FARSUND
MOTORBÅTFORENING

75 år
1923 - 1998

Sommeridyll i Skottehavna. Sett fra Prestøy.

FARSUND MOTORBÅTFORENING
FORORD
Da jeg i 1995 ble spurt om jeg ville skrive Farsund Motorbåtforenings historie tenkte
jeg lenge på hvordan jeg skulle gå frem og hva jeg skulle skrive om. Hva kan en motorbåtforening ha gjort eller gjør som det kan skrives en bok om? Det var mine første
tanker. Etter å ha gått igjennom diverse arkiver samt en mengde lokalaviser fra foreningen startet i 1923 og frem til idag, viste det seg at det var litt av hvert som det kunne
skrives om. I tillegg til dette er det gjort en del intervjuer med flere personer som har
hatt tilhørighet til foreningen. Som et resultat av dette er denne boka blitt til.
En ting som har overrasket meg er at det finnes svært få bilder fra de forskjellige
arrangementene som har foregått i foreningens regi. Da spesielt når man tenker på
de tusener av mennesker som har vært på Prestøy gjennom alle år, - i Sportshytta,
eller for å spille på kjeglebanen, samt St. Hans og fiskekonkuranser etc. Dette har
desverre medført at en del av bildene ikke har den kvalitet som man kunne ønsket.
På årsmøtet 1996 i FMF ble det nedsatt en “Historiekomite” bestående av :
Ellen Ludviksen, Johannes Albrektsen og meg selv med det formål å ferdigstille en
historiebok om FMF.
Jeg vil ellers takke alle de som har bidratt med informasjon og bilder slik at denne boka
har blitt til.
Farsund 20.2.1998.
Terje Skjoldal.

Veien ut til båtplassene på Sundsodden (Nautodden) i 1920 årene.
Sorenskrivergården ligger oppe til venstre.
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Hilsen fra ordføreren.

Farsund Motorbåtforening har siden starten i 1923 vært en svært aktiv del av
foreningslivet i kommunen vår. Sjøen har alltid vært viktig for mennesker som bor ved
kysten. Farsunds fantastiske skjærgård og spennende fjordsystem har i alle år vært
benyttet av befolkningen til fiske, fritidsbruk og som samferdselsåre.
Siden starten har medlemmene i foreningen bidratt til å gjøre sjøen tryggere ved å
delta aktivt i merking av de farligste skjærene. Samtidig har de vært med på byggingen
av brygger rundt omkring i skjærgården i nært samarbeide med kommunen, slik at
fritidsbåtlivet er blitt hyggeligere for båtfolket.
Som eiere av Prestøy fra 1925 har medlemmene lagt ned mye arbeid i vedlikehold og
utvikling. Alt har foreningen stilt vederlagsfritt for allmenheten. Det står stor respekt av
dette.
Det er med stor glede jeg gratulerer Farsund Motorbåtforening med 75 årsjubileet og
ønsker lykke til med den allmenyttige virksomheten i årene som kommer.

Farsund 2/1-98

Ove Rullestad
ordfører
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FARSUND MOTORBÅTFORENING
Stiftet 1. juni 1923.
DEN FØRSTE TIDEN.
Så lenge det har bodd folk på Listahalvøya har det vært stor interesse samtidig som
det har vært stor avhengighet av sjøen. Farsund ligger slik til på denne halvøya at
byen grenser til sjø både mot nord,øst og sør. Det første skrittet som ble gjort for å
lage en skikkelig landfast forbindelse mot øst ble tatt i 1895 da broa mellom byen og
Farøy stod ferdig. Broforbindelsen videre mellom Farøy og Spindsodden over
Nordsundet ble ferdig i 1929.
Før man fikk disse broene var man nesten avhengig av båt uansett hvor man skulle,
både når det gjaldt transport av handelsvarer eller passasjerer. Skulle man på lengere
turer som eksempelvis til Lyngdal, Korshavn eller til andre steder i distriktet rundt byen
var det sjøveien som var den mest naturlige å benytte, hvis man da ikke skulle utover
Listalandet hvor byen var og er «landfast».
Før århundreskiftet var ikke begrepene lystbåter og lystbåttrafikk mye kjent. Skulle
man på sjøen, var det som regel i forbindelse med en eller annen form for virksomhet
som fiske eller transport. Båtlivet som fritidsaktivitet startet antagelig med at ungdommen satte seil på robåtene for å seile frem og tilbake på fjordene, enten en og en
eller flere om kapp.

Nordsund Bro slik den så ut etter at den var ferdig i 1929. Brua ble først innvidd året etter.
Fra byggestart til innvielse tok det ca. 5 1/2 år.
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Det var først da det ble mulig å installere bensinmotorer i småbåtene, at det ble flere
og flere som anskaffet seg slike til fiske- og fritidsbruk.
I Farsund ble det etterhvert så mange som skaffet seg fritidsbåter med bensinmotorer,
at det våren 1923 kom en del personer sammen, med det formål om å se om det var
interesse for å danne en motorbåtforening i byen.
Verksbestyrer Fredrik Deisz på elektrisitetsverket fikk i oppgave å registrere de personene som kunne være interessert i ideen om båtforeningen. For å finne ut hvor stor
interessen var organiserte han en spørrerunde på byen.
Deisz fant fort ut at interessen var stor
nok, og som resultat av denne
markedsundersøkelsen ble det så
rykket inn en annonse i avisen Lister
den 25.5.1923 om anmodning til alle
motorbåteiere om å møte i Arbeiderforeningen i Farsund samme kveld kl.
20.30.
På dette første møtet deltok 26 av de 34 som hadde meldt sin interesse. Navigasjonslærer Aune Iversen ble valgt til dirigent. Det ble så ført en livlig debatt, som særlig gikk
ut på om man med det samme skulle konstituere foreningen og velge et styre, eller om
man på dette møtet kun skulle velge en komite som skulle få i oppgave å innhente
opplysninger fra andre båtforeninger om utarbeidelse av forslag til lover. De som
ønsket det siste, mente at formålet med foreningens arbeid burde være mer
pressisert, før man gikk til den egentlige stiftelsen. Ved votering om de to forslagene Konstituering straks eller valg av en forberedende komite, ble det siste vedtatt med 13
mot 13 stemmer, idet at dirigentens dobbeltstemme avgjorde utslaget.
Til komite valgtes : Bestyrer av sjømannsskolen A. Aune Iversen, urmaker P. L.
Pedersen og verksbestyrer Fredrik Deisz. Komiteen fikk 14. dagers frist til å komme
med forslag til lover.
Så, allerede fredag den 1. Juni 1923 ble det holdt konstituerende møte i Arbeiderforeningen. Forslaget for lover ble godkjent, og i henhold til lovene ble det foretatt de
nødvendige valg, av styre, regattakomite og målekomite.
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FORENINGENS LOVER. (Vedtatt 1.6.1923)
$1
Foreningens navn er Farsund Motorbaatsforening (F.M.F.).
$2
Foreningens formål er aa ivareta sine medlemmers interesser med hensyn til deres
båters bevaring og bruk. Herunder at bidra til løsning av spørsmål der vil være til
gavn for medlemmene, deres kjennskap til navigering, motorbehandling o.l.
$3
F.M.F. ledes av et styre som består av :
1: Formann. 2: Nestformann. 3: 4 styremedlemmer, hvorav 1 kan velges blandt
utenbysboende. 4: 3 varamenn for styret.
Styret velger selv sin sekretær og kasserer innen sin midte for 1 år av gangen.
$4
Styret har den administrerende myndighet, besørger alle løpende forretninger,
varetar foreningens økonomi og dens drift forøvrig, sammenkaller møter og fremlegger for den ordinære generalforsamling, som avholdes hvert år inden April maaneds utgang en beretning om foreningens virksomhet, samt regnskap for det forløpne
aar i revidert stand. Styret bestemmer i aarets løp eskadreturer, kapløp og sammenkomster. Styret er beslutningsdyktig når mindst 4 medlemmer er tilstede. I tilfælde av
stemmelighet gjør den fungerende formands stemme utslaget.
$5
Styret oppnævner og anerkjender målere, samt bestemmer i samarbeid med
regattakomiteen naar og hvor aarets regattaer skal avholdes. Styret ansætter
havnechef med assistent og utarbeider instruks for disse, bestemmelser maaleregler,
klasseindeling, flag- og etikettreglement, samt nedsætter eventuelle komisioner til
behandling av saker av teknisk art eller lignende.
$6
Styret voterer over nye medlemmer efter ansøkning. Utmeldelser sker skriftlig til
formanden. Illoyale medlemmer kan ekskluderes av foreningen. Nærmere regler
udarbeides av styret. Styrets avgjørelse kan forelegges generalforsamlingen.
$7
Styret kan naar det finder det fornødent og skal naar mindst 1/6 av medlemmene til
styret skriftlig andragende herom beramme ekstraordinær generalforsamling. Denne
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innkaldes med 3 dagers varsel. For at en generalforsamling skal være beslutningsdyktig maa minst 1/3 del av medlemmene være tilstede. Hvis ikke tilstrekkelig antal
møter, berammes med minst 1 dags varsel ny generalforsamling: der er beslutningsdyktig uavhængig av de møtende antal. Generalforsamlingsbeslutninger vedtas med
simpelt flertal. For lovforandringer kreves 2/3 flertall. Stemmeret
kan kun utøves ved personlig fremmøte.
$8
Den ordinære generalforsamling behandler aarsberetning og regnskap. Vælger: 1:
Styre, formand og næstformand ved særskild valg, de øvrige medlemmer under ett.
Styret vælges for 2 år ad gangen, hvert aar utgaar 3. 2: Varamand for styret. 3:
Eskadrechef og varamand for denne. Revisor med varamand. 4: Festkomite. Denne
består av 5 medlemmer og 2 varamænd utenfor styret. 5: regattakomite,
maalekomite. Behandle andre foreliggende saker.
$9
Indskrivningspenger og kontigent fastsættes for hvert aar av den ordinære
generalforsamling. Passive medlemmer kan delta i alle foreningens møter, dog uten
stemmeret.
$10
Foreningens mærke er en rød stander med hvit F.M.F. Standerens høyde er 37 cm
og lengde 63 cm. Foreningens stander kan kun føres i baat, opført i foreningens
register.
$11
Medlemmer av foreningen har hver især at paase at foreningens regler blir holdt og i
tilfælde overtrædelse meddele av til styret.
$12
Forslag til forandring av disse lover kan kun avgjøres i en generalforsamling.
Saadanne forslag maa være indlevert til styret inden 15 dager før generalforsamling
agtes avholdt.
$13
Beslutning om forandringer, oppløsning kan kun fattes efter samme regel som
lovforandring.
———————
Til disse lovene har det kommet tilføyelser og endringer mange ganger, så lovene
som gjelder idag langt fra i overensstemmelse med disse.
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Som første styre ble følgende valgt:

