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1991 • 23. ARG. VINTER 
TANKER PÅ NYÅRET 1991. 

Først et forsinket Godt nyttår til alle Skjemøypostens lesere. 
Aret 1991 ser ikke så veldig lyst ut, med rekordhøy arbeidsledig
het i vårt land, noe som medfører nød og fortvilelse. Stadige aver
terte tvangsauksjoner på hus og eiendommer. Mange konkurser. 
Vi opplever ran, svindel og tyverier både her og der. Slik er da
gens Norge. Vår kjære kong Olav døde i januar. Vi har fått ny konge 
og dronning og lyspunktene er likevel mange. 
For 25 Ar siden var Norge inne i en god periode, med lite arbeids
ledighet. Det var arbeid over alt og særlig i verkstedindustrien. 
Den gang hadde en også begynt leting etter olje i Nordsjøen, og 
akkura~' denne industrien har gitt arbeid til mange Skjernøyfolk, 
også i dag. Sjøfolk er det heller lite av, mens fiskertallet har 
holdt seg jevnt de siste årene. 
Skjemøyfolk har også kjent arbeidsledigheten på seg, men akkurat 
nå er det ikke så mange Skjernøyfolk som går ledige. Vi må vel si 
livet her ute går sin vante gang. 
Våren' står for døren og snart begynner alle slags gjøremål. Oppryd-
4ing i hus og hage, planting og såing, maling og båtpuss. Dette må 
jo være noe å se fram til. 
Og snart farter en mellom holmer og skjær med en blekesluk etter 
sjekta, eller en har en eller to krabbeteiner å i trefke og som en 
må fiske "agn tiL Eller en bare tøffer litt omkring og bare nyter 
tilværelsen. '.; 
Skjernøy og skjærgården her omkring er en fredelig plett, og vi er 
glade over ~ være bosatt her. 
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SKJERN0Y HISTORIELAG SKRIVER: 

Det skjer saker og ting i positiv 
retning for Skjemøy i disse da
ger, får vi da håpe. Fylkets .og 
kommunens myndigheter har fore
slått at vi selv skal være med 
å planlegge Skjernøy slik vi øns
ker at den skal være i fremtiden. 
Men før DEN forespørselen kom 
på trappene ble ledere av Skjer
nøy Vel, Grunneierlaget og Histo
rielaget forespurt av Mandal 
kommune om de var interessert i 
å delta i et Kulturlandskapspro
sjekt med miljøvernleder Henrik 
Lund i spissen. Det vil si at vi 
nå skal ta bedre vare på øyas 
landskap og bebyggelse. 
Vi syntes alt dette var positivt, 
så lenge det ikke var snakk om 
båndlegging av noen art. Og det 
fikk vi et klart nei om, at det 
ikke var. Det er helt opp til 
øyas folk hva vi vil ta vare på 
i dette kulturlandskapsprosjektet. 
Kr. 200.000.- er foreløpig be
vilget til prosjektet. 
I første rekke er det friområd
_ne Rosnes / Far.es:tad som skal. rus
tesopp. Her står det mye for
fart kulturhistorie, så som som
merflorene på Rosnes, boplassen 
nær Skiftensvika og sjøbua i 
Båtevika. Det pengene vil bli 

" brukt til i første omgang er føl
gende: Tak på sjøbua i Båtevika, 
legge forholdenee bedre til rette 
i stien rundt Ystevågen, med 
trapper og gangbroer pent i te
renget, slik at flere kan gå den 
fine turen det er Ystevågen 
rundt. Det vil også bli gjort 
arkeologiske arbeide med ~oplas
sen ved Skiftensvika, slik at vi 
kan få et bedre inntrykk og for
ståelse for stedet. Er det fort
satt penger igjen, vil en av 
florene i Rosnes bli restaurert. 
Arbeidet vil bli utført av arb
eidsledige som er sysselsatt av 
Arbeidsformidlingen. 
Men 'vi trenger også din hjelp. 
Har du bilder av sjøbua i Båte
vika eller florene~ , på Rosnes fri-

