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Vågsøy på Norges västkust

Fyra fyrar på en dag!
Mats Carlsson-Lénart

Vågsøy mellan Atlanten och Jotunheimen är ett bra fyrresmål på 
Vestlandet i Norge. På en sommardag klarar man ledigt fyra av 
traktens mest intressanta ljustorn – eller snarare fyrstugor med själva 
fyrljuset vägg i vägg med köket.

Vågsøy är en av de större öarna längs 
norska västkusten. Den ligger vid änden av 
den norska riksväg 15 som går från Otta i 
Gudbrandsdalen via turistorten Lom och 
över (eller genom) Strynfjället till den be-
kanta fjordorten Stryn. Därifrån är det c:a 
100 km kvar ut till Vågsøy med sin hu-
vudort som heter Måløy och är ett cen-
trum för Norges moderna fiskerinäring.

De fyra fyrarna i Vågsøy är inga mäk-
tiga fyrtorn utan snarare ganska anspråks-
lösa stugor eller hus med fyrlyktor, men 
deras lägen är spännande och varierande.

Ulvesund
En fin bas för att upptäcka trakten är Ul-
vesund Fyr som bl.a. är ett litet fyrpen-
sionat. Bo två nätter där och utnyttja da-
gen däremellan till att uppleva fyra fyrar 
med sinsemellan väldigt olika lägen och 
historier.

Den lilla Ulvesund Fyr ligger inte på själ-
va Vågsøy utan på fastlandssidan av det 
lugna sund som skiljer ön från resten av 
Norge. Från fyren har man fin utsikt över 
alla större och mindre fartyg och båtar 
som passerar genom sundet. Bl.a. Hurti-
gruten som passerar två gånger per dygn, 
en nordgående båt och en sydgående.

Ulvesund fyr tändes 1870 och sköt-
tes i 115 år, ända fram till 1985, av en 
fyrvaktare som bodde på platsen. Det Ulvesund gamla fyr är en riktig fyrplats-

idyll med milt klimat.

Nya fyren på Ulvesund är från 
1980-talet.
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ursprungliga fyrljuset fanns inne i bo-
stadshuset, på nordsidan. I det gamla 
fyrrummet inryms idag en del av fyrplat-
sens lilla café, som öppnades för några 
år sen. Det var år 2003 som trubaduren 
m.m. Sølvi Hopland började bygga upp 
fyren som turistmål med café och bed & 
breakfast. Fyrbyggnaden ägs dock fortfa-
rande av Kystverket.

Hendanes
En åtminstone lägesmässigt total kon-
trast till den lugnt belägna Ulvesund fyr 
erbjuder Hendanes fyrplats på utsidan 
av Vågsøy. Från Ulvesund kör man den 
lilla vägen längs sundet söderut till Dek-
nepollen som är tätorten på fastlandssi-
dan av sundet. Från Deknepollen går en 
högbro över sundet till kommuncentrat 
Måløy med c:a 3500 invånare. Direkt ef-
ter bron väljer man väg 601, den lilla och 
lite ålderdomliga men intressanta vägen 

som slingrar sig längs Vågsøys södra och 
västra stränder ut mot Atlanten. Efter 
några kilometer är Hendanes fyr skyltad 
till vänster och från en liten parkerings-
plats är det ett antal hundra meters pro-
menad på den lilla stensatta stigen längs 
vattnet bort till fyren som har ett drama-
tiskt läge i branterna, 50 meter ovanför 

Hendanes fyr är byggd i den branta fjällsidan ut mot Atlanten och fyrvaktarna med 
familjer behövde starka ben för att klara vardagslivet.

Tyvärr är Hendanes fyrplats som från-
flyttades för nästan 50 år sen inte så väl 
underhållen.
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de klippiga stränderna över vilka Atlan-
tens stora vågor sköljer in.

Hendanes är en relativt ung fyr-
plats, tagen  i drift i november 1914. I 
38 år bodde det fast personal i de små 
fyrbyggnaderna, sedan automatiserades 
och elektrifierades driften i början av 
1960-talet.

I motsats till Ulvesund som utveck-
lats till ett trevligt fyrresmål i lagom ska-
la är Hendanes ännu en övergiven plats. 
Kanske kan någon eller några så små-
ningom blåsa nytt liv i fyrplatsen, sam-
tidigt som miljön och historien bevaras.

