 

Hvor av er brev til Skogsøy vel angående overtakelse av gamle pulter til 

skolemuseet. Avstedkom et hyggelig å imøtekommende svar. 
I sin tur ble Skjernøy Ungdomsforening forespurt on å få overta to gamle 

parafinlamper som blir oppbevart på kapellet. Svaret må betegnes som neofobisk. 
Kort sakt meget negativt. 

Kysthistorikern Hartvig Dennevik ble tilskrevet for over et hal vt ~r siden, 

men fremdeles venter vi på svar.Vi ba ham vurdere muligheten for l komme å 

gi et kåseri om fiskeplasser på Sørlsndskysten. 

Agder Historielsg vI sekre\er Berit Eide ble tilskrevet med fores".rsel om 

forslag til fåredragsholdere og eventuelle kursholdere til åre lemsmøter . 

Her foreligger et greit og informativt brev som svar på våre S~lN::11tA· l 

Videre takkebrv til kulturstyret i kommunen for den pos iti e . 

vår søknad om tilskudd til strøm på skolemuseet . 
ing t il 



- Il -

I tilleg en del annen korenspondangse angAende skolemuseet og den bruk vi 

har planer om A gjøre av dette. 

Det har ogsA i Aret som er gAtt avstedkommet en del artikler i det utmerkede 

tidskriftet Skjernøyposten. Disse har pr~mært hvert myntet på vAre utenbys boende" 

medlemmer, for at de skal kunne ha en viss informasjon om hva som foregår i 

lagets regi. Og siat men ikke minst, et ledd i markedsføringen av laget 

over for de lesere av "Skjernøyposten" som fremdeles mAtte se pA laget med 

en smule apo~i (skepsis) 

SA tilbake til det esensielle, nemelig en nærmere presentasjon av de enkelte 

prosjekter, og hvem gjør hva. 

Men først må det nevnes at det er avholdtt~o meget tilfredstillende og 

svært givende kAserier. Nemlig "Prisonfanger fra Agder" ved Berit Efde Jonsen. 

Hvor hun tok forseg det store antall sørlendinger som havnet i Engelsk 

fangenskap under Napoleonskrigen 1807 til 14. 

Den neste var Tor Rognmo, med sitt kåseri "Fra vrakjakt i arkiv til havbunn". 

Dette gikk aldeles utmerket, og falt i smak hoss alle de tilstedeværende. 

Forøvrig omtalt i "Skjernøyposten". 

Flaggskipet SKOLEMUSEET hsr hitil vert vårt tymgste og mest ambisiøse oppgave. 

Det er nu kommet i god sig. Det vil si vi har allerede fått inn en hengde 

gaver, og vil i den hen sende nytte anledningen til å takke så vel offentlige 

som private donerere,~ i ville ikke ha k~ommet særlig langt uten "deres 

bis tand. Men mue gjenstår ennu ugjort, så vi oppfordrer alle som måtte ha 

noe av e ldre årgang, og som er skolerealitert, å skjenke dette til museet. 

Det har også vært gjennomført en dugnad, da i form av maling, vasking, 
opprydning inne og ute samt snekring av nytt brønnlokk m.m. 

Mu i høst skjedde det store ting . Vi fikk lagt frem strøm til skolen. 

Dette var et pros jekt kalkulert til gode 40 000,-, noe som langt oversteg 

våre likvide evner. Takket være et av våre medlemmers use1viske innsats, 

og at han har fått hjelp av sine koleger, er strømlinjen i dag en realitet. 

En varm takk til Reidar Jenssen og hans kumpaner. 

GARDSPROOTOKOLLER.Som de aller fleste kjenner til har hver går på øya sin 

gårdsprottokoll. De er håndskrevne, og således noe vanskelig tilgjengelig 

for fortri nsvis de yngre siekter. Nu har i midlertid Liv Brith Jenssen 

tatt på seg oppgaven med å skrive disse av på maskin. Dette vil gjøre stoffet 

mere tilgjengelig for alle og en hvær.Det skjuler seg mye interesant lokal 

his torie i dis se gamle fortegnelser over gtenser og rettigheter til båtplasser, 

gar t og og tanghenting og hva nu det måtte være. 

HUS p , vern eier, hvem har eiet, hvem bor og hvem har bodd. Dette er et 

anne som LIv Brith arbeider med. Tanken er her å lage en fortegnelse 

over or . hvem hus og likeledes hvem som har bodd der. Om mulig 
hvor se er 01. 
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FORTIDSMINNER PA ØYA, Inger Lise Anensen har lagt ned mye tid og arbeide i A 
registrere og plotte inn alle fortidsminner i form av gravhauger og liknende. 