I 

område vil vi gjerne låne dem 
for avfotografering. Det er også 
et stort ønske fra arkeologen, 
Har du funnet pilspisser, økser 
0.1. her på Skjemøy, er hun in
teressert i å se disse gjenstan
dene, og hvor du fant dem. Så ta 
kontakt med undertegnede, og jeg 
vil formidle det videre . 
Dette var en orientering om kul
turlandåkapsprosjektet så langt, 
men det er flere planer på gang 
som vi vil komme til bake t i l ved 
en senere anledning. 
Skjemøy Historiel ag s kal ha års
møte torsdag den 21 . ma rs kl . 
19.00 på Dyrstad s kolemus eum . 
Vi vil få besøk av Øyfred Valvik 
som vil fortel l e om Skj ernøy -
folk under k rigen 1807 - 14 . Men 
blir det snøvær må vi ty t il 
kvisten på Grendehuset . 
Som du ser ligger det postgiro
seddel for Hi s t oriel agets med
lemmer vedlagt i Skjernøyposten 
i dette nr . Kontingenten er den 
samme, kr. ) 0.- pr. person, om_ 
du er aktlT eller passiT medlem. 
Årsberetningen fo r laget vil kom
me i neste nr. av Skj ernøyposten. 
Takk ' til dere som støtter oss i 
arbeidet for å t a vare på vår 
kjære Skjernøys his to rie. Jeg 
oppfordrer dere t i l å skrive ned 
din historie, lang eller kort. 
Alt har interesse . 

Mange hi l sener fra 

Rita Dyrstad Solvang. 

Vi minner om Ungdomsforeningens 
årlige utlodning som blir lørdag 
2). mars kl. 17.00. 
Komiteen som arbeider med dette, 
håper på stor oppslutning. De er 
også takknemmelige for ~ som 
måtte ha en gave å gi. Benytt an
ledningen til å treffe venner og 
kjente og slå aven prat over en 
god kopp kaffe, med noe attåt. 
Vel møtt. ~---------

'. ,:, ~ 
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Redaktør: Sigurd Aalvik 
Tlf. 043-68611 

I redaksjonen: Håkon Karlsen, 
Geo·rg Walvick og Norvald 
Jenssen. / 
Adr. : Skjemøy, 4500 Mandal. 
Postgirokonto: 0802 5425368 
Kontakt i USA: 
ffs . Elinor Kristiansen, 
53 - 58 st., 

Brooklyn N.Y. 11220. 
pr. år kr. 35·-

En fin vinter er snart forbi, 
og det nye året har gitt oss 
mange fine dager på sjøen. 
Reketrålerne på Revet har i peri
oder fått storfangster, men 
det har vært store kvotebegrens
ninger, med 1600 kg. på en to
mannsbåt og 2600 på en 3-manns
båt i uka. Og det har hendt at 
kvoten er fisket opp på et par 
dager, så da er fiet bare å leg
ge seg til brygga for resten av 
uka. Rekeprisene har gått kraf
tig nedover i det siste, mens . 
oljeprisene har steget kolossalt, 
så det er blitt mye vanskeligere 
å drive lønnsomt, med det store 
oljeforbruket det er å tråle 
reker. . 
Fiskie med garn etter sei, lyr 
og torsk har ikke gitt de helt 
store fangster, fra 100 til 200 

kg. om dagen. Men garnmengden 
har øket noe veldig og med fra 
60 til 100 garn pr. båt blir det 
ikke mer enn et par fisk på gar
net i gjennomsnitt • . Hvis en hadde' 
fisket med så mange garn pr. båt 
for bare noen lO-år siden, ville 
en vel nesten ikke klart å føre 
fangsten i land. Den gang kunne 
en få like mye fisk på 15-20 garn. 
Ellers er det nå en stille peri
ode. Det er ikke så mye annet 
fiske som foregår nå. Vi møtes 
igjen når maisommeren nærmer seg. 

I 

-----------
Ungdomsforeningen (fra s. 4) 

putene og nye gardiner. Nye duk-
. er er også innkjøpt. Og så har Hel
selaget gitt 40 nye dype tallerk
ner til kapellet. 
Natten til 7. nov. var det inn
brudd i kapellet. Et vindu i skju
let var fjernet uten å være knust. 

J De "ubudne gjestene" hadde åpnet 
skuffer og skap over alt, brutt 
opp låsene til skapet der alter-

-s'Øl ve t-. 1 f-gge-r:"""'" M-en"'-'il'lgen-tt -ng. -var 
~ fjernet eller ødelagt, så langt 

vi kan se. 
Vil ~ til slutt ønske et godt år 
i Herrens tjeneste. 
Styret i U.F.: Formann Roald Sy
vertsen. V.form. Eilif Christen
sen. Kass.Aslaug Karlsen. St yre
medl. Ashild Aalvik og Henry Ab
rahamsen. Første varam. Olav Aal
vik. 
styret i U.G ~ : Elin Dyrstad,Bjørg 
Sylvi Greipsland, Tom Inge Dyr
stad og Sigurd Aalvik. • 
styret i Y.A.: Henning Jenssen, 
Kristian Anensen, "Liv Brit Jens
sen og Lillian Dyrstad. 
I et styremøte mellom U.F. og U.G. 
ble flere saker diskute;t og en 
vil forsøke å danne egne bønne
grupper her ute. 
Vi minner samtidig om møteserien 
med Egil Tonstad 6. til 8 ~ mars, 
rekefesten 15. mars og utlodnin
gen den 23. mars. 

xxxxxxxxxxxxxx 
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UNGDOMSFOREN~~GEN. 

