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Fyrferie på Vestlandet
Til topps på tyve minutter
Besøk perlene  
i havgapet

 Festivalmoro  
i fire fylker
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Overnatt på en 
ekte utpost

UT MOT HAVET: Fyrvokterboligen på Kvanhovden 
fyr ligger på en klippe 40 meter over sjøen.   
Foto: Terje Rakke/Nordic Life AS
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D et er nødproviant i fyret, men ha litt tobakk i reserve, er 
fyrvert Tonny Iversens råd til nikotinavhengige gjester.

Hvis været snur, kan fyrferien på Hauggjegla fyr på Nord - 
møre bli uventet lang. Her kunne fyrvokterne være isolert 
i ukevis om vinteren. Tonny og Monica Iversen holder fyret 

stengt i den kalde årstiden, men det har likevel skjedd at overnattings-
gjester har fått noen dager ekstra. 

– Det hender vi henter folk med livet som innsats, sier Iversen. 

SOM EN BAUTA reiser det røde og hvite fyret seg på den ytterste, nakne 
holmen helt nord i Smøla kommune. Fyrvokterboligen er inne i selve fyr-
tårnet, som er solid nok til å stå imot når været står på som verst fra nord-
vest. Ellers er det eneste byggverket et båtskjul med tykke betongvegger. 
En støpt gangvei binder de to byggene sammen. 

– Island neste, sier Iversen om den endeløse havutsikten. 
Hit kommer de som vil kjenne på isolasjonen og naturkreftene, og de 

som vil ha tid på tomannshånd uten fare for å bli forstyrret. Brudesuiten i 
fyrmesterrommet er et populært sted å tilbringe bryllupsnatten. Ellers har 
fyret ofte besøk av utlendinger. 

– Det er mange som har en fyrfetisj, tror Iversen, og forteller om høyeste-
rettsadvokaten og konen som kom fra Roma for å overnatte på fyret. 

– De ville ikke se Kristiansund eller noe annet, de ville bare rett ut på 
fyret for å komme seg vekk fra alt.

I 2006 BLE DET SISTE FYRET langs norskekysten avbemannet. Da had-
de fyrvokterne forlatt alle fyrstasjonene. Men samtidig kom det nytt liv på 
en del av dem. Noen steder var det kystkultur- og naturinteresserte ild-
sjeler som startet venneforeninger og gikk i gang med restaurering og ved-
likehold. Andre steder har fyrstasjonene fått nytt liv i kommunal eller pri-
vat regi. 

For å skape liv og inntektsgrunnlag blir mange av fyrene i dag brukt som 
kafeer, gallerier og overnattingssteder. Fyrenes funksjon som veivisere 
forbi farlig farvann gjør at de ofte har spennende beliggenhet utenfor all-
farvei. Tettere på havet, været og vinden er det knapt mulig å komme uten 
å gå om bord i en båt.  U

Om du vil finne deg selv på en øde holme i hav
gapet, eller om du vil ha oppvartning og seks
retters middag omgitt av vakker natur. På fyrferie 
er begge deler mulig. 

Tekst: Laila Borge

UTEN VEIFORBINDELSE: Flatflesa har kun vært bebodd av fyrvoktere og deres familier. I dag leies stedet ut til grupper.  Foto: Trond Jansen
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FYRSTASJONENE ER HISTORISKE MONUMENTER som gir 
oss mer enn naturopplevelser. Uten fyrstasjonene hadde 
ikke landet vårt vært det samme, poengterer historiker Knut 
Baar i Kystverket. 

– Utbyggingen av fyrstasjonene var en viktig del av na-
sjonsbyggingen. Det å gjøre kysten farbar var viktig for Norge, 
som jo er en eneste lang kystlinje, sier han. 

