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Utvaer
Arne Spångberg (foto Siri Vabö)

Den svartgrå 38-fotaren ”Fjordcruise” 
klättrar kraftfullt på vågkammarna och 
dyker som en val i dalarna och får en me-
ter svinkallt havsvatten över strålkastare, 
ventiler och däck. Hagel och regn piskar 
vindrutorna och torkarna bävar när vi 
oförfärat går utomskärs och får in Nord-
atlanten från norr. GPS- och radarskär-
marna lyser dock tryggt i styrhytten och 
skippern Sigve Lerpold pekar ut färdmå-
let i fjärran; Utvaer fyrstation, Skandina-
viens västligaste fyr och boplats.

Utanför fyröarna finns ingenting, 
ingenting och sedan, tvåhundra nautiska 
mil västerut, skotska Shetland, som förr 
faktiskt var norskt.

Utvaer ligger åtta kilometer väst om 
Ytre Sula i Solund kommun och ytterst 
i Sognefjorden. Positionen är 61 2’18 N/ 
4 30’42 E. Den 20,4 mil långa Sogne-
fjorden är förresten världens näst längsta 
fjord efter Scoresby Sund på Grönland. 
Det kan också sägas att ”Knappen” på 
södra Ytre Sula är ett välkänt sjömärke 
för sjöfarare i området.

Sigve är rutinerad sjöman och 
däcksofficer med stor erfarenhet av 
både kryssnings- och fraktfart på fjärr-
ran hav och hemmavid. När det kränger 
som värst och Fjordcrusie guppar som 
en anka i skummet efter brytningarna, 
plockar han upp mobilen och läser ett 
sms. - Fast visst, småler han. Lite råddigt 
är det allt. Och det beror på att vi har 
storm kvar i vattnet. Vi hade busväder 
förra veckan och sådant sitter i. Han 
pekar ut huvudleden Straumfjorden i 
nordväst och berättar att havet väster ut 
är ett myller av grynnor. - Vi säger att 
vattnet är ”orent”. Ett par hundra har vi 
nog och de lurar på mellan en och tre 
meters djup. Så där får man passa sig. 
Eller som en Utvaer-kännare slog fast i 
norska dagstidningen Aftenposten:
- Både i storm och i stilla väder är far-
vattnen runt Utvaer krävande. Man bör 
använda stor båt eller turbåt. Oavsett 
vilket man väljer väntar en helt unik 
upplevelse.

Utvaer fyrplats, Bergen, Norgeö
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Sigve har fått upp ångan och berättar att 
Fjordcruise då och då är ambulansbåt, 
även om den också kör turister, lokalt 
boende och charter. -Så det händer att 
vi har haverister och sjuka personer om-
bord. Det kan vara väldigt dramatiskt.

När vi helskinnade styr in i den 
skyddade viken på Utvaer upphör reg-
net och solen bryter genom. I väst slår 
tremetersvågor över Steinsöy som på ett 
vykort. Ön är Skandinaviens västligaste 
icke bebyggda punkt.

-Jo, jag tackar jag, säger fotografen 
och reser sig och tinar upp de vita kno-
garna som den senaste timmen klämt 
hårt om bordsskivan i hytten. Jag plockar 
upp papper och pennor som gett sig iväg 
under turen. 

Sigve lägger till vid Utvaers höga 
betongbrygga, stänger av maskin, en 
MTU diesel på sexhundra hästar, och 
önskar oss välkomna. Rakt fram ses ett 
båthus på vars vägg det hänger en skylt 
med ordet ”Paradiset”. Till höger leder 
en grus- och stenförstärkt stig till den 
vinröda trettioen meter höga gjutjärns-
fyren. Ledstången till höger är lika röd 
och nödvändig i hård vind. Till höger 
om fyren ligger f.d. personalbostäderna 
och rakt fram maskinhuset. På fyrtornets 
norrsida hukar den vita bifyren i järn 
från 1952.

Sigve låser upp och vi påbörjar faj-
ten mot de hundratjugotvå trappstegen 
till toppen. Väl uppe får vi veta att man 
i klart väder ser Ulriken i Bergen. Det är 
fjället som omger staden. I söder kan den 
totalt 472 meter höga oljeplattformen 
Troll skådas. Den står åttio kilometer 
nordväst om Bergen. Ett stenkast från 
oss ses ensliga Utvaer skola som byggdes 
1939 och som mest hade ett tjugotal 
elever.

På Utvaer byggdes på medeltiden 
Sankt Clemens kapell med gravplats. 

Clemens I var påve i Rom år 91 till 101, 
men dömdes till döden för att han gått 
över till kristendomen. Han slängdes i 
havet med ett ankare om halsen och blev 
senare sjöfararnas skyddshelgon. Kapel-
let blev cirka sju gånger sex meter och 
försågs år 1641 med en klocka som i dag 
kan beskådas i Heibergske samlingarna i 
folkmuseet i Kaupanger. Verksamheten 
pågick till 1718 då kapellet monterades 
ned.

På 1600-talet drev Bergensen och 
Jacobsen fiskmarknad och lanthandel på 
Utvaer. Jacobsen var Kungens man på 
stället och styrde och ställde, men fick 
bekymmer när skotska pirater dök upp 
och rånade kapellet. Man vet också att 
Utvaer år 1790 hade ”sextio rykande pi-
per”, det vill säga skorstenar. I området 
ska det vid något tillfälle ha bott runt 
tvåhundra personer. De flesta av dem 
fiskare som knäckte extra som lotsar.