Årsmøtet ble- holdt onsdag 5. des. 
1990. Årsmeldingen, lest av for
mannen Eilif Christensen, kunne 
berette følgende: Det har vært 
45 samvær som fordeler seg slik; 
vanlige onsdagsmøter og temamø
ter 19, bønn- og vitnernøter 4, 
2 møteuker, en vinter og en høst, 
et sangmøte med Flekkerøyguttene, 
en bibelhelg, bare lørdag, med 
2 samvær. Det har vært 3 utlod
ninger, en tur, 2 dugnader og 12 
styremøter, hvor 1. varam. har 
møtt fast. Synge julen inn var 
godt besøkt. Julefesten ser ut 
til å fUngere greit i den form 
den har, med alvor og skjemt. 
Taler var Egil 1onstad. Koret 
vårt sang og dessuten medvirket 
Øystein Berge med trompetsolo. 
(OBS. julen 1989). Ved vanlige 
onsdagsmøter og bønn- og vitne
rnøter er ikke flokken så stor, 
men vi føler likevel at dette 
er viktige møter. 
Har begynt med et opplegg som he
ter ttBygg opp". En onsdag i mån
den har vi møte med et tema som 
taleren bruker noe tid på. Etter
på blir det enkel bevertning med 
samtale og spørsmål over det som 
er lagt fram. Opplegget er stort 
sett som kveldsbibelskolen, bare 
at det er nytt tema hver gang. 
vi opplever det som positivt og 
oppbyggende når vi kan sitte og 
samtale og stille spørsmål. 
Hadde også en bibelhelg en lør
dag i sept.Et samvær kl. 10.00 
på formiddagen, og et samvær kl. 
17.00. Dette var ment som en 
start på semesteret, men oppslut
ningen var liten. Kanskje var 
dette for nytt og for tidlig på 
høsten. 
Møteukene vår og høst med Magne 
Kjetså opplever vi som gode og 
styrkende. Selv om vi ikke ser 
synlige resultater har vi lov 
til å tro at Herrens ord ikke 
vender tomt tilbake. 
Fester og kosekvelder er jevnt 
over godt besøkt. Da er det også 
en fin flokk ungdqm som møter 
opp., En kakeutlodrtirig.i april 

og den store kakeutlodningen i 
kapellhagen 15~ juni har satt 
oss i stand til å betale det som 
står i rest på stolerte, kr. 7500. 
Dette beløpet er holdt igjen et
ter avtale med leverandøren da 
det var reklamasjon på noen av 
stolene. Dette er nå ordnet. I 
mellomtiden er firmaet gått kon
kurs, men de resterende kr. 7500 
vil bli betalt når konkursboet 
er ordnet opp. Det står da oa. 
kr. 2500 på stolkontoen når alt 
er betalt. 
Ungdomsforeningens store utlod
ning i mars, som er foreningens 
hovedinntekt gav godt resultat. 
En takk til denne komiteen og 
til stolkomiteen for alt arbeide 
dere har lagt ned. Det har vært 
to dugnader i mai der følgende 
arbeid er utført; Rydding uten-
for og vasking inne

l 
rensing av 

tepper og maling. P anting av 
hekk (oa. 60 planter) der granene 
er fjernet. Dette arbeidet ble 
utført av Reidar og Erling Jens
sen vederlagsfritt mot at de fikk 
granene og ryddet etter seg. 
Båtturen gikk, sist sommer til 
Landøy, hvor vi ble godt mottatt. 
Tidspunktet, kl. 11.30 var kanskje 
ikke så bra, da mange først kom 
på ettermiddagen. Året før hadde 
vi samme tidspunkt til Hilløy og 
det fungerte fint. FiSketuren 
ble avlyst p.g.a. dårlig -vær. 
Kretsens årsmøte var på Byremo, 
hvor J utsendinger møtte for U.F. 
Det har også vært utsendinger til 
ledermøter i Vigmostad og tre 
ledermøter pA Agderstrand. 
Av nyanskaffelser må vel nevnes 
stolene som kom på plass like før 
jul i 1989, og det ble veldig 
fint. Et stort løft for foreningen 
Ønsker å sende en takk til alle 
som har vært med å støt~e med gav
er. Fikk også mange gaver fra dem 
som har hytter på øya og utflyt....' .' , 
tede Skjernøyfolk. 
Rommet på loftet (bak galleriet) 
er også pusset opp. Nytt teppe 
på gulvet, nye trekk på benke-