Norge fikk eget fyrdirektorat og havnedirektorat i 1841. I 
1849 opphevet England navigasjonsakten som hadde lagt 
strenge føringer på sjøhandelen. Da satset regjeringen for al-
vor på å bygge landet som en sjøfartsnasjon. Fra 1840 til 
1880 ble det bygget rundt hundre fyrstasjoner. Mange av fy-
rene med overnattingsmuligheter er fra denne perioden. 

ER DU EVENTYRLYSTEN kan du dra til Marstein fyr med he-
likopter eller rib-båt. Ønsker du en rolig og familievennlig fyr-
ferie, kan du heller prøve Ulvesund fyr, som har en lun be - 

liggenhet og geiter i hagen. Vil du overnatte på et fyr etter en 
kveld på byen, er Molja fyr midt i Ålesund det rette. På Høye-
varde kan du spise kortreist seksretters middag i herskape-
lige omgivelser. 

ER MÅLET DITT SPEKTAKULÆRE OMGIVELSER,  sjø-
sprøyt og vind i håret, har du flere konkurrenter å velge mel-
lom. Å være fyrvokter var ikke noe for de mørkredde eller 
klaustrofobiske. Noen av fyrstasjonene ligger på små holmer 
eller skjær der det knapt er plass til å bevege seg utendørs. 
Og selv om fyrene er lys i mørket for sjøfolk kilometervis unna, 
kan det være bekmørkt på fyrets holme.

Kråkenes fyr er blant fyrene som du i dag kan kjøre helt 
fram til med egen bil. Men la deg ikke lure av den landfaste 
beliggenheten. Fyret ligger på nordvestspissen av Vågsøy, på 
et nes som peker ut mot Norskehavet. Til tross for det vide 
utsynet er det ikke et hus å se fra fyret. Lyset fra nabofyret 

Kafeen ble for populær. 
Vi klarte ikke å servere 
så mange.

BETTINA VICK OM KRÅKENES FYR

Skongenes og båter som krysser Stad er de eneste tegnene 
på menneskeliv. 

Men dødt blir det aldri på Kråkenes. Vinden uler rundt hus-
hjørnene og sjøsprøyten dasker mot vinduene. Stadhavet 
hviler sjelden. Her er det målt vindstyrke på opp til 60 meter 
per sekund, og bølgene når opp til 60 meters høyde. Husets 
sydvegg er kanskje den mest værutsatte veggen i hele landet. 
Det er her Jotun tester Drygolin-malingen i ekstremvær. 

TIL DENNE VÆRBITTE UTPOSTEN flyttet Thomas Bickhardt 
og Bettina Vick fra millionbyen Hamburg. De pusset opp fyr-
stasjonen, og startet med overnattingstilbud, kurs og kafé. I 
dag driver Bettina Vick stedet alene. Kafédrift har hun sluttet 
med. 

– Kafeen ble for populær. Vi klarte ikke å servere så mange, 
og det var vanskelig å få nok personale ut dit, forklarer hun.

 U

MYE VÆR: På Kråkenes fyr kan værforholdene bli brutale.  Foto: Thomas Bickhardt/Bickfoto

l EGEN HOLME: På Hauggjegla fyr 
kan du oppleve blikkstille dager og 

netter, eller bølger som slår 15 meter 
opp langs tårnveggene.  

 Foto: Audun Lie Dahl

l FYRVOKTERE: Tonny og  
Monica Iversen driver Hauggjegla fyr, 

et av få fyr der du kan overnatte  
i selve fyrtårnet.  

 Foto: Heidi Lura
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FYRTÅRN

 * Kystfyr ligger ytterst mot havet og er 
skipenes første landkjenning. De har ofte 
høye fyrtårn og er plassert på holmer, øyer 
eller nes. 

 * Innseilingsfyr leder skipstrafikken inn mot 
land. 

 * Ledfyr er mindre fyr som viser lei i indre 
kystfarvann, mellom holmer og skjær, og ved 
innseiling til trange sund. 

 * Havnefyr hjelper skipene inn til havn. 

