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Denne dagen er det Kystens dag. Vennene inviterer til stor fest 

ute på holmen (se faktaboks), som vanlig med et spennende 

program, servering og mulighet for trivelig kontakt med folk. 

Romsdals Budstikke fikk følge med tre fra styret ut til holmen 

for å få omvisning og statusen på de ti første dugnadsåra.

Flott leikeplass 
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Holmen og de svorne vennene 
Søndag 7. juni markerer Kvitholmens venner ti års dugnadsinnsats for kystperla 

i Eides smale korridor av Hustadvika. 

� 09:46 – To måneder er helt borte 

PLUSS+ Hei, Bjarne 9° � � Meny

Humørfylt gjeng i Kvitholmens venner på veg ut fra Gjengstøa. Knut Magne Storvik ved roret. Foto: Oddbjørn Harnes

Bli den første av dine venner til å anbefale dette.AnbefalAnbefal
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De to mennene i skyssbåten var med og startet Kvitholmens 

venner 8. juni 2005. Bjarne Smørholm og Knut Magne Storvik fra 

Vevang vokste opp med båt og sjøliv. De har brukt holmen som 

spennende utfartssted for grilling og bading opp gjennom hele 

oppveksten.

Landkrabbe som leder 

Det er annerledes med styrelederen Sissel Solli Eide. Hun er 

landkrabbe, oppvokst i Bollia, så langt som det er mulig å 

komme fra livet på sjøen i Eide kommune, ifølge henne sjøl.

- Hvorfor jeg da ble leder i Kvitholmens venner? Jeg har vært 

med noen år og er opptatt av å ta vare på det flotte 

kulturminnet som fyrstasjonen er. Da vi la om til styre med kun 

vennelagsmedlemmer for ett år siden, ble det bruk for 

styreleder. Jeg sa ja, men må si det absolutt ikke er noen 

belastning. For det er så mange dyktige folk her. En utrolig flott 

gjeng.

Bjarne Smørholm presiserer at aktivitetsutvalget gjorde mye 

bra. Omorganiseringen medførte at to nye styremedlemmer 

kom inn, som har en mer aktiv rolle og tar del i det praktiske 

arbeidet, forteller han.

Engasjert 

Alle tre har et brennende engasjement for å ta vare på 

Kvitholmen til beste for alle som ønsker å bruke stedet.

- Bakgrunnen for venneforeningas engasjement var at 

Kvitholmen sto i fare for å bli privatisert. Siden guttedagene har 

vi gått i land og bada og grilla. Og jeg må si at tanken på å skulle 

møte et forbudsskilt på kaia, var skrekkscenarioet. Det fikk oss 

til å aksjonere, sier Bjarne. Knut Magne nikker samtykkende.

Men det er ikke slik at private utestenges. Foreninga har valgt en 

modell der den samarbeider med private leietakere.

Stor dugnadsinnsats 

På ti år har venneforeninga lagt ned en enorm dugnadsinnsats. 

Det er brukt 2 millioner kroner i rede penger. Det meste av tida 

har det vært snakk om «brannslokking». Berge husa fra forfall 

best mulig. Nå har de greid det, og kan planlegge for de neste ti 

åra.

Nye tak i vår 

Et sjumilssteg ble tatt i vår da Kystverket sto for utskifting av 

skifertaka på fyrvokterboligen og tjenesteboligen. Kystverket 

brukte 1,1 million kroner på prosjektet. Entreprenøren Angvik 

Byggkompani AS får mye skryt for jobben som er gjort.

- Det skal bli godt å slippe alle anstrengelsene med å tette hull 

og finne på brukbare nødløsninger.

 Nå har vi tak i minst hundre år til, sier Knut Magne vel fornøyd. 

Han er en slags tusenkunstner som har greie på det meste av 

praktisk arbeid.

Dugnadsrevy 

Om vi tar utført dugnadsarbeid kortfattet, blir lista slik: 

◾ Nausttaket skifta.

◾ Hele smia renovert etter at den holdt på å dette ned. Esse 

og belg renovert og nå i bruk.

◾ Kaikrana renovert. 

Fakta: KVITHOLMEN FYR 

◾ Arbeidsstart i 1840, ferdigstilling i 1842.

◾ Den første fyrdirektøren i landet, løytnant Arntsen, tok 
med seg 100 menn ut til Kvitholmen for å bygge 
fyrstasjonen. Tårnet ble bygd av gråstein fra østsida av 
Kvitholmen. 

◾ Til innvendig fôring gikk det med 39.000 teglsteiner. 