. til s. J 



... 5 -

r' 
MARINENS VAKTSTASJON PÅ HØGEVARDEN. 

gammel tid (Napoleons-krig
e hadde forsvaret stasjonert 

en vaktstyrke på Skjernøya for 
åraportere fiendlig virksomhet 

angs kysten. De holdt til på 
rottevarden, og det hevdes også 

at det finnes steinvarder etter 
en s l ik vaktstyrke fra tidligere 
ider ved "Midt i skog" inne på 

øya . 
I 1898 bygde marinen en vakthyt
te på Høgevarden. Det ble anlagt 

j errevei opp Kjunestien på N. 
Farestad og langs grensen mot Y. 
Farestad og opp til Høgevarden. 
De fikk også utnevnt en vaktstyr-

e av folk som var bosatt på 
Sk jernøya. . 
Vaktstyrken sorterte under mari
nen i Marvika, med nærmeste nabo
s tasjon på Lindesnes og i Hark
mark. Meldinger ble sendt ved at 
det ble heist opp store signal
merker i en mast. Meldingene ble 
satt opp og tatt imot ved hjelp 
av kodebøker. Jeg husker fra min 
barndom at rester av disse rød
malte signalrnerkene ennå lå bak 
utedoen--deroppe - røJ'cramtne-r -= ' 
som det var sydd inn tykk seil
duk mellom. Senere, da telefonen 
kom, ble dette signalsystemet 
overflødig. 
Vaktstasjonen var bemannet under 
hele l. verdenskrig. Den første 
vaktsjefen var Jens Jørgensen, 
N. Farestad og med seg hadde han 
Nikolai Olsen, N. Farestad, August 
Pedersen og Hans Hansen, Y. Fare
stad. Johan Jenssen etterfulgte 
sin far Jens som vaktsjef. Fra 
19.35 ble han avløst av Gennan . 
Gabrielsen. Han hadde stillingen 
til 195.3, da Paul Kristiansen 
overtok. Fra 1988 har Torbjørn 
Berge vært vaktsjef. 
Blandt de som deltok som vakt
mannskaper kan nevnes: Petter 
Farestad, Thorkild Berge og se
nere 'sønnen Sigvald. Arne Jens
sen, Toralf Christensen, Johan 
Kristiansen, Arvid Gabrielsen. 
I fredstid var ikke stas joen 
bemannet, men da ' .2.. 'verdenskrig 
tok til var detigjen ~ folk på 

plass der. German Gabrielsen 
forteller om en tYSk u-~At som 
grunnstøtte ved Odd og ble rap
ortert til Marvika hvor den ble 
Slept inn og internert. 
Tidlig om morgenen 9. april 1940 
fikk de øye på krigsskip som kom 
rett inn fra Nordsjøen med kurs 
mot Skjernøya. De bøyde av og 
styrte østover. Han rapporterte 
over telefonen til Marvika og 
det viste seg senere A være den 
invasjonsstyrken som inntok Kris
tiansand. 
Omsider kom også tyske~e til 
Skjemøya og tok Høgevarden i 
besittelse med en vaktstyrke som 
først bodde på skolehuset. De 
startet en utbygging -av Høgevar
den. En sivil tysker, Steitz, 
skulle lede utbyggingen og han 
innlosjerte seg i "Enandas bunga
low" på N. Farestad. (Grunnet 
dårlig oppførsel ble han senere 
utskrevet som soldat til øst
fronten og kom etter krigen til
bake som turist - med treben). 
En. rekke"norSke -an'l -eggsarbeida-re 
ble sendt ut og innlosjert i hus 
som sto tomme eller leide seg 
inn hos folk. I mitt barndomshjem 
på Y. Farestad brøt de seg sAledes 
inn og tok det i besittelse. 
Det ble anlagt ny vei opp til 
Høgevarden pA N. V.·-sidøn .. av N. 
Farestad og det ble bygd en brak
ke for vaktstyrken på innsiden 
av Høgevarden. Forsvarsstillinger 
med beskyttede adkomstganger ble 
sprengt ut i fjellet rundt top
pen, og en tunnel fra baksiden 
som munnet ut pA toppen ble også 
sprengt ut. Under arbeidet der 
oppe omkom mandalsmannen Tom 
Bentsen i en sprengningsulykke. 
Mot slutten av krigen', da tysk
erne fik utviklet et slags radar
system, ble en stasjon. for forsøk 
på radarovervåking bygd på Ryv
ingen. En vaktstyrke bl~ stasjo
nert der ute og tyskernes inter
esse for Høgevarden avtok vel 
etter hvert. 

til s. 9. 
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LOKALPLANLEGGIN G P Å SKJERNIJY. 