A. Aune Iversen
(1888-1933)

Formann
Nestformann
Styremedlemmer

:
:
:

Varamenn

:

Eskadresjef
Varamann
Kasserer
Revisor
Varamann
Regattakomite

:
:
:
:
:
:

A. Aune Iversen.
Sverre Carlsen.
Aa. Spinnangr.
Steen Carlsen.
Carl Carlsen.
Fredrik Deisz
O. Tjørve
P. L. Pedersen

Jonas A. Gregersen
Kapt. J. Reinertsen
Arthur Lundegaard
Kornelius Olsen.
Olaf Sørensen
Jonas A.Gregersen.
Petter Carlsen.
Jac. Høiland.
Varamenn
: Berhhard Carlsen
Sigv. Nyvold
Målekomite
: Søren M. Sørensen.
Aa. Spinnangr.
Fredrik Deisz.
Varamenn
: J. M. Greve
P. L. Pedersen
Alle ble valgt for to år, men hvert år skulle det utgå 3 personer etter tur.
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Allerede den 7. juni ble det første styremøtet avholdt på sjømannsskolen. Den første
sak som ble behandlet var at lovene måtte mangfoldiggjøres ved hjelp av «hektografi»
i et tilstrekkelig antall. Hektografi er en form for kopiering, som var billigere en trykking.
Dette ble gjort med hensikt, for styret så det meget sannsynlig at det ganske snart ville
komme endringer i lovene. Noe som har vist seg å være ganske riktig.
Så startet arbeidet med å få byens befolkning til å søke om medlemsskap i FMF. For å
bli medlem måtte det betales et «Innskrivningsgebyr» på kr. 5,-. Så kom kontingenten
på kr 3,50.
Foreningens styre må ha vært ivrige til å komme igang med aktiviteter, for allerede
etter det første møtet ble følgende annonse innrykket i lokalavisene.

F. M. F.
AV HENSYN TIL KLASSEINDELING FOR REGATTA
OG BESTILLING AV VIMPLER MÅ DE SOM ØNSKER
Å BLI MEDLEMMER MELDE SEG TIL KASSERER
ARTHUR LUNDEGAARD INNEN TORSDAG 14. D.S.
Det ble også tatt kontakt med Kongelig Norsk Motorbåtforening for mulig medlemskap
der, noe som det den gang ikke ble noe av. Spørsmålet om medlemskapet ble tatt opp
på flere senere generalforsamlinger. Det ble til og med «prutet» på prisen. Først i
1983 ble det vedtatt å melde foreningen inn som en prøveordning for et år. Her skulle
det gås forsiktig frem! Medlemmene mente etterhvert at man fikk lite igjen av å stå tilsluttet i KNMF, og det ble derfor besluttet å melde seg ut pr. 1.1.1990.
Etter henvendelse til Kristiansands Motor Klub ble det mottatt regler for løp, som ble
besluttet å bruke inntil videre under foreningens regattaer.
Nå var alt klart for at FMF kunne sette igang med å arrangere regattaer, noe som så ut
til å være det mest interessante å komme igang med.
Den første regattaen ble arrangert den 1. juli 1923 med 18 deltakende båter, hvorav
14 fullførte. Regattaen startet klokken 10.00. Startkontingent var kr 1.00. Startlinjen
var mellom Gåseholmen og Dampskipsbrygga. Ruta var som følger: Mellom Fisholmen og Engøy, ut mellom Store- og Lille Håøy, rundt Bremerodden, gjennom
Kveldsundet og direkte tilbake til start. Løpet startet med handikapstart. De fleste
regattaene startet også med «Flying start». Båtene startet en om gangen med faste
mellomrom. Medlemmene av målekomiteen hadde ansvaret for å beregne «handikapptillegget». Dette ble gjort på følgende måte. Alle båtene startet med «flying start»
og full fart fra Farøybrua og fortsatte inn mot Kjørrefjord og rundt Bulandsholmen og
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tilbake under Farøybrua. Tiden dette tok ble grunnlaget for tillegg i tid under regattaene. Dette gikk nøye for seg. Hvis noen prøvde å trikse med «full fart» ble de umiddelbart diskvalifisert.
Et annet av formålene med foreningen var at medlemmene blant annet skulle lære
sjømannskap. Det ble arrangert flere medlemsmøter på sjømannsskolen, hvor det ble
holdt foredrag om sjøveisreglene. Det ble også holdt flere møter med temaer som motorbehandling, kartlesing etc. Dette har blitt fulgt opp gjennom alle år på forskjellige
måter for å følge utviklingen og mulighetene med båtlivet.
St. Hansaften i stiftelsesåret, altså i 1923 samlet medlemmene med familier og venner
seg ved bryggen i Farsund for deretter å kjøre ut til en av øyene for å feire kvelden
sammen. Denne tradisjonen har FMF. videreført helt frem til idag. St. Hans er det store
høydepunktet for de fleste medlemmene hvert år. For mange er denne kvelden starten
for sommersesongen når det gjelder båtlivet. De første årene var det ikke noe fast
sted hvor foreningen feiret St. Hans. Kvelden ble feiret på forskjellige øyer, eksempelvis Lindholmen og Urøy, som var de øyene som ble mest benyttet. Hovedbålet ble
som oftest plassert på Midtfjordskjæret. I en periode i 60-årene ble utrangerte
fraktefartøyer fylt opp med brennbart materiale. Disse ble så ankret opp på forskjellige
steder ute på havna før det ble satt fyr på dem. Det var litt av noen St. Hansbål. Det
samlet seg mye folk rundt omkring på de beste utkikkspostene i byen for å overvære
dette.
Når det gjaldt visse typer arrangementer i byen ble de ofte feiret «todelt», dvs. at
Vestersiden og Østersiden hadde arrangementer hver for seg. Det gjaldt også for St.
Hans feiringen. På Vestersiden ble St. Hans som oftest feiret på Øyna med bål og
leker.
Utenom St. Hans ble det i den første tiden arrangert felles turer for medlemmene til
Lindholmen for hele familiene. Niste ble medtatt, og på øya organiserte festkomiteen
leker og sang.
Når båtsesongen var over utpå høsten fortsatte foreningen med foredrag hver 14. dag
på foreningsmøtene. Det var formannens oppgave å finne foredragsholdere.
Foreningsmedlemmene ble også enige om å arrangere skuespill i løpet av vinterhalvåret. En egen komite ble nedsatt 29.8.23. Denne komiteen skulle stå for arrangement som teater, skuespill og musikkunderholdning. Dette ble meget populært blant
byens og distriktets innbyggere. I Farsund fant fremvisningene sted i Farsund
Sparebank, og i Vanse på Vanseheim. Skuespillere og andre aktører ble hentet blant
foreningens egne medlemmer.
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Bilde tatt av Ragnvald Pettersen i hans atelier i Brogata høsten 1923. Bildet viser fra venstre
aktørene i sangspillet «Soldaterløier», som var meget populært. Jonas A.Gregersen, Anna
Jakobsen, Petter Carlsen, Aune Iversen, Fredrik Deisz, Kornelius Olsen. Bernt Carlsen tilhørte
også gruppen men var dessverre ikke tilstede da bildet ble tatt.

