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Jula nærmer seg med stormskritt, alt blir ikke
ferdig til i jul i år heller men jul blir det og godt
skal det bli med noen rolige høytidsdager. I år som
i fjor så har vi i styret laget et julebrev til
medlemmene i venneforeningen.
I skrivende stund har foreningen 73 betalte
kontingenter som fordeler seg på 42
familiemedlemskap, 22 enkeltmedlemmer og 9 fra
lag/bedrifter. Dette er veldig bra og vi har hatt en
fin utvikling i medlemstallet i 2006 med 22 flere
medlemmer. Vi håper allikevel at flere kan komme
til i året som kommer og da få gleden av å være
en ”fyrvenn”.

I sommeren og høst så har vi
gjennomført flere dugnader og årets
første dugnad ga oss en fantastisk start.
Hele 40 stk møtte opp for å være med
på rydding i fjæra, i husa, naustet samt
skraping og maling av vegger og vindu.
Ting som vi kunne kaste ble fraktet til
Kråkholmen i båt og vi fylte en hel
container med skrot. Dugnadene er et
fint samlingssted der det sosiale er
viktig, vi har kost oss med svele, kokt
kaffe, grillet og ikke minst fått servert en
god fiskesuppe som Håholmen Havstuer
sponset oss med. Ekstra kjekt var det at
Ingolf Mork kom med 5 ”villsau” som vi
satte ut. I tidligere tider hadde de
husdyr gående på Kvitholmen og spora
etter liv og virke for å livnære seg er
godt synlig. At vi nå igjen har husdyr
gående er et godt tiltak for å
vedlikeholde kulturlandskapet, neste år
kommer vi til å øke antallet sau til 10
stk.

Kvitholmens venner har et ønske om å videreføre samarbeidet med Hustad
Fengsel. Erfaringen er god og vi er svært takknemmelig for å få benytte oss av
dette tilbudet. Innsatte under åpen soning har med veiledning av arbeidsleder
Knut Arne Grindvik jobbet med å sette naustet i stand. Nye vindskeier, dører har
fått nye hengsler, samt maling og skraping. Takrennene måtte vi også bytte ut
pga store råteskader. Det var ønskelig å lage en kopi av rennene og disse fikk vi
laget hos båtbygger Hogne Danielsen. Tidligere i år så fikk vi også på plass noen
flotte benker som står i naustet, det er ønskelig at alle som besøker Kvitholmen
kan benytte seg av disse.
Smia er i veldig dårlig forfatning og holder vel egentlig på å falle ned, vi får håpe
den står over vinteren. For å sette denne i stand så har vi fått penger av
Riksantikvaren /verdiskapningsprogrammet Kr.sund - Bud og restaureringen vi
mest sannsynelig starte til våren. Det er så krevende at fylkeskonservator vil leie
håndverker til å utføre dette arbeidet.
Historiegjengen har jobbet med
dokumentasjon og informasjon om
Kvitholmen og menneskene som levde der.
Stor glede har vi av dette og Olsok fikk vi
høre Jonny Lyngstad fortelle om livet på
Kvitholmen i tidligere tider. Er det noen som
har fortellinger eller stoff om Kvitholmen så
vil vi sette stor pris på om dere kan ta
kontakt med Henry Ståle Farstad eller
Johnny Lyngstad. : henrys.farstad@neasonline.no,
jonny-l@online.no

Olsok ble en kjempe suksess, over 160
møtte opp på Kråkholmen for å bli fraktet
ut til Kvitholmen. Flere kom også sjøveien i
egne båter og lenge er det vel siden båtene
har ligget så tett i havna. Takk til
aktivitetskomiteen og øvrige som var med
på gjennomføre dette arrangementet.
Været var slik vi ønsket og både store og
små kunne kose seg ytterst mot storhavet.
Rømmegrøten med rødsaft på kaia smakte
fortreffelig, godt prat rundt borda med
kaffen og svele, hurtigruta som gikk forbi,
ungene fisket krabbe på kaia samt at vi
heiste flagget for å markere dagen og
venneforeningen. Håper dette kan bli en
tradisjon og at vi kan få oppleve flere slike
sommerkvelder på Kvitholmen.