Vi fikk dessverre ikke tatt med 
referat fra allmøtet i Lokalplan
legging for Skjernøy som ble 
holdt den 4. des~ N å har sikkert 
de fleste som dette berører fått 
tilsendt protokoll fra dette mø
tet, så vi skal bare gjengi ho
vexdt!ekkene. 
Det ble tatt standpunkt til stem
merettsalder og hvem som hadde 
stemmerett. Følgende ble vedtat~; 
k Stemmerett i plemu.smøtene 
har alle som er fast bosatt på 
Skjernøy og som er, eller fyl
ler 16 år, i det året det stemT 
meSt 
~ Bier av fast, eiendom på 5 
mål eller over og som ikke er 
fast bosatt på Skjernøy har ~n 
stemme. Dette er uansett antall 
f amiliemedlemmer eller antall 
gårds-og bruksnr. eieren har på 
Skjernøy. 
~ Stemmeretten kan bare brukes 
ved personlig frammøte til ple
numsmø,tene som styret for pro
sjektet ~nnkaller til. , 

styret som ble valgt er som føl
ger, varamedl. iparantes; 
Y. Farestad Jan Harald Syvertsen 
(Jon tore Øien). 
N. Farestad. Terje Jørgensen 

.' (Kari Pedersen). 
Rosnes. Norman Vågsvoll (Håkon 
Karlsen) • 
Valvik. Tor Bjø·rn Hansen (Bjarne 
Christensen). 
Dyrstad. Rita Dyrstad Solvang 

(Torstein Dyrstad). 
Skjernøysund. Evert Knutsen 
(Knut Knutsen). . 
Berge. Reimert Berge (Tønnes 
Berge) • 

Siden har styret valgt Terje 
Jørgensen til leder, Tor Bjørn 
Hansen til nestleder og Jan 
Harald Syvertsen til kass/sek. 

. Det, har senere vært holdt gårds
møter på alle gårdene på øya 
og valg på representanter til 
de forskj ellige tEHilagrupper. 
på allmøte den 5/3-9Iole disse 
valgene godkjent. Alle gårder 
skal ha representanter for are-

al disponering og disse et som 
følger; ~ 
Skjernøysund. Evert Knutsen 
(Knut Knutsen). 
Berge. Esther Samuelsen (Willy . 
Berge) • 
Dyrstad.Sigurd Dyrstad (Torstein 
Dyrstad). 
Valvik • Torvald Abrahamsen 
(Eilif Christensen). 
Hosnes. Håkon Karlsen (Kjellaug 
Jacobsen). 
N. Farestad. Ivar Kristiansen 

(Henning Jenssen). . 
Y. ~arestad. Jon Tore eien 
Sverre Gunnar Syvertsen). 
~tyrets representant er Norman 
Vågsvoll. 
'.til øvrige temagrupper er· valgt; 
Næringsliv/Turis.e. 

Trygve !nensen, Ashild Aalvik, 
Steinar Greipsland, Peder Aust
rud, Anne Lans Syvertsen. 
Styrets representant; Evert Knut
sen. 
Kultur. 
Asmund Woi nje, Sigurd Aa:lvik, Alf 
Pedersen, Svein Berge, Ivar Syr
dahl, Arild Jenssen. 
Styrets representant; Rita Dyr
stad Solvang. 
Helse/sosial. 
Betty Hagen, Randi Ullestad, 
Gerd Hansen, Karin Abrahamsen, 
Tove Laila Jo~ansen, Unni Liseth, 
Kari Pedersen. 
Styrets representant; Reimert 
Berge. 
En kan nå si at det forberedende 

. arbeide er unnagjort, men at det 
er nå det virkelige arbeidet med 
lokalplanleggingen begynner. 
Det er tillyst et møte med rep
resentanter for kommunen ... ons
dag den 13/3. Vi skalkom;e til
bake til dette, og den videre 
utVikling, senere. 
Og så ønsker vi lykke til med 
arbeidet og håper at det må bli 
beste for øya og alle som bor 
her. 

