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EN KJEDE AV FYR
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On the Edge 2014  – forlis

«Vaar sjæbne er ent…»
Da seks fyr i Rogaland presenterte kunst på fyr som et program i Stavanger 2008 ble det 
satt søkelys på ny bruk av fyranleggene i Rogaland.

Prosjektet hadde navnet «On the Edge», fyrene som fysisk ligger på en kant mot hav.
Disse flotte anleggene fortjente også at det ble tenkt nye tanker- kunst og kultur kan både 
utfordre, spisse og vise. Kunstnere på fyrene har siden den gang gjort det.

I 2014 er fellestemaet «FORLIS». Hvert fyr vil fortelle om en av de dramatiske hendelsene 
som har skjedd utenfor sin kyst. 

Havet utenfor Rogalandskysten kan være både lumsk og katastrofal. Det var spesielt stor fare 
med å komme i havsnød utenfor Jærkysten der skip ofte har kommet for nær land i uvær og storm. 

Da de fleste fyrene ble bygget på 1800-tallet utgjorde de sammen med lostjeneste, sjømerker 
og havner en maritim infrastruktur som var en forutsetning for tryggere sjøtrafikk. 

Hundrevis av skip har forlist langs denne kysten. Vi vil sette søkelyset på noen av disse, 
fra «Den Norske Løve» som forliste utenfor Eigerøy i 1666 til skuta «Kristine» som gikk ned 
utenfor Feistein med ungdommer på vei til England i 1941.

Arrangement, utstillinger og nattseilas vil være en del av «Vaar sjæbne er ent...» på Eigerøy-
Kvassheim- Obrestad-Feistein-Kvitsøy-Tungenes og Utsira fyr i 2014.

Stavanger maritime museum er medspiller og forteller historien om da D/S «Colibri» forliste i 1902.
«En kjede av fyr» vil takke MUST ved Stavanger maritime museum og Jærmuseet, avdeling Tungenes

fyr/kystverkmuseet for godt samarbeid og de mange aktørene vi vil få høre og se på fyrene i sommer 
og høst.

Stor takk for støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank, Kystverket Vest og Rogaland fylkeskommune.
Stor takk også til alle kulturarbeidere og fyrentusiaster som gir så mye tid til nye opplevelser på 
fyr i Rogaland.

For On the Edge
Eva Watne og Anders Jaarvik

3

Forside: Christian Krogh, Grunnbrott, 1895.  

Til venstre: Minerva forliste, saman med to andre skip, utanfor Kvassheim i 1896.
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«Vaar sjæbne er ent…»
Om forlis og redningshistorie 
1666-2014

Forlis
Utenfor rogalandskysten ligger et farlig farvann. Fyrlys, sjømerking og avansert 
navigasjonsteknologi har sikret sjøfarten i området, men ulykker på sjøen er likevel 
en konstant fare. Forlis forekommer fortsatt.

Historien om denne kyststripen er preget av utallige tragedier der både skip 
og folk har gått ned. Et eksempel er uværsdøgnet 14. til15. september 1896, da tre
seilskuter havarerte utenfor Kvalbeinstranda i Hå med bare timers mellomrom. I nyere
tid står Sleipner-tragedien utenfor Ryvarden fyr i 1999 ennå sterkt i minnet.

Strekningen Eigerøy fyr og Kvassheim fyr
Et av de eldste, mest kjente forlisene utenfor Eigerøya er havariet til fregatten 
«Norske løve» fra København som forliste i 1666.

I området fra Eigerøy til Kvalbeinstranda er det 165 kjente forlis. Hele 82 av 
disse er små og store seilskip som forulykket på 1800-tallet. Fra 1900 og fram til
andre verdenskrig havarerte også mange dampskip. Under den tyske okkupasjonen 
av Norge (1940-1945) forliste 48 skip utenfor kysten her -både tyske og norske. 
Etter 1945 har 17 skip havarert på denne strekningen, det seneste var 
«MS Haukeli» fra Stavanger som gikk på grunn utenfor Kvalbein i 1993.

Strekningen Kvassheim-Rott-Obrestad fyr-Feistein fyr 
173 ulike forlis er kjent på denne kyststrekningen. Skonnerten «Haabet» fra Bergen
forliste på Jærens rev i 1717. En av de største tragediene skjedde med det russiske
orlogsskipet «Ingermanland», som endte utenfor Harr i 1842. Mer enn 350 mennesker
mistet livet. Under andre verdenskrig sank 25 tyske og norske skip.  Blant disse var
losskøyten «Kristine» som førte ungdommer fra Karmøy på vei for å delta i motstands-
kampen. Skøyten forliste i en orkan utenfor Feistein fyr i 1941. Det hittil siste forliset
skjedde i 2006, da «Hordavik» havarerte utenfor Obrestad.

Strekningen Tananger, Kvitsøy og Nord-Rogaland
Minst 55 forlis er kjent på strekningen, og mange flere fartøy finnes sannsynligvis
skjult i dypet. Seilskuten «Det lidet barn Jesus» fra Genova forliste ved Kvitsøy 
i 1692, og i mars 1944 gikk dampskipet «Europa» ned utenfor Tungenes. Ved Utsira
gikk tyske «Pylos» ned i 1920. Da klarte heldigvis folk på øya å redde to tredjedeler 
av mannskapet. På hvert av fyrene i «En kjede av fyr» og på Stavanger maritime
museum vil du få vite mer om disse enkeltforlisene i prosjektet «Vaar sjæbne er 
ent. Om forlis- og redningshistorie 1666 - 2014...». Du kan også delta på en rekke 
arrangement sommeren og høsten 2014 som setter søkelyset på «den våte grav», 
forlis og redning.

Til venstre: Ivan Ajvazovskij, Skipet Ingermanlands forlis i Skagerak natten til 31. august året 1864, olje på lerret, 1876. 
Tilhører Det sentrale marinemuseet, St. Petersburg
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Farlig farvann

Navnet Jæren kommer av «Jadar» eller «Jaren» som betyr rand eller kant.
Jærlandskapet utgjør en flat kant, ytterst på fjellandet, og navnet er 
således talende. 

Jærkysten strekker seg fra Boknafjorden i nord til Dalane i sør som en 
65 kilometer lang kyststripe, med flere kilometerlange sandstrender. Dette 
kystområdet har estetiske kvaliteter som gjør det til et kjært motiv for fotografer 
og kunstmalere. Utenfor ligger et havområde som er fryktet av sjøfolk. Mellom Sirevåg
og Tananger er det bare nakne sand- og steinstrender; ingen skjermet skjærgård eller
steder å søke nødhavn. Utenfor Jærens rev er sjøen så grov at styrtbrenninger ofte
oppstår. Fra sjøen er silhuettene av fjell godt synlige, mens de langgrunne strendene
og det flate landskapet ikke synes like godt i uvær eller i skumringslys. Sjøfolk kunne
bli ledet til å tro at de var langt fra land. 

Seilskutene var spesielt sårbare for ulykker, de hadde ingen motorkraft som ga
framdrift i en bestemt retning. Skipene kunne ligge og stange mot stormen og bli fylt
av vann, knekke riggen eller skade roret. Seilasen kunne ofte ende på en av de farlige
jærstrendene.

Dette var kjent som et farlig farvann også i Harald Hårfagres tid, rundt år 900. Snorre
forteller at da Gudrød Ljome besøkte fosterfaren sin Tjodolv av Kvine, blåste det opp
til uvær og Tjodolv kvad:

Far ikkje herifrå før den
flate farveg åt skipa jamnast.
Den store sjøen steinar
opp på strandi, Gudrød, slenger.
Dryg, vidgjetne konge,
til været seg betre lagar.
Bi her til dess me fær bør;
no er brim og brot um Jæren.

Gudrød trosset rådet. Siden så ingen noe til verken ham eller skipet.

7

Til venstre: Nicolai Ulfsten (1854-1885), En strandvasker, 1884. Tilhører O. Væring. 
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Fyr mot forlis

Før midten av 1800-tallet var sjøsikringen i Rogaland stort sett begrenset til lokale
loser som bisto med navigasjonshjelp i enkelte farleder og havner. Merkingen og 
fyrbelysningen var svært mangelfull. Dette hindret og forsinket sjøfarten og gjorde 
den farefull. 

