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FFrriisskkttuurr:: Regn og god fart på bå-
ten gjorde opplevelsen frisk og fin.

Trormangevil kommehit
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BBeeuunnddrreerruuttssiikktteenn:: Siri Foyn og Carl
Christian Stikbakke kikker ut.

GGaammmmeell rruullllee:: Kanskje blir det vas-
keromnede og her står rulla klar.

SSnnaarrtt ssoovveeppllaassss::Åtte til ti sove-
plasser er planlagt i andre etasje.

««JJeenntteeddooeenn»»:: Toalettfasilitetene er
også tidsriktig, og denne doble var
politikerne enig omat var jentedo.

TTiiddssrriikkttiiggkkjjøøkkkkeenn:: Litt arbeidmå
til innendørs,men stilen beholdes.

Færder fyrs venner har fått
over 60 medlemmer uten å
søke etter dem, og det store
målet er å ta hånd om alt
Kystverket ikke bruker på
fyret.
Det sa Øystein Hovde i Skjærgårdstje-
nesten da han svippetTjøme-politikere
fra teknisk hovedutvalg, samt Øyene,
ut til Færder fyr en regnværsdag. Hov-
de er nemlig også en av vennene til fy-
ret, og kunne fortelle litt om planene
her ute. I tillegg til fyr er det fyrassi-
stentbolig her, fire sjøboder, flere lei-
ligheter og toalettanlegg. I første om-
gang er det fyrassistentboligen Færder
fyrs venner er bedt om å ta fatt på.

– Det er bra at det er fredet her, for
det ser ut slik som da Kystverket flyt-
tet fra en stasjon i bruk. Om vi kunne
gjøre hva vi ville, hadde det vært 60
meninger om utseendet, smilte Hovde,
som synes det er greit å slippe det. Nå
er planen å beholde 50-tallsstilen slik
den er inne i boligen, muligens kom-
mer de bare til å gjøre litt med farge-
valget. Litt som et levende museum, er
tanken bak det.

Gutta som passer på fyret er innom
flere ganger i uka, og dermed framstår
det som godt vedlikeholdt her ute.
Strøm holder til lys, gass er valget for
matlaging, og muligheten for vann ses
det nærmere på. Foreløpig er det sis-
terne i kjelleren.Tekniske ting som for
smale vinduer i forhold til rømnings-
vei må også utbedres.

– Telegrafverket har gjort mye tidli-
gere, de hadde semaforopplegg her.
F16 kalibrerte utstyr her og oppe er
det et skap ingen vet hva inneholder.
Men det skal bort, ler Hovde.

Semafor er for øvrig et system for
optisk signalering med håndflagg, el-

ler ved hjelp av en mast med to armer
som beveges.

Når det er ryddet opp, kan det etter
hvert bli klart for åtte til ti soveplasser
på rommene i andre etasje. Kystverket
har allerede merket økt trafikk til fy-
ret.

– Det er klart at da det var fyrvokter
her, var mange litt forsiktig, for det var
bare de som var kjent som visste at
man tok med aviser og wienerbrød for
å komme opp. Men vi tror det blir mye
aktivitet her, forteller Hovde.

I skoleferien skal det være ren kyst-
leddestinasjon, mens det kan bli plass
for litt næringsliv utenom, og også an-
dre arrangementer og hyggelige lag.
Da satses det på kjøring ut og inn, og
fyrvennene vurderer å spleise på en ta-
xibåt til det formålet. Samarbeid med
andre foreninger legges det opp til.

– Min egen motivasjon er at jeg gjer-
ne vil være her ute, både som vertskap
og på dugnad, forklarer Hovde.

Tårnet slipper man ikke inn i, her er
det åpent mellom trappene og lavt
rekkverk, anlegget er fredet, og å utbe-
dre her har Kystverket ikke råd til nå.
På spørsmål legger ikke Hovde skjul
på at dette kan bli interessant på sikt.

– Det store målet er å ta hånd om det
Kystverket ikke bruker, sier han.

Politikerne kaptes dermed entusias-
tisk om å bidra med mer informasjon
om fyret:

– Dette var fyr nummer én i kystlin-
ja!

– Og det er det som har brent lengst
langs kystlinja vår!

– Det har vært rev her også.
– Og elg, kunne Hovde opplyse om.
– Dessuten fikk vi grini oss til å ha

med fyret i logoen til nasjonalparken.
Bygninger får egentlig ikke være med,
så dette er ett unntak, smiler han.
NINA THERESE BLIX