-------
\ 
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OM EN MISJONÆR FRA SKJERN0Y. 
Det er sikkert ikke mange av vå
re lesere som vet at en kvinne 
fra Skjemøya har vært misjonær 
på Madagaskar i 30 år. 
Tomine Berge, født 7/1 1853 på 
Skjernøy, reiste til Madagaskar 
i 1895 og var det til 1925. 
Hun var gift med Bjørn J. Elle 
fra Sogndal i Dalane, ved Eger
sund, som også var misjonær på 
Madagaskar. Hun døde 17/7 1929 
i Sogndal 76 år gammel. 
Bj ørn J. Elle var født 28/5 
1867 i Sogndal og døde 28/8 
1942 i Rekefjord, 75 år gammel. 
Tomine kom fra et hus som lå på 
den andre siden av veien til hu
set til Willy Serge, mellom Sogge-

steinen og veien til Eergeneset. 
Dette huset ble' revet i begyn
nelsen av dette århundre. 
Tomine og Bjørn hadde ingen 
barn, og har ingen familie igjen 
på øya, men hun var litt i slekt 
med dem som bodde i Bergsdalen 
i den tiden. Edith Gundersen, Ber
ge, som jeg har fått noen av 
disse opplysningene fra, kan hus
ke at Tomine var hjemme på ferie 
og at hun da var på kapellet og 
fortalte fra Madagaskar. Sikkert 
en stor opplevelse for henne 
som var barn og ungdom den gang 
en reise til Madagaskar tok 
mange månde r. 

Georg Walvick. 

Her er et skolebilde fra 1933. Navnene er fra venstre: 
Willy Berge, Arne Martin Kristiansen, Rolf Rosnes, Ellen f. ,Chris
tensen, Bodhild f. Gundersen, Hanne Sofie f. Anensen, Kirsten f. 
Karlsen, Sigrund f. Berge, Evelyn f. Andersen, Arian Fredriksen, 
Rolf Walvik, Torleif Christensen og lærer Georg Berge. 
Hvis andre har skolebilder i sort/hvitt liggende tar vi dem gjerne 
med. Men de bør væ,re skarpe og klare for å få god gjengivelse . 

... ---------------------
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GAMLE STEINGJERDER. 

Som det kan sees er det mange 
steingjerder rundt om på øya. 
Kanskje er de mer fremtredende 
og markert på Rosnes enn andre 
steder. - Vi er blitt bedt om 
å skrive litt om disse. 
De er ikke så overvettes gamle, 
som en kanskje skulle tro. På 
Rosnes stammer de fra tiden 
etter utskiftingen i 1924. Før 
den tiden var eiendomsforholdene 
til de forskjellige jordteiger 
nokså kaotiske. De fleste eide 
ett stykke her og ett stykke 
der, spredt over store deler av 
Rosnes. Litt av grunnen til det
te kan nok være at det før var 
en nokså utbredt skikk å gi et 
lite jordstykke i dåps- eller 
faddergave til et barn. Og etter 
som tiden gikk og brukene skif
tet eiere, ble disse teigene 
liggende spredt rundt om. 
I alle fall var forholdene blitt 
så uholdbare at noe måtte gjø
res. Det var da at de ble enige 
om å skifte ut jorden, slik at 
hvertbruk.fikk sin jord samlet 

i tilknytning til der hvor huset 
deres sto. Det var bare daværende 
eier, Jacobine Pedersen, som 
måtte flytte sitt hus helt ut 
til Stølen. Det sto tidligere 
plassert rett bak daværende Ha-
rald Pettersens hus. . 
Gjerdene krevde en mengde stein 
da de var ca. 1 m. høye, og kun
rle være flere hundre meter lange. 
De ble delvis samlet fra omkring
liggend~ røyser, eller sprengt 
ut av fjellet. Noen av eierne 
bygde gjerdene sine selv, andre 
hadde folk til å gjøre det. 
Kristian Marius Nikolaisen og 
noen av hans sønner var eksper
ter på steinarbeide og flere av 
gjerdene er bygget av dem. 
Disse gjerdene er stort sett in
takt den dag i dag, og om de ikke 
kan sammenlignes med imponerende 
byggverk, representerer de like
vel et betydelig arbeide, som 
vitner om våre forfedres slit 
og strev hjemme på gården. 

Bildet som var på en kalender Of viser en St. Hanskveld 
på Farestad i begynnelsen av 80arende. Ved krambubrygga 
ligger redningskrysseren "Olav Ringdal jr." • Bildet er 
desverre for mørkt til å gjennkjenne personer. 
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s. 5 - ·Høgevarden. 
en hersker i vår del av verden nå, så også på Høgevarden hvor 
t asjonen står 'der ubemannet. Boligbrakken som tysken:te bygde 

e solgt til feriebolig. Men marinens vakthytte fra 1898 står ,der 
deles og ser fram til sitt 100-års jubileum. Den tjener bl.a. 

l siktepunkt for merker på fiskeplasser ute på sjøen. Sikter du 
gevardshytta over toppen av Kråka", treffer du østre Kråkeboen ' 

e i sjøen. 
Farestad 19/3 1990. 
Karl Kristiansen. 