Kvitsøy var først ute med fyr, allerede i 1700. Foranledning skal ha vært at den 
sjøfarende Heinrich Petersen, i dødsangst under en dramatisk seilas ved Kvitsøy, 
lovet å anlegge et fyr på øygruppa om han overlevde. Fyret han bygde var av typen 
vippefyr, det vil si en mast som var montert på en vippe. I den ene enden av masten 
var det festet en såkalt ildpanne der kull skulle brenne. Denne kunne vippes opp til 
om lag 6 meter over bakken. Vippefyret ble erstattet av et 18 meter høyt sekskantet
tårn i 1829. 

I starten på det store sildefisket på begynnelsen 1800-tallet vegret fiskerne seg 
for å levere fisken til Stavanger, fordi de ikke hadde lys å navigere etter. Farvannet
rundt Tungeneset har sterke strømmer, og i mørket er det vanskelig å se det flate 
landskapet. Stavanger Havnekommisjon inngikk derfor i 1828 en avtale med en 
lokal huseier på Tungenes, om at han skulle holde talglys tent i loftsvinduet under 
sildefisket. Dagens fyr ble reist på statens regning i 1862. 

For seilskutene var det været og vinden som anga farten og bestemte om seilasen
kunne gjennomføres. Skutene lå derfor ofte i opplag om vinteren. Utover 1800-tallet
tok dampskipene gradvis over sjøtransporten langs norskekysten. De gikk i rute hele
året, og var avhengig av god fyrbelysning for å kunne navigere trygt om vinteren.
Storparten av fyrutbyggingen i Rogaland skjedde i siste halvdel av 1800-tallet, 
og skyldtes nettopp overgangen fra seil til dampteknologi. 

Norge fikk sin første fyrdirektør i 1841, og dermed ble det lagt en plan for systematisk
fyrbygging langs kysten. I første rekke ble kystfyrene – de sjøfarendes første land-
kjenning – prioritert.  Staten bygde to fyr på Utsira i 1844, for å skille lyssignalet fra
det enkle fyret på Kvitsøy, og de tre tårnene som allerede var reist på Lista. I 1852 ble
det bygd et nytt kystfyr, på Eigerøy. Formålet var å markere en første landkjenning for
skip sørfra, på vei mot den farlige jærkysten. Fyrene langs Jæren kom noe senere:
Feistein i 1859, Flatholmen i 1862, Obrestad i 1873 og til slutt Kvassheim i 1912. 
Fyrene gjorde sjøfarten langs rogalandskysten sikrere, og bidro til bedre kommunika-
sjon mellom fylket, resten av landet og de øvrige landene rundt nordsjøbassenget.
Fyrene bidro dermed til nasjonsbyggingen som ledet fram mot uavhengigheten 
i Norge i 1905. 
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Flaskeposten som ble sendt ut fra skipet Colibri med teksten: «Vaar sjæbne er ent hele styroverbygningen er indknust…»
Tilhører Stavanger maritime museum. 

Flaskepost

I forbindelsen med de ulike åpningene av utstillingene
«Vaar sjæbne er ent…» blir det sendt ut 8 flaskeposter. 
On the Edge har som mål å la fyrene representere kystkulturen 
og samtidig skape nytt liv rundt, ved og i de flotte fyrene. 
Fyrene ble bygd for å gjøre sjøveien sikrere og redusere antall 
forlis. Hvert forlis har sin historie og sin tematikk.  
Fyrene har i 2014 laget en utstilling basert på dette. 

Finnerne av flaskepostene kan ta kontakt med det fyret 
flaskeposten er sendt fra og motta en fin premie!
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Om On the Edge
Vårt mål er opplevelse, diskusjon og fortsatt liv på fyrene. Vi etablerer møteplasser der kunst, teknologi 
og historie spiller sammen i kulturprogrammet On the Edge.

INSTAGRAM - #mittfyr
Tagg et bilde av et fyr fra din tur, om det er i nabolaget, i Norge eller ute fra den store verden. 
Eller tagg ditt bilde fra ett av våre arrangement i regi av On the Edge 2014. 

Alle bilder med #mittfyr blir med i utvelgelsen av det beste bildet. Vinneren får en privat guidet tur for 
maks 10 personer i et valgfritt fyr av de åtte representert i årets katalog. De beste bildene vil bli publisert 
på On the Edge sin facebookside. Bildene vil også bli benyttet i senere kataloger og brukt i regi av On the Edge. 
Vi oppfordrer dere også til å bruke emneknagg med navn på fyret du har fotografert, f.eks. #obrestadfyr.

Dra på tur og tagg ditt fyr!

About On the Edge

Our goal is to create cultural experiences, discussion and life
in the lighthouses. We create a place where art, technology
and history meet and interact with each other to form the 
cultural program On the Edge.

Venstre: Kaptein Olsen. Foto Kvitsøy kommune. 
Gjennom programmet for On the Edge 2014 kan du oppleve alt fra Nattseilas med Helge Jordal til familiedag i Varden. 

11
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ARRANGEMENTSPROGRAM 2014

23. mars – 20. juni, Tungenes fyr

Utstilling: 17 fyr i Rogaland, Eli Oftedal Sømme
På Tungenes fyr stiller Eli Oftedal Sømme denne våren ut en serie akvareller med fyr i Rogaland som motiver. 
Eli Oftedal Sømme er til daglig grafisk designer ved Figgjo AS, og har en rekke utstillinger og publikasjoner som
kunstner og illustratør bak seg. Utstillingen kan sees i kaféen på Tungenes fyr søndager frem til 20. juni.

8. mai kl. 19.30, Tungenes fyr / 9. mai kl. 19.30, Obrestad fyr

Maijazz på fyret: Frida Ånnevik trio
«Pop i åpent landskap» er Fridas egen beskrivelse av musikken sin. Vanskelig å sette i bås, lett å bli glad i. 
Hun vant i år Spellemannspris i kategorien «Beste tekstforfatter» for albumet «Ville ord». 
Bill. kr. 250,- bill. kjøpes på www.billettportalen.no

23. mai kl. 14.00, Utsira fyr

Utstilling: «Tre små hytter» av kunstneren Solveig Egeland
Installasjonen åpnet for sesongen. Den rosa nyperosa med den store senga kan leies for overnatting. 
Utleie: kr 300 pr natt.

25. mai kl. 11.30, Kvassheim fyr

Langs farlig strand: historisk vandring mellom Kvassheim og Varden
On the Edge 2014 inviterer til historisk vandring. Egil Harald Grude forteller om forlis og redningshistorie.
Vandringen ender på Varden Sjøredningsmuseum, der Jærmuseet arrangerer aktivitetsdag med demonstrasjon av
redningsutstyr. Oppmøtested: Kvassheim fyr. Det blir satt opp buss fra Varden tilbake til Kvassheim.
Pris: kr. 50,-

Fra 29. mai, Kvassheim fyr

Min båt
Lek «Mitt skip er lastet med» og brett papirbåter.

Maijazz på fyret: Frida Ånnevik trio på Tungenes fyr 8. mai 
og Obrestad fyr 9. mai.  
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1. juni kl. 12.00 – 16.00, Obrestad fyr

Sykkeldag i Hå 
Start fra Fugleparken i Nærbø, via Jærmuseet, Lode,  Obrestad fyr med mål på Hå gamle prestegard. 
Gratis. Arr: Hå gamle prestegard, Folkehelsa i Hå og Jærmuseet.

1. juni kl. 13.00 – 15.00, Tungenes fyr

Krigshistorisk vandring
Svein Magne Olsen forteller om forlis rundt Tungenes under andre verdenskrig. 
Bill. kr. 50,-

1. juni kl. 13, Kvitsøy fyr  

Krigshistorisk vandring
Oppstart ved fyret, hvor Thorvald Nøstvold tar oss med på en vandring på turstien vest 
med avstikkere til mange av de ulike krigsminnene. Noen ligger synlig til mens andre ligger 
litt utenfor stien. Nøstvold har god kunnskap om de ulike innstallasjonene og hvordan de ble brukt.
Dette blir en spennende tur med både frisk luft, historie og sosialt. Kvitsøy historielag i sammen 
med kulturavdelingen.
Gratis.

13. juni, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr) 

Fullmånekveldane: Helene Blum Trio
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

Flere tyske båter forliste utenfor Jærkysten under andre 
verdenskrig. Her fra Klepp kommune i 1945.
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Åpning av On the Edge 2014:
«Vaar sjæbne er ent…» Om forlis og redningshistorie 
1666 - 2014

Kvitsøy fyr 
12. juni kl. 12 - Det Lidet Barn Jesus og St. Antonius van Padua (1692). 
Kulturminner under vann
Endre Elvestad fra Stavanger Maritime Museum blir med og forteller om ulike forlis rundt Kvitsøy. 

