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Forord.

Vi er Arbeidernes Opplysningsforbund takknem

lig for at de har rettiedet og gjort det mulig for

oss og granske kommunens mange gjøremål. Stu

diegruppen «Kjenn din kommune» er spredt over

hele landet, og flere kommuner er ferdig med ar

beidet.
Et hefte om de kommunale gjøremål er utgitt i

de respektive kommuner og er resultatet av dette

strev. Også her i Skjervøy har dette kurset vært

gjennomgått. Arbeidet er nå avsluttet og dette

heftet er resultatet.

Det er Samorganisasjonens studienemnd som har

utgitt og er ansvarlig for heftets tilblivelse. Selve

produktet er et resultat av det gode samarbeid mel

lom de kommunale etaters funksjonærer og gruppens

deltakere, som har vist en enestående og aldri

sviktende interesse. De første er vi takk skyldig for

hjelp og nødvendige opplysninger til dette ar

beidet.

Selve kurset er avholdt på et upolitisk grunnlag

All vilje og interesse er satt inn for å nå et bra

resultat som til en viss grad kan lære oss å kjen

ne vår kommune. Av dette heftet vil det framgå at

alt vi mener er av betydning for å lære og kjenne

sin kommune, er tatt med.

Det er ikke riktig å avslutte dette arbeidet uten

å takke kommunen, ved dens ordfører Lars Hallen

og formannskapet, for den enestående bevilgning

på 3 500 kroner.

Avsnittet om Skjervøy’s historie vil kanskje for

mange virke noe lang, men da vi mener det ikke

var riktig å korte den, håper vi dere holder oss

unnskyldt.
Til slutt en takk til alle som har tegnet annonser,

Skjervøy kommune og alle deltakere i kurset.

Leder av kurset har vært Samorganisasjonens

studienemnd’s formann fru Dagmar Eriksen.

Redaksjonskomjteen



KOMMUNEf. 5
Lenge før vår tidsalder, har nok de første nord

menn reist gjennom vår landsdeL Hvem disse var,
navnene m. ni., er oss ukjent. I følge arkeoIo
giske funn, gravplasser ni. ni., antas de første bo-
setninger å ha funnet sted så langt tilbake som i
steinalderen. Hvor fra denne innvandring har kom
met, finnes det flere teorier om.
Professor P. A. Munch mener at de første nord

menn er innvandret over Russland. For fastlandets
vedkommende må det fastslåes at bosetningen har
foregått på den måten at fjellsamene har funnet et
bedre eksistensgrunnlag ved å bo ved kysten.
I følge Nordiandske Handelsteder, bodde det i

Rotsund bare denne folkerasen. — Det er ikke tvil
om at Nord-Norge tilhører den eldst befolkede del
av vår Iangstrakte kyst.
Når det gjelder Skjervøy, må en tro, i følge funn

som er gjort, kom de første bosetterne så tidlig
som i steinalderen.
Det er flere historiske steder i vår kommune,

navn som Skjervøy, Rotsund, Maursund, Hamnes og
Årvik som kan knyttes sammen med denne tid. Nav
net Skjervøy har i følge eldre skrifter betydningen
(navnet er gammelnorsk) Skarv eller Skefr, som
betyr naken klippegrunn.
I den eldre tid tilhørte det meste av jordene i

Nordiandene til kronen. Fredrik 3. solgte kron
godset til Joacim Irgens, men ved hans død over
tok hans enke Cornelia Rickers denne landsdelen.
Senere overdro hun den til den hollandske baron
Jacob de Pettersen. Dennes arvinger solgte den vi
dere til Johan Christian Hvid i 1751, Godset i
Troms fogederi ble av ham solgt til Johan Hysing
i 1764. Fram til 1783 var godset på flere hender.

HISTORIE
Da det siste salget ga grunnlag til stridigheter, ble
det mellom Wasniuth, Hans Andreas Maursund og
Johan Hysing enighet om å dele godset i tre deler.
Dette for å. unngå prosess.

Hysing fikk eiendommene i Skjervøy, Nordreisa,
Kvenangen og Kåfjord. Han døde i 1787 og hans
enke giftet seg igjen med Thomas A. Lyng i 1793.
Da Lyng døde, ikke lang tid etter, satt hun alene
med godset til det i 1848 ble kjøpt av Foreningen
til leilendingsvesenets opphevelse i Skjervøy. For
eningen solgte det videre til leilendingene, sta
ten og andre, men da var Skjervøy alt kjøpt av
staten til prestegård.
Hvor lenge Skjervøy har vært kirkested vet en

ikke, men ifølge Kaldsboken for stedet og skriftet
Norges Kirkebygninger, anfører professor Die
trichson at den første kirke sto på gården Årvig
på Arnøen. Dette er ikke usannsynlig, ut fra det
kjennskap vi har til den eldre bebyggelse på dette
stedet.
Da denne kirken i lengden ikke gjorde fullgod

tjeneste og det hersket en bitter strid om stedet
for en ny kirke, løste en dette problemet på en
enkel og effektiv måte.. Det skulle slippes en tylft
tømmer i Reisaelven, hvor distriktets tømmerskog
var, og der hvor de fleste stokker landet skulle
kirken bygges. Sagnet forteller at 4 stokker landet
ved Eidet, 3 stokker ved Meiland, mens 5 stokker
landet ved Skjervøy. Senere har kirken stått på
dette sted. Sagnet forteller videre at det på Havn
i Maursund skal ha stått en kirke, men dette kan
ikke bevises med sikkerhet. Ut fra dette at Maursund
er en av sognets eldste bebyggelser og i sin tid

P. B. Lund
kommunens første ordfører, fra
15/5 1834 til sin død i 1862

født i 1802

Lars Hallen
kommunens nåværende

ordfører.
Ordfører fra 1945.
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bygdens sentrum, kan dette være både mulig og na
turlig.
Av en mer historisk betydning er gården Maur

sund som er oppført i året 1800 av Niels Giæver,
men alt i året 1700 tilhørte gården proprietærgod
set. Det kan med sikkerhet fastslåes at stedet har
vært handelsplass siden 1740 og gjestgiveri siden
1774. Året 1860 gikk stedet til Simon K. Giæver,
men med ham gikk stedet ut av familiens eie. En
senere handelsmann er Tørris A. Pedersen. Siden
1908 er stedet i familien Tretten’s besitetelse. Den
første var Johan P. Tretten. Denne vakre, gamle
og severdige gården ble spart for siste krigs ra
sering, og tilhører fremdeles samme familie. Går
den er fredet.
Når det skrives om Rotsund og Maursund, må disse
to steder behandles under ett, da de alt fra gammel
tid har vært knyttet sammen. Samme slekten har
først hatt tilhold på Rotsund og senere også på
Hamnnes.
Gården Rotsund ligger på fastlandet på sørsiden

av Rotsundet. På nordsiden under vakre lier og hel
linger ligger Hamnnes på sørvestpynten av Uløya.
Over på den andre siden av Lyngenfjorden kan en
se Lyngsalpene reise seg vakre og stolte, så im
ponerende som ikke fra noe annet sted.
Ennå i 1702 bodde det bare samer på Rotsund.

Den gården som har mest interesse er Sør-Rotsund,
som i 1712 var bebodd av nordmannen Knut CIe
mitsen. Ved siden av jordbruk og fiske har han vel
også drevet en liten bondehandel. Han døde i 1740
og gården gikk over til Anders Rasch. Han drev
også en bondehandel og holdt bygdejekte som
han dro til Bergen med ved hvert høststevne. Han
ble stamfar til en rekke kjente handelsmenn i vårt
distrikt.
I året 1750 flyttet Rasch til Alteidet der han

senere drev sin virksomhet. På Sør-Rotsund bodde
nå en bonde Johannes Josephson og dennes sønn,
inntil jordet ble bygslet av proprietær Johan Hy
sing som fikk gjestgiverbevilling på stedet i 1784.
Etter Hysings død ble hans enke kjent med en
fullmektig på fogedkontoret i Trondenes. Det var
under sine tingreiser han ble kjent med den unge
enken og ble eier av gården ved skjøte i 1787. Ved
et skiftebrev av 1. mars 1791 ble han også eier av
Hamnnes.

Det var på denne tid det skjedde en rystende
hendelse på Rotsund. Noen kvenske overløpere fra
Sverige hadde i 1790 kommet ned til Astafjord og
der begått innbrudd hos gjestgiveren Hans Harder
på Selseter. Siden dro de nordover og natten til
27. juni brøt de seg inn på gården til Madam Hysing,
der de stjal penger, sølv og klær til et par hundre
riksdaler. Hun lot dem ettersøke, da det ble kjent
at de hadde tatt vegen innover godsets store sko
ger i Reisa. Det fortelles at de på vegen kokte
ryper i en sølvkanne, som ennå er i familiens be
sittelse.
I begynnelsen av juli ble tyvene funnet og trans

portert til Rotsund der de ble lagt i jern i arresten.
Men en mørk novemberkveld brøt de seg ut igjen,
drepte to av tjenestejentene og satte deretter til
skogs igjen, men denne gangen varte ikke friheten
lenge før de ble tatt og ført tilbake til Rotsund og
arresten. Det var vel antakelig vondt å livberge
seg og vanskelig å ta seg fram i villmarken. Denne
gangen ble Madam Hysing strengt pålagt av fogden
at de ikke måtte unslippe igjen. Hennes fullmektig
på Hamnnes søkte proprietær Wasmuth på Karnes
om å få låne fangejern, men det ble avvist. Over
dette klagde fullmektigen til fogden, og imens satt
fangene i arresten.

Maursund Gfrd, fra året 1800.
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Madarn Hysing følte nok avsky for tyvenes udåd,
men hadde også dyp medfølelse for dem. Dette sær
lig for den yngste, en ung gutt ved navn Miheel.
Det fortelles at hun ofte besøkte dem og leste av
Bibelen. Miheel var ukonfirmert, derfor ble han un
dervist og senere konfirmert av presten i sognet.
Dette for at han skulle være rede til å ta imot døds
dommen. De ble avrettet på Spokenes, vest av Rot
sund i 1791.

Etter dette flyttet Madam Hysing over til Hamn
nes. Hun giftet seg kort etter med Thomas Lyng,
som i august 1795 fikk gjestgiverbevilhing på Rot
sund. I 1804 fikk han fornyet bevilling på stedet,
men som handeissted ble det forbigått av Hamnnes.
Det er zannsynhig at Lyng og hans hustru trivcles

på Hamnnes, for litt etter litt ble all handel over
ført til dette stedet. Her fikk Lyng gjestgiverbe
villing i 1809. Han døde i 1819, men hans enke
styrte handelsstedet ennt i en menneskealder med
kjærlig, men også med myndig hånd. Hun døde i
1842, vel 82 år gammel. Godset ble da overtatt av
et interessentskap og leilendingsbrukene ble solgt
unna etter hvert.
Etter at Thomas Lyng var død, synes mor Lyng

å ha hatt sin støtte og hjelp i tolleren på Tromsø,
Ole Hallen. Dennes sønn, Jens Sevrin, kom i huset
til mor Lyng som hennes pleiesønn. Da hun døde
ble han arving til eiendommen, men de øvrige ar
vinger protesterte på denne avgjørelsen. Eiendom
men ble da taksert og Hallen betalte halvdelen av
kjøpesummen, den resterende part ble godskrevet
som hans arv. Han drev Hamnnes til sin død i 1858,
og senere hans enke, til- eiendommen blé solgt i
1866 eller 1867, til hennes svoger Jens H. Giæver
som oppforte den nåværende hovedbygning.
Mange andre handelssteder hadde i denne tiden

tilbakegang, men det motsatte synes å være tilfelle
med Hamnnes. Stedet hadde en rask og sikker
vekst på grunn av sin beliggenhet for lokal og
godstrafikk med dampskip, men også fordi stedet
ble ledet på en dyktig måte. Dette firmaet er i dag
kjent langt ut over fylkets grenser. I 1917 ble søn
iiene Jens Carl og Thorvald H. Giæver tatt med
som partnere. Stedet er den dag i dag i familiens
besittelse.
Under nybrottsarbeid på stedet, er det funnet en

mengde steinaldersaker som viser at stedet var bo
plass, verkstedplass og for alt det vi vet kanskje
også handelssted, helt tilbake i oldtiden.
Drar vi fra Hamnnes østover gjennom Maursun

det, vider dette seg ut mot Reisafjorden.
Foran oss reiser seg de taggete Kvenangstindene

i rad og rekke. Så åpner Kvenangsgapet seg, vi
dreier om Taskebyneset og forbi den lille øya Hak
stein, for så å komme inn til kirke og handels
stedet Skjervøy. Der er det lun havn for båter, lyse
enger innover mot Vågen og opp mot Eidet, som
deler øya i to. På baksiden av Skattarfjellet sees
Kågfjell med sine isbreer. Som handelssted har
Skjervøy gamle tradisjoner og med sin beliggenhet
en naturlig betingelse til å være sentrum.
Den første kjente handelsmann her, var Christian

Miehelsen Heggelund. Han var visstnok sammen
med to kjente brødre «Bergensborgere» og har fra

året 1661 hatt sitt tilhold på Skjervøy, hvor han
er kjent som «Skjervøy-kongen».
Heggelund er født på Æbeltoft, Jylland, sønn av