◾ Fyret ble første gang tent 1. september 1842. På 
toppen av det kvite steintårnet sto ei rød fyrlykt. 
Lyshøgda var 25 meter over havet med en lysvidde på 
15,1 nautiske mil.

◾ Like før jul i 1843 drukner fyrforvalter Henrik Reinerts i 
en forrykende storm.

◾ Sommeren 1845 dør den først fyrmesteren, Anton 
Herlofsen, på Kvitholmen. 

◾ Folketellinger viser at i 1845 bodde det 15 personer på 
Kvitholmen, i 1900 var tallet kommet ned i 7. 

◾ I 1848 fikk fyrforvalteren et lån på 30 spesidaler til 
oppdyrking, året etter søkte han om lån til fjøs og løe.

◾ I 1850 ble innløpet til havna utminert, slik at den ble 
farbar 16 timer i døgnet, mot 8 før.

◾ 24.–26. februar 1854 ble fyrstasjonen truffet av en 
kraftig storm. Sjøen brøt over det høgeste punktet på 
holmen (16 moh.) og slo ut vinduene i 
fyrmesterboligen i første etasje. Det meste av de 
brulagte vegene ble borte og brønnen fylt med 
saltvann.

◾ I 1867 var det 20 mål dyrka eng og åker på Kvitholmen. 
To tønner potet ga 20 tilbake. De hadde 3 kyr på båsen 
og 3–4 tjenere var ansatt.

◾ Steintårnet ble forkortet med 8 meter da ei ny lykt 
skulle settes opp i 1906.

◾ I 1956 ble det bygd et 12 meter høgt betongtårn og 
satt inn ny lykt.

◾ Fyret ble automatisert og avbemannet i 1990. Den 
siste fyrvokteren var Paul H Husøy fra Ona.
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◾ Ny flytebrygge og gangveg i tre innover land laga fordi 

opprinnelig havn er for trang når båter med mange 

personer skal legge til. 

◾ Nytt tak på løa. 

◾ Nytt gelender, håndlaga av Frank smed fra Oppdal, oppå 

gamlefyret. 

◾ Steintårnet restaurert innvendig etter at murpussen var 

frostskadd. Det ble renska opp helt inn til de 39.000 

teglsteinene, pussa opp att og kalkslamma. Lys installert.

◾ Tjenesteboligen: All gammel innvendig huntonittkledning 

fjernet og underliggende panel malt i opprinnelige farger.

100 mann og to hester 

Kvitholmen fyrstasjon har en både dramatisk og spennende 

historie (se kortversjon i faktaboks). Siden fyret ble bygd 1840-

42, har stasjonsmannskapene opplevd dødsulykker, 

ødeleggende uvær og vært vitne til mange forlis på Hustadvika. 

Det berykta undervasskjæret Bjugna ligger kort veg unna.

Men kanskje mest oppsiktsvekkende er historien om hvordan 

fyret ble anlagt. 

Det skjedde ved at den første fyrdirektøren i landet, løytnant 

Arntsen, tok med seg 100 menn og to hester ut til Kvitholmen 

for å bygge fyrstasjonen. Smed, minører og tømrere jobbet 

hardt. På østpynten av holmen brøt de gråstein som de 

håndformet til bygningsstein til det vel 24 meter høge tårnet.

Første tida var ikke bekvemmelighetene mye å skryte av for 

fyrvokterfamilien. Til bolighusa sto klar, måtte de bo i 

steintårnet, fortelles det. 

Gunstig samarbeid 

Venneforeninga har inntrykk av at Kystverket betrakter 

ordningen med venneforening som gunstig. Hver kystverkkrone 

brukt gir flerfoldige tilbake, påpeker de. 

De synes de har hatt gode samarbeidspartnere, og nevner 

Helge Aarseth som var sentral for å få til en avtale som sikret 

bevaring og fornuftig bruk av eiendommen. Kontakten mellom 

Kystverket og venneforeninga er viktigste suksessfaktoren, 

mener de.

Seinere, da det kom til spørsmålet om hvordan stedet skulle 

utvikles, var «motoren» Ingolf Mork i Friluftsrådet en stor 

ressurs.

- Han hjalp oss utrolig mye. Det var et stort tap da han gikk bort, 

sier de tre kvitholmvennene.

Åpnet for alle 

Det er kanskje ikke så godt kjent. Men ved å betale 200 kroner 

for årsmedlemskap, kan hvem som helst sikre seg tilgang til alle 

fasilitetene på holmen, med tilgang til både hus og båter. Vil en 

ta familien med på en frisk og spennende kystopplevelse, er 

Kvitholmen et godt alternativ.

- Bruker mange dette fritidstilbudet?

