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Tysvær provides support 
new emigrant center 
 
- We in Tysvær welcome a new Emigrant Center. We also support the plans 
for a proper celebration of the 200th anniversary of the emigration from 
Rogaland to America, says Deputy Mayor Svein Ivar Dybdal. 
- A new center on Mosterøy and permanent location for the emigrant ship 
"Restauration" at the quay at Utstein Kloster Hotel is very good. Here the boat 
is safe from weather, wind and waves. 
- And let it be clear to everyone; no one has stolen any of the emigrant history 
by establishing this center here. This is our common history, both regionally 
and nationally. It is good that enthusiasts take the legacy further, says the 
deputy mayor of Tysvær. 
This is fully supported by Audun Skartveit, one of the early supporters of the 
project around the construction of "Restauration". 
Yes, what Cato Østerhus and enthusiasts have achieved so far is encouraging  
and very positive for the whole region, Skartveit believes. 
 
Written by: Asgeir Lode. 
 
Tysvær  gir støtte til 
nytt utvandrersenter 
 
- Vi i Tysvær hilser et nytt Utvandrersenter velkommen. Vi støtter også 
planene om en skikkelig markering av 200-årsjubileet for utvandringen fra 
Rogaland til Amerika, sier varaordfører Svein Ivar Dybdal. 
- Et nytt senter på Mosterøy og permanent lokalisering for utvandrerskuta 
”Restauration” ved kaien ved Utstein Kloster Hotell er veldig bra. Her ligger 
båten trygt for vær, vind og bølger. 
- Og la det være klart for alle; ingen har stjålet noe som helst av 
utvandrerhistorien ved å etablere dette senteret her. Dette er vår felles 
historie, både regionalt og nasjonalt. Det er fint at ildsjeler tar arven videre, 
sier varaordføreren i Tysvær. 
Dette støttes fullt ut av  Audun Skartveit, en av de tidlige støttespillerne til 
prosjektet rundt byggingen av ”Restauration”. 
Ja, det Cato Østerhus og ildsjeler har fått til nå, er gledelig og veldig positivt for 
hele regionen, mener Skartveit. 
 
Tekst av: Asgeir Lode. 