 * Fiskefyr ble brukt under sesongfisket i Norge 
fra ca. 1850.

Kilde: Wikipedia

0 M.O.H: En gangvei leder gjestene over flate holmer og 
skjær fra naustet til fyrtårnet på Hauggjegla. Når været er 
dårlig, kan det være farlig å forlate tårnet.  Foto: Per Kvalvik
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1.  HAUGGJEGLA FYRSTASJON i Smøla er det 
nordligste byggverket i Møre og Romsdal. 
Ligger på en flat øy i havet, en ti minutters 
båttur fra Veiholmen. Opprettet i 1922, 
avfolket i 1988. 14 meter høyt fyrtårn  i 
støpejern, på en sju meter høy betong-
sokkel. Her kan du bo i selve fyrtårnet,  
i en godt bevart leilighet. Sengeplass til ti. 
Leies ut av private. 

2.  KVITHOLMEN FYRSTASJON i Eide komm une, 
Nordmøre, ble opprettet i 1842 og avfolket  
i 1990. Fyrstasjonen ligger på en liten 
holme, med et 12 meter høyt tårn bygget av 
naturstein. Bebyggelsen har mange eldre 
bygningselementer bevart. Venneforening 
har restaurert assistent boligen, og leier ut 
denne og en 17 fots båt. Enkle forhold. 

3.  FLATFLESA FYRSTASJON i Lyngværfjorden  
i Sandøy kommune, Romsdal. Opprettet  
i 1902, avbemannet i 1988. Leies ut av 
Finnøy og Ona havstuer. Fyrvokterboligen er 
nyoppusset og bekvem. Du leier hele 
boligen, som har sengeplass til 16 person er. 
Ilandstigningen er væravhengig. Finnøya 
eller Ona er alternativer ved dårlig vær. 

4.  ULLA FYRSTASJON i Haram kommune, 
Sunnmøre, ble opprettet som fiskefyr i 1874. 
Bombet under krigen. Avbemannet i 1975. 
Leies ut av venneforening. Fyret ligger på en 
holme med bro fra Haramsøya. Til Harams-
øya går det bilferje fra Skjelten og hurtigbåt 
fra Ålesund. 

5.  MOLJA FYR er et kommunalt havnefyr  
i Ålesund. Opprettet i 1858, erstattet av 
fyrlykt i 1889. Leies ut som rom 47 av Hotel 
Brosundet. Rommet er designet av 
Snøhetta og har bad i første etasje, spesial-
bygget seng i andre etasje. 

6.  RUNDE FYR på nordvestspissen av fugleøya 
Runde i Møre og Romsdal. En av landets 
eldste fyrstasjoner. Opprettet i 1767, 
automatisert og avbemannet i 2002. Den 
nyeste fyrvokterboligen er omgjort til 
selvbetjent hytte med 24 senger. Låst med 
DNT-nøkkel. Sti fra parkeringsplass.

7.  SKONGENES FYR nord på Vågsøy ved Stad  
i Nordfjord. Opprettet i 1870, avfolket i 1985. 
Leies ut av Ytre Nordfjord Turlag. Låst med 
DNT-nøkkel. Hovedhuset har fire soverom, 
15 sengeplasser. En times tur på sti fra 
parkeringsplass og busstopp. 

8.  KRÅKENES FYR nordvest på Vågsøy ved 
Stad i Nordfjord. Opprettet i 1906, 
automati sert og avfolket i 1986. Besatt av 
tyskerne under krigen, bombet av allierte  
i 1945. Nytt fyrbygg ferdig i 1950. Stormfull 
beliggenhet med flere vindrekorder. 
Restaurert og drevet av private leietakere.  

9.  ULVESUND FYR på Hjertenes, i Vågsøy i Ytre 
Nordfjord. Bygget i 1870, automatisert og 
avfolket i 1988. Ett av fire fyr som viser 
veien rundt Stad. Fyret ligger lunt til inne  
i Ulvesundet. Private leietakere driver fyret 
som kulturfyr med kafé og overnatting. 
Parkeringsplass ved fyret.

