
Fikk se kysten på sitt beste 
 
Fiskesuppe: Friluftsfolk fra hele Norge fikk 
oppleve Kvitholmen og Hustadvika på sitt 
absolutt aller beste i går. Her nyter de fiskesuppe 
på bryggekanten på Kvitholmen. Alle foto: Iver 
Gjelstenli  

Friluftsfolk fra hele landet har denne uka fått 
oppleve kysten av Nordmøre og Romsdal på 
sitt beste. I går besøkte de kystperlen 
Kvitholmen. 

Iver Gjelstenli 

Båt etter båt med representanter for Friluftsråd fra hele Norge kom i går for seil og motor fra 
Håholmen til Kvitholmen. 

God presentasjon. 

Der fikk de høre historien til fyret og fyrstasjonen fortale av lokalhistoriker Jonny Lyngstad, tok seg 
en utsiktstur til toppen av det gamle fyrtårnet og avsluttet med fiskesuppe servert på bryggekanten. 
– Bedre går det ikke an å presentere kysten og Hustadvika for de 100 gjestene våre, sier en smilende 
og fornøyd vert, daglig leder i Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Ingolf Mork. 

For alle. 

Han er også svært god fornøyd med det faglige innholdet i Friluftskonferansen 2008 som har gått for 
seg på Håholmen torsdag og fredag. 
– Tema var kystfriluftsliv, og vi har fått viktige aktører i tale om viktige tema som allemannsretten 
og tilgang til kystnaturen for folk flest. På torsdag deltok stortingspolitikerne Bjørn Jacobsen, SV og 
Leif Helge Kongshaug, V og kystdirektør Kirsti Slotsvik. Signalene er klare, og går ut på at 
Friluftsrådene, kommunene og ikke minst organisasjoner som turistforeninger og Kvitholmens 
Venner skal spille en viktig rolle i å ta vare på og legge til rette for bruk av nedlagte fyrstasjoner. Vi 
setter stor pris på disse signalene, og ser for oss ei ny tid når det gjelder allmennhetens adgang til 
disse natur- og kulturperlene, sier Ingolf Mork. 

Kysthistorie. 

På gårdsplassen mellom de mange bygningene på fyrstasjonen fortalte Jonny Lyngstad om fyret som 
ble bygget i 1841 og innviet året etter. Han fortalte om begivenheter med et helt annet vær enn den 
varme og stille sommerdagen friluftsfolket fikk oppleve i går. 
– I 1854 var vært så voldsomt at bølgene slo halvvegs opp over fyrtårnet, bygninger ble sterkt skadet 
og brønnen ble fylt med sjøvann, fortalte Jonny Lyngstad. 

Havutsikt. 

Deretter tok han folk med seg opp trappene til toppen av det som står igjen av det gamle steintårnet 
fra 1841. Der er det nå satt opp et sikkerhetsgjerde slik at folk kan komme opp og beundre utsikten 
mot Orskjæra, Hustadvika, Grip og landet på innsida.  
I dag fortsetter arrangementet med årsmøte i Friluftsrådenes landsforening på Hustadvika 
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Gjestegård. 

Publisert lørdag 07. juni 2008 kl. 16:00. 
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