Michal Christensen Heggelund. Først bygsiet han
gården «Lille Taskeby», hvor han bodde i 1661,
men alt i 1662 flyttet han til Skjervøy, hvor det
bare var presten som tidligere bodde. I Heggelund’s
tid ble Skjervøy et mektig handeissted. Som en
kuriositet i denne forbindelse kan nevnes at byene
Tromsø og Hammerfest først fikk grunnlagt kjøp-
steder hundre år senere.
Den gang, som nå, var Skjervøy det sentrale

sted i distriktet, med fiskerike hav utenfor stue-
døren. På øyene var det en talirik norsk befolk
ning, men inne på fastlandet bodde det for det
meste samer. Til Skjervøy, som var kirkested og
tingsted, var det derfor naturlig for alle å komme
Cør eller senere. Dette var forhold som den meget
dyktige Heggelund, som ikke alltid tok det så nøye
med midlene, visste å utnytte til sin fordel. Han
døde i begynnelsen av 1694.
Til tross for at det bare var presten og handels

mannen som bodde på kirkestedet, var bebyggelsen
meget stor, for det meste sentralisert omkring kir
ken. Der lå også prestegården med sine hus på
samme sted som i våre dager. Langs fjæra lå en
rekke kirkestuer, alene Heggelund hadde 28 byg
ninger i sitt eie.
Hovedbygningen skal ha stått omtrent der hvor

Apoteket nå står. Der hvor det nye Samvirkelag
bygget nå står, var den såkalte Heggelundparken.
Under graving på dette stedet, i slutten av forrige
århundre, kom det fram i dagen en stein med Heg
gelund’s initialer og årstallet 1661. Denne steinen
er nå oppbevart som minne fra en svunnen tid.
Videre fantes det en slangering av gull, merket
C.M.L og M.J.D.
Om denne Heggelund fortelles det mange historier

som ikke alle er like troverdige, men der fortelles
at han etter sin død skal ha gått igjen. Først da
det kom en likstein fra Sachsen som ble lagt på
hans grav ble det fred. Heggelundene var en meget
utbredd slekt i Skjervøy, Karlsøy og Helgøy. Sann-

Uamnnes omkring århundreskiftet.
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synlig er det at hans arvinger fortsatte handelen
en tid etter hans død.
I slutten av det 17: århundre var dén nord-norske

almue sunket ned i en bunnløs gjeld. Vi kan trygt
si at det gjaldt hele Nord-Norge. Det var Kongen
og Kirken som eide all jord. Den rørlige eiendom
tilhørte for det meste bergenskjøpmenn, resten av
jordene tilhørte kremmerne. Det er sannsynlig at
noen utliggerborgere kom til Skjervøy sommertid
og da drev litt handel, men for dem var det bare
å gjøre mest mulig på kortest mulig tid. Dette tok
slutt i 1793, men samtidig begynte den såkalte rus
sehandel, som varte helt opp til våre dager.
Om den videre handel på Skjervøy, kan det muli

gens være noen som har forsøkt seg, men vi må
helt fram til 1799 da Kongen ga H. Klæbo Rasch
bevilling til å drive handel og gjestgiveri på stedet.
Fra 1850 heter dette firmaet N. Rasch. Innehavere
er i dag H. Kiil’s arvinger. Skjervøy har i de se
nere år hatt stor framgang. Nå er ikke lenger N.
Raseh alene om å drive handel, mange andre er
kommet til stedet, som er i meget stor utvikling.
Navnet Skjervøy har ved to spesielle anlednin

ger fløyet ut over verden. Første gang var da det
gjennom stedets telegraf ble formidlet at Polar
skuta «Fram» med Otto Sverdrup var kommet til ste
det den 20. august 1896. Andre gangen var da M/K
«Brattvåg» av Ålesund i 1930 kom inn til stedet
med de jordiske levninger etter André og Strind
berg.
Da krigen i 1944 raserte norsk jord, måtte

befolkningen forlate sitt hjemsted og sine hus, med
bare det mest nødvendige til livets opphold. I 1945
da Norge igjen var fritt, reiste befolkningen til-

bake til sine hjemsteder, men bare for å finne at
alt var rasert og brent. Også vår kommune var
meget hardt rammet, men kirkestedet var skån
somt behandlet. Den øvrige del av kommunen var
stort s3tt totalskadd. Det var da å ta fatt og
bygge opp igjen det som en gang hadde vært, men
det trengtes også nytt, sâ det er riktig å betegne
årene etter krigen som meget travle.
Kommer en i dag reisende til Skjervøy, ser en

at det er skjedd store forandringer på kirkeste
det. Utviklingen fra før krigen, da det var ca. 83
hus, til i dag, da dette tall er flerdoblet, for
klarer meget tydelig at stedet er i en sikker og
meget rask framgang. Det er å ønske at denne
framgangen ikke stagnerer, men vil fortsette til
kommunens og befolkningens trivsel i framtida.
Den kommunale administrasjon som i flere år

år etter krigen led en fortvilt og meget kummerlig

Kirkestedet Skjervøy.

Herredshuset i Skjervøy
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tilværelse, er i dag samlet i et nytt og prektig
herredshus.
Skal vi så se på det som er gjort til i dag, og

bedømme det, vil dommen bli god, men ennå er det
meget igjen som må løses. Dette kan vi nå, ved
samlet å gå inn for vår kommune og dens velstand.
Krigen rammet ikke bare det rent materielle, men
også mange av den ungdom som framtida ventet
seg meget av, ble revet bort i en alt for ung alder.
Krigsoperasjoner på landjorden og sjøen, krevde
sine liv, men også ved represalier fra okkupasjons

makten var det flere av våre unge som ga sitt liv.
ennå har vi den meget tragiske hendelsen i Årvik
i våre tanker. Det er på kirkeplassen på Skjervøy
reist en bauta som til alle tider vil og skal minne
oss om deres innsats for hjem, sine kjære og ikke
minst for sin kommune. Vi lyser fred over deres
minne.

Denne oversikten over kommunens historie, kan
ikke avsluttes uten med de beste ønsker for kom
munen og dens innbyggere i framtida.

Kommunens administrasjon og tekniske etater.
FLATEMAL OG FYSISK GEOGRAFI

brakkmark.

fl
Tilsammen ca. 9050 da.

Skogbruk

Fjell og innsjoer

Da vi fikk vårt kommunale sjøLstyre i 1837, ble dekar. Etter jordbrukstellingen i 1918 var det
kommuneinndelingen lagt opp etter den geistlige dyrkede areal 7 500 dekar. Det fordeles seg i føl
og kirkelige inndeling. Det ble bestemt at hvert gende grupper.
prestegjeld skulle danne en kommune, eller et for- 1. Potetåker ca. 430 da.
mannskapsdistrikt, som det den gang ble kalt. 2. Grønnsaker og rotvekster » 45 ,
Vi fikk i alt 355 herredskommuner og 37 by- 3. Grønnfôr » 150 »

kommuner. Når en herredskommune omfattet et 4. Kunsteng » 1500 »
prestegjeld med flere kirkesokn, dannet hvert 5. Natureng » 6925 »
sokn en soknekommune. (Denne ordningen ble av
skaffet i 1951). I 1950 da tallet på kommuner var
på det høyeste, hadde vi 680 herredskommuner, 427
soknekommuner og 64 bykommuner. Av denne oversikt ser man at resten ligger som
Ved den kommuneinndeling som fant sted i 1837

ble Skjervøy soknekommune (formannskapsdi
strikt) å omfatte de nåværende enheter Skjervøy,
Kvenangen og Nordreisa. et areal på 6 074 kva
dratkilometer. Det vil si et område som er meget
større enn Vestfold fylke. Samarbeidet i denne
store kommunen synes å ha gått bra, men med de Skog er det lite av i kommunen. I Oksfjorddal
store avstander de folkevalgte representanter fikk føret er det en del stedegen furu, det samme er det
å reise til møter m. m., og dens stadige tilvekst, i Rotsunddalføret. Forøvrig r det bjørkeskogen
har vel storkommunen blitt for tungvint å admini- som rår plassen på fastlandet og en del av øyene.
strere. Av den grunn ble Kvenangen i 1863 utskilt Det forsøkes å hjelpe på denne mangel ved plante-
som egen kommune, men selv etter denne utskillel- felter som er i gang. Disse er.
sen ble kommunen for stor. Nordreisa ble derfor
også i 1886 utskilt som egen kommune. Den nå- 1. Skjervøy og Nordreisa Sparebanks
værende Skjervøy kommune er omlag 1160,95 kva- plantefelter, Rotsund.
dratkilometer stor. I nord grenser den til Kve- 2. Johs. Giævers plantefelter, Hamnnes.
nangen, i sør til Nordreisa og Kåfjord, og i vest 3. Mikael Mathiassens plantefelter, Arnøy.
til Lyngen og Karlsøy. 4. Einar Jørgensens plantefelter, Taskeby.
Kommunen omfatter øyene Uløy, Follesøy, Vor- Dessuten er det i kommunen flere mindre planteterøy, Kågøy, Hakstein, Haukøy, Lille Haukøy, felter. Den skogkledte del av herredet utgjør ca.Skjervøy, Arnøy og Laukøy. Dessuten fastlands- 200 kvadratkm., resten er uproduktivt fjeliterreng.oinradene fra og med Meiland til og med Straum

fjord, samt Ravelseidet, Rotsundelv og Rotsund.
Men etter innstilling fra Scheikomiteen blir Oks
fjord og Straumfjord å tilhøre Nordreisa.
Ser en på kartet vil en finne at sentret i kom

munen, kirkestedet Skjervøy ligger omtrent der Det mest riktige er å si at Skjervøy kommune
hvor 70 grade bredde krysser 21 grad lengde. er et typisk fjellområde. Selv om det er en del
Skjervøy er en værhard kommune med lite jord- sletteland inne på fastlandet så er også disse om-
bruk. Helt til 1850 var det omtrent ikke dyrket sluttet av fjelipartier som lager lange slette dal-
mark. Det ble i årene 1908 — 1920 dyrket ca. 90 fører. Av de største fjell i kommunen kan nevnes
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Kågtind ca. i 260 m høyt. Kvenangsfjellene er 8 —
900 m. Dessuten har vi Uløytind. Ellers er det
flere mindre og større fjelitopper.
Oksfjordvannet og Sikkajåvre, er de største

i kommunen, men det finnes også noen min
dre vann rundt omkring. De største elvene er
Storelven og store Sandselv i Oksfjord, og store
Rotsundelv i Rotsund.

Kommunaladministrasjonen
Dea kommunale administrasjon har i lang tid

ført ‘n meget kummerlig tilværelse og de kommu
nale kontorer var i flere år etter krigen spredt
omkring på forskjellige steder. Det er derfor lett
forståelig at de kommunale tjenestefolk har arbei
det under meget vanskelige forhold, spesielt da
gjenreisningen tok til. Men også de kommunale in
stanser har nå fått ordnede og gode forhold. Vi
har i dag på stedet et nytt og prektig herreds
hus hvor alle kommunale kontorer har sitt tilhold.
Herredshuset har en vakker utstyrt sal hvor de
folkevalgte representanter har sine møter. Den
ene langveggen er utstyrt med et maleri over ar
beidslivet i kommunen, utført av Magnus Sørensen,
Skjervøy.
Av kontorer finnes.

FORMANNSKAPSKONTOR
Her har kommunens ordfører og sekretær sine

daglige gjøremål med kommunens stell.

HERREDSKASSERERKONTOR
Herredskassereren, skatteoppkreveren, samt 2

underordnede har sitt daglige virke her. På dette
kontoret finner vi også kommunerevisoren.

LIGNINGSKONTORET
På dette kontoret finnes ligningssjef, samt 4

assistenter. Folkeregisteret er tillagt ligningskon
toret.

TRYGDEKASSEN
Her finner vi forretningsforer, kasserer og 2

assistenter. (Dette kontoret blir å flytte til
Skjervøy og Nordreisa Sparebanks nye bygg når
det blir ferdig).

ARBEIDSFORMIDLINGEN
Siden 1. januar 1960 er dette kontoret utskilt fra

trygdekassen med egen formidlingsmann som fo
reløpig er konstituert i stillingen. Da det nå er
bestemt at de statlige arbeidskontorer skal ny
etabliseres fra i. juni 1961, blir det arbeidskontor
på Storslett i Nordreisa. Her på Skjervøy blir det
da opprettholdt et hjelpekontor med en mann i
en halvdags stilling, men det blir å sortere under
kontoret i Nordreisa.
Foruten de kontorer som her er nevnt, finnes

også plass for herredsagronom, kommunetekniker,
bibliotek og andre institusjoner.

Det norske Arbeiderparti . . . 16 representanter
Småbr., fisker og arbeider liste 9 —

Borgerlig liste 4 —

Norges Kommunistiske Parti 2 —

Formannskapet har følgende sammensetning
(1959)
Det norske Arbeiderparti .

Småbr., fisker og arbeider liste 2
Borgerlig liste

4 representanter

Tilsammen 7 representanter

Kommunevalget høsten 1959 ga det samme resul
tat, Arbeiderpartiet har flertallet i kommunestyret
perioden 1959/63.
Fra 1. januar 1960 har det kommet en ny lov

som bestemmer at ordføreren nå kun kan velges
for 2 år av gangen.
Av herredsstyremøter avholdes det 5—6 i året,

formannskapsmøter så ofte det ansees nødvendig.