10.  KVANHOVDEN FYR på øya Hovden i Flora  
i Sunnfjord. 30 minutter med båt fra Florø. 
Bygget i 1895, avbemannet i 1980. 
Fyrvokterboligen ligger på en klippe 40 
meter over sjøen. Ti sengeplasser fordelt  
på tre soverom. Enkle forhold. Leies ut av 
stiftelse. 

11.  GEITA FYRSTASJON, Askvoll i Sogn og 
Fjordane. Opprettet i 1897, avfolket i 1982. 
Bygningen har mange originale elementer  
i behold. Vanskelige ilandstigningsforhold. 
Ti sengeplasser. Leies ut av private.

12.  HELLISØY FYR på Fedje i Nordhordland ble 
opprettet i 1855, avfolket i 1992. Ligger på 
en egen holme. Landets nest eldste 
støpejernsfyr, 32 meter høyt. Forholdsvis 
gode landingsforhold. Drives av private 
leietakere. 

13.  MARSTEIN FYR, Austevoll sørvest for 
Bergen. Tent første gang i 1877. Ubemannet 
siden 2002. Ble bombet under krigen, og 
skadet av stormen Inga i 2005. Et av de 
mest værutsatte norske fyrene. 11 rom med 
totalt 22 sengeplasser. Panorama 
Konferansehotell tilbyr pakker inkludert 
transport med RIB-båt eller helikopter.

14.  SLÅTTERØY FYR, Bømlo i Hordaland. 
Anlegget sto ferdig i 1859. Avbemannet  
i 2003. 25 meter høyt støpejernstårn, med 
det kraftigste fyrlyset i landet. Huset har 
sengetøy til ti, men plass til flere. Leies ut 
av venneforening.

15.  RYVARDEN FYRSTASJON i Sveio i Hordaland. 
Opprettet i 1848, avfolket i 1984. Bilvei helt 
fram, men kjøring kun tillatt med dispensa-
sjon. Drives i dag som kulturfyr med galleri 
og kafé. Har overnattingsplass til ti 

personer fordelt på fem rom. Boligen har 
god standard. Leies ut av Sveio kommune. 

16.  HØYEVARDE FYR ligger inne på Hydros 
anlegg på Avaldsnes på Karmøy. 
Fyrstasjonen i Karmsundet ble opprettet i år 
1700. Fyret som det står i dag er fra 1858. 
Nedlagt i 1902. Bygningen har enestående 
form i norsk sammenheng, med høyt, rundt 
fyrtårn i gavlen. Åtte hotellrom leies ut av 
Lothes Mat & Vinhus.

17.  VIKEHOLMEN FYR ligger ved innseilingen til 
Skudeneshavn på Karmøy i Rogaland. 
Opprettet i 1849 som midlertidig fiskefyr. 
Nytt fyr bygget i betong i 1875. Erstattet av 
fyrlykt og avfolket i 1908. Sengeplass til ti, 
båt til disposisjon. Leies ut av Skudenes 
Sjømannsforening. 

18.  FEISTEIN FYR ligger på en flat holme i havet 
ved Jærkysten, Klepp i Rogaland. 
Fyrstasjonen ble opprettet i 1859, avfolket  
i 1990. Fyrtårnet i støpejern ble satt opp  
i 1915. Leies ut av Klepp kommune.  
15 senger, for det meste tomannsrom.

19.  OBRESTAD FYR ligger på en odde i Hå 
kommune i Rogaland. Opprettet i 1873, 
avfolket i 1991. Hå kommune leier ut to 
bolighus og en hybel knyttet til fyret. 
Boligene er innredet med moderne 
samtidskunst og designmøbler. 