Et av sangspillene/revyene fra de første årene het «Fra Nautodden (Sundsodden) til
Listerveien».
Det er for mye å ta med alt fra den revyen, derfor følger kun et lite utdrag fra et par av
sangene:

FRA SANGENS PRIS.
Er du lei av Skidvandsdrik,
og elektriken slaar klik,
da du bander baade Pettersen og Deiszen.
Men jeg sier: Skitt la gaa,lys paa lampen kan du faa,
naar paa sangen kun du har den rette sveisen.
———
Har av unger du en skok,
som du syns er mer end nok,
men der enda kommer to og tre om gangen,
jo, da kan det røine paa,
du i haar kan nok bli graa,
men jeg byr en trøst, og denne trøst er sangen.
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På FARSUNDS BRU.
(Farøybrua)
Gik jeg ut paa Farsund bru en kvell, san
for aa tænke over byens vel, san
Disse fine greier med de hersens veier
først jeg saa av byens styr og stel, san
som et egte pigga pigtraadshegn, san.
Har De hørt om byens lasaret, san
vet De, hvor man vilde plassere det, san
jo i himlens blaane op mot sæl og maane,
ingen uten kikkert det fik set, san
Heldigvis, san, tak og pris, san
fløi det bort ved første østabris, san.
Farsund motorklub med sang og klang, san
blev forleden sommer sat igang, san
Den er av de fine, bare jeg og mine
der har første sæte, gang og rang, san
Kongen skrev, san, hit et brev, san
at han klubbens høibeskytter blev, san.
————
«Det er ikke funnet noe brev eller skriv i FMFs arkiv som bekrefter at det er sant at det
kom inn brev fra Slottet undertegnet av kong Håkon den syvende, så om det stemmer
kan hverken bekreftes eller avkreftes. Det må bli opp til enhver å tro på dette».

FMFs to offisielle standere (vimpler). Den første fra 1923 og den andre fra 1983.

13

Bekjentgjørelser i forbindelse med FMFs teatergruppe i avisen Lister mars 1924.
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For å forsøke å skaffe flere inntekter til foreningen ble det inngått en avtale med
båtbygger Johan Abrahamsen om å bygge en båt som FMF skulle få kjøpt for
utlodding. Det skulle selvfølgelig være en motorbåt. Hans båtbyggeri lå der hvor
havnevesenets bu står idag, ved siden av foreningens slipp. Det ble så oppnådd
enighet om at båten skulle være på 19 fot, med en Sleipnermotor på 3 hk. Foreningen
skulle betale kr. 1.200,- for båten. Etter en del korrespondanse med politimesteren i
Vest-Agder, ble verdien på båten satt til kr. 1.500,-. Antall lovlig salg av lodd ble satt til
2500 stk a kr 1,-. Trekningen skulle foretas så snart alle loddene var solgt, dog senest
innen mai måneds utgang det påfølgende år (1924). Båten ble stilt ut til almuens
beskuelse på torvet ved «De fire trær». Salget av loddene gikk over all forventning og
den 15. april ble trekningen foretatt av lensmann Stray sammen med hele styret pluss
kassereren i foreningen. Kassereren var på denne tiden ikke medlem av styret. Båten
ble vunnet på lodd nr. 1842, og den heldige vinner var Torleif Nordberg, Lista.
Siden utlodningen ble en slik suksess ble det besluttet å gi båtbyggeren kr 25,- ekstra.
Dermed ble båtens kostende kr 1275,-.
Senere ble det flere utlodninger med populære gevinster, som båter, trådløse
mottakere (radioer), elektriske ovner ol.
I tillegg til turer på fjorden inviterte også foreningen til torskeaftener med eller uten
damer. Dette var meget populære tilstelninger med gode oppslutninger.

Båtplassene på Sundsodden før de første båthusene ble bygget. Bildet er tatt i slutten av 20årene. Ytterst til venstre i båthavna lå noen steiner som ble kalt for St. Helena

15

Den 9. november 1923 kom det inn et brev fra Farsund Formannskap med en
forespørsel om styret i foreningen ville undersøke blant sine medlemmer om hvor
mange som kunne være interessert i å leie båtplass i den nye båthavnen på Sundsodden. Årlig leie ville bli mellom 10 og 15 kr, alt etter båtens størrelse. Det tok litt tid
før arbeidet kom igang. I avisen LISTER av 29.6.25, står det å lese at det er laget et
meget provisorisk båthavnanlegg på Naudodden (Sundsodden). I sundet mellom
Naudoddholmen og St. Helena er det fra land til land på badehusets vestside oppført
en brygge av solide skipsplanker, hvor det er plass til 12 - 13 båter, som allerede er
opptatt. Etter en tid ble havneanlegget ferdig som planlagt, og kommunen sendte ut
en ny forespørsel om det var interesse om å bygge båthus i to rekker i samme havn.
Interessen var stor. Navn på 58 medlemmer med 61 båter ble oversendt Formannskapet og etter en del korrespondanse om båthusenes utforming, priser og leie, ble
det oppnådd enighet, og båthusene ble reist.
Som idag var turen sjøveien fra Farsund langs Skjolneslandet, inn Bjørnsundet og videre gjennom Eikvåg en populær tur, men mellom Bukkholmen og Skjolneslandet lå det
et stygt skjær. Dette mente medlemmene i båtforeningen at var en sak som FMF
måtte ta seg av. FMF fikk så sprengt vekk så mye av flua at sundet kunne passeres
med mindre motorbåter. Regningen for sprengningsarbeidet kom på kr 80,67, og
siden steinen lå på Lista ble det søkt Vanse kommune om støtte på halvdelen av
beløpet. Det har i senere tid blitt fjernet enda mer av «flua» slik at de fleste lystbåter i
dag kan passere trygt.
For å skape vennskap og interesser på tvers av de forskjellige foreningene som var i
distriktet ble det arrangert flere fellesturer i FMF’s regi. Dette kunne være korte turer
på fjorden hvor båtforeningens medlemmer stilte sine båter til disposisjon, eller det
kunne være lengre turer som til Spangereid, Mandal og Flekkefjord etc. På disse turene ble byens dampskip D/S «LINDESNÆS» eller D/S «LYNGDAL» innleid.
Etter henvendelse fra 17. mai komiteen i 1924 arrangerte foreningen et motorbåtløp,
på betingelse av at FMF’s regler skulle benyttes. I flere år etter dette hadde FMF et
fast medlem i 17. mai komiteen i Farsund.
I 1924 startet foreningen med «Finbeckfester». Menyen på disse festene var erter
kjøtt og flesk. Festene ble som oftest holdt i Arbeider-, eller Sjømannsforeningens lokaler.
«Finbeckfesten», var en fest kun for de mannlige medlemmene. På
generalforsamlingen i 1980 ble Finbeckaftenen «utvidet» til også å gjelde «Fia».
Da foreningen ikke hadde noe eget eller fast utfartssted ble Brattestø ved Strømmen
ofte leid for sommeren og høsten de første årene. I denne avtalen inngikk også leie av
halve huset på gården.
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Interessen for FMF økte nå raskt og i 1925 var foreningen allerede oppe i 71 aktive og
passive medlemmer. Noen tegnet seg som livsvarige medlemmer. For det betalte de
en engangskontingent på kr 40,-.