Stavanger maritime museum
12. juni kl. 13 – «All hands lost» – historien om forliset til D/S Colibri (1902).
Forlis – og redningshistorie ved Jo van der Eynden - direktør ved Kystverkets etatsmuseum Lindesnes.
Utstillingsåpning ved Fride Solbakk - Maritimt Forum for Stavangerregionen/Stavanger Rederiforening.

Utsira fyr 
15. juni kl. 14.30 - Pylos (1920) Loshistorie.

Feistein fyr – Friluftshuset på Orre 
Kristine (1941) Menneske og forlis. 

Kvassheim fyr
20. juni kl 12- Snar / Zephyr / Minerva (1896) og Ingermanland (1842) Redningsarbeid.
Offisiell innviing av naust til Ingermanlands redningsbåt. 

Obrestad fyr 
21. juni kl. 14 - Christiane (1862) og Ophelia (1880) Vrak som næringsvei.
Åpning og historisk tilbakeblikk med Egil Harald Grude.
«Vrakgodsauksjon» med auksjonarius Frank Robert Andreassen og musikalsk innslag ved Torstein Obrestad. 

Tungenes fyr 
22. juni kl. 13 - Europa (1944) 2. verdenskrig. 
Åpning ved Eirik Gurandsrud, avdelingsleder Jærmuseet, avdeling Tungenes fyr. 

Eigerøy fyr
22. juni kl. 13 - Norske Løve (1666 ) Forlis og storpolitikk.
Åpning og tilbakeblikk ved Egil Harald Grude.

17 fyr i Rogaland. Utstilling med Eli Oftedal Sømme
på Tungenes fyr fra 23. mars til 20. juni.
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15. juni kl. 13.00 – 17.00, Kleppeloen

Sommarkultur 
Hovedartist Morten Abel. 
Turløype fra inngangen til Kleppeloen over Hålandsfjellet. 
Se facebooksiden: sommarkultur i Kleppeloen.

19. juni kl. 20.00, Tungenes fyr

Konsert: Elvira Nikolaisen
Elvira Nikolaisen har siden debuten med i 2006 vært en av de fremste og mest suksessrike artistene 
i sin generasjon. Debutalbumet «Quiet Exit» solgte i 50 000 eksemplarer, og fikk hele tre Spellemanns-
nominasjoner. Låter som «Love I Can´t Defend» og «Egypt Song» er moderne klassikere. 
På Tungenes blir det et intimt møte med Elvira, solo på piano.
Bill. kr. 250,- kan kjøpes på www.billettportalen.no og Servicetorget i Randaberg kommune.

22. juni, Tungens fyr

Utstilling: Rehab Shop, Christian Tunge 
Christian Tunge f. 1989 på Randaberg. Fotograf og billedkunstner med base i Gøteborg. Han er grunnlegger av
fotobokforlaget HEAVY Books og jobber for MELK Galleri i Oslo. Tunge har tidligere deltatt på en rekke 
gruppeutstillinger i Norge, Sverige og Danmark. Dette er hans første separatutstilling.  

22. juni, Eigerøy fyr

Familiedag med sporlek, friluftsgudstjeneste og kafe 
Sporløype for familier fra Seglemsvågen til fyret kl 10 -12
Åpen kafe i fyrvokterboligen kl 11 til 12 + kl 13 til 17 (vafler, pølser mm). 
Friluftsgudstjeneste kl 12 ved fyrvokterboligen
Åpent fyr kl 13-17 (voksne kr 20, barn kr 10)
Arrangør: Eigerøy menighet.

9. juli kl. 16.00 – 20.00, Stavanger maritime museum

Konvoikafé 2014 
Fri inngang til kveldsåpent museum. God stemning og salg av nydelig fiskesuppe. Langåpent museum 
i forbindelse med at Den kulturhistoriske fartøymønstringen Konvoi 2014 kommer til Stavanger på sin 
ferd langs norskekysten. Samarbeid om Grunnlovsfeiringen 1814-2014 med Forbundet KYSTEN, 
Norsk Forening for Fartøyvern og Stavanger kommune.

Utstilling med Christian Tunge på Tungenes fyr åpner 22. juni. 
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12. juli, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekveldane: Tamikrest (ml)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

3.august kl. 14.00, i området Reve-Orre

Nordsjøflyvingen 100 år
Jubileumsarrangement for første flyving over Nordsjøen i 1914.
Flyoppvisning med replika av orginalflyet. Forskjellige aktiviteter for barn og voksne.
Se facebooksidene: Nordsjøflygingen, og kultur i Klepp.

6. august kl. 18.00, Kvitsøy hummermuseum

Filmkveld med Titanic
Titanic er ett av de mest kjente forlisene i verden, og i 1997 kom storfilmen som ble den mest innbringende 
filmen noensinne. I anledningen temaet forlis vises denne filmen på storskjerm på hummermuseet. 
Gratis inngang og salg av popcorn, kaffe, sjokolade og brus i forkant av filmvisningen.

8. - 10. august,  Borestranden

Lydbølger
Strandfestivalen på Borestranden. Se facebooksiden: Lydbølger.

10. august, Kvassheim fyr

Skattejakt – Geocatching
Arr. Jæren friluftsråd i samarbeid med Hå kommune

10. august, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekveldane: Aasland Bros (NO)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

16. august, Utsira fyr 
A Day at the Lighthouse 
En mini musikkfestival med audiovisuelle virkemidler på fyrstasjonsområdet.

Filmklassikeren om forliset av Titanic blir vist på Kvitsøy
hummermuseum 6. august og på Hå gamle prestegard 29. august. 
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22. august kl. 21.00 – 01.00, fra Strandkaien i Stavanger

Nattseilas med Helge Jordal
Turen går med MS Rogaland fra Strandkaien i Stavanger til Tananger og Feistein fyr. Helge Jordal dramatiserer
Ibsens klassiske epos Terje Vigen. Mannskapet på båten forteller om fyrenes betydning for skipsfarten og om
navigasjon på nattestid. Billett: Kr. 600. Mat og drikke kjøpes i kafeen om bord. Begrenset plass! 
Billettbestilling: www.billettportalen.no. 

24. august, kl. 18.00, Tungenes fyr 

Dobbeltkonsert i friluft: Tønes og Stein Torleif Bjella
To menn med underfundige tekster og bred appell møtes på Tungenes. De er begge kjent for å sette 
ord på det hverdagslige og det nære, og de er begge blant de fremste låtskriverne og visesangerne 
vi har i dag. Denne søndagen kan de oppleves med hav og himmel som bakteppe. 
Hele familien ønskes velkommen til en enestående opplevelse ved Tungenes fyr, Randaberg.
Inngangspris kr 350,- Billettsalg: www.billettportalen.no og  Servicetorget, Randaberg kommune.
Barn under 12 år går gratis. Husk at de likevel må ha egen billett.

29. august kl. 18.00 – 22.00 Hå gamle prestegard

Helaften med Titanic
Opplev denne dramatiske storfilmen i helt spesielle omgivelser i låven på Hå gamle prestegard. 
To halvtimes pauser med matservering . Kr.60.  Åpen kafe med salg av mat og drikke.  

31. august kl. 12.00 – 15.00, Obrestad fyr

Krigshistorisk vandring
Start fra Nærland Næringspark via Hå gamle prestegard til Obrestad fyr. 
Tor Ødemotland og Asgeir Lode forteller om trefninger og forlis under 2. verdskrig. 
Voksne kr. 60. Betales underveis på Hå gamle prestegard.

1. september – 30. november, Stavanger maritime museum.     

MAYDAY, MAYDAY!  
Formidlingsopplegg for mellom- og ungdomstrinnet. Hvordan har forlis som skjedde for to hundre år siden 
gjort det tryggere for deg og meg å reise til sjøs? Mellomtrinn og ungdomsskole inviteres til en engasjerende 
formidlingsstund på Stavanger maritime museum for å høre om kjente og ukjente forlis og redninger. 
Tilbudet er en del av utstillingsprosjektet «Vaar Sjæbne er ent...» Varighet: Ca 60 minutter (tir – fre).
Kontaktinformasjon: tlf 40728419 / formidling.maritime@museumstavanger.no. 
Kontaktperson: Kristin Vestrheim Cranner.