20.  EIGERØY FYR i Eigersund i Rogaland, ligger 
på en øy med broforbindelse til fastlandet. 
Bemannet 1854-1989. Har landets eldste 
støpejernsfyr støpt på Bærums Verk. 
Vokterboligen leies ut av Eigersund 
kommune. 

21.  LILLE PRESTESKJÆR FYR, Sokndal i 
Rogaland. Opprettet i 1895, avfolket i 1973. 
Her leier du hele fyret. Boligen er fordelt på 
seks etasjer i selve fyrtårnet. Plass til ti 
personer. Leies ut av Berit Midtbø. 
 
Er du interessert i å besøke et fyr, men ikke 
ønsker å overnatte, er det likevel anledning 
til benytte seg av utearealet. Her er det 
friluftsloven som gjelder.
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OVERNATTINGSTILBUDET er også populært. Vick har flyt-
tet inn til Selje for å kunne leie ut alle rommene på fyrstasjo-
nen. Både nordmenn og utenlandske turister trekkes til fyret. 
Noen er opptatt av kysthistorie, andre kommer for å oppleve 
naturkreftene. Brudesuiten brukes ikke først og fremst av 
brudepar, men av par som kommer hit for å pleie eller fornye 
forholdet sitt. 

Velger parene en slowtur-pakke, kan de få massasje og 
meditasjon med Bettina Vick. 

Hun anbefaler folk å bli noen dager når de kommer til 
Kråkenes fyr. 

– Først da får de oppleve en fin solnedgang og soloppgang, 
og kjenne at de lever i naturen. Jeg ønsker at gjestene skal 
glemme klokken og være til stede her og nå. Her kan de møte 
seg selv på en mye dypere måte enn de er vant til i hverdagen. 
De kommer lettere i kontakt med seg selv og verdiene sine, 
tror Vick.

Hun ser ofte forandring i gjestenes sinnelag etter en stund 
på fyret. 

– Veldig mange stresser og kaver i hverdagen. Det er stort 
fokus på det materielle og på prestasjoner. Her er opplegget 
veldig enkelt. De får god søvn, god mat og god tid til å pleie 
seg selv og være åpne for omgivelsene, sier Vick. 

Hun har lagt merke til at de som kommer rett fra jobb kan 
bruke litt tid på å omstille seg til en roligere rytme. 

– Da anbefaler jeg å gå lange turer og få opp pulsen. Det er 
den beste måten å falle til ro på, sier hun. 

BARNEFAMILIER FINNER OGSÅ VEIEN til Kråkenes fyr. Her 
må barna voktes. 

– Hvis foreldrene vil slappe av, foreslår jeg heller Ulvesund 
fyr, som er helt annerledes og nydelig om sommeren. Men 
eventyrlystne barn elsker å være her på Kråkenes, sier hun.

Mange av de voksne er også eventyrlystne. De ønsker å 
oppleve bølger og rå naturkrefter. 

– En liten storm går fint, men blir det ekstremvær stenger 
jeg, sier Vick. • 

FYRTÅRN

 * Kystfyr ligger ytterst mot havet og er 
skipenes første landkjenning. De har 
ofte høye fyrtårn og er plassert på 
holmer, øyer eller nes. 

 * Innseilingsfyr leder skipstrafikken inn 
mot land. 

 * Ledfyr er mindre fyr som viser lei i indre 
kystfarvann, mellom holmer og skjær, og 
ved innseiling til trange sund. 

 * Havnefyr hjelper skipene inn til havn. 

 * Fiskefyr ble brukt under sesongfisket i 
Norge fra ca. 1850.

Kilde: Wikipedia

TRAPPEVASK: 
 I Hauggjegla fyr er det 

 111 trappetrinn som  
skal holdes rene. 

 Foto: Per Kvalvik

HOTELLSTANDARD: Høyevarde fyrstasjon på Karmøy er blant de mer 
komfortable. Foto: Magnus J. Fjell/Destinasjon Haugesund & Haugalandet
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