Farsundungdom leker siste par ut på en av sine turer til Strømmen i 1920-årene.

Den store aktiviteten som etterhvert oppstod i kjølvannet av alle arrangementene og
det store medlemstallet førte selvfølgelig til en masse kontorarbeid. Det ble derfor gått
til innkjøp av diverse rekvisita som brevpapir og konvolutter. Selvfølgelig med påtrykk
av FMFs standermerke.
På årsmøtet i 1983 ble det vedtatt å gå til anskaffelse av en stander (Vimpel) i tillegg til
den gamle fra 1923. På denne vimpelen skulle det i tillegg til FMF også stå Farsund,
samt et bilde av byvåpenet.
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Lensmann Olav Stray hadde flere egenskaper enn å være lovens håndhever. Det
kom noen av medlemmene for øret at han også kunne skrive sanger. Han ble derfor
bedt om å skrive en sang til FMF, og resultatet ble :
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ÆRESMEDLEMMER.
Enhver forening med respekt for seg selv må ha æresmedlemmer og regler for det, og
det har naturligvis også FMF.
Statutter for æresmedlemskap i Farsund Motorbåtforening fastsatt på generalforsamling 5. februar 1983.
—————————————————$1
Æresmedlemskap i F.M.F. kan tildeles person som gjennom mangeårig og vedvarende interesse har nedlagt fremragende arbeid i F.M.F.
$2
Æresmedlemmer utnevnes ved enstemmig beslutning på F.M.F.s generalforsamling
etter forslag fra medlemmer og etter innstilling fra styret.
$3
Æresmedlemskapet innebærer at medlemmet er fritatt for medlemskontingent samt
gratis adgang til alle F.M.F.s arrangementer. Utnevnelsen ledsages av et diplom
hvorpå foruten æresmedlemmets navn og vita, anføres grunnen til at han/hun er
utnevnt. Dette dokument undertegnes av F.M.F.s formann, nestformann, kasserer og
sekretær.
$4
Antall æresmedlemmer må til enhver tid ikke overstige 3 personer.
———————————————-

Johannes Albrektsen

John Buch
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Johannes Albrektsen ble valgt til æresmedlem på generalforsamlingsmøtet den
27.2.1982. Utnevnelsen fant sted på styremøtet 12. mai samme år og han ble overrakt
tilhørende diplom. Dette er begrunnet i hans lange tid som medlem i foreningen. Han
har også vært et bindeledd mellom det gamle styret og det som kom igang igjen etter
at foreningen fikk nytt liv i 1975.

John Buch ble valgt til æresmedlem 3.3.1984, med tilhørende diplom. Som
kommentar står det: «Det er ingen som har oversikt over hvor meget arbeide John
Buch gjennom årene har nedlagt i foreningen, men meget er det».

Knut Bernhard Carlsen

Håkon Knustad

Knut Bernhard Carlsen ble valgt til æresmedlem på årsmøtet 17.2.1990. Han fikk
utmerkelsen for hans mangeårige innsats i FMF. Bl.a. hans innsatsvilje til foreningens
beste, hans evne til nyrekruttering og pådriver for forbedringer, samt mangeårig
innsats i styret.
Håkon Knustad ble valgt til æresmedlem på årsmøtet i 1993 for mange års verdifull
innsats, da spesielt rettet mot det arbeidet som er utført på Prestøy.
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PRESTØY.
Det ble etter hvert større og større behov for å få et eget sted for foreningens utflukter
og det ble derfor på et møte den 29.4.24 nedsatt en komite på 3 medlemmer, som
skulle gå ut i markedet for å finne ut om det kunne være et egnet sted for salg. Så,
tirsdag den 26. august samme år ble medlemmene innkalt til ekstraordinært møte.
En eneste sak stod på sakslisten: Stille garanti for kjøpesummen kr. 4.400,- + omkostninger for kjøpet av Prestøy, som var tilslaget på auksjonen den 15.8.1924.
Foreningen kjøpte nemlig øya på auksjon. Det ble besluttet at alle medlemmene skulle
stille som garantister «En for alle og alle for en !!». Prestøy ble så overtatt av
motorbåtforeningen den 28.2.1925. Tinglyst 9.3.1925. Gårdsnr. 61, bnr. 1. Disse
nummerene ble ved kommunesammenslåingen i 1965 endret til gnr. 186 og bnr. 1.
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Det første som man med sikkerhet kan si om Prestøy er at øya frem til 1795 tilhørte
Vanse Prestegård. Antagelig var det i senmiddelalderen at øya ble lagt inn under
Prestegården. I Stavanger Stifts jordebok «Grågås» fra 1620-åra blir Prestøy ved Eikvåg omtalt som et sted hvor det kunne settes kje og lam om sommeren. På sydøstkanten av øya ved Skottehavna er det rester etter et «skjul», som tydeligvis har vært
brukt som tilholdssted for fiskere i oldtiden. Skjulet har vært ca. 3 meter i firkant, og
oppført av store steiner med gavler og tak av tre. Døråpninga vendte mot et båtleie
ved havna.
Navnet Skottehavna stammer antagelig fra skottenes herjinger i distriktet på midten av
1500-tallet. Det er også andre navn i området som kan referere til skottene Skotteflua, Skotteholmen, Skottemyra og Skottesteinen.
I 1752 fikk Gabriel Lund, Farsund Kongelig gjestgiverbrev, med enerett til å forsyne
skip i Eikvåg og Loshavn med varer, samt hjelpe skip i havsnød osv. I 1758 fikk han
dette igjen bekreftet, og «Uberettigede» ble advart mot å gå ham i næringen. Området
ble samtidig utvidet til å gjelde også de «småe ubebodede udhafne: Hummerdus og
Scottehafn». Som det her blir nevnt er antagelig Prestøy på denne tiden ubebodd.

Loshavn. Det hvite huset lengst til høyre (Matrikkel nr 29.), ble av Eilert Olsen flyttet til Prestøy.

Rundt 1790 ble det foretatt en større restaurering av Vanse Kirke. Kirka hadde dårlig
økonomi, samtidig som den slet med en gammel gjeld fra 1723 da prestegården med
eiendommer ble kjøpt av menigheten på en offentlig auksjon i Mandal. Det var
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danskekongen Kong Fredrik den fjerde som trengte penger til sitt eget lettsindige liv
og etter sin medvirkning i den store nordiske krig 1709-20.
Det var vel en av grunnene til at en av Farsunds store sønner, Søren Bruun Lund,
(1749-1828), som var gift med søsteren til Vansepresten Peter Olivarius Bugge fikk
kjøpt Prestøy av Vanse Prestegård i 1795. Søren B. Lund var en stor forretningsmann
som hadde en «finger» med i det meste som foregikk i distriktet på den tiden.
Hans firma startet blant mye annet også kaperfarten ut fra Farsund med kutteren
«Printz Christian», som var utrustet med 12 kanoner. Denne båten ble best kjent
under ledelse av kaperkapteinen Tønnes Kåde. Søren Bruun Lunds arvinger solgte
den 27.9.1842 øya til Jonas Tønnessen, Loshavn, (1786-1846). Hans enke Oline
Joachime Eilertsen Tønnessen, (1799-1878) solgte den 16.5.1859 til Lars Jacob
Ommundsen, Skjolnes (1822-1905). Deretter gikk øya til Peder Christian Nøtland,
(1809-1886), den 12.5.1874. Hans enke Ellen Dorthea Sakariassen Nøtland,(18251899), overlot øya til sønnen Hjalmar Zetlitz Nøtland, (1863-1903), den 13.8.1886. I
februar 1899 tok Farsund krets av redningsselskapet opp spørsmålet om å plassere
en fyrlykt på Prestøy i kombinasjon med lyktene på Katland og Langøy for å lette
innseilingen inn til Farsund.
Så den 23.12.1903 kom øya tilbake til Loshavn med Eilert Olsen,(1840-1916) som
eier. Han bosatte seg på Prestøy. Huset han bodde i ble tatt med fra Loshavn.
(Matrikkel nr. 29.).
Dette kan ikke ha vært det
første huset på øya, for i annonsen fra dødsboauksjonen etter
Søren Bruun Lund i 1828 går
det frem at øya var «fortrinnlig
dyrket og med huser «. Om
disse husene enda stod på
Prestøy da Eilert Olsen overtok
vet man ikke. Murene til et av
disse husene kan være dem
som man ser restene etter overfor nordre brygge mot byen.
Eilert Olsen bodde og drev på øya i ca. 10 år. Øya ble så den 30.9.1915 solgt videre til
Jens Gabriel Fredrik Lund (1886-) med «huse», som det står i skjøtet, for kr. 4.500,-.
Det var han som stod for den store restaureringen av Husan i Farsund i perioden
1914-18. Han solgte våningshuset for riving.
Den nye eieren av våningshuset transporterte så huset ved hjelp av en robåt for å få
det gjenreist i Slettestrand, hvor det står den dag idag. Det sier seg selv at det må ha
blitt mange turer frem og tilbake mellom Prestøy og Slettestrand, før hele huset var
fjernet fra øya. Hvor lang tid han brukte på dette vites ikke.
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Den nye eieren Jens G. F. Lund hadde visstnok store planer med Prestøy. Det første
han aktet å gjøre var å reise et gedigent lysthus på øya på tomta hvor det gamle våningshuset hadde stått. En modell av dette finnes idag på Lista Museum. På grunn av
nedgangstidene som fulgte ble det ikke noe av hans planer med øya.