'SMÅNYTT FRA ØYA 
_ lketallet på øya har holdt 

eg noenlunne konstant det siste 
'-året . Det siste året har det 

ok gått noe ned og vi regner nå 
ed ca. 285 personer. Det kan 
ok delvis skyldes at mange ung
ommer giftet seg og flyttet fra 

øya i fjor, men også at flere 
ungdommer flytter ut, enten til 
høyere skolegang eller nye job-

er. Og alt dette skyldes nok at 
et er så vanskelig å få etablert 

seg på Skjemøya i ,dag. Nå håper 
vi at d-en nye -lokali>ra»-:1~gging~ 

å bringe resultater,slik at 
flere av de unge som ønsker å 
bygge og bo på øya, skal få an
l edning til det. -------

, Og hvor arbeider så Skjemøyfolk 
i dag? De er nok spredt rundt i 
de forskjelligB yrker. Innen 
handelsstanden er der kanskje 
f lest, ca. 17 stk. Et par mindre 
i kontorarb. av forskjellig slag. 
I industrien ca. 13 og i syke
og omsorgspleien et par mindre. 
Det jobber vel 6 mann i Nordsjø
en og så er det vel 8-10 yrkes
aktive fiskere. Det er også 4 
stk. ansatt i Redningsselskapet 
og kanskje det samme antall sei
ler til sjøss. Noen jobber som 
elektrikkere og vi har også en 
i politietaten. Det er hele 45 
alderspensjonister på øya. De 
har gjort sin Jobb, men ligger 
neppe på latsida av den grunn. 
Den gamle kombina~,j0!len av jord
bruk / og fiske er 'stort sett helt 
slutt. Det er nok ennå en del 

som driver med sauer og noen al
er også opp ungdyr; men SOm hoved
næring er det nok gått over i 
historien. Og bra ,kan vel det 
være. ---------
Vi gratulerer Merete Syrdahl, 
Farestad og Jørn Rune Dal an , 
Mandal som forlovet seg i des
ember. -------
Og likeledes gratulerer vi Kurt 
Kristian Dyrstad og Toril Jaks
land, Kr.sand som giftet seg den 

- -~/I ___ Kurt ~har- tLus __ påJ)-yr~tad, ~. 
men de vil foreløpig bi i Kris
tiansand. -------
Det blir 9 konfirmanter her ute 
i år. Vi skal komme tilbake med 
nærmere presentasjon senere. ---
Badminton rå Grendehuset. 
Idrettskom teen og Skjernøy Vel 
har gått til anskaffelse av 
badmintonracketer, baller og 
nett. Den store hallen på Gren
dehuset er merket opp og klar 
for spill. (Det eneste minuset 
er at takhøyden er noe liten, 
men vi får legge opp spillesti-
len deretter). , 
Dette er en fin og morSom form 
for mosjon, for alle 1 alle ald
re. Finn deg en makker og start 
opp. La 1991 bli det året du kom 
i form. Blir vi noen stykker så 
setter vi opp en turnering til 
våren. 
Ta kontakt med Terje Jørgensen 
(tlf. 68504) eller Tor Bjørn 
Hansen (tlf. 68733). 

Idrettskomiteen. 
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Da ~'år, kjære kongOlay' døde 17. Ingr~ d' Jenssen ser ut tiJ A gå i . 
. januår og Iikeled~sda han ble ' sin aøstetMette i s og sin far ' , 
' begI-"avd" deh': 30. ' bH~det ringt Reidår t sfotspor når det ,gjelder 

, 'med "kii'kekloKkehe' .i', en time' ov- ' skeyter~ Til - tross for el endige 
'-; er,Jiele landet. ' ugS" her på " • treidrigsf9rhold rundt , her; har 
:,,: SkJ ~i'ajy, sO,fu ,hå-r Notges ayd- hun opphldd fine resultater i ", 

" ligat.~ :,kirk~"·. l kapell); ' ble det vinter. :iil. a~ ble huri landsdels-
ringt .• :' :P'å begravelB<~ sd.8.gen ,ble mester i ' sin klasse, 12-15 år i 
det 'fing~t3ehkle ~lag , ki. 12.00, Stavanget-,. Nå er hun tatt ut. sam-

• så ,var <<iet', e t.t " minu~,tB~~11'lhet ' men me(40 andre, til A represen-
, oyer ' He'le landet, som bH~: 'av- " tere Nor ge pArekordban.en i Her-

, slq.t't:et ,med '3 , nye , slag kl'. 12 .. Ol . enveen i ' H8l1and 8. mars. <' 