Vaiinforsyningen

Det er ingen kommunale vannverk i Skjervøy,
men det er tre andelslag.
Skjervøy Vannverk AlL med ca. 160 tilknyttere
Årviksand Vannverk AlL » » 40 »
Spåkenes Vannverk AlL » » 10 »

Ut fra denne oversikt må en gå ut fra at beho
vet er dekket når det gjelder disse anlegg. Det er
omkring i kommunen ca. 400 private forsynings
anlegg som svarer til 70 pst. av det øvrige behov.
Av disse er det omlag 80 stk. som har fått stats
tilskott med tilsammen 25 000 kroner, og vedrø
rer ca. 500 innbyggere. Kirkestedet forsynes fra
Engnesvannet og Vågvannet. På grunn av fiske-
industrien, er det et stort behov for vann, men det
har vært tilstrekkelig forsyning. Til utbyggingen
av andre byggetrinn ved Skjervøy Vannverk AlL
(Vågvannet) har man mottatt bidrag av Fiskeri
departementet.
Av det tekniske utstyr som brukes i forbindelse

med utbygging av veger, vann og kloakk, er en
del på private hender, bortsett fra bergboremaskin
og kompressor m/utstyr, som er kommunens eien
dom. Spesialutstyr, så som buldoser blant annet, er
et følelig savn. Det ville med en slik være lettere
å holde kloakknett og veger i orden. Kommunens

Siden kommunevalget i 1945, har Det norske
Arbeiderparti flertallet i kommunestyret. Mandat-
fordelingen var i perioden 1955/59:

Tilsammen 31 representanter
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brannvesen er svakt i forhold til det som for
langes, men på kirkestedet har det i det siste ret
tet meget på seg. I herredshusets kjeller er det
en prektig brannstasjon, men det tekniske utstyr
er meget mangelfulit. Disponiblet materiell er: en
motorbrannsprøyte, ca. i 000 m, 2 1/2 toms slan
ge, 3 stk. brannstendere, 1 stk. presenning, 1 stk.
grenrør, 5 stk. strålerør, 2 stk. brannseil og 2 stk.
bøttesprøyter (]3eta 5). Utenom kirkestedet er det
bare Årviksand som vil få opprettet eget brann
vesen, og det regnes med at det høsten 1960 skal
være kommet så langt at det vil tilfredsstille
minstekravene til et sådant.

Kraftforyningen
Nord Troms Kraftlag er organisert som et A/S

med kommunene Kfjord, Nordreisa og Skjervøy
som aksjonærer. Kapital investering var den 1.
januar 1958 kr.. 13 533 941,40. Av dette er kr.
4 935 000,000 statsstøtte. Sikkajok kraftstasjon er
den eneste i kommunen. Med en maskinkapasitet
på kv.a. eller 1800 kv. er denne stasjon beregnet
yte 7.2 millioner kv.t. pr, år, men det produseres
over 8 millioner kWh. årlig.
Det samlede utbygde linjenett i kommunen er av

høy- og lavspent linjer anslagsvis 30 mil. Det er
lagt ut 10 høyspentkabler mellom øyene på tilsam
men 14 000 m.
I forsyningsområdet er det satt opp 60 trans

formatorer fra 20 — 300 kv., fordelt på 950 hus
stander, verksteder, fiskeindustrier, foretninger
m. m. Da dette anlegget var for lite ble et nytt
påbegynt til et kostnadsoverslag på kr. 8 500.00.
Det er Kildal som har beregnet ferdig for levering
av kraft høsten 1959, men grunnet uforutsette hind
ringer var det først ferdig i 1960. Av planlagte
linjer til Valanhamn, kostnadsoverslag 21 000 kro
ner, og Årviksand, kostnadsoverslag ikke utreg
net er det siste i dag i orden.
Alene med Sikkajok var det i vinterhalvåret ra

sjoriering av kraft, men ved samkjøringen mel
lom de to anlegg har det vært kraft nok.

Vegbyggingen
Skjervøy har en vegplan, men her er bare tatt

med en oversikt for de siste tre år. I løpet av
denne tid er det bygd 7,5 km veg. Til dette formål
er det av kommunen bevilget og satset 500 000
kroner. Staten og fylkets andel sammen med kom
munens er 750 000. For tiden arbeides det med en
ny kommunikasjonspian som omfatter Skjervøy og
ytre Kvenangen. De viktigste veganlegg i denne
plan er.
1. Veg, bru, ferje mellom Skjervøy og Riksveg 50.
2. Arnøyvegen.
Vorterøy.

3. Uløybukt, ved Nikkeby — Hellnes og veg på
4. Veg til Taskeby og Simavåg.
Prosjektene søkes fremmet under den utvidede

Nord-Troms-plan. Når disse vegene er ferdig kan

en ordne rutene slik at en båt betjener Arnøy di
striktet og ytre Kvenangen daglig. Ferjen over
Maursundet betjener også Uløya og Vorterøy til
riksvegen og Skjervøyvegen daglig. Foruten den
ne planen arbeides det med vegen Setermo —

øvergård og vegen Geitvik — Lillevik, Akkar
vik. For selve kirkestedet vil brua over Skattør
sundet være av den største betydning da det videre
utbygde vegnett med ferje over Maursundet vil
sette oss i forbindelse med Riksveg 50 og dermed
også det øvrige fastlandet.

Havne- og ferjeanlegg

Det er ingen havne eller ferjeanlegg i kommu
nen. Selve kirkestedet har en mindre god havn,
slik den er fra naturens side. Etter den siste krig
er det utført noe mudringsarbeid som har kostet
675 000 kroner. Da det ellers ikke er gjort noe
for å utbedre havnen er det i dag igjen behov
for at den blir mudret. Fylkestinget har ført opp
Skjervøy som nr. 1 med mudringskrav. Det er også
forslag og planer om å bygge en molo på kirke-
stedet, så den indre Våg blir en bedre havn.
I Årviksand bygges havnen ut og det gjenstår

stort sett bare mudring.

Telegraf og telefon

Det er i Skjervøy kommune 16 telefonstasjoner
og i telegrafstasjon, Skjervøy, med i alt 420 teie
fonapparater. Derav er det 185 ved kirkestedets
telefonanlegg. Alle abonnenter tilhører stasjoner
som sorterer under Staten. Det er i kommunen in
gen private anlegg.
På ventelisten for å få telefon er det mange

søkere, men tilgangen er begrenset da kommunens
stasjon sorterer under 3 forskjellige telegrafsta
sjoner. Søkertallet ligger på mellom 20 30. Det
ser imidlertid ut som om linjekapasiteten øker, slik
at en kan imøtekomme søknadene.
I året 1938 var det i kommunen 35 apparater
I året 1945 var det 85
I året 1950 økte det til 240 »
Totalt i. januar 1960 420 »
Denne oppgave gjelder hele Skjervøy kommu

ne. Det reelle tall for apparater ligger i overkant
av abonnentenes antall. Alle samtaler med Sør-

PederseD Eektro A.s
Telefon 31

Skjervøy.

RADIO — ELEKTRO
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Norge- og forøvrig andre deler av landet, blir
formidlet over Tromsø, da vi bare har direkte
linje med denne byen. For rikstelefonsamtaler og
telegrammer gjelder statens satser som til en hver
tid er gjeldende. Tilknytningen betales med 500
kroner.

Befolkningsutviklingen
Siden vi i januar 1956 hadde folketelling (inn

byggertallet var da j03),yiser det seg at tallet
på innbyggere stiger. Da bodde det 2 653 menn og
2 450 kvinner i kommunen. Statistikken viser at
den største tilvekst er kommet etter krigen. Be
folkningsstatistikken viser denne fordeling:

Over 65 år menn 191
Fra 16—65 år » 1546
Fra 0—16 år » 916

- Tilsammen 2653

SKJERVØYS BEFOLKNING
etterfolketellingen i 1956. (Innbyggertall 5130).

896 866 1090 1865 386

Deler en innbyggerne i kull over en 5 års pe
riode, vil man se at det er barna mellom 5—9 år
som er størst med 313 gutter og 308 piker. En
kulminasjon synes å ha foregått, i det barnetallet
under 5 år ligger noe under, spesielt for gutter.
For aldersgrensen mellom 70 — 80 år vil tallet
de første 10 år komme til å stige med det do’n
belte av det nåværende. Da denne kulminasjon har
foregått, vil barnetallet i folkeskolen i de nær
meste år framover komme til å synke betraktelig.
Statistikken viser tallet for de skolepliktige i føl
gende år.

For året 1957/58
For året 1958/59
For året 1959/60
For året 1960/61
For året 1961/62

Innbyggertallet har i de siste år variert, men
må stort sett sies å ha holdt seg stabilt. Denne
oversikten viser at det er den del av den arbeids

kvinner 188.
» 1339
» 916

2450. Total 5103

føre befolkning som stiger, og dersom det lyk
kes å holde en stabil sysselsetting i gang, skulle
det føre til økede skatteinntekter og bedre kår for
befålkningen i kommunen.

Boligreisingen

Det er for kirkestedet vedtatt reguleringsplan
som svarer til tidens krav om den blir fulgt. Kom
munen har ikke ervervet tomter til boligbygging,
men reguleringsplanen omfatter tomter til offent
lige bygninger.
Ved den videre regulering og utbygging av vann

og kloakk, vil det bli tilstrekkelig med tomter til
disposisjon. Ute i distriktet er det tilstrekkelig
med tomter.
Kommunen som for det meste var totalskadet

etter krigen, er nå gjenreist. Av boliger som er
reist etter krigen, (gjenreiste og nyreiste inntil
1958) er det 861 med 880 leiligheter. Innbygger-
tallet som etter siste oppgave er 5 103, fordeler
seg med 5,8 innbygger pr. leilighet.

Husbankbygg

Den Norske Stats Husbank har finansiert 620
leiligheter i kommunen, som garanterer for disse
bygg, men ingen garantiforpliktelse har overfor
husbanken. Den samlede finansiering av Husbanken
er 11 300 000 kroner, herav som nedskrivningsbi
drag 5 855 300 kroner.
De senere tre år har vist fast tendens med ca.

40 leiligheter pr. år. Ett husbankbygg i 1958 på

877

elever

866

»

841

»

826

»

808

»
I

Tilsammen 379
» 2885
» 923

i
0—7 år

I
7—iS år Over 65 år15—30 år 30—65 år
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VL NORD-NOFG€s SALSLAO
Telefon: Sentralbord 1012

Skjervoy Fiskematforretning
ALT I FISK — FISKEMAT KJØTT — PØLSER — PÅLEGG
GRØNNSAKER — SKIPSPROVIANT — MELK OG FLØTE
TELEFON 54

KJØTT- OG FISKEMATFABRIKK SALTERI — RØKERI

Olav Aakre
Sentralbord 1675. Privat 1431. Postgiro 96673.

Bankgiro 10001/863.
Bankforbindelse: Tromsø Forretningsbank.

TROMSØ

BONDENES DRIFTS
MIDDEL-INNKJØP

i Troms og Finnmark, besørges gjennom

Troms Felleskjop
som har lagre på disse steder:

Bananmodneri
Frukt - Grønnsaker - Poteter -

Egg
Engrosforretning

Direkte import av sydfrukter og grønnsaker.

Harstad
Salangsverket
Sørreisa
Finnsnes
Gibostad
Tromsø
Tromsdolen

Sørkjosen
Bossekop
Kautokeino
Lakselv/ Hamnbukt
Lebesby
Smalfjorden
Vardø
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Kommunebudsjettet
Det er vel ikke helt riktig å si at Skjervøy er

en godt stillet kommune, men om en tar en sam
menligning med de øvrige kommuner i Nord-Troms
tør en nok si at den er en av de bedre i nord-
fylket.
Når man setter opp et budsjett, er det vel det

mest vanlige at man ser det skal holde. Om du
eller jeg setter opp et budsjett, kan vi endre det
om det ikke holder, kassere det kan vi også. Det
er ikke like lett med et kommunalt budsjett hvor
våre lover er meget strenge med hvordan det
settes opp.
Det viktigste ved et kommunalt budsjett er.
§ 1. Det er et budsjett som skal legges fram

og skal være tilgjengelig for alle.
Det er meget viktig at det er fullstendig, at alle

vedtak om en bevilgning til en post framgår av
budsjettet.

§ 2. Budsjettet må ikke betraktes som bare en
plan over hvordan kommunen kan eller bør bruke
de bevilgede midler, men er bindende for hvordan
de skal brukes og hvor meget som skal brukes når
budsjettet er vedtatt.
Budsjettet skal være spesifisert tilstrekkelig så

ingen tvil hersker om det som pengene skal bru
kes til.
Om du derfor gjennom dette nytter det høve du

dermed har til å gjøre deg gjeldende gjennom de
folkevalgte representanter, kan du med Norges
lov i hånden sikre deg at de valgtes vilje blir
fulgt i budsjettåret. Bruker du bevilgningsretten,
kan du sette en stopper for klikker som vil be
stemme en bestemt retning for kommunestyret.
Blir budsjettet overskredet skal heller ikke

dette være noen anledning til å omgå eller bryte
vedtak som er gjort. Som du ser, ligger faktisk det
kommunale sjølstyre i dine hender.

§ 3. Budsjettet skal stilles opp ensartet i alle
landets kommuner og etter faste skjemaer.
De to første punktene gjør det hermed klart at

kommunestyret påtar seg et meget stort og vik
tig ansvar når det fastsetter budsjettet for
hvert år.
Når kommunene i Norge forvalter tilsammcn

1/3 av riasjonalinntektene, så forstår du sikkert
denne siste § 3.
Kommuneloven tilsier at budsjettet deles opp i

16 hovedkapitler. Av den grafiske framstilling som
følger, vil du klart se at det er skolen, sosiale
formål og posten til offentlige arbeider som er
de største postene på det kommunale budsjett.
Om en gransker et kommunalt budsjett, kan det

virke påfallende med den store forskjell som fo
rekommer på enkelte poster, men det har sin na
turlige forklaring i det kommunen får en del refun
dert av staten og fylket. Det kan sikkert være
av interesse at vi i denne oversikt tar med i en
skjematisk framstilling utviklingen over kommu
iiens budsjett gjennom en periode på 20 år.
Vi begynner med budsjettåret 1936/37 og der

etter det første budsjett etter krigen 1945/46. Der
etter en periode på 5 år fram i tiden til 1951/52.
For disse 3 budsjettår tar en bare med bruttobud
sjettet og skatteligningen.
Budsjettåret 1958/59 skal behandles mer korrekt

så en kan finne ut hva våre skattepenger bru
kes til.