Modellen av lysthuset som Jens G. F. Lund hadde tenkt å bygge på øya.

Så kom altså FMF inn i bildet og kjøpte øya i 1924.
Skogen på Prestøy ble assurert for kr. 3.000,-, og regler for benyttelse av øya ble
utarbeidet.
Foreningens «Sportshytte» ble brannassurert for kr 2.000,-. Dette var opprinnelig et
uthus som stod på øya. For så å komme videre med planene ble det nå opprettet en
del nye komiteer og stillinger som: Arbeidsformann og arkitekt,
samt en: hus-,
kjeglebane-, flaggstang-, planerings- og grøftekomite.
Hovedkai ble det enighet om at skulle ligge på sydøstre side av øya i Skottehavna.
Denne havna har igjennom alle tider vært nærmeste uthavn til Farsund. Skottehavn
ble betraktet som en god liten havn. Havna blir i 1800 i «Specielle Kaarter over den
Norske Kyst nr 5» oppgitt å ha en dybde på 6 til 8 favner. Fartøyene måtte fortøyes
med landtrosser.
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Det ble laget en stor og en liten trebrygge i Skottehavna samt en brygge på nordre
side av øya. Det ble også satt opp to flaggstenger, en oppe på øya, og en foran murene til det gamle våningshuset. Det ble også laget sti med steintrapper opp til øyas
høyeste punkt, som er et nydelig utsiktspunkt.
Innvielsen av Prestøy fant sted St. Hans-aften 1925 med et stort arrangement.

Et par innlegg fra avisene Lister og Farsunds Avis, fra henholdsvis mai 1925 og juni 1939.
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Sportshytta ble i løpet av foreningens første år restaurert og ombygd. Taket var
salrygget, og veggene vendte utover. For å rette på dette ble det stukket to jernstenger
igjennom hytta. Stengene hadde gjenger i begge endene. Hytta ble så «skrudd»
sammen slik at taket og veggene rettet seg opp. Det er grunnen til at det var to
jernstenger under taket inne i hytta, som kunne brukes som turnstenger. De som
husker hytta husker sikkert jernstengene. Det var mange som viste sin mandige styrke
i disse. Videre ble det lagt nytt gulv, ny innvendig panel. Det ble satt inn nye vinduer og
gardiner.
Inne i hytta ble det ellers hengt opp et innrammet oversiktsbilde over Prestøy i
målestokk 1:5000, samt et stort rektangelkart over Farsunds skjærgård. Langs veggene var det benker. Til disse ble det på en auksjon etter en strandet båt kjøpt
plysjputer. Fint skulle det være.
Utvendig kom det ny kledning samt at murene ble reparert. Huset ble utvidet med et
tilbygg, som ble innredet til kjøkken. Til kjøkkenet fikk foreningen en vedkomfyr som
gave. Hytta ble deretter malt to ganger.

Klubbens «Sportshytte» slik den så ut 1950-årene. Sett fra nord.

Det ble også plassert to vedkomfyrer innenfor murene der hvor det gamle våningshuset hadde stått. Disse var meget populære, så det gjaldt å være tidlig ute for å få
plass på disse når det var fint turvær. På plenen foran murene ble det plassert flere
bord og stoler. Bordplatene bestod av massiv «Vosse-skifer».
Til kaffekoking ble det innkjøpt en 25 liters kaffekjele. Det ble også oppført en utedo
med plass til to. Denne ble revet midt på 60-tallet.
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Camilla Loshamn og Borghild Bentsen forbereder kaffen i ruinene etter Eilert Olsens hus. På de
fine dagene gjaldt det å være tidlig ute for å få de beste plassene på øya. Bildet er tatt i midten
av 20-årene

Sportshytta sett fra sør i 1964. Tilbygget til høyre var inredet som kjøkken med vedkomfyr.
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Det ble vist stor tillit til de som hadde tilgang til øya, for i de 10 første årene stod hytta
ulåst, mot at medlemmene noterte i de utlagte bøkene hva de gjorde og hva de hadde
lånt. Det viste seg etterhvert at dette ikke gikk og hytta ble låst. Grunnen til at det ble
gjort var at «ungdommen og andre uvedkommende fra distriktet» begynte å benytte
øya. Hytta ble av disse benyttet ulovlig som danselokale med de følger at en del hærverk ble gjort, som ruteknusing og ødelegging av inventaret.
Alle medlemmene kunne få kjøpt nøkler. Det ble samtidig med denne ordningen rykket
inn en artikkel i Vest-Agder med oppfordring til alle byens borgere om å tegne seg som
medlemmer. Dette ble gjort for å forsøke å få en ny giv i foreningen, som på dette
tidspunkt var nede i en rolig periode. Dette var like før krigen.
Fra planteskolen ble det kjøpt ca 400 trær som ble utplantet på vestsiden av øya.
Dette ble gjort av to mann fra planteskolen gratis. Det ble kun betalt kr 8,- for plantene.
Denne tjenesten ble så godt mottatt at bestyreren på planteskolen fikk etter dette lov
for seg og sin familie og gjester når som helst å benytte Prestøy. Trærne trivdes godt
og i 1950-årene ble det oppgitt å være 7 deka med dyrkbar skog på øya.

Under denne fana av en striesekk, som ble oppbevart på øya, gikk de yngste under hver
søndag når de var på søndagstur til øya. Fra venstre Gustav Abrahamsen, Gert Bentsen og
Odd Bentsen. Bildet er tatt i begynnelsen av 30-årene.
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Kjeglebanekomiteen gjorde et stort arbeid i forbindelse med byggingen av kjeglebanen. Hele grunnen ble belagt med pukk, men det viste seg allerede at i løpet av den
første vinteren hadde frosten ødelagt deler av banen. Derfor ble det lagt stikkrenner i
østre del av banen for å drenere bort vann. I begge endene av banen var det et overbygg. Under stor høytidelighet og fest ble banen innvidd høsten 1927. Det ble i 1990
besluttet å prøve å restaurere betongdekket. Etter mye arbeide er dette arbeidet
gjennomført etter at banen hadde vært delvis ødelagt og gjengrodd i mange år.

Kjeglebanen slik den antas å ha sett ut under åpningen i 1927. Det var to baner. Den innerste
var ca. 80 cm kortere enn den andre. Ved siden av banen var det en renne til å rulle kulene
tilbake i. I midten var det et dypt spor, som skulle hindre kulene i å komme over i feil bane.
Total lengde på banen var ca. 21,5 mtr. Bredde ca. 3,3 mtr.

For å skaffe inntekter til drift av øya, ble det utenom inntektene på kjeglebanen og
lotteriene, arrangert basarer, fester etc.
Der hvor det var mulig å slå gresset, på øya ble dette gjort. Gresset ble tørket og solgt
som høy på dugnad av medlemmene. Det kan ikke ha vært særlig oppslutning om
dette da det antagelig bare ble gjort en gang. Arbeidet ble derfor satt bort mot at de
som gjorde jobben fikk høyet. Høyonna ble overtatt av bønder fra Skjolnes.
Fra Spind ligningsvesen kom det flere krav til foreningen på formuesskatt, siden
Prestøy ligger i Spind og ikke Farsund som mange tror. Skattekravet ble etter en del
skriverier avvist.
Den 29. april 1925 offentliggjøres reglene for benyttelse av Prestøy i avisen
«LISTER».
Prestøy ble med det samme et meget populært utfartssted. Det kunne på enkelte
tilstelninger være opptil ca. 500 personer på øya. Omtrent alt som var av foreninger og
lag søkte om å få lov til å benytte øya til forskjellige sammenkomster.
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Kaffekos på Prestøy en sommerdag i 1933. Fra venstre Oline Sagen, Karl Fintland, Signe
Østreng, Kåre Østreng, Martin Østreng, Ingeborg Fintland, Stein Idar Fintland og Gesine Fintland.