Over: Bli med på nattseilas med Helge Jordal og 
MS Rogaland 22. august. 

Tønes og Stein Torleif Bjella i dobbeltkonsert ved Tungenes fyr
24 august kl. 18.00.
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4. september kl. 20.00, Tungenes fyr

Konsert: Tommy Tokyo  
Tommy Tokyo fra Fredrikstad er en uredd artist. Det musikalske uttrykket har vært i stadig endring 
siden debuten i 2002. Det tydelige samfunnsengasjementet er konstant. «Melankolsk, men oppløftende» 
skrev Dagbladet i en rosende omtale av årets utgivelse, «We Blister And We Bleed».  
Bill. kr. 250,- kan kjøpes på www.billettportalen.no og Servicetorget i Randaberg kommune.

6. september, Kvitsøy fyr, fyrhusloftet

Kunstutstilling: Kirsten Opstad  
Ryfylke kunstlag sin utstilling kommer til Kvitsøy denne helgen, og Kvitsøy kunstlag og kirkeringen 
holder utstillingen. Se oppslag for nærmere informasjon.  

9. september, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekveldane: VK Johansens Showcase (NO)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

10. september kl. 19.00, Kvitsøy hummermuseum

Foredrag og konsert: Har du fyr, har du lykte langs din vei?
Fyrene viser vei, og overført kan en se på om en har egne fyr i livet. Er en skipper på egen skute og vet en hvor en
vil? Ola Bremnes har skrevet en sang basert på denne tittelen, og denne kvelden tar vi den videre både i ord og
toner. Inger Arctander er tilknyttet Raft-klinikken og har arbeidet med folkehelse i mange år. I tillegg stiller Nina
Helgeland Gundersen opp med god musikk, blant annet med Ola Bremnes sin sang, og mange flere godbiter. 
Dette blir en kveld med minikonsert og miniforedrag, noe for enhver med andre ord. Gratis.

14. september, Kvassheim fyr

Hva ser vi?
Lostur med Egil Harald Grude langs stranda der Snar, Zephyr og Minerva stranda i løpet av ett døgn i 1896.

1. oktober kl. 19.00 -21.30, Obrestad fyr

Konsert og film: Har du fyr, har du lykte langs din veg?
Konsert med Torstein Obrestad, Gunnar Tønnessen og Anita Bekkeheien. Film: «TERJE VIGEN». Visning av den
nyrestaurerte svensk stumfilmen fra 1916. Innledning og opplesning  ved Eva Watne. 
Billett: Kr. 150,-. Åpen kafé.
Fellestaxi fra Nærbø stasjon (til høyre i undergangen) kl. 18.45 med retur kl. 21.40. kr. 40 t/r.

Konsert med Tommy Tokyo på Tungenes fyr 4. september
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8. oktober, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekonsertane: Dan Plews/Guy Fletcher (UK)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

18. oktober, Kvitsøy, fyrhusloftet

Kunstutstilling: Olaf Storø
Ryfylke kunstlag sin utstilling kommer til Kvitsøy denne helgen, og Kvitsøy kunstlag og 
kirkeringen holder utstillingen. Se oppslag for nærmere informasjon.  

2. oktober kl. 20.00, Tungenes fyr

Konsert: Ingrid Olava 
Ingrid Olava har etablert seg som en av Norges fremste artister og låtskrivere de siste årene. 
Albumet «Guest» fikk i 2010 spellemannspris for beste kvinnelige album og i 2013 kom oppfølgeren 
«Summer House». Sommeren er over når Olava besøker Tungenes fyr, men høsten og fyret bør legge 
en perfekt ramme rundt Olavas melankolske uttrykk.
Bill. kr. 250,- kan kjøpes på www.billettportalen.no og Servicetorget i Randaberg kommune. 

23. oktober kl. 19.00, Stavanger maritime museum, Strandkaien 22.

Foredrag: Stavangers ukjente historie. 
Havaritrafikk i siste del av 1700-tallet 
Ved Egil Harald Grude.

24. oktober kl. 18.00 – 21.00, Hå gamle prestegard

«Det dreiv eit brennevinsanker i land»
Tor Obrestad forteller fra boka si Smuglinga på Skeie og Egil Harald Grude forteller om «Då dei åt svisker på Hårr»
og andre forlishistorier. Lars og Hans Obrestad synger om smugling og andre lokale hendelser. Whiskyklubben i
Hå gir deg smaksprøver av spesialimprotert Whisky. 
Kr. 250 inkl. smaksprøver. Åpen kafé. Fellestaxi fra Nærbø stasjon (til høyre i undergangen) 
kl. 17.45 med retur kl. 21.10 Kr. 50 t/r. 

Konsert med Ingrid Olava på Tungenes fyr 2. oktober.

on the edge program 2014 korrigert:program on the edge  16.05.14  13:29  Side 20



2121

24. oktober kl. 19.00, Kvitsøy hummermuseum     

Filmkveld med forlis: «Terje Vigen» 
Hummerhelg! Fredagen knytter vi opp til utstillingen i fyret og viser vi filmen Terje Vigen fra 1917 basert på 
Ibsens klassiske epos. Dette er stumfilm og dramatikk på sitt beste. Ta en kveld på hummermuseet med film,
norsk historie, forfatterskap og temaet forlis. I forkant av filmen fortelles det også om utstillingen «Forlis 2014:
Vaar skjæbne er ent…» som har vært utstilt i fyret i 2014, og det vises en kort undersjøisk film av tre av de 
forlisene som ligger utenfor Kvitsøy, som er kulturminner under vann. Gratis. 

6. november, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekveldane: Chris Eckman (US/SI)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

12. november kl. 19.00 – 20.30, Obrestad fyr

Bokkafé på fyret: «Soga om været» 
Forfatteren Bergsveinn Birgisson i bokbad med Eirik Bø, forlagssjef Pelikanen forlag. Inngang kr. 60,-
Åpen kafé.
Fellestaxi fra Nærbø stasjon (til høyre i undergangen) kl. 18.45 med retur kl. 20.30. Kr. 50 t/r. 

6. desember, Friluftshuset på Orre (Feistein fyr)

Fullmånekveldane: Steinar Albrigtsen & Monika Nordli (NO)
Alle fullmånekvelder er det konsert. Se facebooksiden: fullmånekveldane i Klepp.

Nyttårsaften 31. desember kl. 17.00, Kvitsøy fyr

Fakkeltog til vippefyret 
Ordføreren inviterer alle til fakkeltog fra kombisenteret og opp til vippefyret nyttårsaften. Gratis.

Bergsveinn Birgisson i bokbad på Obrestad fyr 12. november.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1854 Type:
Støpejernstårn, produsert ved Bærums Verk. Funksjon: Kystfyr
Lysblink: 3 lynblink hvert 30. sekund Lysstyrke: 3.905.000 cl (1. orden)
Lysvidde: 18,8 nautiske mil (ca 35 km) Høyde: 32.9 meter, 134 trappe-
trinn + 34 til inngangsdør Driftsstatus: Automatisert og avfolket 1989
Fredet: Riksantikvaren, 1998. Eiere: Kystverket Vest eier og drifter 
fyrtårnet. Eigersund kommune eier og drifter øvrige bygninger som 

inngår i fyrstasjonen. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1854
Construction material: Cast iron tower built by Bærums Ironworks
Function: Coastal lighthouse Signal: 3 flashes per second Brightness:
3, 905, 000 cl (Order 1) Lamp reach: 18.8 nautical miles; Height: 32.9 m,
134 steps to top of tower & 34 to entrance Operating Status: De-
manned and automated in 1989. Protected building: The State
Directorate, 1998 Owner: Coastguard West own and run the lighthouse.
Eigersund County own and run the associated buildings. 
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Eigerøy Lighthouse

The beautiful coastal landscape on the island at Midbrødøya
occupies a special position both locally and regionally. 
On the outermost rocks Eigerøy lighthouse has guided boats
safely for more than 150 years along the rugged coastline.

Getting There
Approximately 40 minute walk 2 km from the carpark. 
Dogs are not allowed on the path due to grazing sheep. 

Activities
Sea fishing from the rocks. NB! Remember a lifejacket!
Viewpoint with binoculars. Exhibition about the lighthouses 
in Rogaland at the harbor. Information about birdlife and
Eigerøy bird station in the lighthouse. More about this:
www.nofdalane.net

The trip to the lighthouse is also a geological trail. 
A booklet with geological information is available. For more
information go to: www.magmageopark.com.