Hun har fortrinsvis konsentrert seg om gravhauger fra fo1keva~dreingtiden, 
som hun har plottet inn på kart over Skjernøy. 

Når man ser på det store antallet forminner som er registrert pA denne 

måten,vitner det om en relativt stor befolkning allerede på 600 tallet. 

Eller en stor aktivitet langs vår del av kysten. 

Skull~snoen kjenne til noe som kunne være av interesse, kan vedkommende ta kontakt 
med Inger LIse eller Rita. 
INTERVJU MED ELDRE, hvem som har gjort hva med hensyn til dette prosjektet 
kjenner jeg i skrivende stund ikke helt nøyaktig. Men en hel del er allerede 
gjennomført, og mere skal det bli. Vi går ut med tape recorder og notisblokk 

og ber de vi intervjuer om å fortelle løst og fast fra sitt l i v på øya. 

Her har alt interesse. De som hitil er intervjuet er Ge rman Gabrielsen, 

Marta Berge, Cl ara Bjor Skjernøysund, Edi th Gunders en , og flere står 
som s a kt for tur i d en nærmeste fremtid. 

KAPELLET I KIRKEVIKA, som våre lesere nok allerede vet så er kapellet i 

Kirkevika lokalisert. Det befinner seg på NW siåen av Kapittelheia. 

Denne heia har nok .en gang hett Kapellheia, men blitt forvånsket til Kapittel 

heia. Laget sente høsten 89 et brev til fylkeskonservatoren med foresp~rsel 
om faglig bi stand t i l videre før ing av dette prosj ekte t , men så langt 
har vi ingen respons hatt. 

GROnEVARDE~, signal stasjonen som en gang 'i krigensår lå her oppe er et 

meget interessatt prosjekt for den som måtte ha tid og interesse til å gjøre n = 
ut av dette. 

For å annspore litt på denne vil jeg her nevne en episode fra sist sommer. 

Nermest ved en tilfeldighet kom undertegnede i kontakt med en kysthistoriker 

som var ferd med å samle inn informasjon om de gamle virldrose (kompsser), 

som mange steder er hugget inn i fjellet på de steder som losene hadde sine 

utkikksplasser i gamle dager. Jeg fortalte vedkommende om den vi ndrosen som er 
hugget på toppen sv Grottevarden , og han ble svært interessert. 

resultatet ble at vedkommende kom her ned og tok angje1dene vindreose 

øyensyn. Ved hjelp av instrumenter og tabeller var det en smal sak A 
konstantere at denne virkelig er fra 1807. Og ikke bare det, men her kommer 

en liten sensasjon ,den er ennu til hugget rettvisende. Det vil si det er sko le 

folk som har hugget den. De har nemlig kjent til ~en lokale deviasjon (mis sv's 

og tatt hensyn til denne . Det er dette som ks11es rettvisende. 

Når man så kjenner dagens ~viasjon, er det en enkel sak å foreta de nødvendi e 

beregninger for å fastslå alderen på vindrosen.nDet er pr dags dato kun 

kjent en liknende vindros~ i hele Norge, så Skjernøy har fått en atraks jon 
mere. 

e 
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- 13 

SkJiRf«Ilf61k ]j PRISON, under krigen med england 1807 - 14 ble en masse Normenn tatt 

til fange av englenderne. De aller fleste av ~isse havnet i den såkalte prison. 

Vi husker nok all deiktet om Terje Viken. Så 18ngt undertegnede kjenner ~i1 var det ingen 

fanger fra Skjernøya, men dette finner jeg lite sansynelig. Vi har undersøkt lit omkring 

dette. Fore øpig er det bare mannskapslistene fra E'Pri ns Chri st i an Fredri k" VI Har 

t unde r søkt. Uten særlig hell. Vi har brakt på det rene at det var 106 mann ombord 

som var hje e ørende pA strekningen Kristi ansand Mandal, da kkipet ble kapret 
s laget ved Jyl a dS5&ddåe. Ut i fra denne mannskapslisten kan vi t~eRke den 

kunkl usjon at det u er et godt kann ha hvert Skjernøyfolk ombord. 
En annen ti g er at de " de dager ikke var så møye med stedsnavn hvor folk hørte 
hj e" S 11e oe av vAre lesere ha formening om at de kansje har en olderfar 

e lle 

jeg 

ATEOS 

ed å 

u 

tip ti P sådan som kansj e var fange i England under denneekreigen, vil 

esa nemeli g for tips. ~lt er av interesse. 