80 kvm. boligflate hadda da et kostnadsoverslag Den samlede finansiering av Bustadbanken er
på ca. 40 000 kroner, med sanitærutstyr. Senere 915 000 kroner, herav 285 000 kroner som stø-
er det foretatt stigning både for materiell og ar- nadslån. Rentebærende lån er 630 000 kroner.
beidspenger, så det er i dag betraktelig dyrere. Kommunens garantiforpliktelse er 210 000 kroner.
Nedskrivningsbidraget beregnes etter 160 kroner Bustadbankens stønadslån som er 5 000 kroner
pr. kvm. boligflate. Dette er maksimum for ned- maksimum er rentefritt. Det samlede tall Bustad
skrivning og er rente og avdragsfritt. bygg var i 1958 ni bygg.

‘ I kommunen er det ingen fraflytting av betyd
ning, men heller ingen tilflytting.

Bustadbankbygg Med den nåværende økning i folketallet og etter
de planlagte finansieringer, må det i de nærmeste
år regnes med ca. 40 leiligheter pr. år.

Bustadbanken har etter krigen finansiert 60 bo- Til direkte stønad er det for oppførte boliger
liger i kommunen. Det er til direkte modernisering utbetalt 47 000 kroner over kommunebudsjettet.
og utbedring av eldre bygninger bevilget lån til Av brakkesaneringsmidler og nasjonalhejelpniidler
5 leiligheter. Kommunens garantiforpliktelse over- er som tilskott til vanskelig stillte utbetalt
for Bustadbanken er 1/3 av det rentebærende lån. 404 750 kroner til 138 leiligheter.

Kommunens finanser

Einarseis Sønner,
Mek Verksted

Skjervøy.

Utfører alt i MASKIN og BILREPARASJONER,

Telefon 23. Telegramadr.: «Einarsen».
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Konununens fondsmidler pr.
Skattereguleringsfondet .
Kapitalfond avs. til kom.
investeringer

Aldersheimfondet
Skolebyggfondet
Avsatt til nytt sykehus
Pensjonsfond vedr. ligningssjefen
Avsatt distriktsbidrag til
Kildanalegget

Tilsammen kr. 611 366.80

Kommunens samlede fondsmidler er kr. 863 000.00
Til en sammenligning kan nevnes at kommunen

for 10 år siden hadde et eneste fond, herreds
husfondet på 110 000 kroner. Det er i dag om
trent 8 % av kommunens driftsutgifter som går til
dekning av renter og avdrag.

Beskatningen
For tiden bruker Skjervøy kommune skatteta

bell II med 18 % skatt på inntekt og 4 0/00 skatt
på formue.

Det er i årene etter krigen ikke gjennomført
skattelettelser bortsett fra de som automatisk er
framkommet ved at Staten har regulert reciuksjons
tabellene.
Den utlignede skatt på alderstrygden er stort

sett de siste år ikke innfordret.
Fra og med 1957 er det også et skattefritt inn

tektsbeløp for skoleelevers arbeid i ferietiden.
Det er på kr. 600.00. Kommunen har i de siste
år regulert skattebyrdene i form av skatteavslag
for de verst økonomiske stilite. Restanser etter
den gamle skattordningen (inntektsåret 1956/57)
utgjorde pr. 31/12 1958 80 000 kroner. Den gjen
nomsnittlige skatteinngang etter den gamle ord
ningen de siste 3 år var 94,3 %. Etter den nye
ordning (skatt av årets inntekt) er det bare ut
ligningsåret 1957 det kan bygges på. Den nye ord-
ringen viser seg mer effektiv enn den gamle. Ut
lignet skatt i 1957 var 400 000 kroner mer enn i
55/56, som var det siste året etter den gamle
ligningsordningen.

Investeringsoppgaver
Av investeringsoppgaver som ikke er løst i

kommunen er det vel skolesektoren som for tiden

Hvordan Skjervøy kommune disponerer kommuneskatten
Brutto budsjett kr. 3 482 815,00. Netto budsjett kr. i 519 325,00.
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krever den største investering. Det er særlig de
skolebygg som ikke er gjenreisningsbygg som vil
komme til å tynge kommunens budsjett i framtiden.
Rotsundelv skolebygg er det første som står for

tur. Dette bygget er kostandsberegnet til 1 200 000
kroner, og blir vesentlig finansiert gjennom kom
munnlbanken. Fylket og kommunen må dekke res
ten.
Av andre oppgaver er det bygging av lærerbo

liger. Her vil finansieringen foregå gjennom et
samspill mellom staten, Kommunalbanken og Hus
banken.
Utenom skolene er det vel aldersheimen som

står for tur til løsning. Det er ennå ikke utarbei
det noen konkrete planer, men det er tanken å
løse denne oppgaven parallelt med et nytt syke
hus for stedet. Da det ikke lykkes å løse begge
disse viktige oppgavene samtidig, er det alders
heimen som får fortrinsrett. Prosjektet er tenkt

Det har vært en stor omformingsprosess i sam
funnet vårt på alle områder, særlig etter den siste
verdenskrig. Dette gjelder ikke minst i skolesek
toren. Vi får håpe denne utviklingen får fortsette
i riktig lei, til gagn og nytte for alle samfunns
klasser.
I vår kommune har også denne framgang vist

seg, selv om utviklingen er hemmet av økonomi
ske og geografiske forhold.
Fra vi hadde omgangsskolene har det foregått

en utvikling til mer ordnede forhold i tiden før
og under siste verdenskrig. Omkring århundreskif
tet og etter den tid ble de første skolehus bygget,
De inneholdt som regel et undervisningsrom og
et eller to mindre rom hvor læreren kunne bo.
Senere i mellomkrigstiden ble det bygd noen1

etter den tids forhold større skoler, bl. a.
i Oksfjordhamn, Vest-Uløy, Lauksletta og Haugnes.
Det fantes imidlertid kretser som ikke hadde egne
skolehus. Dette var bI. a. Årviksand og Skjervøy
skolekretser. I denne siste krets foregikk under
visningen i et hundre år gammelt kommunelokale.
Under tyskernes rasering av vår landsdel i 1944,
ble de fleste skolehus i kommunen tilintetgjort. De
som var igjen var skolehusene i Rotsundelv, Rot
sund, Oksfjordhamn og Skjervøy, resten var lagt
i aske. De kommunale myndigheter sto derfor
overfor veldige oppgaver. Provisoriske brakker
måtte reises i alle kretser som hadde mistet sine
skolehus. De gjenværende skolehus måtte repare
res da de var meget rnmponert eller var benyttet
av de tyske okkupasjonstropper. Store summer gikk
med for å bygge og vedlikeholde disse proviso
riske hus, og det ble en hård belastning for stat
og kommune.
Det er i dag 19 skolekretser i kommunen. I fol

keskolen er det 59 klasser med i alt 896 barn.

oppført som 2 sammenhengende fløyer, slik at
fordelen ved felles husholdning kan utnyttes. Li
keså ved betjening, oppvarming og andre ting
som er en fordel ved å ha felles.
Sannsynlig er det at finansieringen for alders

heimen vil foregå ved lån i Statens Husbank, ned
skrivningsbidrag og eget innskudd fra kommunens
side. For sykehuset ved statstilskudd, fylkestil
skudd, Kommunalbanken og eget kommunalt
tilskudd.
Planer for et samfunnshus for Skjervøy, har

vært utarbeidet, men er foreløpig skrinlagt da en
mener nldersheimen bør komme foran. Et sam
funnshus har også sin kulturelle betydning. En ten
ker da på Riksteatret, sang, musikklivet m. v.
En annen oppgave som også er av stor be

tydning, er en svømmehall for stedet. Det er ikke
utarbeidet planer, men det er krefter som arbei
der med denne saken.

ti
Det er ansatt 33 lærere i kommunen ved folke-
skolen. Av framhaldsskoler er det 2, Skjervøy
med 1 lærer og 25 barn og Arnøyhamn med I
lærer og 26 barn. Realskole, gymnas og yrkes
skoler finnes ikke i kommunen.
Det er etter krigen reist disse skoler.

ÅRVIKSAND.SKOLE, 4 delt
Spesialrom, men ikke gymnastikksal. Leilighet

for lærer og en mindre hybelleilighet.

SKJERVØY SKOLE, 7 delt.
Spesialrom, men ikke gymnastikksal. Framhalds

skolen holder til i samme bygg.
Da skolen, slik den er i dag er sprengt, må det

bygges minst 4 nye klasserom, slik at parallelle
klasser kan opprettes.

SKOLEN OG KULTURLIVET

I

Skjervøy folkeskole
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ARNØYHAMN INTERNAT
Her er klasserom for 4 delt skole, framhalds

skole for Arnøy, Vorterøy og Laukøy. Internatet
har 4 spesialrom med skolekjøkken, 2 lærerleilig
heter, internatpiass for 48 elever, samt en dag
Iigstue.

AKKARVIK SKOLE, 4 delt.
Ved denne skole finnes alle spesialrom, men

ikke gymnastikksal.

STRAUMFJORD SKOLE, 4 delt.
Også ved denne skole er det alle spesialrom,

men heller ikke her finnes det gymnastikksal. Her
er også rom for framhaldsskole. Likeså har vi
Rotsundelv 7-delte skole, og Lauksletta internat.
Disse er de nyeste skolene i kommunen. Krets-
reguleringen og sentraliseringstanken har vært
drøftet i lengre tid, men de spesielle vanskelighe
ter, som geografiske og økonomiske forhold og
ikke minst lokale interesser, har gjort sitt til å
forsinke gjennomføringen.
Tross de vansker som her er nevnt, er kom

munen fast bestemt på å bygge ut sitt skolevesen
etter beste evne, slik at det kan tilfredsstille ti
dens krav.
Kretsreguleringen er nå i 1959 brakt vellykket

i havn.

Planlagte skolebygg

MAURSUND INTERNATSKOLE
Etter den vedtatte reguleringsplan skal denne

skolen søkes av barna fra Maursund, Uløybukt, Tas
keby og muligens Meiland krets (om det ikke blir
bygd veg fra Oksfjord til Meiland). Barnetallet
er 97.

VEST ULØY SKOLE
Det skal her bygges en skole som bare skal om

fatte denne ene krets. Skolen blir 2 delt. Antall
barn er 28.

HAMNEIDET KRETS
er overført til Rotsundelv. Det var i 1958 17 barn.

VORTERØY KRETS
Det er i kretsen 28 barn som skoler i et pro

visorisk skolehus. I følge kretsreguleringen, er det
meningen at disse barna skal overføres til Arnøy
hamn jnternatskole.
Etter den vedtatte kretsregulering blir de nå

værende 19 kretser redusert til 9. En fellesskole
går bort og antallet 2 delte skoler blir redusert
til 1. De øvrige blir fra 4—7 delte skoler.

Den 9-årige skole
Etter den nye skolelov som er gjort gjeldende

fra 1. juli 1959, er utbygging av denne skole også
meget aktuell i vår kommune, men når en ser på
det mønster som denne skoleform skal utbygges

etter, er det ikke tvil om at den ikke kan gjen
nomføres uten en radikal sentralisering og i sam
arbeid med Nordreisa.

Hvordan adnilnistreres skolesektoren?
Det er skolestyret som styrer folkeskolen,

framhaldsskolen, yrkesskolen og de høyere skoler
som måtte finnes i kommunen, etter de gjeldende
lovregler og de vedtak som herredsstyret har
gjort i samhøve med loven. Det har dessuten til
syn med opplæringen for de barna som ikke er
elever i folkeskolen.
Det er herredsstyret som velger medlemmer av

skolestyret, men før herredsstyret kan ta for seg
en sak om fritaking for arbeidet som lovvalgt
medlem av skolestyret, må det kreves tilrådning av
skolestyret.
Skolestyret sørger for at den lovbestemte bar

neliste blir satt opp etter § 53. Det ordner med
at lærer og tilsynsnemnd i samråd utarbeider plan
for skoleholdet i året, før hvert skoleår tar til.
Skolestyret skal også ordne med at skolene har

de læremidler som trenges for den undervisning
som læreren mener gir det beste resultat. Under
visningsmidlene skal dessuten til en hver tid hol
des ved like. Skolestyret mottar framlegg til bud
sjett, ansetter lærere og sørger for at det blir
valgt styre for skoleboksamlingen i kommunen.
Det styrer folkeskolen i kommunen etter loven

og i god tid skal det sendes inn til fylkesskole
styret om de tilskudd som fylkesmannen skal gi
etter § 39.
Dessuten skal også skolestyret sende inn til

skoledirektøren utskrift av protokollen. Herreds
styret må godkjenne skolebudsjettet og ellers alle
bevilgninger.
Det er i Skjervøy kommune tilsatt skoleinspek

tør.

Tilsynsutvalget
Som før nevnt er det 19 skolekretser i kom

munen. Det er derfor også 1 tilsynsutvalg, valgt
av folket som representerer disse kretser. Hvert
tilsynsutvalg består av 4 medlemmer. Kretsforman
nen som også er medlem av skolestyret, er valgt
av herredsstyret. De andre blir valgt av de stem
meberettige på kretsmøter.
Frammøte til valgene av tilsynsnemnder har

ikke vært så godt som en gjerne skulle ha ønsket
det. Dette skyldes i første rekke kanskje manglen
de interesse og for liten forståelse av skolens
problemer og dens store betydning. Etter skole
kretsens sammendraging vil også tilsynsutvalget
bli i samsvar med kretstallet.
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Joh Nygård & Co.
Lauksietta.