Kaffen nytes ved et av de mange skiferbordene, som var plassert rundt på øya.
Fra venstre Olga og Elisabeth Bruseland. Bildet er tatt i 1955.
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På grunn av at det ble utført mye hærverk og at øya ble brukt av mange som ikke var medlemmer i FMF ble denne annonsen om fredlysning innrykket i Farsunds Avis i juni 1939.

Slik så kjeglebanen ut sommerenen 1964. Begge buene er i ferd med å falle fra hverandre,
og banen gror igjen.
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Til og med Kristiansand Offentlige Lærerskole ville holde konsert på øya den 4. juli
1926, mot entre. Det var sangforeningen i Farsund som hadde ordnet dette arrangementet. Da dette ble behandlet i styret ble det enstemmig besluttet at konserten kunne
holdes med frivillig entre for FMF’s medlemmer. Mot en stemme ble det besluttet å gi
«ikke medlemmer» anledning til å overvære konserten, av den grunn at sangforeningen selv skulle besørge transporten til og fra byen.
Av Kapt. John Buch fikk foreningen i 1926 en grammofon inkludert en del plater, som
skulle brukes på Prestøy. En heftelse fulgte gaven. Det var at om Prestøy skulle gå ut
av foreningen skulle gaven leveres tilbake. Grammofonen ble plassert i huset på øya.
Det viste seg etter hvert at grammofonen ikke tålte belastningen av å være der, så det
ble besluttet å gi den tilbake til giveren. Videre til bruk på øya ble det innkjøpt 2 sett
med krokettspill, samt en del kuler til kjeglebanen. Ut over dette ble det plassert
benker og bord på forskjellige steder. Det ble også laget en leke- og danseplatting
midt på øya, som ble flittig benyttet i de lyse sommernettene.
Om festplassen står det blandt annet å lese i avisen Vest Agder 18.8.1934 at - “Her har
vi et eldgammelt «lysthus» i skogen. Store lindetrær står ved inngangen og brer
grenene over oss som et tak. Store flate steinbenker står i firkant om plassen. Her er
det fred. Nu har mosen lagt sitt grønne tykke teppe over benkene der engang de
gamle Farsunds-rikmenn for slektsledd siden festet og skålte for byens og øyas
fremtid. Å - disse steinene kunne nok fortelle mye rart som er foregått her i seklenes
løp”.

Gørild, Bertel og Synnøve Sola på båttur ved den gamle brygga i Skottehavna sommeren 1965.
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I krigsårene ble øya lite benyttet, og på grunn av lite tilgang på drivstoff til motorbåtene, ble de fleste liggende i opplag. I tillegg var Prestøysundet minelagt av
tyskerne. Man kan enda se restene etter pullerene på oddene mellom Prestøy og
Urøy. Medlemmene fikk tilbud om å søke om å dyrke poteter derute, men det var ingen
som benyttet seg av det. Det ble også diskutert om mulighetene for sauedrift. Dette
ble opprettet en kort tid, men på grunn av at folk ikke følte seg trygge blant sauene, og
at sauene skitnet til i gresset ble sauedriften avviklet i 1946.

Asbjørn Frigstad og Olai Ekrem under “slep” fra Eikvåg til Prestøy med materialene til benkene
som ble plassert på Prestøy i begynnelsen av 1980-årene. Bildet er tatt i Bjørnsundet.

Håkon Knustad diskuterer opplegget på en av de mange sommerfestene på Prestøy.
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Midtsommerfest i skjærgården med FMFs St.Hansbål og Prestøy i bakgrunnen.

Fullt belegg ved østre del av brygga i Skottehavna.
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Samling på Prestøy 1995.

Båtkortesjen St. Hans 1997.
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Fint vær og god stemning på Prestøy sommeren 1997.

La oss avslutte dette kapittelet om Prestøy med en av de mange historiene derfra. Det
var tidlig om morgenen dagen etter St. Hans rundt 1950. To venner møttes på brygga
i Havika. Den først ankomne var tilsynelatende meget ivrig med å komme seg i
robåten. Hva er på gang? spør kameraten. Svaret kommer umiddelbart fra mannen i
båten. Du skjønner det. Vi var på Prestøy i går og feiret St. Hans, - og så glemte vi
den ene ungen! Deretter rodde han så det fosset foran baugen mot Prestøy. Alt gikk
bra. Gutten som var 6-7 år gammel ble funnet i god behold.
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BÅTTREKKET LISTEID - DUVOLL.

Jonas A. Gregersen sammen med venner fra Farsund benytter seg av båttrekket på en tur til
Flekkefjord en sommerdag i 1937.

I samarbeidd med Flekkefjord Motorbåtklubb startet FMF i 1949 planene med å
gjenåpne båttrekket på Duvoll. Trekket hadde til da ligget nede siden krigsutbruddet i
1940. Etter mange brev og mye arbeid kom båttrekket igang den 15.7.1951.
For å drive, og ha ansvaret for båttrekket ble det inngått en avtale med Einar Duvold.
Etter hva Vestlandske Tidende skriver i forbindelse med åpningen er trekket landets
eldste.
Siden dette ble så vellykket kom ideen om et lignende båttrekk i Spangereid. Det ble
så opprettet et samarbeid mellom FMF og Mandal Motorbåtforening, men ideen førte
ikke frem. Mange ganger, både før og senere har det vært flere som har lansert ideen
om båttrekk og kanal i Spangereid. Noe som det til dags dato ikke har blitt noe av.
Etter en tid ble båttrekket på Duvoll igjen nedlagt, og i begynnelsen av 80-årene fikk
FMF henvendelse om å uttale seg i forbindelse med gjenopprettingen. Konklusjonen i
foreningen ble at tiltaket skulle støttes. I samarbeid med båtforeningene i Flekkefjord,
Kvinesdal og Lyngdal, ble det gjort forsøk med å komme igang med båttrekket.
Forsøket strandet da det ikke var mulig å skaffe en brukbar tralle, og trekkvogn.
Båttrekket kom igang i privat regi i 1984.
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TIDEN ETTER KRIGEN.
En tid etter krigen og frem til 1975 var det lite virksomhet i foreningen, men det ble
holdt generalforsamlinger hvert år også i denne perioden. Møtene ble holdt i lesesalen
på Sjømannshjemmet, men med meget liten oppslutning. Til tross for den labre
interessen i foreningen ble det allikevel hvert år arrangert båtkortesje og bål på
St.Hans kvelden i FMF’s regi. Bålet ble plassert på forskjellige steder. I noen år ble
utrangerte fraktefartøyer fylt opp med brennbart materiell og ankret opp på havna og
satt fyr på.
Etter årsmøtet i 1975 fikk foreningen oppgang igjen. Det var mye å ta fatt på av
reparasjoner og organisering osv. Det første man kom igang med var å reparere de
gamle bryggene, samt rensking av brønnen og ny vannpumpe på Prestøy. Hytta
trengte også en kraftig oppussing fra gulv til tak. Det eneste som var gjort med denne
siden den ble restaurert første gangen, var at det i 1950 ble satt inn nytt kjøkken og
komfyr. Dette utstyret var fortsatt i god stand. Det viste seg etter hvert at det var få av
medlemmene som viste interesse for dugnadene på øya og det var en av grunnene til
at det på et styremøte den 10.4.78 ble kastet frem forslag om at staten skulle kunne
overta øya som friluftsområde, med betingelser at bryggene, hytta og skogen måtte
vedlikeholdes. Alt på øya ble så taksert for å få satt en verdi på alt sammen i tilfelle
staten ville overta ansvaret for øya. Forslaget om salget ble på årsmøtet i 1978
nedstemt. Det viste seg etterhvert at huset var i så dårlig forfatning at det den 7.5.80
ble besluttet å rive den. Utedoen, toseteren, hadde noen år tidligere blitt revet. Hytta
ble revet på dugnad med hjelp av elever fra ungdomsskolen. Til vedlikeholdsarbeidet
på øya var det et stort behov for penger. Det ble satt igang utlodding, og i tillegg ble det
tatt opp lån. Det ble også sendt søknad til kommunen om støtte, da man mente at
arbeidet som foreningen gjorde var av allmenn interesse. Ny pumpe og flaggstang ble
gitt som gaver. Det ble også støpt en ny stor grill, og allerede St.Hans samme år
(1975) kunne øya vises frem i all sin prakt igjen, og med et meget vellykket arrangement om kvelden. Ca. 100 båter deltok i kortesjen ut til øya.
På grunn av de store deltakelsene i båtkortesjene ble det i 1979 besluttet at det for
ettertiden skulle kjøres to og to båter ved siden av hverandre. Av miljøhensyn er det
også besluttet å ikke bruke bildekk på bålet. Nedfallet fra disse er ikke pent hverken på
holmene eller båtene, så FMF tenker også miljø. Flere nye typer av aktiviteter ble satt
igang. Nevnes kan «Skjærgårdsrebusen», hvor det ble satt opp vandrepokal som
skulle kunne vinnes for et år av gangen. Denne tradisjon er nå borte.
For å holde gresset og ungskogen nede, ble det nok en gang foreslått å tilby øya som
sauebeite vederlagsfritt som en prøveordning i 1979, men det ble det ikke noe av.
Det ble også nedsatt en «stakekomite», som skulle ha ansvaret for at ca. 20 fluer, og
skjær skulle merkes med en kamstålstake, hvor det på toppen skulle stå en sylindrisk
trestubb. Rundt denne skulle det festes en stripe med reflekterende materiale. Denne
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merkingen har blitt endret siden. En del midler til dette kom fra Farsund Sjøvettsutvalg
og flere forsikringsselskap.
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Dette arbeidet har helt sikkert spart forsikringsselskapene for mange utbetalinger, så
sponsingen til dette har nok vært lønnsom.
Fra 1978 har det vært arrangert fiskekonkurranser fra Prestøy, noe som har vært
meget populært. Utbyttet av fanget fisk har variert sterkt fra år til år.
I årene som nå fulgte ble det gjort et stort arbeide med rydding av skog og kratt, slik at
øya har blitt mye lysere og triveligere.