Opening hours
The café at the lighthouse offers light refreshments and is run
by voluntary groups and associations.
Sundays from 22 June to 22 August 12 pm to 17 pm.
The lighthouse has the same hours as the café.
Entry Price: Adult: 20 kr, Child 10 kr. 
Cash Only.

Rental
The keepers cottage is available for rent and sleeps up to
15 people. Inquiries should be addressed to:
post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no

Om Eigerøy fyr
Det spesielle og vakre kyst- og kulturlandskapet på Midbrødøya står i en særstilling både lokalt
og regionalt. Beskyttet av en lav front av opprevne og bølgeskurte klipper mot sør og vest ligger
et intimt landskap med små teiger av innmark, myr og lynghei mellom snaue bergknauser. Helt ute 
på de ytterste klippene har Eigerøy fyr ligget i mer enn 150 år og lost båttrafikken trygt forbi en 
værhard kyststrekning.

Adkomst
Omlag 40 minutters gange på turvei (1,7 km) og sti (0,7 km) fra parkeringsplass. Alternativt med egen 
båt til offentlig kai ved fyrstasjonen. Store deler av turveien går gjennom innmark og vi gjør oppmerksom
på at det ikke er tillatt å ta med hund på turveien i den mest aktive beiteperioden som er fra 15. mars 
til 15. oktober. På øvrige deler av øya er det av hensyn til beitedyr innført forskrift om helårs båndtvang.

Aktivitetsforslag
Kystfiske fra klippene. NB! Husk redningsvest!
Krigsminner; skytestillinger, bunkere, løpeganger mv.
Utstilling om fyrene i Rogaland i liten sjøbu ved kaien.
Utstilling om Eigerøy fuglestasjon i fyrtårnet (jf. åpningstider for tårnet).
Fuglekikking – anbefales i trekkperiodene høst og vår. Mer om dette: www.nofdalane.net. 
NOF-Dalane har i samarbeid med Eigersund kommune laget en fuglequiz om ulike fuglearter 
på vei ut til fyret. Levér svar og bli med i konkurransen.
Turen ut til fyret er opprettet som en geoparklokalitet. Det er laget eget hefte med geologisk 
informasjon om området. Mer om dette: www.magmageopark.com.

Åpningstider
Fyrkafeen har enkel servering og drives av frivillige lag og foreninger. I 2014 holdes åpen kafe 
og fyrtårn hver søndag i perioden 22. juni til og med 24. august fra kl. 12.00 - 17.00. 
Kun kontant salg. 
Inngang i fyrtårnet koster kr 10,- for barn og kr 20,- for voksne. For oppdatert informasjon om 
åpningstider og andre arrangement henvises det til: www.eigersund.kommune.no

Utleie
Vokterboligen leies ut med 10 faste sengeplasser og 5 feltsenger, bordplass til 20 personer.
NB! Leies ikke ut på søndager når kafeen holder åpent.
Forespørsler rettes til: post@eigersund.kommune.no / www.eigersund.kommune.no.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1912 Status:
Automatisert og avfolket 1990 Type: Trefyr Funksjon: Kystfyr 
Bygninger: Fyrbygning, maskinhus, bolig, uthus, nytt utstillingsbygg.
Eier: Staten Vernestatus: Ingen Vertskap: Jæren friluftsråd drifter og
legger fyret til rette for publikum. (Foto: Bjørn Hille)

Technical information about the lighthouse: Built: 1912
Operating Status: De-manned and automated in 1990 Construction
material: wood Function: Coastal lighthouse Buildings: Lighthouse,
Machine house, Cottage, Out-house Owner: Norwegian State Building:
Does not have listed or protected status Running: Jæren Openair
Council maintain the buildings and hold them open to the public
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Kvassheim Lighthouse

Kvassheim lighthouse is in the Jæren coastline conservation
area and is the youngest lighthouse in Jæren. The lighthouse
was de-manned in 1991 but has since been restored and 
opened to the public by Jæren Openair council. There is a 
historical display and an introduction to the landscape’s 
wildlife, flora and cultural heritage.

Getting there:
The lighthouse is located in Hå County. Take the exit off the
R44. It is well signposted and you can see the lighthouse 
from the main road. Approx. 55 km from Stavanger and 
30 km from Egersund.

Activites:
There are pleasant walks along the beach towards south-
west and the area is protected as an internationally 
important bird-habitat. 

Opening hours:
January – March: Sundays and public holidays between 
11.30 am and 4 pm.
April – September : Sundays and public holidays between 
11 am and 5 pm.
25 June – 17 August, everyday (except Saturday),
October - November: Sundays between 11.30 am and 4 pm.
Cafe selling soft drinks, coffee and traditional cakes.

Premises Hire
The Machine building and café can be rented for events for
individuals and businesses.
Jæren Outdoor Recreation: Nikkelveien 4, 4313 Sandnes,
Tel: 51667170, post@jarenfri.no.

Om Kvassheim fyr
I 2007 åpnet Jæren friluftsråd  fyret for allmennheten og vi fikk “Friluftsfyret Kvassheim” med visjonen
“Et vindu mot havet”. Her er publikum velkommen inn til en kopp kaffe, hjemmebakst eller nyte med-
brakt niste. Mange skip har gjennom tiden forlist utenfor kysten på Kvassheim. Du kan se og høre mer
om disse dramatiske historiene på fyret i dag. I informasjonsavdelingen inne på fyret vil du også få inn-
føring i landskapet fyret ligger i, slik som dyreliv, planteliv, kulturlandskap og kulturminner. Dersom du vil
orientere deg på forhånd, finner du informasjon på 
www.friluftsfyret-kvassheim.no

Adkomst:
Fyret ligger i Hå kommune. Kommer du på fylkesvei 44 kan du kjøre helt fram til fyret. Det er godt skiltet
og du kan se fyret fra fylkesveien. Avstanden fra Stavanger er ca. 55km. Avstanden fra Egersund er 
ca. 30 km.

Aktivitetsforslag:
Fra fyret kan du gå langs stranda sørvestover. Her er karakteristisk rullesteinstrand, sandstrender og
klippeformasjoner. Turen kan du gjøre lang eller kort alt etter eget ønske. Det er et rikt fugleliv utenfor
fyret. Området er vernet som internasjonalt viktig fuglebiotop. Informasjon om fuglene finner du inne på
fyret. Et av de rikeste kulturminnefeltene på Jæren ligger like ved Kvassheim fyr. Når fyret er åpent for
publikum kan du gå inn i informasjonsavdelingen og få kunnskap om kulturminnene.

Åpningstider:
Søn- og helligdager : jan – mars kl 11.30 – 16.00
Søn- og helligdager : april – september kl 11.00 – 17.00
Hverdager (ikke lørdag): 25. juni – 17. aug kl 11.00 – 17.00
Søndager:  Oktober - november  kl 11.30 - 16.00

Utleie:
“Maskinhuset”, kafeen, kan leies til arrangement for private og bedrifter.
Priser og vilkår finner du på våre hjemmesider www.Jarenfri.no

Følg med på våre internettsider om arrangement og åpningstider,
og på vår Facebook-side. Forespørsel rettes til: post@jarenfri.no. Jæren friluftsråd: 
Nikkelveien 4, 4313 Sandnes, Tlf: 51667170.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1873 Type:
Granittfyr Funksjon: Kystfyr Høyde: 16,5m Tilhørende bygninger: 
Fyr, fyrmesterbolig, fyrbetjentbolig, familiebolig, uthus Driftsstatus:
Automatisert og avfolket i 1991 Fredet: Riksantikvaren, 1998
Eier: Hå kommune, 2006. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1873
Construction material: Granite Function: Coastal lighthouse Height:
16.5 m Associated buildings: Lighthouse, Keeper’s Cottage, Service
Building, Families’ Cottage Operating Status: De-manned and 
automated in 1991 Protected building: The State Directorate, 1998
Owner: Hå County, 2006. 

Foto: Asle Haugland.
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Obrestad lighthouse

Obrestad lighthouse is located on the edge of a prominatory.
The lighthouse keeper’s cottage has a view of the sea on
three sides and the mountains of Jæren on the fourth. The
lighthouse at Obrestad has changed little since it was 
de-manned in 1991.