PA !KJERN0TA, er vått hitil nyeste prosjekt. I sin tid startet Rita 

e9is r ere og plot te inn lokale navn på kartet. Det er denne oppgaven vi 

s er å ful føre. Efter at fem av styrets medlemmer sist sommer var på et seminar 

i e i a gder Hi storielag, med tittelen "Stedsnavn", fikk vi en del informasjon 

s gjorde at vi bestemte oss for å ta opp dette temaet på nytt. Vi er ikke i tvil 

at det skal la seg gjøre å registrere tusen lokale navn på øya. 

Dette ut i fra den begreud~_l ~e ~ de aml ~ fakttsL hadde JJ9.Yn på hvær el1este 
tue og sten. De brukte navnene som "adresse" på de åRer og jordlappene de hadde spredt 

ruodt på gården. Efter utskiftingen ble det ikke lengre samme behov for de 
gamle navne e 0gS esiel 

komer s"e 

våre dager når nesten ingen lengre nytter sine eindommer 

ed å for svinne for godt. 
ur fatti gere, og vi ønsker derfor å bevare navnene 

de navnefortegnelsene som ble utført av skolebarn 
e eårene, og det var mange navn vi ikke kjente til 

fra "d "gere. er re er jelp til å lokali see de enkelte stedene. 

EKSKURSJONER; Blant de mange a ti iteter, er ogsA fire ekskursjoner. Den fø~ste 

ble lagt til vår gamle erverdige skole. Her hygget deltakerne seg med mat og kaffe, 

mens praten gikk om den gamle skolen og de episoder som der hadde funnet sted. 

Neste mål var Kirkavika og jakten på et eventuelt kapell. Også her var det lagt inn 

en kaffepause, noe de aller fleste vet å sette stor pris på. Ekskursjonen var 

fra et historisk synspungt meget vellykket, i og med at vi fant et uomtvistelig 

bevis på at tradisjonen talte sant. Det har virkelig stott en bygning, formodentlig 

et kapel vest i Skjernøysund. 

Denne turen gav ogsA rom for en tur til , Grønnvi ksbakken for å i akta en gravrøys 

fra folkeva ndringstiden. 

Dernest sto Høgevarden og de omkringliggende fortidsminner for tur til å bli 
besøkt av historielaget og dets medlemmer. Her var Karl Kristiansen vår utmerkede 
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guide, og sørget som sådan for at turen på alle måter ble meget vellykket. 

De sprekeste gav seg på tur ut i Rosnes skauen og yter Noteviga, for her A se nermere 

på gravrøyser. Som gammel "Farestadgud" viste jeg ikke at det fantes så mange 
... ~. 

forminner i dette området. 

Den hitil siste turen, som forøvrig nylig var behørlig omtalt i "Skjernøyposten", 

gikk til Valvikstranda, Slotsborg og "Navnesteinen". Her var det Alf Pedersen som 

fungerte som guide. Det han ikke viste om hermetikkfabrikk og båtbyggeri samt 

grubedrift i Valvikstranda, en vel nesten ikke vært å vite. 

SA VIL VI ØNSKE ALLE VARE MEDLEMMERVEL MØTT TIL ET NYTT AR I HISTORIELAGET: 
Skulle det være andre som fatter interesse for våre møter og våre prosjekter, 

så er de hjertelig velkomne. Det er den beste måte å ta vare på den kultur arv og 
de tradisjoner vi har fått fra våre forfedre og ikke å forglemme mødre. Det er 

vel ,ingen som i sterkere grad har vært tradisjonsbærere eller nettop kvinnene. 

Et lokalt historielag har som primæroppgave å ta vare på nettop den kulturarv og 

de tradisjoner som det enkelte individ "føler" med de røtter som knytter det til for

tiden. Vi lever des verre i en historieløst samfun i dag, dette er noe vi som historisk 

beviste mennesker har erfart mere en en gang. Uten en fortid, ingen fremtid. 

For bare gjennom kjenskap til fortiden er vi i stand til å forutsi eller forme 
noe ai vår fremtid. Historien har _en slem uvane til å gjenta seg, dog, om en ikke 
nettop bokstavelig. 

Skulle noen av våre lesere fatte interesse for dettetema, lokalhistorie, en 

større sammenheng, fylkesbasis, vil vi i styret være behjelpelige med informasjon 

om Agder Historielag og hva det står for. 

Til sist vil vi utbringe for SKJERNØV HISTORIELAG og dets forkvinne, et tre ganger 
, 

tre V I Y ANT (latin - betyr DE LEVE) !!! 

S.ø . Berge 

Sekreter. 