Representanter fra Kongens Garde, til venstre, utfordrer den eldre garde i
kunsten med å hoppe tau på Prestøy sommeren 1995.

Våren 1982 ble det på et møte med kommunen enighet om å sette opp toaletter og
skilt på de mest populære stedene. Stedene som i første omgang ble valgt var Skutevika på Langøy og Dålibukta på Skarvøy. I tillegg ble det enighet om å lage flere
brygger.
Foreningen var nå inne i en meget aktiv periode. FMF fikk fra 1985 en representant i
Havnestyret, noe som har vært meget positivt for medlemmene. Dette har medført at
FMF fra da av har vært meget godt orientert om hva som har skjedd i miljøet.
FMF organiserte i 1986 båteierne i Kjørrefjord til å forsøke å starte et båtlag. Dette ble
ikke vellykket. Det ble gjort et forsøk senere i 1991 med positivt resultat. I 1987 og 88
ble det gjort henvendelse til kommunen om det var interesse for samarbeid om et servicebygg på Prestøy. I 1989 ble det i FMFs regi gjort et forsøk for å danne en Båthavnforening i Store Lauervig, med dårlig resultat. Innbydelse ble sendt til alle som
hadde båtplass og hus, men det var så liten oppslutning at arbeidet ble avsluttet. Forslaget ble tatt opp igjen, og den 19.3.1991 kom Lauervig Båthavn Velforening igang. I
1990 arrangerte FMF stiftelsesmøte for Naudodden Vel. En diskusjon om sammenslåing og samarbeidd mellom Farsund Motorbåtforening og Farsund Seilforening
blusset opp i 1991, men ble nedstemt.
Når man ser på alle de sakene som FMF har tatt opp og fått gjennomført, så må man
si at det har vært positivt både for medlemmene og alle de som er aktivisert av sjøen
som friluftsområde.
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BRYGGENE.
Som allerede nevnt ble det i 1982 enighet med kommunen om at det burde lages
brygger til benyttelse for friluftsfolket i distriktet samt turistene på de mest attraktive
stedene i skjærgården. Den første brygga kom i Skuteviga. Deretter gikk det slag i
slag etter som årene gikk. I 1989 ble brygga i Skuteviga utvidet, samtidig som det ble
satt opp doer, både der og i Dålibukta på Skarvøy. Den første doen ble laget som
byggesett av lemmer ved badehuset på Sundsodden og deretter fraktet ut til Skuteviga. Deretter kom det en på den ytterste brygga i Dålibukta. Brygga på Vikelen er den
som ligger lengst ute i skjærgården. Den ble ferdig i 1990. I 1991 kom to brygger på
Ullerøy og ei i Kjeldsviga på Langøy. Deretter, i 1992 ble bryggene i Kveldsundet og i
Sandviga, også på Langøy ferdige.
Alt arbeidet med disse bryggene har vært gjort i nært samarbeid med kommunen,
både når det gjelder arbeid og økonomisk støtte. Tiltaket med bryggene har utvilsomt
ført til at det har blitt til at flere og flere bruker båtene sine til overnatting, da man føler
seg tryggere med et godt feste iland. Det er også meget sosialt, da flere båter kommer
sammen på disse stedene, både lokale og tilreisende.

Vestre bryggeanlegg i Dålibukta på Skarvøy.
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SEILERGRUPPA.
Våren 79 ble det nedsatt en gruppe for å se på om det var interesse innen FMF å
danne en «seilergruppe». Målet var at minst 10 medlemmer måtte være interessert.
På generalforsamlingen i 1979 meldte tilstrekkelig medlemmer seg. Seilbåtene skulle
kjøpes som byggesett. Båttypen som ble valgt var «Mirror». I 1980 ble det invitert en
gruppe seilere fra Kristiansand og Mandal som demonstrerte «Laser- seilbåter» samt
seilbrett. Denne gruppen sa seg villige til å hjelpe til hvis det var videre interesse for å
danne en seilergruppe under FMF. Det ble med dette ene forsøket og interessen for
seilergruppa falt etterhvert bort. Det videre arbeidet gikk inn som en del av Farsund
Seilforening, som fikk «ny giv» i 1982.
I forbindelse med S/Y «Berge Vikings» kjente seilas langs kysten, ble det opprettet en
egen komite i FMF for å arrangere en velkomst når seilbåten klappet til kai i Farsund.

Brev stemplet ombord på S/Y «BERGE VIKING» og transittstemplet i Farsund.
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SLIPPEN.
Foreningen har i alle år vært interessert i en egen slipp. Havnevesenet hadde en slipp
der hvor de første båthusene ble reist på Sundsodden ved badehuset.
FMF sendte inn søknad til havnestyret om å anlegge en slipp på Sundsodden i 1948.
Året etter ble søknaden behandlet og innvilget. FMF fikk tildelt den plassen hvor
slippen ligger idag. Grunnen til at det tok forholdsvis lang tid før søknaden ble
behandlet var at det hadde vært planer om å lage en sjøflyplass i samme området,
men interessen forsvant. Derfor fikk FMF området til disposisjon. Til hjelp til finansieringen fikk FMF bidrag fra bensinavgiftfondet, og våren 1950 startet arbeidet på
slippen.
Det gikk ikke lang tid før man fant ut at det ble mye arbeid med å passe slippen. Det
ble derfor skrevet kontrakt med båtbygger J.E. Larsen om at han skulle være
oppsynsmann. Da han solgte båtbyggeriet sitt til Nils Skomedal overtok han jobben.
Kontrakt med sistnevnte ble skrevet i 1952.
Som allerede nevnt hadde havnevesenet en slipp i samme område. Den ble en lei
konkurrent til FMF, av den grunn at den var billigere å benytte. For å «ordne» opp i
dette søkte FMF i 1952 om å få leid havnevesenets slipp. Det ble avslått.

Bjørn Øslebø godt igang med båtpussen våren 1966.