Ass. landhandel, fiskeforretning, poståpneri og
dampskipsekspedisjon.

MOBIL TANKANEEGG.
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Av de 19 skolekrêtser i kommunen er 1 syvdelt,

1 seksdelt, 6 firedelt, i tredelt, 9 er todelt og i
samleskole. Skolekretsene med elevtall i året
1958/59 ser sånn ut i alfabetisk rekkefølge.

i. Arnøyhamn skole 4 delt med 56 barn
2. Akkarvik skole 4 » » 56
3. Helines samleskole 4 » » 11
4. Hamneidet skole 2 » » 17
5. Lauksietta skole 2 » » 28
6. Maursund skole 3 » » 40
7. Meiland skole 2 » » 16
8. Nikkeby skole 2 » » 17
9. Oksfjord skole 6 » » 107
10. Rotsund skole 4 » » 65
11. Rotsundelv skole 4 » » 68
12. Skaret skole 2 » » 16
13. Skjervøy skole 7 » » 187
14. Straumfjord skole 4 » » 96
15. Taskeby skole 2 » » 25
16. Uløybukt skole 2 » » 18
17. Vest Uløy skole 2 » » 28
18. Vorterøy skole 2 » » 28
19. Årviksand skole 4 » » 56

Lærertilgangen i kommunen er og har vært me
get dårlig etter krigen.
Av folkeskolens 33 lærere i året 1958/59 har

bare 13 fullstendig lærerutdannelse, mens 20 ikke
har fullgod utdannelse. Av disse siste er det imid
lertid 5 som har gymnas.
Årsakene til dette, er i første rekke landets læ

rermangel og de meget vanskelige forhold som
før er nevnt. Dette virker også inn på de admi
nistrative forhold. Kommunikasjonene er dessuten
også meget tunge og besværlige.

/Skoletannpleien ble innført i 1949. Dette var et
stort steg framover, selv om det for kommunen
er en meget stor belastning. At barna får dette,
vil være av stor og nyttig verdi for dem senere
i livet.

Framhaldsskolen

Som vi før har nevnt er det 2 framhaldsskoler
» i kommunen, med tilsammen 51 elever. Det er an-
» satt 2 lærere til disse klasser. Den ene lærereren

har handelsgymnas og vanlig gymnas, men den
» andre har bare vanlig gymnas. Undervisningen i
» håndarbeid suppleres av lærer fra folkeskolen.
» Undervisningspianen i framhaldsskolen fyller også

minstekravene for en sådan.
Da disse skoler holder til i nye skolebygg hvor

undervisningsmateriellet er meget godt skulle alt
ligge vel til rette for en god undervisning også i
de praktiske fag.
Realskoler, gymnas og yrkesskoler finnes som

før nevnt ikke i kommunen, men det er enkelte
ganger avholdt korte yrkeskurs.

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Rotsundelv nye skole.

Folkeskolen

Tilsammen 19 skoler 728 barn
Heidrik Johaiiiesen

Skjervøy.

Assortert

BAKERFORRETNING

Telefon 132.
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Utgifter

SKOLEBUDSJETTET 1958/59

Lærerlønn

Lønn vakt-
mester,
brensel,
renhold og Fri skole
vannavgift Skyss, losji materiell,

Skolebygg, skolebok
vedl.avg., sami.,
nybygg, trygde,

cliv. invent. Admini- tannrøkt,
Straumfj. strasjon lege

Kr. Kr.
888 645,00 468 000,00 137 625,00 77 000,00 23 850,00 157 620,00 30 400,00
100 % 52,6 % 15,4 % 8,6 % 2,6 % 17,7 % 3,5 %

Bjarne 0. Østgård - Skjervøy
Telefon 49

Alt i kolorzicil — Bakervarer fra eget bakeri
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40 000 13 600 6000 4800
61,1 % 20,9 % 9,2 % 8,8 %

Det er ikke så få ungdommer som reiser bort
fra kommunen for å få den videre utdannelse som
deres egen kommune ikke kan gi dem. Skolene de
søker er. ungdomsskoler, realskoler. Sjømanns
skolene blir også søkt av flere. Det vil sikkert
falle økonomisk tungt at en interessert skoleung
dom må reise bort fra hjemmet for å få den ut
dannelse de ønsker.

Iniitekter Budsjett for folkeskolen og
framhaldsskolen, 1958/59

0
0

V

I-1

Framhaldsskolen
budsjettet 1958/59

Spesial-skoler

Framhaldsskolen.

Utgifter
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Kr.

533 576 397 800
10 % 74,4 %

Kr. Kr.
14 920 2400

MERKNADER TIL SKOLEBUDSJETTET 19/58/59
Skolebudsjettet viser en samlet utgift på 977 015

kroner. Av dette får kommunen refundert 533 576
kroner, som er 55 % av den samlede utgiftssum.
Til lønn av lærere får kommunen refundert 85 %.

ODD PEDERSEN
Telefon 24

Ukeblader - Aviser - Tobakk - Frukt - Sjokolacie -

Kortevarer m. m. Representerer: Det Norske

Pengelotteri. Livsforsikringsselskapet IDUN og

- Skjervøy

Forsikringsselskapet STOREBRANN — samt

SLEIPNERS påhengsmotor «PAIFIJN» og luft

avkjolte innenbordsmotoren «WISCONSIN».
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Hvor meget koster en skoleelev pr. år?

Folkeskolen
Kr. 99,00

Kornrn.andel 440,00
Refundert > 550,00

Disse opplysninger og tall vi er kommet fram
til, viser oss at det er aktivitet innen skolestellet
i kommunen.
Mange og store oppgaver er løst etter krigen,

men utviklingen innen skolesektoren er så stor
og rask at det må arbeides iherdig og effektivt
for å løse de oppgaver som venter og fo’ å føl
ge med tiden. Sentralieringsplanene må gjen
nomføres s. snart som mulig. Her bør ikke små
ubetydelige lokalinteresser få komme til for å
hindre utviklingen. Utbyggingen må også i høyeste
grad ta hensyn til framtiden og den 9 årige en
hetsskolens krav.
Dersom Skjervøy kommune skal nå sitt mål når

det gjelder denne forbedring og utbygging, må
alle vise den rette interesse og forståelse for
dette så viktige arbeid. Det er barna det gjelder.
Dine og mine barn, framtiden avhenger i høyeste
grad av dette.
Et godt samarbeid mellom kommunens repre

sentanter, lærere, foreldre og barna selv, vil sik
kert gi gode resultater.

Folkebokamlingen

De siste år har bevilgningen lagt 20 øre over
dette. Det vil si 70 øre pr. innbygger, eller sam
let 3 500 kroner. Staten gir et tilskudd på ca. 80 %
Til utstyr har både stat og kommune gitt ekstra
bevilgninger blant annet fikk en i 000 kroner av
Vinmonopolpenger for noen år siden.
Boklånet har okt noe i de senere år. Bokbe

standen er i dag ca. 3 000 kroner i bøker. Siste
år var det et utlån på ca. 4 500 bøker. Skjervøy
almuebibliotek som det fra først av het, ble stif
tet i 1847.

Det frivillige opplysningsarbeidet og folke
akademier.

Det frivillige opplysningsarbeid i Skjervøy lig
ger så å si nede. Det er ikke folkeakademi i
kommunen. Det eneste opplysningsarbeidet som
er drevet har vært satt i gang av forskjellige or
ganisasjoner, politiske, faglige osv.
Av foreninger som har drevet med opplys

ningsarbeid, må i første rekke nevnes Skjervøy
Næringsiniddelarb.forening, der det gjennom åre
ne har vært meget virksom. Foreningen er til
sluttet N. N. N. og har avviklet en del studierin
ger med litt tilskudd økonomisk fra sitt forbund.
Husmorlaget må også nevnes, da de også har

hatt noen korte kurs i gang.
Kommunen har ikke økonomisk støttet denne

opplysningsvirksomhet.

Den politiske organisasjonsvirksomhet
i konununen

Av de politiske partier er det bare Det norske
Arbeiderparti som er fullt ut organisert i kom
munen. Dets hovedorganisasjon er Skjervøy Ar
beiderparti med tilsiuttede lokale arbeiderlag.
Disse er:
1. Skjervøy Arbeiderlag, med kvinnegruppe.
2. Oksfjord Arbeiderlag, med kvinnegruppe.
De andre politiske partier er ikke organnisa

sjonsmessig utbygget, bortsett fra Høyre, som
har en kvinnegruppe på kirkestedet. Venstre, Sen
terpartiet, Kristelig Folkeparti og kommunistene
har alle kontaktmenn i kommunen.

...-

Framhaldsskolen
Kr. i 279,00

Refundert » 807,00
Komm.andel 472,00

[
Ï fig. lov av 12. des 1947 og endret ved lov av

13. mai 1955 velger kommunestyret hvert 4. år et
bibliotekstyre på 3 medlemmer. Disse foretar
bokkjop, katalogisering, utlån m.m. Regnskapet
blir nå ført i kommuneregsnkapet. Kommunekasse
reren foretar alle utbetalinger etter nærmere an
visning av ordføreren.
Kommunen sørger for hus, lys og brendsel, samt

renhold m. m. I fig. ovennevnte lov plikter kom
munen å bevilge 50 øre pr. innbygger til bokkjøp.

Faglige- og næringsorganisasjoner
Det er i kommunen 7 fagforeninger. Disse er:

1. Skjervøy Næringsiniddel arb.forening 105 medi.
2. Skjervøy Kommunale forening 16 »
3. Skjervøy Handel- og Kontor forening 6 »
4. Skjervøy Bygningsarbeiderforening . 7 »
5. Skjervoy Havn- og Transpoi’tforening 19 »
6. Skjervøy Jern- og Metallarb.forening 3 »
7. Skjervoy Kjøpmannsforening 22 »
Skjervøy Faglige Samorganisasjon er hoved

organisasjon for de 6 første foreninger. Den
siste er tilsluttet Norges Kolonial og Landhand
lerforbund.
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Skjervøy distriktsiag av Norges Fikar1ag
Fiskerne i Skjervøy er meget godt organisert

som rimelig kan være. Det er lokale fiskerlag i
alle kretser og medlemstallet er meget godt. De
lokale fiskerlag er:

1. Akkarvik Fiskarlag
2. Arnøyhamn Fiskarlag
3. Eide-Maursund Fiskerlag
4. Kågen Fiskarlag
5. Lauksletta Fiskarlag
6. Laukøy Fiskarlag
7. Meiland Fiskarlag
8. Straumfjord Fiskarlag
9. Taskeby Fiskarlag
10. Vest Uløy Fiskarlag
11. Vorterøy Fiskarlag
12. Årviksand Fiskarlag

Lagenes største oppgave er gjennom hovedor
ganisasjonen å arbeide for en økonomisk like
stilling mellom fiskerne og det øvrige folk. Før
fiskerne fikk deres organisasjon, var de prisgitt
oppkjøperne helt og holdent. I dag er fiskerne
selv med, gjennom sin organisasjon, å bestem
me den pris de skal ha for fisken. Gjennom sin
organisasjon er fiskerne nådd langt på veg mot
likestilling, men dçt er ennå langt igjen og det
blir mange tunge tak før målet er nådd.
Fiskerlagene arbeider med en hel del andre

større og mindre oppgaver. Her kan det blant
annet nevnes at Skjervøy distriktsfiskerlag ar
beider med å få reist en bauta over omkomne
fiskere i herredet. Arbeidet med dette er kommet
langt. På den skal navnene på alle omkomne
fiskere i kommunen, fra 1870 til i dag, risses inn.
Skjervøy har alltid vært en fiskerikommune og

vil fortsatt i kombinasjon med jordbruk fortsette
å være det.
Fiskerne har alt fra åtringenes tid bevist sin

dyktighet på havet og hevder seg fullt ut blant
andre kommuners fiskere.
Uten tvil kan en trygt si at

munens ryggrad. Gjennom sin
fiskerne kjempet seg fram mot
det er vel lurest å slå fast at
er kommet dem til del, har de
takke for.
Fiskerne må kjempe videre, målet kan de bare

nå ved 100 % oppslutning om sin egen organi
sasjon. Skjervøy har en moderne utbygd flåte,
med flere havgående båter, men vil etter hvert bli
enda bedre utbygd.

Kulturelle organisasjoner
I kommunen er det flere forsanilingslokaler.

Skjervøy frilynte ungdomslag har på kirkestedet
sitt eget lokale, men det dekker etter tidens krav
på langt nær fordringene til et sådant. Om en tar
i betraktning stedets egen befolkning og de man
ge tilreisende fiskere som gjester stedet, er det
riktig å si at dette lokalet er alt for lite.
Det er høsten 1959 utført arbeid på et tilbygg

som inneholder garderobe, v.c. og omkiednings
rom for Thalias utøvere. Av de mer følsomme

ting, er mangelen på en mer praktisk og bruk
bar scene. Resultatet er mangel på gjestende
teatre og opptredener. Det har også resultert i
at Riksteatret besøker Oksfjordhamn, som har et
stort prektig samfunnshus med en meget brukbar
scene.
Nikkeby og Lauksletta ungdomshus er nyopp

ført og tatt i betraktning stedets befolkning må
en tro at det fyller kravene etter stedets størrel
se. Rotsundelv Samfunnshus er under bygging, men
nâr dette skrives kjennes det ikke til om det opp-
fyller kravene for besøk av Riksteatret og andre.
Stort s3tt må en tro at behovet for ungdoms-

hus og forsamlingslokaler ikke er tilfredsstillen
de i kommunen. Dette vil vel også for mindre
steder bli vanskelig å tilfredsstille, tatt økono
mien i betraktning.