Beslut om att bygga Utvaer fyr fat-
tades 1896 sedan Bergens Kustskeppar-

Överdelen av Utvaer fyr
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förening slagit näven i bordet om den 
bristande sjösäkerheten. Farvattnet runt 
Utvaer kokade vid tidpunkten av sill och 
kryllade av fiskebåtar. Flytetygen var 
dock enkla och saknade ofta navigations-
hjälpmedel. Många slogs sönder mot lu-
riga grynnor och gick under i hård sjö. 

Myndigheten anslog 165000 kro-
nor för bygget och anlitade S.H. Lundh 
& Co, som hade sin verkstad i Frogner-
kilen i ”Christiania”. Lanternin inskaf-
fades från anrika Barbier & Co i Paris. 
Monteringen började 1898 och fyren 
premiärtändes 15 september år 1900. 
Då hade en fyrvaktare anställts liksom 
en fyrassistent och en reservassistent. De 
huserade i fyrbostaden som försetts med 
tre lägenheter. Basen fick tre rum, assi-
stenten två och tredjemannen fick klara 
sig med ett rum. 

Fyrassistenten hade tillgång till tjugo-
fem procent av öns areal och anlade en 
odlingslott på öns södra spets som kom 
att kallas Paradiset. Här odlades bland 

annat svarta och röda vinbär. På grund 
av jordens salthalt blev skördarna be-
skedliga.

År 1869 ska det ha funnits över fyra-
hundra sillfiskare i Solund. Det betydde 
att alla arbetsföra män, utom två, var fis-
kare. Sanningen var att många av dem 
också var bönder, åtminstone sommar-
tid. Det låg mycket pengar i sillen och 
fiskarna blev förmögna. Många byggde 
hus för pengarna, så kallade ”skrythus”. 
Det var eleganta skapelser i två etage. 
Fast när fisket försämrades gick flyttlas-
sen norrut och även till Amerika. 

När andra världskriget bröt ut och 
kollaboratören Vidkun Quisling skämde 
ut sig genom att bli Hitlers springpojke, 
drabbades även Utvaer. Det sägs att 
Quisling dock hade klent stöd i Sogn 
och Fjordane. Totalt 396 personer ska ha 
tillhört nazisterna. De flesta av dem var 
norska flickor som förälskat sig i tyska 
unga soldater.

Utsikt inifrånUtvaers lanternin.
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Tysk trupp anlände i februari 1944 och 
tog kontroll över fyrön. De monterade 
två luftvärnskanoner som täckte nästan 
360 grader. Några hus kom dock i vägen. 
De byggde också skyttegravar i väst. Mot 
krigsslutet började ockupanterna förflyt-
ta trupp sjövägen från Norge till centrala 
Europa. Det fanns då cirka 300000 tyska 
soldater i Norge. 

De allierade beslutade förstöra så 
många navigationshjälpmedel som möj-
ligt längs den ”ökända” norska västkus-
ten, inte minst fyrar. Fast den 16 februari 
året därpå satte tyskarna kaffet i vrång-
strupen. Från ingenstans dök plötsligt 
Mosquitos och Beaufighters från Royal 
Airforce upp med vrålande motorer och 
bomber i lastrummet. Kanonerna på Ut-
vaer hade inte en chans när planen flög 
in över ön via den skymda sektorn. På 
några minuter var Utvaer ett brinnande 
inferno. Fyren hade halshuggits och res-
terna av lanternin och balkongen låg på 
backen. Fyrbostaden och uthuset brann. 
Tre tyska soldater omkom. Resten stan-
nade kvar på ön till freden. De levde en-
kelt i den nedbrända fyrbostadens grund 
som de täckt med ett tak.

År 1948 inleddes reparationsarbetet 
på fyren. Huvudfyren fick ny lanternin 
och lins av 3:e ordningen 
och blev av med en våning 
på toppen. Linsen blinkade 
sedan med vitt sken var 
trettionde sekund och nåd-
de 18,6 nautiska mil.

Intill fyren byggdes 
1952 en bifyr med klippljus 
mot norr och det grynnrika 
vattnet vid Nordholmene. 
Räckvidden blev 11,9 nau-
tiska mil. Klippfyren växlar 
ljus och mörker i lika inter-
valler. År 1954 installera-
des radiofyr som sände ut 

pejlingsbara radiovågor för positionsbe-
stämning. Också en ny fyrbostad upp-
fördes, fast på en ny plats. Fyren auto-
matiserades och avbemannades 2004.

År 1985 bodde det bara två familjer 
på Utvaer. I dag bor endast sjömannen 
Jon A året runt på ön. Fast han var inte 
där vid vårt besök. På sommaren kom-
mer semesterfirarna ut till sina hus. Fa-
miljen Thorsens bor sjuttio meter från 
fyren och huserar i Skandinaviens väst-
ligaste bostadshus. Stugan är fyrtioåtta 
kvadrat och sjutton år gammal.

Solund kommun ansvarar för Ut-
vaer fyr och funderar som bäst på hur de 
ska ordna det med underhåll och turism. 
Man har inlett försök med övernatt-
ningar för turister och det lär ha slagit 
väl ut. 

Vi bordar åter Fjordcruise och stävar 
sakta hemåt över Sognesjön i lugn sjö. Vi 
tar sedan bussen till Krakhella brygga 
där rutebåten M/S Fjordprins är klar för 
avgång till Bergen. Och som vanligt, när 
det gäller rutebåtarna, blir det en förnäm 
och bekväm tur med ett par grillade kor-
var och några öl från serveringen.

Utvaer samhälle