Getting There
Obrestad lighthouse is located between the Hå’s Old Vicarage
and Obrestad harbor. Turn off the R44 near Nærbø, following
signs for Obrestad Havn/Hå Gamle Prestegard. The lighthouse
can also be reached by bike along the North Sea Route, or by
foot along the Royal Road. Distance from Stavanger about 45
km, distance from Eigersund about 40 km.

Activities
There is a museum that exhibits everyday life at the light-
house, the building work, artefacts and pictures showing 
activities during World War II and a mural in the basement,
painted by a German soldier. The first floor contains the 
lighthouse engine and in the attic is the large pressure 
tank for the fog-horn. A programme of contemporary art 
is presented each summer, where artists are invited to show
art projects both inside and outside.

Opening hours
April - November, every Sunday, 12 pm to 17 pm
1 July – 14 August, Tuesday – Sunday, 12 pm to 17 pm
Admission: Adults: 30 kr, children: free. Joint ticket with Hå
old vicarage: 60 kr., children under 16: free. It is also possible
to buy a joint ticket giving entry to Obrestad lighthouse,
Hå old vicarage and Jærmuseet on the same day.

Hire of premises
The café and cottages are available for private hire. Interiors
are furnished with contemporary art and furniture.
Accommodation can be rented on a daily, weekend and
weekly basis.

For further information contact Hå old vicarage, 
tel 51 79 16 60, leie.obrestadfyr@ha.kommune.no,
www.hagamleprestegard.no.
www.hagamleprestegard.no.

Om Obrestad fyr
Fyret ligger på en odde, hvor den flate moreneryggen går over i løse lufta. Fra stuene i utleieboligene er
det utsikt til havet på tre sider. I tillegg skimtes Høgjæren langt mot øst. Fyret på Obrestad framstår i
stor grad som da det ble fraflytta i 1991.

Adkomst
Obrestad fyr ligger mellom Hå gamle prestegard og Obrestad havn med avkjøring fra riksveg 44
nær Nærbø. Du kan også komme med sykkel langs Nordsjøruta, eller til fots langs Kongevegen.
Avstand fra Stavanger ca 45 km, avstand fra Eigersund ca 40 km.

Aktivitetsforslag
Selve fyrbygningen i granitt fra 1873 er museum med utstillinger om hverdagslivet på fyret,
fyrbyggerene, soldatlivet under 2. verdenskrig og veggmaleri i kjelleren. Første etasje inneholder
maskinrom. På loftet ligger den store trykktanken til tåkeluren. Hver sommer blir kunstnere
utfordret til å vise kunstprosjekter både inne og ute.

Åpningstider fyrmuseet
April – november, søndager kl. 12 – 17
1.juli – 14. august, tirsdag – søndag kl. 12 – 17
Voksne kr. 30, barn i følge med voksne – gratis. Fellesbillett med Hå gamle prestegard: kr. 60,-
barn opp til 16 år i følge med voksne gratis. 

Det er også mulig å kjøpe fellesbillett til Obrestad fyr,
Hå gamle prestegard og Jærmuseet sine anlegg samme dag.

Utleie
Sammenlignet med andre fyr er fyrboligene meget utradisjonelt innredet med moderne samtidskunst 
på veggene og designmøbler i stua. Samtidig er det nøkterne fyrinteriøret ivaretatt. Boligene og hybelen
leies ut på døgn/helg og ukesbasis.

For omvisning og utleie ta kontakt med Hå gamle prestegard, tlf 51 79 16 60, 
leie.obrestadfyr@ha.kommune.no,
www.hagamleprestegard.no.

Lik oss på Facebook: Hå gamle prestegard.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1859 Type:
Støpejernstårn, produsert ved Bærums Verk Funksjon: Kystfyr
Lysblink: 2 lysblink hvert 20. sekund Lysstyrke: 2.430.000 cl (2. orden)
Lysvidde: 16,8 nautiske mil (ca 31 km) Høyde: 25 meter, 82 trappetrinn
fra veien Driftsstatus: Automatisert og avfolket 1989 Fredet:
Riksantikvaren, 1998. Eiere: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. 
Klepp kommune leier øvrige bygninger

Technical information about the lighthouse: Built: 1859
Construction material: Cast-iron tower built by Bærums Ironworks
Function: Coastal lighthouse Signal: 2 flashes evey 20 seconds
Brightness: 2, 430, 000 cl (Order 2) Lamp reach: 16.8 nautical miles;
Height: 25 m, 82 steps to top of tower Operating Status: De-manned
and automated in 1989. Protected building: The State Directorate,
1998 Owner: Coastguard West own and run the lighthouse. Klepp
County own rent the associated buildings. 
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Feistein Lighthouse

Feistein lighthouse is about 2 km west of Sele beach standing
on the only island in Klepp County and clearly visible from the
beaches along the coastline. The island is 36 acres and is
characterized by a harsh nature, with cliffs to the west and
small green strips of vegetation between the rocks.

Getting There
The island is accessed by boat trip from Sele harbor. 
The journey takes about 10 minutes, depending on wind 
and wave conditions. The island has two ports, in the east 
and north.

Activities
Sea-fishing from the rocks. NB! Remember a lifejacket!
Exhibition about the lighthouses in Rogaland.
Bird Watching - recommended in autumn and spring.
Walks along the beaches. Parking at Sele harbor and 
Bore beach.

Openings
All trips to Feistein must be pre-booked. Contact Klepp, 
tel 5142 98 00, or Feistein’s Guide tel. 404 38 160.
www.klepp.kommune.no.

Rental
The lighthouse is available for accommodation / rent from
15th May to 15th september. In the house there are 15 beds,
mostly twin rooms. The house can be rented for meetings
during the day.The boathouse can also be rented.
Accommodation: kr. 250, kr. 100 for children between
4-16 years. Boat trip / return Sele harbor kr. 250 per person,
half price for children between 4-16 years.

Om Feistein fyr
Feistein fyr ligger omlag 2 km vest for Sele strand. Som den eneste øya i Klepp kommune er den 
godt synlig fra strendene langs Nordsjøen. Holmen på 36 dekar er preget av værhard natur, 
med glattskurte klipper mot vest og små grønne teiger med strandnellik innimellom steinene. 

Adkomst 
Båtturen fra Sele havn tar ca 10 minutter, avhengig av vind-og bølgeforhold. Øya har to kaier, 
i øst og nord. 

Aktivitetsforslag 
Kystfiske fra klippene. NB! Husk redningsvest! 
Utstilling om fyrene i Rogaland. 
Fuglekikking – anbefales i trekkperiodene høst og vår. 
«Feistein mitt hjem» – film om Irene Stensø som vokste opp på Feistein. Laget av Helge Hundeide. 
Turer langs Jærstrendene. Parkeringsplass i Sele hamn og ved Borestranda. 

Åpningstider 
Alle turer til Feistein må forhåndsbestilles. Ta kontakt med Klepp kommune, tlf 51 42 98 00,
eller direkte med Verten på Feistein fyr tlf. 404 38 160. www.Klepp.kommune.no.

Utleie 
Fyret er tilgjengelig for overnatting/utleie 15. mai -15. september.
I huset er det 15 senger, for det meste tomannsrom. Huset kan også leies for møter på dagtid.
Døgnleie hele huset for kr. 3000.
I naustet kan det dekkes til ca 40 stk, egne priser for leie av naustet.
Overnatting: kr. 250, kr. 100 for barn mellom 4-16 år.
Båt tur/retur Sele havn kr. 250 per person, halv pris for barn mellom 4-16 år.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1828, dagens 
fyr ble bygget i 1882, ombygd i 1862/1898 Type: Trefyr Funksjon:
Innseilingsfyr Lysstyrke: 13 400 cd Lys vidde: 13,8 nautiske mil Tåkelur
av typen nautofon: Et støt hvert 30 sekund Høyde: 17,5 m Driftsstatus:
Nedlagt i 1984, og erstattet med en lykt på skjæret «Bragen» utenfor

neset. Fredet: Riksantikvaren, 1998 Eiere: Randaberg kommune eier
fyrtårnet. I 2008 fikk fyret i oppgave å være en del av kystverkmusea,

og ble da en avdeling under Jærmuseet. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1828, 
extended in 1862/1898 Construction material:Wood Function:
Approach lighthouse Brightness: 13 400 cd (candela per square metre)
Lamp reach: 13.8 nautical miles; Fog horn of the type diaphone:
Sounded every 30 seconds Height: 17.5 m Operating Status: Closed in
1984, and replaced with a lamp on the "Brage" rocks off the headland.