Ny bruk av fyrstasjonene krever i de fleste tilfeller at et etterlatt vedlikehold tas
opp igjen, oftest en stor utfordring i seg selv. Kvitholmens venner har og vil
prioritere utvendig vedlikehold og selv om vi har fått mye utført så har vi til dels
mange og krevende oppgaver å ta fatt på.
Kystverket vektlegger ved utleie at bruk
til beste for allmennheten skal prioriteres.
Dette er Kvitholmes venner opptatt av og i
flere av våre prosjekter er vårt mål å
tilrettelegge for slik bruk. Vi har et ønske
om å gjøre et lokalt kulturminne som
fyrstasjonen er enda mer tilgjengelig for
allmennheten og til sommeren så er det
ønskelig å tilrettelegge for overnating på
Kvitholmen. For å få dette til så vil det bli
nødvendig med en del innvendig maling
av veger og tak, samt at det mangler det
meste av inventar.
Er det noen som har noe til overs og kunne tenke seg å gi dette til fellesskapet
så er vi evig takknemlig.
Vi har også laget en nettside som vi håper medlemmene og øvrige som vil lese
om vårt arbeid vil sette pris på. Denne vil vi oppdatere regelmessig med nytt
stoff, kan nevne gamle bilder, historie om fyrstasjonen, nyheter, aktiviteter som
olsok, kystens dag, dugnader osv. Har noen interesse for nettsider og kunne
tenke seg å oppdatere sidene våre med litt bilder og tekst så håper vi å høre fra
deg. Hittil siden oktober har 472 besøkt nettsidene våre. Oppfordrer alle som har
tilgang til internett til å ta en titt. Adressen til våre sider er: kvitholmen-fyr.no.
Bruk av e-post er en effektiv og rimelig måte å sende informasjon på. Om dere
har e-post tilgjengelig og ikke har fått mail fra oss så er det ønskelig å få
oppdatert våre lister med din adresse. Enklest kan vi gjøre dette ved at dere
sender en mail til venneforeningen på e-post: post@kvitholmen-fyr.no
Året som har gått har gitt mange fine opplevelser både på Kvitholmen og ikke
minst mye godt arbeid for å tilrettelegge for bruk av Kvitholmen i
lokalsamfunnet. Kystverket er veldig positiv og har gode erfaring med måten vi
er organisert. De er forståelsesfulle for den verdi fyrstasjonen har for lokalmiljøet
og er i tråd med den forvaltning de ønsker. Flere av de prosjektene som vi har
satt i gang er finansiert av kystverket og denne velvilje setter vi stor pris på.
Øvrige samarbeidspartnere støtter vårt arbeid og et godt eksempel på dette er
gjenreising av rekkverket på toppen av det gamle fyret. Uten et samarbeid

mellom private bedrifter, kommuner samt kystverket så ville dette ikke kunne la
seg realisere. En smed fra Oppdal skal smi dette slik at det blir mest mulig likt
det opprinnelige rekkverket. Vi har fått lovnad på å få levert dette til våren og vi
håper da å kunne montere dette 1.dugnad neste år.
Fyret innvendig er i veldig dårlig stand. Puss flasser av, løs betong i tak og
vegger, lekkasje der vann kommer inn samt korrosjon av armering i tak.
Ved befaring sammen med kystverket tidligere i år så ble det besluttet å
rehabilitere fyret innvendig og dette arbeidet har i høst kommet godt i gang.
Dette ble et stort løft økonomisk og kystverket har bevilget 120 tusen til dette
arbeidet. Tusen takk til Kystverket, dette er inspirerende for oss i foreningen og
bidrar til økt interesse og oppslutning om vårt arbeid.
Til våren så håper vi å kunne ta fyret i bruk i venneforeningen og en offisiell
åpning ved ett av våre arrangementer vil være ønskelig.
Håper alle besøkende skriver seg inn i turboka som henger på naustveggen, en
opptelling av ”fyrloggen” viser over 750 besøkende.
Kontaktperson for Kvitholmens venner er Bjarne Smørholm som har telefon:
95 04 99 49 og e-post: post@kvitholmen-fyr.no
Kvitholmens venner ønsker å rette en spesiell takk til flere som har støttet vårt arbeid:
• Hustavika Dykkerklubb og Knut Magne Storvik som i flere anledninger har stilt
båt til disposisjon for å frakte folk og materiale ved dugnad.
• Takk til Hustad Fengsel for godt samarbeid for et samfunnsnyttig prosjekt
• Takk til Knut Arne Grindvik som har brukt mye av sin tid både for å
transportere folk/utstyr, mange dugnadstimer har det blitt.
• Takk til Håholmen Havstuer som har sponset fiskesuppe ved dugnad i april.
• Takk til Normøre og Romsdal Friluftsråd for godt arbeid med flere av våre
prosjekter samt økonomisk støtte.
• Takk til Eide og Fræna kommune, Kystverket, Ingv Smørholm & Sønner,
Oshaug metall, Nordmøre og Romsdal friluftsråd for økonomisk støtte ved
gjenreising av rekkverket på toppen av det gamle fyret.
• Takk til Eide Miljøservice for lån av container
• Takk til Strømsholmen Sjøsportsenter for utlån av båt
• Takk til Visnes Kalk for utlån av utstyr
• Takk til Hustadvika Gjestegård for sponsing av rømmegrøt ved Olsok.

Styret ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år
Lisbeth Smørholm, Helge Aarseth, Ingolf Mork, Leif Bendik Hustad, Bjarne Smørholm