Kino og teater
På kirkestedet er det ungdomsiaget som driver

sin private kino. Det spilles vanlig 2 forestillin
ger i uken.
For året 1958 var det spilt omkring 100 fore

stillinger. Det er som oftest meget god, søkning
til disse.
Norsk Bygdekino besøker på sine turer Oks

fjordhamn med sine forestillinger.

Kulturelt arbeid
Riksgalleriet har hatt 2 utstillinger, man da

det må sies å være meget liten interesse for
dette kulturelle arbeid på stedet, var disse meget
dårlig besøkt.

Ungdoms- og idrettsutvalg
Det er av kommunestyret valgt et ungdoms- og

idrettsutvalg på 5 medlemmer. (Skjervøy kommu
nale idrettsutvalg). Dette skal være bindeleddet
mellom idrettslagene i kommunen på den ene siden
og Troms Fylkes ungdoms- og idrettsnemnd og
Statens ungdoms og idrettsnemnd på den andre
siden.
Utvalget skal undersøke behovet for idrettsan

legg i kommunen, videre bearbeide de kommunale

Skjervøy kirke

fiskerne er kom-
organisasjon har
likestilling, men
framgangen som
bare seg selv å
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myndigheter med tanke på økonomisk støtte. Det
er viktig at kommunen støtter dette idrettslige
arbeid og utøvelse økonomisk, da det har betyd
ning for utdeling av statens tippemidler.
Det er i kommunen 4 idrettsiag som er tilsluttet

Norges Idrettsforbund. Disse er:

1. Skjervøy idrettsklubb 72 medlemmer
2. Oksfjord idrettsklubb 40 —

3. Arnøyhamn idrettsiag 20 —

4. Lauksund idrettsiag 20 —

Det er fotball og skisporten som er av størst
betydning innen kommunen. Stort sett er det vel
det mahnlige kjønn som driver sport, men i den
senere tid er også kvinnene kommet med. For
dem er det hovedsaklig håndball som er av størst
interesse.
De kommunale idrettsplasser er et meget slett

kapitel, da det hovedsaklig bare er på kirkeste
den det er en idrettsplass som kan brukes til å
spille fotball, men også disse arrangementene er
meget vanskelig å avvikle..
Oksfjord idrettslag har et påbegynt anlegg,

men er ennå ikke ferdig. De 2 andre lag har in
gen idrettsplass, men da interessen er meget
stor, blir det utført på noen sletter der de største
hindringer er fjernet.
Det er ingen utbygde skibakker i kommunen.

Den beste er på kirkestedet, men også den blir
å bruke som den ligger fra naturens side.
Av gymnastikkiokaler er det offisielt ingen,

men ved Skjervøy folkeskole brukes det lokalet
som egentlig er beregnet å være skolekjøkken.
Forøvrig finnes det ikke andre i kommunen.
Skjervøy idrettsiag har i de senere år mottatt

ca. 4 000 kroner av kommunen, som støtte til
idrettsanlegg. Fra Statens Ungdoms og idrettsfor
bund, er det i form av tippenzidler mottatt av
følgende lag i kommunen.

Skjervøy idrettsklubb .... kr. 10 000.00
Oksfjord idrettsiag » 5 000.00
Skjervøy idrettsklubb .... » 1 074.00

Humanitært arbeid
Helselaget på Skjervøy er tilsluttet Nasjonal

foreningen for folkehelse og arbeider med for
skjellige helsearbeid.

A. Arbeider med opprettelse av barnehage på
stedet. Det er av kommunen avsatt noen pen
ger til dette formål, men helselaget har latt
saken bero foreløpig, da det er spørsmålet
om aldersheim som må løses først. Deretter
kommer planen om barnehage igjen for fullt.
Helselaget har noe kapital som skal brukes
til dette formål.

B. Skolebarna fikk før Sigdalsfrokost, men nå
får de bare tran i vinterhalvåret.

C. Helselaget gir økonomisk støtte til forskjel
lige formål, så som f. eks. kreftsaken, ånd
svakesaken m. v.

D. Har drevet med noen førstehjelpskurs, og i
denne forbindelse er det avholdt en del opp
lysningsforedrag med filmframvisning.

E. Helselaget har drevet med husmorgymnastikk.
Den har andel i Lagstua på Skjervøy.

Skjervøy tuberkuloseforening er tilsluttet Nasjo
nalforeningen mot tuberkulose. Denne foreningen
er våren 1960 48 år. Det var hovedsaklig for at
de syke skal få. opphold på sanatorier de arbei
der. Da trygdevernet ble bedre utbygd, har de se
nere arbeidet med andre humanitære formål, støt-
ter bI. a. syke som er dårlig økonomisk stillet.

Skjervøy Husmorlag er tilsluttet Norges hus
morforbund. (Troms krets). Laget har drevet med
kursvirksomhet, såsom sykurs, vevekurs, rissekurs
og lampeskjermkurs. De driver også med husmor
gymnastikk. Har også fremmet forslag om hus
morvikarordningen i kommunen. Laget har andel
i Lagstua på Skjervøy.

Oksfjord og Ravelsejdet husmorlag er tilsluttet
gruppen i Nordreisa. Arbeider med sosialt og hu
mariitært arbeid. Støtter Norges Røde Kors.

Oksfjord Røde Kors-forening har bygd en hel
sestasjon, der det er kontor for distriktslegen.
Driver også med spebarn og mødrekontroll.

Under Skjervøy husmorlag, sorterer også grup
pene i Lauksietta, Akkarvik og Uløybukt.

Den ytre sjømanusmisjon er tilsluttet den lands
omfattende Norske Sjømannsniisjons forbund. De
arbeider for sjøfolkene på alle hav og havner og
støtter sjømannskirkene i fremmede havner. Sjø
mannsmisjonen har sin egen reisesekretær.

Den indre sjømannsmisjons forening er tilslut
tet den landsomfattende sjomannsmisjon som har
sitt hovedkontor i Bergen. Foreningen hører til

Ilelsestasjonen, Skjervøy.

Tilsammen kr. 24 074.00
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Telefon 43.

Filial: Vågen telefon 143.

Hamneidet telefon Maursund.

BENY1 FORBRUKERNES EGEN

FORRETNING.

De får alt på et sted.

Skjervoy Bokhandel
Telefon 47

SKJERVØY.

BØKER - SKOLEMATERIELL - PAPVARER

FOTO - MUSIKKINSTRUMENTER - MØBLER.

Evenseia —
Elektro og Trelast

TRELAST- OG BYGNINGSARTIKLER

DØRER OG VINDUER - SMÅBÅTER

ESSO TANK.

Telefon 116 - Ivar Evensen bolig 37.

Bankforbindelse: Skjerve Sparebank.

Postgiro 97226.

Skjervøy Skpsverft og
Mekauiisk Verksted As
Rikstelefon - Teiegramadr.: «Verkstedet».

Nybygging og reparasjon av treskip.

PLATEARBEIDER UTFØRES.
3 PATENTSLIPPER

125, 116 og 96 fots vogn-lengde.

Sparebanken har alltid vært min gode
venn og støtte. Generasjoner har gått
dit med sine sparepenger. Den er jo
vår egen bank, og vi Innskytere er de
eneste eiere.

I sparebanken har vi også fått lån.
De fleste norske hjem er grunnlagt
med støtte av sparepenger i spare
bankene.

Skjervo og Nordreisa Spaùebank

Skjervoy Samvirkelag

Troms krets, arbeider for fiskerne og driver
Fiskerheimen som er bygd av den Indre sjø
mannsmisjon. Foreningen har også en avdeling
av yngre jenter som ved sitt arbeid er med på
å støtte opp om Fiskerheimen. De har også en
søndagsskole.

Tuberkuløses hjelpeorganisasjon er tilsluttet
landsforeningen T.B.C. gjennom Troms krets.

Skjervøy blindesaks forening, tilsluttet Hologa
lands blindeforbund arbeider som et støttelag. Har
sine tilsteininger en gang for året, med de blinde
selv som statister.

Skjervøy gamlehjem forening har etter alt å
dømme arbeidet meget godt med planene for et
gamlehjem for kommunen. Dette er et stort og
meget viktig arbeid som ikke er mulig å løse for
denne forening alene, derfor er det meget aktuelt
at herredsstyret viser stor interesse så denne sâ
meget viktige sak snarest lar seg løse.

Skjervøy K.F.U.K. står tilsluttet Lanclsforbundet
for K.F.U.K. og arbeider etter linjer som denne
legger opp.
Til de forskjellige speidergrader som de unge

speiderjenter må avlegge, stilles det store krav.
Av de mange saker som de unge går inn for, er
innsamlingen til flyktningene (under parolen Spei
derjobben). På denne måten har de den beste an
ledning til å gjøre sin innsats og få mest mulig
praktisk og teoretisk kunnskap.

I,
Som en ser av dette, er det i kommunen en del

foreninger som på forskjellige måter er med på
å trygge og forsøke og gjøre livet lettere for sine
medmennesker.

GENERASJONERS TILLIT

Reparasjon av dampmaskiner og dampkjeler.
Montering og reparasjon av alle slags motorer.

Det svarer seg å spare —

det er trygt å spare i sparebanken.

Hovecikonfor: SØRKJOSEN. AvcLkontor: SKi ERVØY
Telegramordresse: «Sparebcinken».

Telefon Sørkjosen: 40 — Skjervøy: 45.
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SOSIAL OG HELSESEKTOREN
På dette området må en si at det er kommet

langt i kommunen, men at det ennå kan være en
kelte ting som er ønskelig og måtte bli forbedret.
Av trygder i kommunen er det følgende, som

er av stor viktighet. Dette er en oversikt over bud
sjettet for årene 1956/57—1957/58 og 1958/59.

Bruttobudsjettet
Forsorgsvesenet

-

..-

;.

4.---

4—--

Kr. Kr. Kr.
107 402,00. 93 180,00. 97 400,00.
1956/57. 1957/58. 1958/59.

Forsorgsvesenet i Skjervøy skal i samråd med
arbeidsformidlingen få satt arbeidsføre personer
som trenger hjelp i arbeid. Styret består av 20
representanter (20 varamenn). Soknepreten er
sjølskreven medlem av styret.
Formann og nestformann velges for 1 år.

Det er kommunestyret som velger disse represen
tantene.
De viktigste arbeidsoppgaver er å ta seg av

mennesker som av rent personlige årsaker ikke
er i stand til å klare seg ved egen hjelp, gamle,
uføre, folk med nedsatte åndsevner, familier hvor
forsørgeren er falt fra. Dessuten å hjelpe familier
som er kommet i nødstilstand ved sykdom osv.
som trenger hjelp.

Barnevernsnemnda
Barnevernsnemnda er sammensatt av 5 med-

medlemmer, uansett kvinner eller menn. De velges
av herredsstyret for en valgperiode. Nemnda be
står av formann, nestformann og 3 medlemmer,
(5 varamenn). Når et medlem fyller 60 år kan
han eller hun fritakes for valg og etter fylte 66
bør han eller hun fritakes.
I større kommuner kan Departementet gi sam

tykke i at nemnda utvides med flere medlemmer,
etter forslag fra kommunen.
Nemnda skal utføre de oppgaver som påhviler

den i henhold til loven. Den skal for eks, nøye
følge med i hvilken forhold barn og ungdom le
ver under, og virke for tiltak til bedring av bar
nevern i kommunen.
Barn kan ikke bortsettes uten barnevernsnemn

da har godkjent pleieforeldrene. De har også
rett til å se fosterheimen.
Nemnda bør mest mulig samarbeide med myndig

hetene, institusjoner, foreninger og andre hvis
virksomhet berører barnevernet, forsorgsvesenet,
helserådet og skolemyndighetene.
Utgiftene bæres av kommunen, unntatt reiser fra

og til møtene. Disse dekkes av staten.

4——

Kr.
93 860,00.
1956/57.

Nettobudsjettet
Forsorgsvesenet

•

-

Kr.
77 400,00.
1958/59.

Kr.
74 980,00.
1957/58.
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Alderstrygden

Ved utgangen av 1958 var det
70 ektepar som mottok alderstrygd
72enker “ )) »
26 enkemenn » » »
16 ugifte kvinner » » »
7 ugifte menn » » »
Om en mann eller kvinne har ektefellen bosatt

i en annen kommune, får de full pensjon her i
kommunen. Det utbetales barnetillegg for 2 barn
med 600 kroner for hvert barn. Det var tidligere
flere barn under denne ordningen, men der det
nå er flere enn 2 barn, får de nå forsørgertrygd.
Fra 1. januar 1959 blir alders og barnetygden

utbetalt av trygdekassen. En ny ordning er at al
derstrygden fra 1. januar 1959 blir utbetalt hver
måned, mot før kvartalsvis.

Hjemmehjelp for eldre
Ved undersøkelse på helsehold, viser det seg at

det er behov for hjemmehjelpere for eldre i
kommunen. Spesielt omkring på de tett bebodde
steder. På steder som Årviksand, Rotsund, 0kg-
fjordhamn og Skjervøy, burde det være en hjem
mehjelper på hvert sted. Deres arbeid skulle be
stå i å vaske og ordne, gå ærender og gjøre an
net forefallende arbeid for eldre mennesker som
gjerne ville være i sine hjem så lenge som mu
lig, men som har vanskelig for å klare slikt ar
beid selv.
Andre kommuner betaler disse hjeminehjelpere

etter tinielonnssatser som er gjeldende og disse
igjen forplikter seg å føre regnskap over det an
tall timer de arbeider på hvert sted. Hjemmehjel
pere har ikke lov til å motta betaling av de
eldre som de er i arbeid hos. De skal utelukken
de lønnes av kommunen.
Det synes å være av stor betydning og viktig

het at denne ordningen kan bli tatt snarest opp
til overveielse, så de eldre som ønsker det kan
få være i sine egne hjem så lenge som mulig.
Med hjemmehjelpere med god og sikker utdannel
se vil sikkert mange eldre føle seg tryggere når
de er forvisset om å få være i sine hjem under
de vante og kjente forhold.