Protected building: The State Directorate, 1998 Owner: Randaberg
County. In 2008 the lighthouse became a part of the Coastguard

Museum and thereby became a department of Jæren’s Museum.
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Tungenes Lighthouse

Tungenes lighthouse is located on the northern tip of Jæren.
Easily accessible - much visited! Many people take a Sunday
trip out here to enjoy the scenery, weather and waffles. But
Tungenes lighthouse is also filled with culture. Here is the 
old lighthouse keeper's residence as it looked when the last
keeper and his family lived here in the 1930s. The lighthouse
was established in 1828 to direct herring fishing boats safely
in to the city of Stavanger. After some time, Tungenes 
lighthouse became an important landmark for all shipping
traffic in the area. The lighthouse was upgraded several
times, from a primitive lighthouse with candles and oil lamps
to one with an electric lamp and a Fresnel lens of fourth
order. The facility consists today of the lighthouse building,
out-house and two houses for the lighthouse keeper and 
lighthouse officers. Today, the lighthouse is a popular venue
for both the public and artists. The intimate venue offers 
unique cultural experiences.

Getting there
The lighthouse is located 13 km north of Stavanger. Follow
the E39 towards Randaberg then turn off at the junction to
Randaberg. Follow the signs to Tungenes lighthouse.

Opening times
February – November: Cafe every Sunday from 12 pm to 4 pm
15th June to 17th August: The whole facility is open including
cafe, the lighthouse and the Maritime Collection, every day,
from 12 pm to 4 pm The cafe serves homemade traditional
cakes and waffles and is run by local volunteers. In the 
summer The Jæren Museum runs the cafe.
Entry to the lighthouse and Maritime Collection: 
Adults: 70 NOK, Children: 30 NOK.

Hire of premises
The cafe can be rented out for parties, meetings and other
arrangements. For more information visit: 
http://www.randaberg.kommune.no/utleietungenesfyr
or call the County’s Service Department on 
51 41 41 00 for further information.

Om Tungenes fyr
Tungenes fyr ligger på Jærens nordspiss. Lett tilgjengelig – mye besøkt! Mange tar søndagsturen ut 
hit for å nyte natur, vær og vafler. Men Tungenes fyr er også fylt med kultur. Her finner vi den gamle
fyrmesterboligen slik den så ut da den siste fyrmesteren og hans familie bodde her på 1930-tallet.
Tungenes fyr ble etablert i 1828 for å lede båttrafikken under sildefisket sikkert inn til Stavanger.
Etter hvert har fyret utvidet sin betydning til å bli et viktig seilingsmerke for all skipstrafikk i området. 
I takt med tiden ble fyret oppgradert flere ganger, fra å være et primitivt fyr med talglys og tranlamper 
til et elektrisk fyr drevet med linse av 4. orden. Anlegget består i dag av fyrbygningen, uthusbygningen 
og to bolighus for fyrvokteren og fyrbetjentene. Tungenes fyr er en populær arena for både publikum og
artister. Det intime lokalet byr på helt særegne kulturopplevelser.

«Vitenvågen»: Høsten 2014 skal det etter planen lyses ut arkitektkonkurranse for et maritimt vitensenter
i Tungevågen. Les mer om dette her: http://www.randaberg.kommune.no/no/Maritimt-Vitensenter/

Adkomst
Tungenes fyr ligger bare 13 km nord for Stavanger. Følg E 39 mot Randaberg og ta av i veikryss i retning
mot Randaberg. Følg skilting videre til Tungenes fyr.

Åpningstider
Hver dag kl. 12.00 – 16.00 fra 15. juni til 17. august. Ellers i året er det åpent hver søndag fra 
februar til og med november. Hele anlegget, kafeen, fyret og Sjøbrukssamlingen. I kafeen 
serveres hjemmelagde kaker og vafler gjennom et samarbeid kommunen har med lokale
frivillige lag og foreninger. Om sommeren står Jærmuseet for kafédriften. Inngangspris: 
Voksne kr. 70,- barn kr. 30,-.

Utleie
Kafeen kan leies ut til selskaper, møter og andre arrangementer. For mer informasjon: 
http://www.randaberg.kommune.no/utleietungenesfyr
Ta kontakt med servicetorget i Randaberg kommune, tlf. 51 41 41 00 for nærmere opplysninger.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1700 Type:
Sekskantet teglsteinsfyr Funksjon: Kystfyr Lysblink: 4 lynblink hvert
40. sekund, hvitt Lysstyrke: 909 000 cd (2.orden) Lysets høyde: 45 m
over høyvann Lysvidde: 18,5 nautiske mil Høyde: 27 m opp til linsen, 
100 trappetrinn. Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Driftsstatus: i 1938 ble fyret elektrifisert og i 1969 automatisert 
Eiere: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. Kvitsøy kommune har
omvisningsavtale med Kystverket.

Technical information about the lighthouse: Built: 1700
Construction: hexagonal stone building-brick Function: Coastal 
lighthouse Lamp: 4 flashes every 40 seconds, white light Lamp
strength: 909 000 cd Lamp Height: 45 m above sea level Lamps 
reach: 18.5 nautical miles Tower height: 27m, 100 steps Building 
protection: Protected heritage building Operating Status: Electricity
installed in 1938; de-manned and automated in 1969 Owner:
Coastguard West own and maintain lighthouse. Kvitsøy County 

provide public tours.
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Kvitsøy Lighthouse

Kvitsøy lighthouse has a history dating back to 1700, when a
simple moveable tower was set up. In 1829 a 18 meter high
hexagonal lighthouse was erected, with coal burners on top.
In 1859 the tower was raised by a further 7 meters and 
equipped with oil fired flame and a lens system. The top of
the lighthouse is now 45 meters above sea level. In 1938 
electricity was installed and it was automated in 1969.
Kvitsøy lighthouse is one of the oldest lighthouses in Norway,
and is the oldest Norwegian lighthouse still in operation.

Today, Kvitsøy maritime traffic center monitors traffic from
Bømlafjorden in the north to Jæren in the south. 

Getting there:
Kvitsøy is an island located in Boknafjord between
Stavanger/Randaberg and Karmøy. Ferries run daily from
Randaberg (30 min). From the ferry dock there is a 15 minute
walk to the lighthouse, which is easily visible from anywhere
on the island. 

For more information about the lighthouse and the island see
the council website: www.kvitsoy.kommune.no

Opening hours:
15 June to 24 August, every Sunday from 1 pm. to 3 pm. 
1st July to 31st July, every Sunday and Saturday from 
1 pm to 3 pm.
During opening hours Kvitsøy's famous guide 
enthusiatically tells visitors about the lighthouse and 
its history. Entrance fee: Adults: 25 kr, Child: 15 kr.

Om Kvitsøy fyr
Kvitsøy fyr har en historie tilbake til år 1700. Da satte Henrich Peteresen opp et vippefyr i Ydstebøhavn.
En modell av det opprinnelige vippefyret finner du ved siden av fyret, som er Kvitsøys tusenårssted. I
1829 ble vippefyret erstattet med et 18 m høyt sekskantet fyrtårn med kullbluss på toppen. I 1859 ble
tårnet forhøyet med ytterligere 7 m og utstyrt med oljefyrt fyrbluss samt et linsesystem. Toppen av fyret
er nå 45 m over havflaten. I 1938 ble fyret elektrifisert, og i 1969 automatisert. Kvitsøy fyr er ett av de
eldste fyrene i Norge, og er det eldste norske fyrtårnet som fortsatt er i drift. Ved siden av Kvitsøy fyr 
ligger Trafikksentralen, som har trafikkovervåking fra Bømlafjorden i nord til Jærens rev i sør. I tillegg er
det losformidling.