'Kl l ' 14.00 ,blefiagget helst ,til Vi ~ynesdet er ordentlig gøy at 
" ' topps 'o g det., ble ringt 1. , ~b ,ti- ' en skj$tri.yjente kan gjøre det 

me f l råm til~,; kl. 15~Ob.Det var så godt på 'skøyter; og vi ønsker 
formåhfieh i~ Inenighetsrådet, Ge- henne lykke ti1.-~- ----

, oTtL,Waivick" som ved, hjelpa.v Det bar vært svært mye forkjølelse 
', artdf e '~Bto fqr ringingert.~~-

• " l '~, '~" , , "' .. '., og inflUensa på øya i vinter, med 
Her '~~f en hyggelig , hilsen til ' tild~ls h'øy feber, og det er nok 

, Skj,e'r h ijYPofJten.- , ,,~ -,' " ", ' , få familier ' Bom har gAt,t klar. 
BettyHagen er litt ~v en dame. Det hjaiplitt da vi fikk stabilt 

, Hun:{ ~e!tok i ; ehkorikuranse hvor ' , kaldt van-; alle basiller trives 
det gj'a-ldt å:' sk;ri ve et godt best isiapseføre og mi 14vær i---

, sl~g6rd på rim, innen rØiseli- Helt oio!sl:u'tten av januar-var det 
', vet r å'Urt saj;t,e seg , neø- '6g :,skrev;vel ' HIgen som hadde , trodd 'at det 

MIN ' REISEFOt ER , HELT PÅ STm" " ' skulle eli vinter i år heller. 
, , NÅ vi~ ,JEG UT PÅ EVENTYR ~ Og ,', Da var j &alrede snøklokker og 

- , , '--~-tenltte , ';' kke ilier epå- de ,~. ~ oert --', pASkEdiljØr langt på vei;~ 
" uker ,senete ~ ringte tete,forten og , Det varen fin førjuls-vinter, 

r , 

re,is:e~:frået,- , hvor hun ha.dde del- ,med , stiile og rlblig vær. M,en fra 
tat,t i konktiranserik\innemeddele . 

, at, hliri' h adde,' yunneten"f-'eise omkring . 20 . des. til ca. 11 . jan. 
til' kr . 2å.00o~- ~ Hvor httrt ennhådde vi en periode med bare ku-

. vil [e," iverd~ri. " " .", ling og',regp. ' Senere i vinter var 
Jli ' åi:1.kt kan 'hende 'riår mart hår det mye fint vær. - Men vinteren 
'Ti6e~iL,· · Blte ' evn:e:r.,:,~~-...;~~ "," . kom altså tilbake til oss :l 'år, 
.t' etter å ,lia , vært borte siden , i 87. 

, Søn~g17/~ J~ ' den 'iåt 'o:re ' ~ki~ " Det vat jevnt kaldt i hele febr. 
,. helgen :hEfrpåøya. V~ret ~ vå'r 'med pet! tIl ' minus 10-12 gr. Og så 
, heli; ~trålende og, siiføfe~ fint. fikK vi ".engod gammeldags t Fåste-
Da dette er ~n skj eldenhetpå " - lav~hsr.f t.. Det snødde hele lørdag 

, våi'e , :kanter, ,hadde det 'lokket og, sønda g og hard austakuling 
' både ; ;s~4 'og store ut i ' løypå. ' blåste det sammen i , storeforiner,. 

," Det ; flto,re ' så~iingsstedet . var Så stiinet det aVbg klarnet opp, 
,: Ytre:;';Fårestad myrene'., Her krydde og det Var da vi fikk elet flotte : 

, dei" av 'skil0:pere ' i alle 'utgaver, , skiføtet ~ , Det varte i 3 ~ge,rog 
<, . både ,. gaulle og ~rige. Jat selv så ,var ' det 'slutt. Vi fikk1nildvær 

, ~ ", Hjai~a.r ,Tørresse.n (å41, Var. ute og regn ,og , snø~n forsvant. Vi, har 
på ,e.K1": deri ' ae,gen, og oppfrisket hatt noe , fr()stog snø sertere og 
sih~ ,gamle kLmster~ ' Kanskje var vi har øgså hatten tid med bi ten-

', aet ":ov~rvektfra Vesterøya. Her ' de kald austavind. Men nå er vi 
.hiidde : eninritrykk, av at de var kommet , et godt stykke ut i plare 

< " , ' gA.t:t ' nOiann aV , huse. ,". ~ ,,' og det~r våren spm sprenger på. 
"' , Det r er ;bareså synd. ',at det er ' Vi takker for oss og ønsker vel 

sås'kj~lderit 'at en fåT f;'r1 'slik møtt igjen når sommeren står for 
, ' anledn~ng~~f------"" døreri i ~:-";"'-----