Diagnosestasjonen
Tuberkuloselovgivningen pålegger helserådene å

ta seg av arbeidet mot tuberkulosen i kommunen.
Men det moderne tuberkulosearbeidet krever et rik
holdig og kostbart teknisk utstyr, røntgen m. in.
som de færreste helseråd har anledning å anskaffe.
Dessuten er arbeidet så omfattende at mange hel
seråd under de nåværende forhold ikke er i stand
til å utføre det alene.
Diagnosestasjonen har kontor med tilstrekke

lig utstyr som er opprettet for å yte helserådet
hjelp i tuberkulosearbeidet. De undersøker perso
ner som helseråd og privatpraktiserende leger

henviser til dem. Det foretas også miljøundersø
kelse omkring t.b.c. tilfeller og setter i verk mas
seundersøkelser av befolkningsgrupper.
Diagnosestasjonen beskjeftiger seg bare med

lungesykdommer, både t.b.c. og ikke t.b.c.
Ved Skjervøy diagnosestasjon foretas det om

kring i 500 undersøkelser i året. Kommunen har
tilsatt helsesoster. Hun har et stort arbeidsfelt,
Dessuten skal hun også hjelpe til med legeunder
søkelse av skolebarn, ta pirquetprøver og vaksi
flere. Ved diagnosestasjonen er det faste kontroll-
dager. Videre er hun med under kontroll av mor
og barn. Denne kontrollen foretas av lege og hel
sesoster.
Det er bra frammøte, mellom 20 — 30 barn ved

hver kontroll. Det er også opprettet kontroll-
stasjoner på 2 steder ute i distriktet, nemlig i
Rotsund fra 1956 og Oksfjord fra 1958. Begge ste
der er det godt frammøte ved kontrolidagene.
Finansieringen av kontrollstasjoner faller på

fylket, kommunen og de stedlige foreninger.
Alle skolebarn i kommunen blir undersøkt av

lege i gang om året. Pirquet, eventuelt B.C.G.
blir foretatt 2 ganger om året av helsesøster.
Det ti!faller nå kommunen å betale alle utgifter
ved undersøkelse av skolebarna. Helsesøster har i
1958 gitt poliovaksine til ca. 1 440 personer i al
deren fra 9 mnd. til 60 år.
Skjervøy folketannrøktdistrikt består av hele

kommunen, unntatt fastlandet med unntak for Mei
land. Det er ca. 600 skolebarn som alle blir inn
kalt til tannklinikken for undersøkelse og behand
ling. Siste år ble det ferdigbehandlet 591 barn
som alle er skolepliktig. All behandling er kost
nadsfritt, da det betales av fylket som har over
tatt driften av stasjonen på Skjervøy. Reiseutgif
tene for barna dekkes av kommunen og fylket
i fellesskap med 1/2 parten på hver.
Diagnosestasjonen har kontor for distriktsie

gen, assistentlege, helsesøster, samt offentlig bad.
Fra sommeren 1959 har tannlegen eget kontor og
sin bolig i nyoppført bygg.
Ved distriktsiegens kontor er ansatt i søster

samt kontordame, ved tannlegens kontor 1 assi
stent.
Distriktsiegen har 1 kontordag pr. mnd. i Oks

fjordhamn og i dag pr. mnd. i Rotsundelv. Det
er planer om at også Årviksand må få i dag pr.
mnd. Andre steder i kommunen er det ikke nød
vendig på grunn av de gode og lette kommuni
kasjonsforbindelser med kirkestedet.
Det er felles vaktmester for herredshuset og

diagnosestasjonen.

Trygdekassen
Skjervøy trygdekasse administrerer den offent

lige syke- og arbeidsløysetrygd. Den er det
lokale organ for ulykkestrygden, industri, fiske,
sjomannstrygden, krigspensjoneringen, blinde og
vanførehjelpen, forsørgertrygden for barn, pen
sjonstrygden for skogsarbeidere og pensjons
trygden for fiskere. Fra 1. januar 1959 også al
ders og barnetrygden. Séntraladministrasjonen
for de offentlige trygder (bortsett fra arbeids

I
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løysetrygden som er underlagt Kommunal og Ar
beidsdepartementet og Arbeidsdirektoratet) er un
derlagt Sosialdepàrtementet og Rikstrygdeverket.
Trygdekassen administrerer tilleggstrygden for

sykepenger som inngår i avtalen mellom arbeids
taker og arbeidsgiver
Trygdekassen har et styre på 5 medlemmer og

forretningsføreren. Styret velges av kommunesty
ret. Et av medlemmene skal være arbeidsgiver.
Dets gjøremål er nærmere bestemt i loven. For
retningsføreren treffer avgjørelse i saker som
ikke er lagt inn under styret, men hans avgjørelse
kan bringes inn for styret, kassanemnda og
R. T. V. Hver trygdekasse skal dessuten ha en an
kenemnd, kalt kassanemnda, bestående av formann
og 2 medlemmer, hvorav den ene skal være
arbeidsgiver.
Medlemstallet var i Skjervøy trygdekasse i 1958

2 050, herav 1 525 menn og 525 kvinner.
Den pliktige arbeidstakertrygd er knyttet til

arbeidsstedet ,mens trygden for fiskere og ikke
arbeidstakere er knyttet til bostedskommunen.
Trygdekassen har i 1958 erstattet 730 sykdomstil
felle hvor innleggelse på sykehus har funnet sted.
Sykepenger er utbetalt med i alt 13 387 sykehusda
ger og 10 809 sykepengedager, 92 fødsler og 40
dødsfall. Den kurpris som trygdekassen skal betale
for innleggelse på offentlig sykehus, fastsettes av
Departementet. (Før var det 33 kroner), fra 1.
januar 1959 er det 40 kroner pr. døgn. Den kar-
pris som er fastsatt er for liten til å dekke syke
husets drift, så underskuddet må dekkes av syke
huseiere, staten, fylket og kommunen.

Husmorvikarordningen
Den 1. juni 1951 ble det besluttet å innføre

husmorvikarordning i kommunen. En nemnd ble
satt ned, bestående av 6 personer.
Nemnda søkte bevilgende myndigheter om å få

penger til 2 husmorvikarer. Høsten 1952 var fi
nansieringen i orden og 2 husmorvikarer ble an
satt. Den ene skulle bo og fortrinsvis arbeide på
Skjervøy og øydistriktene, den andre skulle bo i
Oksfjord og arbeide på fastlandet.
Siden har det vært 2 husmorvikarer i arbeid

omkring i kommunen, men det har vært meget
meget vanskelig å få husmorvikar med utdan
nelse. Kommunen har gitt tilskott til 2 elever ved
Alta husmorvikarskole. En del av lønnen kommer
inn som statstilskudd, de familier som har husmor
vikaren betaler 4 kroner pr. dag. Familier som er
dårlig økonomisk stillet, kan få fri husmorvikar
hjelp.
I budsjettåret 1957/58 var det 51 familier som

hadde hjelp.

Arbeidsløysetrygden
Det gjennomsnittlige tall for 1958 var 426,

herav 259 menn og 167 kvinner. Utbetalt stønad
under arbéidsløyse var 207 060 kroner, hjelp til

reiser 7514 kroner, tilskudd til yrkesopplæring
7 599 og syketrygdpremie for arbeidsløyse som
hevet dagpenger 25 064 kroner.

Barnetrygden
For første kvartal 1958 ble det utbetalt barne

trygd til 1 226 barn for hele kvartalet, og 20 barn
for en del av kvartalet. Det samlede beløp er på
over 112 000 kroner. Det er 80 barn som har for
sørgertrygd.
Kommunen har utbetalt trygden etter den gamle

ordningen, men får refundert 7/8 av staten. Der
for er kommunens andel 1/8. Barnetrygden blir
utbetalt kvartalsvis.

Tuberkuløsetrygden
Det er innført kommunal uførhetstrygd og det

medgår ca. 30 000 kroner hvert år. Trygden
utbetales hver måned, og har følgende satser.
Hovedperson kr. 100.00 pr. mnd.
Hustru » 50.00 >
Første barn » 40.00 » »
Dernest » 25.00 » »
Stønaden av trygden varer til vedkommende er

friskmeldt. Denne trygden har ingen ting å gjøre
med forsørgertrygden.
Da nedsatt arbeidsevne kan bli følge av denne

sykdom, bør det skaffes disse hemmede anledning
til å omskolere seg til et yrke som passer for
dem. Dette er en oppgave som kommunen kan
hjelpe til med ved å bevilge midler så disse yr
keshemmede kan få den hjelp til selvhjelp som de
så sørgelig behøver. Det er satt ned en komite på
3 mann som skal utarbeide planer til en arbeids
plass for de yrkeshemmede.

Hjemmesykepleien
Det var straks før jul 1958 Stortinget behand

let proposisjonen om tilskudd fra Staten for hus
morvikarer og hjemmesykepleiere.
Tidligere hadde kommunen et statstilskudd på

1 800 kroner pr. husmorvikar, men får nå 2 000
kroner. Av denne sum faller en 1/2 part på hver
av stat og trygdekassen. Det samme offentlige
tilskudd vil de også få for hjemmesykepleiere.
Med dette tilskuddet i sikte, ville det kanskje være
mulig å få innført hjemmesykepleie i kommunen.
Man har rett til å kreve det beste for sine syke,
men det er uøkonomisk å belegge dyre sykehus-
plasser med pasienter som ikke har behov for an
net enn en seng å ligge i og et menneske til å
stelle for seg. Det finnes sikkert mange syke
som kan og aller helst vil bli hjemme. Om kom
munen legger alt til rette, slik at en kan gjøre
det, og likevel være sikker på en forsvarlig pleie,
ville det økonomiske trykket på sykehussektoren
lettes betraktelig.
I proposisjonen heter det at husmorvikarord

ningen og hjemmesykepleien bør samordnes mest
mulig.
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Jordmorstillingen
Kommunen har en jordmor som har vært i uav

brutt praksis i over 36 år. Det er tre jordmor
distrikter i kommunen.
Helt til siste krig startet og under den, var det

tre jordmødre i kommunen, men etter den tid har
jordmoren i Skjervøy også hatt Arnøya. Rot
sund har sin egen jordmor.
I tiden etter krigen er det vanlig at en fødende

reiser til Tromsø fødehjem, som har alle moderne
hjelpemidler og er meget mer bekvemt enn å ligge
hjemme. Jordmoren er betalt av staten, fylket og
kommunen i fellesskap. En del av hennes hono
rar er betalt av pasienten selv. Jordmoren i
Skjervøy foretar koppevaksinasjon under spebarn
kontroll, eller foretar 1—2 reiser i året. Vaksi
nasjonen foretas på barn i alderen 6 mnd. til 2
år. Dette foregår to ganger om året. Om ikke
dette skjer blir ikke barnet vaksinert før i 15—16
års alderen.

Doktorskyssen

Med det store legedistrikt som distriktsiegen i
Skjervøy må praktisere i, og det ikke er noen
kontordager ute i distriktet (unntatt er Oksjord og
Rotsund), er det nødvendig med doktorskyss. I
kommunen er det doktorbåt («Medicus»), som
bringer legen ut til sine pasienter i distriktet. At
den er meget i bruk, kan man ut fra denne beskri
velse over seilerdistansen, lett forrstå. Antall seil
te km pr. år er fra 13 000 —,6 000. Derav 8—10 000
km i doktorskyss. Resten kommer som helseskyss,
skolebarnundersøkelser, vaksinasjon, kontordager
og annen kontroll. Utenom dette er det ca. 1 000
km i jordmorskyss.
All skyss vedrørende lege, jordmor, syketrans

port, betales av trygdekassen, men helseskyssen
betales av fylket.

Sykehuset

Sykehuset på Skjervoy drives av fylket, så kom
munen har ikke noe med det og dets driftsutgif
ter å gjøre. Men da kommunen vokser, viser det
seg at behovet for et nytt og større er til stede.
Det er ved sykehuset ansatt 7 personer, for

uten kasserer og lege. Disse to har dette som en
bistilling.
Sykehuset har 20 senger. Driftsutgiftene pr. seng

er 30 kroner pr. døgn eller liggedag.

Aldersheimen
Det er ikke aldersheim i kommunen, men det er

ikke tvil om at et sådant er både nødvendig og
viktig.
En henvendelse til ansvarlige myndigheter opp

lyser at kommunen har nedsatt en komite som
skal ta seg av utforming og planlegging i forbin

delse med reisingen av aldersheimen. Det er for
tiden behov både for sykehus og aldersheim i kom
munen. Derfor vil komiteen forsøke å løse disse
to prosjekter under ett. Om finansieringen skulle
støte på vanskeligheter, vil kommunen la alders
heimen få prioritet. Da arbeidet med legeboligen
og tannlegebolig nå er fullført, er det kommunens
mening å sette alt inn for aldersheimen. For tiden
plasseres de gamle som trenger. tilsyn og pleie, i
Nordreisa og ved Skjervøy sykehus. Da det er
meget få plasser og vanskelig å få plassert de
gamle som trenger pleie, er det meget viktig å få
denne saken løst snarest. Alle krefter må settes
inn så aldersheimsaken som så mange gamle og
forøvri g kommunens befolkning har ventet på i
mange år, snarest finner sin løsning. En meget
snarlig løsning i denne sak, er mottoet for alders
heimen.

