
Under konserten på 
Katland fyr 4. juli, dukket 
en ganske spesiell gjest 
opp. Aslaug Tønnesen 
Kjerstad fikk igjen besøke 
stedet hun bodde på i 15 
år som datter av den siste 
fyrvokteren. 

Av Siw Eline Holmen

– Det var voldsomt interessant. Det 
lå mye arbeid og innsats bak, de var 
heldige med været, og det er et flott 
arbeid de har gjort der ute. Jeg har 
fulgt med på Facebook hvor fint det har 
blitt. Broren min mener på at det ikke 
er mer enn fem-seks sånne dager i året 
der en kunne arrangert noe sånt, for-
teller Kjerstad. Fra 1934 til 1948 bodde 
hun og familien på det værutsatte fyret 
der faren, Emanuel Tønnesen, var 
fyrvokter, den aller siste før fyret ble 
automatisert.

FAREN VAR  tidligere styrmann på Roald 
Amundsens skip «Maud», i årene 1918-
20 da skipet seilte gjennom Nordøstpas-
sasjen. Siden fikk han tilbud om jobb i 
staten, enten i losvesenet eller fyrvese-
net - og valgte sistnevnte. Kjerstad er 
født i Vanse, som eldst i en søskenflokk 
på fem som ellers bare består av brø-
dre. Familien var først på Ryvingen fyr 
utenfor Mandal, før de kom til Katland. 
Da fyret ble automatisert i 1948 flyt-

tet de til Hellevik fyr på Sunnmøre, en 
overgang til det bedre.

– Det var litt annerledes fra Kat-
land ja, med bilvei til døra og fire-fem 
hundre andre mennesker som bodde på 
øya, sier Kjerstad.

– Mor var fra Spind, så at det ble 
Katland var litt på grunn av nærheten 
til Tranevåg, legger hun til. 

KJERSTADS FAR  er den som har vært 
fyrvokter på Katland lengst, med sine 
15 år. Det inkluderer krigsårene, der 
det skjedde mye. Etter krigsutbruddet i 
1940 ble fyret slukket på grunn av blen-
dingsreguleringen. Det måtte evaku-
eres i krigsårene, og familien bodde hos 
gode venner på Langøy i Spind. Fyrvok-
teren måtte bli på sin post i tilfelle de 
tyske myndigheter skulle ha behov for 
å benytte fyret.

Det er mange flere utrolige historier 
fra Katland, og en av dem er fra vinte-
ren 1936/37, da flere vinduer ble slått 
inn og flere rom fylt med vann under 
et dramatisk uvær som hadde holdt på 
i ukevis. 

– Det gikk sjø helt over skorsteins-
pipa, og brottsjøen kom inn gjennom 
kjøkkenvinduet, forteller Kjerstad.

– Men verst var den tida da det var 
lite mat, spesielt under krigen. Vi 
hadde nødflagget oppe to ganger, og 
postmennene fra Loshavn var greie 
og kom seg ut da de så det. Jeg husker 
med glede tilbake til da mor laget kake 
til fredsdagen, minnes Kjerstad, og 
forteller at været kunne være grusomt 
– noe det for så vidt enda kan.

– Det må være et av de verste fyrene 
langs kysten. Far kunne ikke sove da 
det sto på som verst. Det ble mye nat-

tevakter, han måtte være oppe i tilfelle 
det skulle skje noe. 

FRA FREDSTID  og utover var Kjerstad 
lite på Katland, og jobbet i forretningen 
til Trygve Theisen i Farsund. I 1946 star-
tet prosessen som førte til automatise-
ringen - og at fraflyttingen av Katland 
ble et faktum i 1948.

– Hvilke tanker og erfaringer gjorde 
du deg i løpet av de 15 årene som du har 
tatt med deg videre?

– Vi kunne ikke fråtse og kaste mat 
som vi ville, vi måtte være forsiktige, 
så det har jeg lært meg, å være nøy-
som, avslutter Kjerstad.

Aslaug Kjerstad på 
Katland 4. juli i år. Ved 
siden av henne står 
Bernt Erik Spinnangr.  
 FOTO: THOMAS GRØNVOLD

  ■ FAKTA
Søndre Katland fyr

Søndre Katland fyr  er et ledfyr i 
innseilingen til Farsund som ligger 2,5 
sjømil ut fra byen. 

Fyret er beryktet  for å være utsatt 
for vær og vind og har dårlig havn. Det 
ble satt i drift 1. september 1878 og 
siden avbemannet i 1948.

Fyrvokterens datter 
på hjemlige trakter
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Skirenn på Katland vinteren 1937, der de samlet sammen snø slik 
at de fikk testet ski og kjelke. Kjell, Eyvind, Emil og Aslaug Tøn-
nesen. FOTO: PRIVAT 

Eyvind, Aslaug, Kjell og Emil Tønnesen på Katland.  FOTO: PRIVAT 

Aslaug Tønnesen Kjerstad, i bakgrunnen står hennes bror Emil 
Tønnesen, Katland  FOTO: PRIVAT 

17Lørdag 25. juli 2015 _GOD HELG_


