Ryvarden kulturfy
r

Ryvarden kultu
rfyr ligger i Sv
eio
kommune, på
grensen mello
m
Rogaland og H
ordaland. Galle
ri
sesongen er fra
påske til desem
ber.
Her er kafé, ga
lleributikk og i
løpet
av året ulike ku
lturarrangemen
ter.
Fyrmesterbolig
en kan leies he
le
året. Den to ki
lometer lange
grus
veien ut til fyre
t starter i Mølst 
re
våg. Bevegelse
shemmede ka
n få
lov å kjøre ut.
Du finner Ryvar
den
kulturfyr på Fa
cebook, online
booking kan gj
øres på ryvard
en.no

D

«Ryvarden er mitt
andre hjem.»

«FYRDRONNINGA» I VINDEN:
Gunn Bente Håvardsholm tri
ves i vind og ruskevær, også
når det blir blest om dristig
kunst på en kunstutstilling.
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UT MOT HAVET: Ryvarden kulturfyr
ligger i Sveio kommune, helt sør i
Hordaland, på grensen til Rogaland,
bare 20 minutter fra Haugesund.

Kunstpause på Ryvarden

Gunn Bente
gir fyret nytt liv
Kystens katedraler, blir de kalt, fyrstasjonene langs
norskekysten. På Ryvarden kulturfyr finner du mektig
natur, kunst, god mat – og landets eneste kulturfyrvokter.

D

GLASSKUNST:
Utsikt mot nord
fra gallerikafeen.

TEKST: IRENE JACOBSEN [redaksjonen@allers.no] l FOTO: IRENE JACOBSEN OG PRIVAT

Da Ryvarden fyr ble automatisert
i 1984, og fyrvokteren med familie
flyttet, startet historien om Ryvar
den Kulturfyr. I løpet av 20 år er
dette blitt en av Haugalandets mest
besøkte turmål. Hit valfarter folk
i solskinn og uvær, for å kikke på
kunst i galleriet og for å spise
fiskesuppe og vafler i kafeen. Noen
har med fiskestenger og rigger seg
til på svabergene, andre søker ly
for nordavinden bak en knaus og
drikker kaffe fra termosen.
Ryvarden ligger ytterst ute på et
nes, med Sletta og Nordsjøen som
nærmeste naboer. Du må parkere
bilen i Mølstrevåg, to kilometer fra
fyret, og gå ut på grusveien som
slynger seg mellom lyngnabber
og svaberg.
Mange barnefamilier bruker
området, derfor arrangeres det
både dukkevognparade, påskeverk
sted og juleverksted. Fyrmester
boligen er til utleie for alle som
ønsker en litt annen ferie. Noen
ganger kommer kunstnere for å
bo her, andre ganger fylles huset
av turister fra inn- og utland.
I galleriet skiftes utstillingene hver
måned. Du kan dra hit på intim
konserter og kulturarrangementer.

Her ute hvor hav og himmel
møtes, jobber landets eneste
kulturfyrvokter.
– Ryvarden er blitt en del av
meg, det er en livsstil og en liden
skap. Jeg har fått Ryvarden under
huden, sier Gunn Bente Håvards
holm (54).

HJEM NUMMER TO
Det var tilfeldigheter som førte
henne til jobben. Egentlig var hun
ansatt i Sveio kommune for å
jobbe med landbruk, men i 1999
fikk hun tilbud om jobben på
fyret. Siden har Gunn Bente og
Ryvarden vært uatskillelige.
– Og det er ingen vanlig 8-16jobb. Ryvarden er mitt andre hjem,
det er noe både mannen min,
døtrene mine og de 10 barnebarna
vet alt om. De er glad i Ryvarden,
de også. Og min lidenskap for
Ryvarden gjør at jeg gjerne drar ut
til fyret også når jeg har fri. Det er
noe spesielt med dette stedet, lyset,
havet og himmelen.
Til sammen er de ti damer i
teamet, kulturfyrvokteren er den
eneste på fulltid, de andre i deltids
stillinger. Lyspærene, blir de kalt.
– De mest engasjerte av oss går

UNIKT: Gunn Bente er alltid
på jakt etter spesielle ting til
galleributikken. – Det du får
kjøpt her ute, skal være noe
helt unikt, sier hun.

gjerne med «dyna i veska» – alltid
klar for overnatting om nødvendig.
Uforutsigbarheten er noe du må
like, ellers bytter du jobb ganske
raskt. Jeg har gjort meg veldig
tilgjengelig, selvfølgelig på godt og
vondt, men Ryvarden er anner
ledes-fyret på Vestlandet, og det
forplikter. Raushet og det å legge
til rette for opplevelser som

 erører, står høyt hos oss alle. Og
b
bestiller du rom på Ryvarden, så er
det ikke som å komme til et hotell
inne i byen, forteller Gunn Bente.
Gjestene kommer fra hele
Norge, noen fra Italia, andre fra
Russland. Det unge italienske
paret som hadde bestilt over
natting i fyrmesterboligen fikk litt
mer enn de hadde tenkt seg:
Allers 18/2014

9

Nordsjøløypa

UT PÅ TUR: Ryvarden er et
populært turmål. To kilometer
på bilfri grusvei frister både
folk med og uten barnevogner.