Adkomst:
Kvitsøy er en øy og ligger i Boknafjorden mellom Stavanger/Randaberg og Karmøy. Daglig går det ferje fra
Randaberg (35 min). Fra ferjekaien er det en 15 minutters spasertur til fyret, som er lett synlig hvor du
enn befinner deg på øya. Siste del av veien opp til fyret går via en tursti. For mer informasjon om fyret 
og øya se kommunens nettside: www.kvitsoy.kommune.no

Åpningstider:
Fyret holder åpent i sommersesongen fra 15. juni til 24 .august, hver søndag fra kl. 13.00-15.00, og i juli,
både lørdag og søndag. I åpningstiden treffer en Kvitsøys egen guide som forteller ivrig om fyret og dets
historie. Pris kr. 25,- for voksne og kr. 15,- for barn.
Fyrhusloftet ligger i den gamle fyrvokterboligen nede i Ydstebøhavn. I første etasje ligger biblioteket,
mens det på loftet er innredet i gammel stil med stue og koselige rom. Lokalet blir brukt som kafé, møte-
lokale og utstillingslokale. Kvitsøy er Norges minste kommune i areal og innbyr til tur. På kommunens
nettside finner du brosjyren «Tur med kultur» som guider deg gjennom øyas severdigheter.
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Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: Opprettet: 1844
Type: 2 lave runde steintårn i hugget gråstein med innvendig foring 
av teglstein. Lyskarakter: Sabink LED 350/3 små lys koblet i serie.
Gammel lyskarakter er 3 blink i hurtig rekkefølge hvert minutt.

Funksjon: Kystfyr. Lysstyrke på gammel lyskarakter: 986 200 cd 
(1 orden). Lysets høyde: 78,5 meter over høyvann. Lysvidde: 23 naut-
iske mil. Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner. Driftsstatus:
Automatisert og avbemannet i 2003. Høyde på tårnene: 13.3 meter.
Eier: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. Utsira kommune har 
leieavtale med Kystverket for fyrstasjonen.

Technical information about the lighthouse: Built: 1844
Construction material: Stone towers in carved granite with interior
brick lining Lamp: Sabink LED 350/3 small lamps joined together.
Original lamp signal was three rapid flashes every minute. Function:
Coastal lighthouse Strength of the original lamp: 986 200 cd Height of
lamp 78.5 above sea level Lamp reach: 23 nautical miles Height of
towers: 13.3 m Protected building: National Heritage Building
Operating Status: De-manned and automated in 2003 Owner:
Coastguard West own and run the lighthouse. Utsira County has a 

rental agreement with the Coastguard for the lighthouse station. 
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Utsira Lighthouse

On the 15th of August 1844 the towers at Utsira Lighthouse
were lit for the first time. The two towers are the only 
remaining pair of lighthouse towers in Norway. The lighthouse
has made continuous weather observations for the
Meteorological Institute since 1873, and Utsira lighthouse 
is the oldest meteorological station in continuous operation.

Getting There
A ferry service runs between Haugesund and Utsira every day.
Timetable information from www.rutebaatenutsira.no

Opening hours
There are daily guided tours from 23th June to 18th August,
between 12 pm and 3 pm.
Prices: 50 kr per adult and 25 kr per child/student/
pensioner.

Activities and Exhibitions
There are permanent historical exhibits in the lighthouse and
temporary contemporary art installations. The old road to the
lighthouse is a pleasant walk with good views and is now part
of the North Sea Route. The lighthouse Assistant’s cottage is
now available to artists for rental for short residencies. 

For further information on Utsira Lighthouse please contact
Utsira municipality by phone 52 75 01 00 or www.utsira.no.

Om Utsira fyrstasjon
15. august 1844 ble tvillingtårnene ved Utsira Fyrstasjon tent. De to tårnene er Norges eneste 
gjenværende tvillingtårn innenfor samme fyrområde. På fyrstasjonen har det vært gjort sammen-
hengende værobservasjoner for Meteorologisk institutt siden 1873, og Utsira fyr er Norges eldste 
meteorologiske stasjon med sammenhengende drift.

Adkomst
Rutebåt fra Haugesund til Utsira hver dag. Informasjon om rutetider på www.rutebaatenutsira.no

Guiding og åpningstider
Det er daglig omvisning i perioden 23. juni t.o.m 18. august 2013 kl 1200 – 1500
Priser: Kr 50 pr voksen og kr 25 for barn, skoleelever og pensjonister.
Fyrstova er åpen fra 1. april til 1. oktober. Ubetjent. 

Aktiviteter og utstillinger
Faste utstillinger på fyrstasjonen: Fyrstova, fyrhage, måkefangerutstilling, kystmeldestasjon, 
fyrbyggerutstilling og kunstinstallasjoner.
I fyrstova vil du finne innredning fra 1960 med fasiliteter for kaffekoking, bilde- og tegneutstilling 
av elever fra Utsira skole og bokøyarkiv til lån og kjøp av bøker. 
Det er utarbeidet en egen brosjyre for Utsira Fyrstasjon. 

Vegen opp til fyret
På samme tid som etablering av fyret ble fyrvegen opp til anlegget opprettet. Fyrvegen er ca 1 kilometer
lang. Turen tar deg gjennom et verneverdig kulturlandskap med god utsikt til havet. Den gamle fyrvegen
har ikke vært i bruk som tilkomstveg til Utsira fyr etter 1945 og er en del av Nordsjøløypa. Utsira er en
internasjonalt kjent fuglelokalitet med 318 ulike observerte arter og på vegen opp passerer du
Merkeskogen hvor Utsira fuglestasjon driver nettfangst av fugl. 

Overnatting og utleie
I assistentboligen er det en kunstnerleilighet som leies ut til kunstnere. For nærmere opplysninger om
Utsira Fyrstasjon tar du kontakt med Utsira kommune på telefon 52 75 01 00 eller www.utsira.no.
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Stavanger Maritime Museum

Stavanger Maritime Museum is located in 200-year old 
merchant buildings in Stavanger’s central wharf area. 
The museum offers insight into the city’s maritime history,
shipbuilding and harbor history. The exhibitions and authentic
environments also presents the history of craft, international
trade and city history. The quay-side activity-exhibition
Working at the docks is designed especially for children.

From Herring to Oil
Two hundred important years for the city: From rich herring
fisheries in the 1800s to the start of becoming Norway’s oil
capital.

The Shipbuilding City 
The story of Stavanger’s shipyards and traditions of ship-
building and handcraft.

Working at the Docks
Travel by fjord boat, work in the warehouse, post office or
store. Dress up and take part in ‘the old days’! Activity 
exhibition for children.

Authentic Environments
Stavanger Maritime Museum’s permanent exhibitions include
several authentic environments. Welcome to the general
store, the merchant’s apartment, the sail loft and the 
offices of ship-owner Monsen.

Om Stavanger maritime museum
Stavanger maritime museum holder til i to hundre år gamle kjøpmannsgårder på Strandkaien, 
i sentrum av Stavanger. Dette er de eneste av byens tradisjonelle kjøpmannsgårder som er 
bevart i sin helhet, og i seg selv viktige formidlere av distriktets sjøfartshistorie. Museet gir 
innblikk i byens sjøfartshistorie, men gir også glimt inn i håndverkshistorie, handelsvirksomhet 
og generell byhistorie gjennom utstillinger, autentiske miljøer og aktivitetsutstillingen «Sjauing på
kaien» for barn.

Faste utstillinger:
Fra sild til olje, Skipsbyggingsbyen, Sjauing på kaien: Aktivitetsutstilling for barn.
Autentiske miljøer: Krambod med tilhørende kontorer og kjøpmannsleilighet, ca. 1910. Reder Monsens
kontorer ca. 1920 og seilloft, med gjenstander og utstyr fra Berentsens og Mathiesens seilloft.
15. mai – 1. september:
Alle dager: 10.00 – 16.00
31. desember til 14. mai: Tirsdag – lørdag: 11.00 – 16.00
Mandag: Stengt
Enkeltbillett
Voksen: 70 kroner
Barn/student/honnør: 40 kroner (Stavanger museum, barn:  2-16 år, øvrige anlegg, barn: 7-16 år).

www.museumstavanger.no
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BESØK 5 AV 8 UTSTILLINGSSTEDER 
OG BLI MED I TREKNINGEN AV 
FINE PREMIER
Levèr kortet innen 31.12.14 til et av stedene når du har 
fått 5 eller fler stempel. Vinneren blir trekt januar 2015.
Førstepremie er overnatting en helg ved Obrestad fyr.  

Navn: 

Alder:

Adresse:

e-post:

Eigerøy fyr

Kvassheim fyr

Obrestad fyr

Feistein fyr / Friluftshuset på Orre

Tungenes fyr 

Stavanger maritime museum

Kvitsøy fyr 

Utsira fyr 

STEMPEL
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Utsira fyr

Kvitsøy fyr

Tungenes fyr

Feistein fyr

Obrestad fyr

Kvassheim fyr

Eigerøy fyr

Oversikt over fyrene tilknyttet «On the Edge»

on the edge program 2014 korrigert:program on the edge  16.05.14  13:29  Side 40