Den første slippvogna ble byttet ut rundt 1970, men vinsjen ble beholdt. Den nye
vogna som da ble laget gikk på skinner. I 1975 fikk man så tildelt rom i havnevesenets
bu for plassering av diverse utstyr i forbindelse med slippen. Det har vært mange og
lange diskusjoner og møter såvel som i FMF, som sammen med Havnevesenet og
teknisk etat om slippen på Sundsodden.
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Slippanlegget på Sundsodden i 1950.
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Forskjellige forslag som ble lansert om hvordan man skulle ta opp båtene i forbindelse med
planene om den «nye» slippen som stod ferdig i 1982.
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Det gjelder også forslag om montasje av kran. Så det har vært lagt ned mye arbeid i
denne forbindelse, før man våren 82 besluttet å bygge en ny tralle med gummihjul og
legge ut H-bjelker i sjøen, slik at arrangementet ble slik det er idag, inkludert elektrisk
spill. Det måtte i den forbindelse også sprenges vekk en del fjell. Den nye slippen kan
ta opp båter opptil ca. 32 fot, og ha en vekt på 5 tonn. Vogna er også konstruert for å
betjene seilbåter.
En del år senere, i 88 ble brygga ved siden av slippen ferdig.
I forbindelse med slippområdet har det også vært mange forsøk på å få et skikkelig
sted for opplagring av båter. Noe som det fremdeles ikke har blitt noe skikkelig av.
FMF mener at det er et behov for opplagringsplass for omtrent 250 fritidsbåter. Et sted
som FMF kom frem til at egnet seg godt var Fjellestadbukta. Det kom til og med så
langt at det ble undertegnet en leieavtale for dette området, som opphørte 13.7.92.
Årsaken var at Fjellestadbukta ble lagt ut til industriområde, og er idag overtatt av
Bredero Price.
Området ble ryddet for skog og kratt. Samtidig som dette arbeidet pågikk ble det
vedtatt i kommunestyret å lage en båthavn for ca. 200 båter ved Farsund Fjordhotell.
Navnet på båthavna skulle være Store Lauervik. Søkere måtte være bosatt i Farsund
Kommune. Enkelt personer kunne få tildelt to båtplasser. Pris pr. båtplass ville komme
på ca. kr. 16.500,-. I tillegg ville det bli innkrevd en årlig leie på lik linje som i Kjørrefjord. Med Farsund Havnestyre ble det så inngått en leieavtale for området hvor
slippen ligger.
Når man ser på alt som er gjort av korrespondanse og arbeid med slippen og
opplagringsplassene i perioden 1979-84 kunne det ha vært skrevet en hel bok «bare»
om det.

Oversiktsbilde over slippområdet våren 1994.
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FMFs forslag til båthavn med
opplagringsplass i Fjellestadbukta i Lundevågen.
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EGET KLUBBHUS.
Som tidligere nevnt har FMF ikke hatt noe fast klubbhus eller møtelokale, noe som de
forskjellige styrene i lang tid har vært interessert i å finne. Den første muligheten var
taksalen på Husan, deretter i Hermetikkfabrikken på Vestersiden. På årsmøtet i 1989
ble det kastet frem forslag om å søke Farsund Kommune om overtakelse av
kommunens hus på Skarvøy. Det ble det ikke noe av. Så endelig den 10.2.1993 ble
Nils Skomedals båtbyggeri på Sundsodden kjøpt. Gnr. 1. Bnr. 870.

Johan E. Larsen i døråpningen i båtbyggeriet, som den gang vendte ut mot sjøen.

Dette bygget ble reist av båtbygger Johan E. Larsen i 1925. Stedet ble den gang kalt
«Nautoddholmen». Bygget ble senere utvidet, og taket delvis løftet. I 1952 overtok så
båtbygger Nils Skomedal. Disse to båtbyggerne bygget tilsammen flere hundre båter
av forskjellige slag og av topp kvalitet i dette bygget. Båtene ble levert over store deler
av landet.
I den første tiden ble båtene sjøsatt fra husets langside mot sjøen. Dette ble senere
endret slik at båtene ble sjøsatt fra byggets ende mot nord.
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Mange av båtene som ble laget ved båtbyggeriet skulle til andre steder i landet. Her blir en av
disse møysommelig plassert ombord på dekket til en av kystrutas båter.

En av de mange båtene som ble bygd for en lokal kunde. Denne ble bygd for T. Fintland i
1942. Båten er fortsatt i god stand og fortsatt i bruk.
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Huset slik det så ut før ombyggingen startet høsten 1993.

Ombyggingen i full gang høsten 1994.
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Etter at bygget ble overtatt av FMF, startet den første dugnaden den 2. september
1993. Det første som ble gjort var å montere et toalett nede, slik at de sanitære forhold skulle være iorden til den store jobben som lå foran. Bygget ble så avstivet og det
ble laget en ny mur under hele huset. Det ble så fylt ut med stein langs sjøsiden.
Deretter ble det anskaffet jernbaneskinner fra Bredero som ble brukt som fundament
til bryggen som ble bygd i hele husets lengde. Denne stod ferdig til St. Hans 1994.

En milepel er nådd. Kranselag september 1994.

Det neste som stod for tur var å legge steingulv i huset, samtidig som det ble satt på
ny kledning. Senhøstes ble taket revet og hele bygget ble løftet en etasje, og påsatt
kvist.
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Dette var et stort krafttak for den iherdige dugnadsgjengen, som bestod av ca 20
personer. Det gikk ikke mange dager før det nye taket var på og det kunne feires
kranselag. De fleste takstolene ble levert ferdige, men noen måtte lages i den ene
enden av huset. Her var bygget meget skjevt, noe som medførte en masse oppretting. Det ene av hjørnene har siden blitt kalt for «Helvetes hjørnet». Så var det
vinduene og taksteinene som stod for tur. Dette gikk greit. Deretter var det å sette
igang på innsiden med panel. Etter at verkstedrommet var ferdig ble det feiret med en
liten innvielsefest i januar 1995. Dette ble kombinert med overrekkelsen av prisen for
«Årets båtforening 1994» av Båtmagasinet.

En del av dugnadsgjengen utenfor huset september 1994.

Så var det å sette igang med arbeidet oppe. Et møysommelig arbeid med vegger, tak,
trapp og ventilasjonsanlegg. Det meste ble klart til årsfesten 1996. Huset ble deretter
malt rødt utvendig.
Før restaureringen var bygget hvitt. Det som nå gjenstod var å få det fint og tiltrekkende på utsiden. Terrasse og plen ble laget. Vei opp til huset ble lagt, og
området ble hvor det var nødvendig gruset. Så endelig i mai 1996 stod huset ferdig.
Resultatet er et praktbygg som enhver forening kan misunne Farsund Motorbåtforening. Foreningen har som vi har lest nedlagt en masse tid og penger for å få dette
bygget slik det er i dag. De som har sett og har forståelse for hva som ligger bak dette
arbeidet, må bare bøye seg i støvet, og være imponert.
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For å få det økonomiske til å gå opp har det som tidligere nevnt bla. vært holdt lotterier, oljet brygger, laget toaletter i skjærgården, holdt Båtførerkurs etc. etc.
I tillegg til dugnadsgjengen vil FMF takke forretningene i Farsund for god sponsing til
klubbhuset. Som man allerede nå ser har det vært et stort behov for et slikt bygg, noe
som går frem av pågangen for å leie bygget til forskjellige arrangementer.

Endelig er huset ferdig til å arrangere årsfesten mars 1996.

Det ferdige klubbhuset fotografert i januar 1998.
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Plassering
Omsetning av aksjer
Forsikring
Økonomisk rådgivning

alt på ett sted.
KOM

INNOM FOR EN HYGGELIG PRAT.

Farsund - Vanse
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Mosvold-Farsund
SHIPPING • OFFSHORE • INVESTMENTS
Postboks 113, N-4551 Farsund, Norway
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Du får ekstra fordeler i Storebrand
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Farøy Auto Senter
Farøy - Farsund
Inneh. Dagfinn Abrahamsen
Tlf.: 38 39 07 61 - Privat: 38 39 34 54

Automatvask - Smøring - Service
Rekvisita Kioskvarer - Statoil kort - Marina

Alt i Båt- og Fiskeutstyr
Skipselektronikk, Mobiltlf.,
Radio, TV, Video, Satelittutstyr
Salg og service
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®

Telefon: 38 39 32 36 - 38 39 38 65
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Farsund Motorbåtforening
takker alle annonsørene for
deres støtte.
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SNARTRYKK, FARSUND, TLF.: 38 39 02 27