Ryvarden ligger langs Nordsjø
løypa (The North Sea Trail).
26 regioner i Norge, Sverige,
Danmark, Tyskland, Nederland
og Storbritannia er involvert
i prosjektet. Målet er å lage
turveier i særegne landskap
langs Nordsjøkysten.
www.northseatrail.org

YNDET FOTOMOTIV: Utedoen er en av de
mest fotograferte motivene på Ryvarden.
Politikeren foreslo å rive den ned og heller
bygge døgnåpent toalett akkurat her, men
da våknet kulturfyrvokteren, og sa nei.
Særpreget skal en ikke tukle med.

LAGFØLELSE: Kulturfyrvokteren
har med seg ti damer i teamet
sitt, her er damene på over
natting ute på fyret. – Jeg hadde
aldri klart meg uten dem. Det
handler om å ha flinke og
kreative folk med seg, sier
Gunn Bente Håvardsholm.

OVERNATTING:
Fyrmesterboligen
har fem soverom
og sengeplass til
10–12 personer.

– Det var en nydelig september
dag de kom. Jeg ga dem nøkkelen,
og de gikk for å låse seg inn i
fyrmesterboligen, jeg gikk inn i
galleriet for å jobbe. Etter femten
minutter kom de tilbake og sa;
«Vi tør ikke bo her. Vi har
bestemt oss for å dra inn til byen.
Det er så stille her.»
– Det ble rett og slett for stort og
mektig. De var vant til et urbant
byliv, kontrasten ble så voldsom.
Vanligvis reagerer folk motsatt, de
vil gjerne bli en dag og to lenger,
nettopp på grunn av naturen. Men
denne historien ga oss litt å tenke på.

FYRDRONNING
«Hu derre fyrdronninga», er hun
blitt kalt. Gunn Bente synes det er
morsomt med alle kallenavnene.
– Når Ryvarden er i media, er
det gjerne jeg som fronter. Noen
synes kanskje jeg stikker meg fram
litt for mye, og da kommer det
sånne betegnelser som «hu derre
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fyrdronninga». Jeg synes egentlig
den kommentaren er ganske så ok.
Den er en bekreftelse på at vi har
fått til noe. Vi er blitt lagt merke til!
Det finnes mange planer for
videreutvikling av Ryvarden.
Arkitektskissene som ble laget
med tanke på å bygge ut overnat
tingskapasiteten er lagt bort, men
ikke glemt. I løpet av vinteren skal
det bygges et etterlengtet døgnå
pent toalett. Gunn Bente håper
også at de skal få bruke selve
fyrbygningen etter hvert.
– Vi har stor respekt for det som
var, men et kulturminne som
Ryvarden er, bør leve – og derfor
må vi også se framover.

VÅGAL KUNST
Fra desember til påske er galleri og
kafé stengt. Da gjøres nedvasking,
vedlikeholdsarbeid og planlegging
av neste sesong. Fyrmesterboligen
er derimot åpen for overnatting
hele året – og det er også mulig å

arrangere selskap og andre lukkede
arrangementer på fyrstasjonen.
– Å åpne kunstutstillingene er
den glamorøse biten av jobben,
men bare en liten bit av det å være
kulturfyrvokter, forteller hun.
– Det finnes få fyr, om i det hele
tatt noen, med tilsvarende drift
som vår. Vi blir ofte kontaktet av
andre som ønsker råd og tips. Men
selv om vi har lang erfaring med
Ryvarden, trenger ikke det som er
rett her, være riktig andre steder.
– Kunstner, jeg? Nei, jeg får
ikke til verken å tegne eller male,
men det jeg ikke har i hendene,
har jeg i øynene. Jeg nyter kunst
og har etter hvert fått et trent øye,
sier Gunn Bente.
Etter 14 år i jobben har hun et
stort kontaktnett innen kunst
miljøene, både i Norge og utenfor
landegrensene. Tidligere har hun
vært alene om ansvaret for kunst
utstillingene i galleriet, nå har
hun knyttet til seg noe hjelp.

– Klippekunstneren fra Mongo
lia er kanskje den som skapte
mest overskrifter. «Du har porno
på veggene, dette vil vi ikke ha,»
sa folk. Jeg ble oppringt av radio
og aviser, andre kom til galleriet
og lot seg begeistre, de syntes det
var artig med de frodige dame
kroppene og bitte små mennene.
Det var egentlig bare klippet
papir, men likevel med så lite
overlatt til fantasien.
Gunn Bente ler når hun tenker
tilbake.
– Sånne ting er jeg ikke redd
for, vi må tørre litt. Det er så bra
når folk lar seg engasjere og
faktisk mener noe. Da har vi opp
nådd noe. Og uforutsigbarheten
gjør det spennende.

NESTE UKE:
Greske øyperler
utenfor allfarvei