Kråkenes
Någon väg som går runt hela Vågsøy finns 
inte utan från Hendanes får man ta den 
slingrande vägen längs vikarna tillbaka till 
Måløy stad och sedan vidare norrut längs 
Vågsøys ”sundsida” till Raudeberg. Häri-
från går en 15 kilometer lång väg, asfal-
terad men delvis krokig och smal, genom 
ett fascinerande landskap ut till Kråkenes 
fyr som ligger på en utsatt klippudde, ute 
på Vågsøys nordvästligaste del. 

När Kråkenes fyr byggdes i början 
av 1900-talet fanns det ingen väg ut till 
denna del av Vågsøy. Inte heller fanns 
det någon lämplig naturlig hamn utan 
landningsförhållandena var dåliga. Man 
var tvungen att använda sig av båtar som 
hissades upp till ett båthus.

Under andra världskriget använde 
tyskarna fyren som radarstation och 
därför utsattes Kråkenes för en allierad 
bombattack som förstörde byggnaden. 
Den återuppbyggdes kring 1950. Fram 
till 1982 bodde det en fyrvaktare på 
Kråkenes men under de sista åren av be-
manningen – fram till 1991 – pendlade 
fyrpersonalen till platsen.

Sedan mitten av 1990-talet hyr Tho-
mas och Bettina Bickhardt Kråkenes fyr. 
Under några år fanns café och konstgal-

leri här men idag är fyrbyggnaden använd 
främst som semesterlägenheter. 

Skongenes
Till Kråkenes kan man idag köra bil näs-
tan ända fram till fyren men till Skonge-
nes fyr på Vågsøys norra udde är det par-
tre kilometers vandring (c:a en timme). 
Man ställer bilen vid Setra och går på en 
stig genom nästan trädlös och lite fjäll-
aktig terräng. Ganska kuperat.

Skongenes fyr ligger således ganska 
ensam i en annars obebyggd och väglös 
del av ön. Liksom Ulvesund tändes fyren 
på Skongenes år 1870. Här ute levde en 
fyrvaktarfamilj som vid sidan av själva 
fyrdriften också hade lite jordbruk, getter, 
kor m.m.. Men 1961 flyttade den sista 
fyrfamiljen från Skongenes som i fortsätt-
ningen bemannades endast periodvis av 

Kråkenes fyr.

Skongenes fyr.
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personal som tillfälligt vistades på plat-
sen. 1985 automatiserades Skongenes.

I fyrhuset kan man övernatta. Det 
är den lokala turist- och vandrarföre-
ningen YNT (Ytre Nordfjord Turlag) 
som driver huset som en slags fjällstuga, 
fast belägen i kustterräng. 

Mot vidare mål
Efter ett par dagars boende på Ulvesund 
och ”fyra fyrar på en dag” kan man ta fär-
jan söderut från Måløy till Oldeide på Bre-
mangerlandet, nästa stora ö i söder. Färje-
färjen är trevlig och tar c:a 40 minuter.

Vacker och växlingsrik natur, bl.a. 
Europas högsta havsklippa ”Hornelen” 
(860 meter hög). C:a fyra timmar tar det 
att gå upp (från Berlaneset). Oavsett om 
man besegrar Hornelen eller inte smakar 
en  rejäl räkmacka med en öl alltid bra 
på bryggan på Knutholmen (i anslutning 
till Kalvågs fiskeläge).

Från Bremanger tar man sedan färjan 
(45 min) över till fastlandet igen, från 
Smörhamn till Kjelkenes. Från färjan 
har man fin utsikt in mot de västnorska 
fjällmassiven och dess mäktiga glaciärer.  
Från Kjelkenes kan man sedan på 45-50 
min köra till kuststaden Florø där den 
mest intressanta utflykten är den med 
båt ut till Kinns gamla medeltida sten-
kyrka under klippor och berg längst ut 
i havsbandet. Och under båtresan pas-
seras Stabbens fyr, som nästan likt en 
kyrka tronar på ett litet skär ute i fjor-
den. Men det är en helt annan historia.

MER INFO
Ulvesund fyr:   www.ulvesundfyr.no
Kråkenes fyr:  www.krakenesfyr.no
Färjeinformation:  www.fjord1.no
Turistinfo Vågsøy: nordfjord.info/vagsoy
Turistinfo Bremanger, Florö mm 
www.fjordkysten.no

Skongenes fyrplats på Måløys nordspets saknar bilväg och det är några kilometers 
vandring genom fjällaktig terräng från närmaste parkeringsplats.