- Flere og flere. Vi har ikke markedsført det så hardt, annet enn 

gjennom den årlige Kystens dag. Men ryktet ser ut til å spre seg. 

Det er ganske unikt å sitte med 120–130 medlemmer uten å ha 

gjort noe særlig for det. Vi har medlemmer helt fra Østlandet og 

Trøndelag. Noen er med fordi de synes vi driver et viktig arbeid 

– To måneder er helt 
borte 

Cathleen Stangvik 

(31) rammet av ekstremt sjelden 

hjernevevsbetennelse, er 

studiemateriale for legene

Les mer

Boligbrann i Sunndal 
Nabo reddet eldre ektepar ut av brennende hus. Les mer

Kastet av Hurtigruten 
Passasjer ville ikke betale fra Molde til Bergen. Pågrepet i 

Ålesund. Les mer

Rykket ut etter melding om skrik 
Kanskje paret burde lukket soveromsvinduet sitt? Les mer

Politijakt til sjøs 
Politiet avbrøt jakta for ikke å 

skape farlig situasjon. Ønsker 

tips i saka. Les mer
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Mer å lese på Rbnett:

og de ser stadige forbedringer, andre fordi det er fint å ha et 

opphold her. 

- Er det lett å få med dugnadsfolk?

- Siden vi omorganiserte, har vi fått flere aktive medlemmer. Ei 

dugnadshelga kan vi godt være 10–15 på jobb.

- Hva skal gjøres videre?

- Vi har en tanke om å gi smakebiter av kystkultur til den 

oppvoksende generasjonen. Tilrettelegge, slik at de blir 

interessert i å bruke og ta vare på Kvitholmen. Vi tenker at jo 

flere som bruker, jo flere vil passe på stedet. 

Bygningsmessig venter fyrmesterboligen. Hadde vi hatt mer 

midler, kunne vi tatt den tilbake til opprinnelig form innvendig. 

Den er fredet, så alt vi gjør må godkjennes av Riksantikvaren. 

Men sjøl der vi ikke har noen pålegg, samarbeider vi gjerne med 

bevaringsmyndigheten. Der er det utrolig mye god hjelp å få.

Løe og hage 

Av andre planer nevner de løeloftet. Et stort rom der kan bli 

overnattingssted for større grupper.

Fyrvokterboligen hadde inngjerdet hage med nyttevekster og 

kvitt stakitt. Det skulle Sissel gjerne ha gjenskapt.

Eternitt fra 60-tallet 

Bolighusa hadde opprinnelig trepanel utvendig. På 60-tallet kom 

eternittplater mye i bruk langs kysten. Sjøl om eternitten i dag 

bannlyses på grunn av helsefare, mener karene at den var bra 

for Kvitholmen.

- Hadde ikke den blitt brukt, hadde vi ikke hatt hus her på 

holmen i dag, sier Knut Magne.

- Er det aktuelt å fjerne eternitten og legge trekledning?

- Foreløpig har vi mer enn nok av vedlikeholdsoppgaver, som 

det er, påpeker kvitholmvennene rett før de begir seg inn i det 

andre tiåret. 

0

Sjøsportdagen 
derpå

– For mye 
Farmen

Norges beste 

reiseskildring

Bli den første av dine venner til å anbefale dette.AnbefalAnbefal

Sosial tilleggsfunksjon for Facebook

 Publiser på Facebook også

Publiser som Bjarne Smørholm ▾ Kommenter

Legg til en kommentar ...
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– For mye Farmen 
– Personfokus og sirkus overtar politikken, mener lokal ekspolitiker. Les mer

Vil diskutere sak 
framfor person 
– Både jeg personlig og Senterpartiet i 

Rauma har et sterkt engasjement for 

det som skjer i kommunen, sier 

Magnhild Vik. Les mer

Utsolgt Ullevaal 
Samtlige billetter til Norges kamp mot 

Sverige mandag kveld er revet vekk. 

Les mer

Ansv. redaktør og adm.dir.

Ole Bjørner Loe Welde

Redaktør digitale medier

Øyvind Brunvoll

TIPS OSS!

SMS/MMS

RB TIPS til 2399 

E-post

tips@rbnett.no

Kundesenter

71 25 00 00 

Besøksadresse

Romsdalsgata 9, 6415 Molde 

KUNDESERVICE

� abonnement@r-b.no

� annonse@r-b.no

� facebook.com/rbnett

� twitter.com/rbnett

	 Abonner på RSS-nyheter

Rbnett er en del av Mediehuset Romsdals Budstikke.

Rbnett arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk.

Datapolicy og personvern
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