Helserådet
Det er forelagt distriktsiegen spørsmål av for

skjellig art som hører hjemme under helserådets
virke.
1. Legeundersøkelse av arbeiderne ved større be
drifter.

2. Vannklosett ved offentlige arbeidsplasser.
3. Bad og dusj ved offentlige arbeidsplasser.
4. Vannkiosett ved ungdoms og forsamlingslo
kaler.

5. Offentlig renovasjon, renhold av veger, søp
peltømming osv, i de tett bebygde strøk i
kommunen. Offentlig avtrede.

Det opplyses at det er ikke pliktig legeunder
søkele ved de større arbeidsplasser i kommunen.
Da disse spørsmål ble stilt til legen, var han ny
på stedet og kunne derfor ingen opplysninger gi
om de sanitære forhold.
Bedriftskontrollen påhviler det stedlige arbeids

tilsyn etter Arbeidervernlovens bestemmelser. Di
striktsiegen er det ene medlem. Ved helsefarlige
eller uhygieniske forhold ved en bedrift, kan hel
serådet pålegge bedriften å rette på saken.
Med hensyn til offentlig avtrede skal distrikts

legen ta saken opp med helserådet.

As Fmark og
Nou’d-Tros
Fkedstri

Lever Deres fisk til våre fiskeindustrianlegg

HONNINGSVÅG, SKJERVØY,
VARDØ, BATSFJORD, MEHAMN,

KJØLLEFJORD.

Produksjon:

PROSSEN FILET - SALTFISK - TØRRFISK
FISKEMEL og TRAN.

Telegr.adr. Hovedkontoret Honningsvåg:
Industrianlegg.

Anleggene: Fiskeindustri.
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KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET

Fiskeriene, enten som selvstendig næring eller
i kombinasjonen fiskeri/jordbruk, må ansees som
den viktigste næring i kommunen. Ca. 200 mann har
fiske som eneste erverv, 385 som hovederverv og
387 som bierverv.
Kommunen har ca. 320 innregistrerte fartøyer,

derav er det imidlertid bare 8 som måler 70 fot
og som således kan regnes som havgående, av de
øvrige er det en del sjarker på 20 — 30 fot som
for det vesentlige driver fjordfiske.
Utenom seifisket om sommern og høsten, samt

rekefisket fra februar til oktober, foregår det
ikke noe utpreget sesongfiske i farvannene for
Skjervøy. År om annet kan det riktignok fore
komme et tildels godt skreifiske om vinteren. Li
keså fiskes det en del, vesentlig hyse og uer, i
månedene september — desember. Ellers deltar bå
tene i de store sesongfiskriene som storsildfiske,
Lofot- og Finnmarksfisket, samt på bankene uten
for Finnmark og ved Bjørnøya.
Det er i alt 11 mottakeranlegg for fisk i kom

munen, med et samlet innkjøp i årene

Videre ilandføres nærmere 300 tonn reker, for
delt på 3 fabrikker. Av mottakeranleggene er det
1 fryseri med filéproduksjon og en mottakerkapa
sitet på 3 000 tonn årlig. Videre er det en mindre
fiskemelfabrikk og et trananlegg.

Med en noenlunde jevn fordeling av råstofftil
førselen over hele året, skulle en anta at den na
turlige mottakerkapasitet for samtlige anlegg i
kommunen, ligger på ca. 10 millioner kg fisk årlig,
eller ca. dobbelt så meget av det som er levert
de siste 3 år.
Oppgaven må således være å øke tilførselen av

råstoff. En utvidelse av havfiskeflåten, eventuelt i
samarbeid med kommunen og tilvirkerne, vil kunne
løse dette spørsmålet, samtidig som det vil skape
en mer jevn sysselsetting.
For å øke tilgangen på yrkesfiskere, samt stop

pe den tendens som tildels har gjort seg gjelden
de ved at fiskerne forlater båtene og tar arbeid
i land, vil det være av stor betydning om disse
kunne komme inn under samme skattordning som

Fiskeriene

A/S FI-No-Tro, Skjervøy-anlegget

1956
1957
1958

5462 tonn
5843 »
4462 »

4. ,.

M/S Angel Senior, av Skjervey

/ ,:
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for sjøfolk, videre at de ved en garantiordning
sikres et rimelig utkomme.
Havneforholdene i kommunen er tildels lite til

fredsstillende. For stedet Skjervøys vedkommen
de er det påkrevet med molo, samt oppmudring
av indre havn. I Årviksand er molo under byg
ging. I Lauksund er havneforholdene dårlige, her
kan det imidlertid være vanskelig med noen ut
bygging og skaffe Lilfredsstillende havn.

fl flLL1fla
Jordbruk - Skogbruk - Gartneri

Kommunen har 2 bruk over 50 dekar, nemlig
Rotsundelv Gård nr. 69, med ca. 120 dekar dyrket
og ca. 500 dekar dyrkbar jord.
I størrelsen 20 — 50 dekar, er det ca. 180 bruk

og mcd fra 5 — 20 dekar ca. 400 bruk.
I perioden 1920 — 1958 er det med statstilskudd

dyrket ca. 7 500 dekar ny jord, og overflatedyr
ket ca. 1 500 dekar, med et samlet utbetalt stats
tilskudd på ca. 1 500 000. Brukene drives av eierne
selv og så rasjonelt som forholdene gjør det
mulig.
Under evakueringen ble det meste av husdyrbe

standen slaktet ned. Antallet av melkedyr har gått
tilbake i de senere år, men bestanden er som føl
ge av bedre avlsdyr, bedre enn før krigen.
For fastlandsdistriktet, som har melkeleverin

gen til meieriet i Nordreisa, har melkeproduksjo
nen økt betraktelig de senere år. For øydistrik
tene er det kjøttproduksjonen som spiller størst
rolle. Bestanden av ungfe, sau og geit, har hatt stor
økning i de senere år. Ca. 50 bruk er lagt ned
etter krigen, dette skyldes i vesentlig grad flyt
ting fra utvær.
De fleste brukene er for små til å brødfø eierne

med familier og er derfor mer eller mindre støt
tebruk og da med fiske som hovednæring. Da det
under våre forhold er vanskelig å spesialisere
jorddrift, er det blitt kombinert drift. En drifts
form som våre sentralmyndigheter synes å være
enige i, i det de anbefaler forsert fiskebureisning.
Tilskuddsjord synes ikke å være behov for, i det
de flesete bruk har mer eller mindre jord liggende
udyrket.
Videre er det i Oksfjorddalføret, Nordre Rek

vik, Akkarvik og Arnøyhamn store arealer egnet
til oppdyrking.

Statstilskudd for nydyrking til bruk med minst
5 dekar er 560 kroner pr. dekar.

Det finnes 2 maskinstasjoner i kommunen, or
ganisert etter reglene for slike stasjoner. Det
finnes 19 traktorer, de fleste 2-hjuls.

Skogbestanden består vesentlig av bjerk, hvor
av forholdsvis lite er huggbart. Den avvirkning
som foregår er hovedsaklig til brensel. Kommu

30

nen har en skogreisningsplan, men plantingen er
ennå ikke kommet i gang.
Det er ett gartneri i kommunen, som for det

meste driver med framstilling av planter, dessuten
er det to bruk som i noen større grad driver
med dyrking av grønnsaker og rotvekster.
En videre utvikling av jordbruket synes å være

betinget av en fortsatt rasjonalisering av drifts
måten, med utbygging av maskinpark og siloan
legg. Videre må kommunikasjonene til forbruker
sentrene bedres, spesielt er dette av betydning for
øydistriktene.

0 Industrien

I kommunen er det
11 produksjonsanlegg for fisk
3 rekefabrikker
3 mekaniske verksteder.

Fiskeproduksjonen skaffer helårlig beskjeftigelse
for ca. 75 mann. I rekeindustrien arbeider det
ca. 150, vesentlig kvinner, med en samlet årlig
lønnsutbetaling på ca. 350 000 kroner. Verkstedin
dustrien beskjeftiger omkring 20 mann.
Over et lengre tidsrom mener en at verksted og

skipsbygningsindustrien har batt en relativ tilba
kegang, men det skulle på dette området foreligge
muligheter for betydelige utvidelser.
Med et ensidig og meget sårbart næringsgrunn

lag, er det svært vanskelig å kunne uttale seg om
en framtidig stabil sysselsetting. Eiskeproduksjo
nen som spiller den største rollen, er avhengig
av hva som kan bringes i land fra havet og en
svikt her gir seg ikke bare utslag for fiskeproduk
sjonsanleggene, men influerer også på de fleste-
andre bedrifter.
Uten at vi her kan komme med konkrete forslag,

mener vi at en industrireisning er av den aller stør
ste aødvendighet for eh stabil sysselsetting og i
denne forbindelse påpekes på utbyggingen av Goul
las som kraftkilde.

a
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Handel og serviceyrker
Innen kommunen er det 30 forretninger med 90

sysselsatte og med en omsetning i 1958 på 10 — 11 Kare Reuio A.s
millioner kroner. Videre er det i hotell og 2 pen
sjonater. For forsyning av fiskeflåten med agn, Assortert
har Fiskernes Agnforsyning S/L et fryselager på HANDELSFORRETNINGSkjervøy.

TiL 19 - 114 - 38. Privat 16. Telegr.adr.: «Renø».

Jakt og sportsfiske
Som bifortjeneste betyr jakten en god del. Det

vesentlige vilt er ryper, og på fastlandet også en
del harer. Bestanden er varierende fra år til år. Eiiuig PedersenFor jakten gjelder fredningsbestemmelser en tid
av året .Noen økning av bestanden er neppe mu- SkJervø3r.
lig uten total fredning for kommunen, men er en Tobakk - Frukt - S.iokolade - Kolonial -
verdifull avkobling for dets utøvere. Mulighetene Bakerivarer.for sportsfiske er gode, med tildels fiskerike elver
og vann, både på fastlandet og øyene. En viss JEG HAR ORD PÅ MEG FOR Å HA DEN
økning av fiskebestanden skulle være mulig ved ut- BESTE FRUKTEN — Velkommen innom.setting av yngel. Kommunalt tilskudd til bedring
av jakt og fiske, er ikke gitt.

_________________________________________________
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Skj ervøy kommunestyre — 31 representanter
Det Norske Arbeiderparti

16 representanter

1. Lars Hallen, Ravelseidet, ordfører
2. Gudbrand Mathiassen, Arnøyhamn
3. Jørgen Fagernes, Skjervøy
4. Jakob Mandal, Oksfjordhamn
5. Kyrre Solvang, Skjervøy
6. Bjarne Steffensen, Skjervøy
7. Finn Hegstad, Skjervøy
8. Reidar Flåten, Maursund
9. Erling Johnsen, Oksfjordhamn
10. Ivar Olsen, Oksfjordhamn
11. Nils A. Mathiassen, Meiland
12. Kornelie Moe Jensen, Skjervøy
13. AIf Pedersen, Lauksietta
14. Johannes Fredheim, Langfjord
15. Johan Jakobsen, Storelv, Lauksietta
16. Hans Jensen, Vest-Uløy, Hamnnes.

Småbrukere, fiskere og arbeider liste

7 representanter.

1. Rønning østgård, Skjervøy
2. Trygve Hansen, Aarviksand
3. Nils Borch Miehalsen, Arnøyhamn
4. Sigfred Edvardsen, Akkarvik
5. Jentoft Kristiansen, Aarviksand
6. John Pedersen, Stokkenes, Akkarvik
7. Sigfred Mikalsen, Helines, Lauksietta.

Borgerlig Fellesliste
6 representanter

1. Terje Mikalsen, Arnøyhamn, varaordfører
2. Alfred Ottesen, Aarviksand
3. Max Albriksen, Aarviksand
4. Aksel Larsen, Aarviksand
5. Kåre Karisen, Arnøyhamn
6. Johan Nygård, Lauksietta.

Norges Kommunistiske Parti
2 representanter

1. Edelsten Johansen, Haugnes, Arnøy
2. Per Bless, Vorterøyskagen.

Formannskapet
7 medlemmer.

Det norske Arbeiderparti, 4 medlemmer:
1. Lars Hallen, Ravelseidet
2. Gudbrand Mathiassen, Arnøyhamn
3. Jørgen Fagernes, Skjervøy.
4. Bjarne Steffensen, Skjervøy

Småbruker, fisker og arbeiderliste 2 medlemmer:
1. Rønning østgård, Skjervøy
2. Trygve Hansen, Årviksand.

Borgerlig Fellesliste 1 medlem;
1. Terje Mikaelsen, Arnøyhamn.
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Forsikringstakernes eget selskap

-<r
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trygger mot TAP ved BRANN - AVBRUDD - ANSVAR
VANNLEDNINGSSKADE m. v.

Undersok vilkårene for Brannkassens kombinerte
forsikringer.

LENSMANNEN I SKJERVØY eller
Avdelingskontoret, Storgt. 63, Tromsø, tlf. 10 80.

Det lønner seg å spare regelmessig
— En av våre innskuddsformer vil sikkert passe for Dem:

sparevilkår 2½ %
6 mndrs. oppsigelse .. 3 %
9 rnndrs. oppsigelse .. 3½ %
termininnskudd 234 % —4 %
kupongsparing 3 %
ungdomssparing 3½ % + premie inntil 15 %

Velkommen til vår bank

Tromsø.
Kontorer også i Trondheim, Honningsvåg, Svolvær, Bergen.


