
PROGRAM 2012

EN KJEDE AV FYR





On the Edge 2012

Flere fyr i Rogaland er siden 2008 i drift som levende kulturarenaer i sine nærmiljø. 
I 2012 kan sju fyr igjen invitere kunstnere inn i sine enkle, små, men så flotte bygninger.
Samarbeidet «En kjede av fyr» er et uformelt samarbeid, men med en sterk entusiasme rundt hvert fyr.
Spesielle anlegg, små ressurser, men med mye energi og avgjørende støtte fra Norsk kulturråd 
og Kystverket gjør denne innsatsen mulig. 

Vi kan derfor nok en gang kople gammel teknologi og sterk arkitektur med kunstnere som går i dialog
med omgivelsene og oss. 

For On the Edge
Eva Watne og Anders Jaarvik

On the Edge 2012

Since 2008, several lighthouses have been functioning as
living arenas for cultural activities. In 2012 seven lighthouses
have invited artists into their simple, small but fine buildings.
The collaboration “A chain of lighthouses” is an informal 
alliance, but has shown strong enthusiasm amongst the 
participants. Unusual buildings and limited resources have
been compensated for by superb energy levels and critical
financial support from the Norwegian Arts Council and the
Norwegian Coastal Administration.

Thus once again, we can connect old technology and powerful
architecture with artists; allowing them to go into productive
dialogues with their new surroundings, and, with us.  

Eva Watne and Anders Jaarvik
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Om On the Edge

Målet vårt er opplevelse, diskusjon og fortsatt liv på fyrene. Vi etablerer møteplasser der kunst, teknologi 
og historie spiller sammen i kulturprogrammet On the Edge.

On the Edge/På kanten er satt sammen av tre deler:

Rød sektor når «En kjede av fyr» presenterer kunstopplevelser av internasjonalt format.

Hvit sektor når kunstnere, musikere, forfattere, dansere og mange flere fra regionens 
mangfoldige kulturliv finner arena og publikum på fyrene.

Grønn sektor når lokale krefter innbyr til gode arrangement med utspring i lokalt kulturliv.

Se oppdatert informasjon på vår blogg og følg oss på Facebook 

Blogg: ontheedgeinfo.blogspot.com/ 
Facebook: facebook.com/pages/On-the-Edge

On the Edge 2012 er støtta av Norsk kulturråd og Kystverket

About On the Edge

Our goal is to create cultural experiences, discussion and life
in the lighthouses. We create a place where art, technology
and history meet and interact with each other to form the 
cultural program On the Edge.

On the Edge is composed of three parts:
Red Sector where "A string of lighthouses" presents arts
experiences of international standing.
White Sector where artists, musicians, writers, dancers and
many more from the region's diverse cultural life find an
arena and public at the lighthouses.
Green Sector where local people create events with roots in
local culture.

Forside: Jio Shimizu «Claisen Flask»

Til venstre: Ved Kvassheim fyr. Foto: Bjørn Hille
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Til venstre: Jio Shimizu «Claisen Flask».

On the Edge 2012: LYS, LYD og LIV.

Kunstprogram på fyrene på Eigerøy, Kvassheim, Obrestad,

Feistein, Tungenes, Kvitsøy og Utsira 

23. juni – 23. september 2012

I de to forrige århundrene hadde fyrene livsviktig betydning for ferdselen langs Rogalandskysten. 

Gjennom LYS og LYD har fyrene kommunisert med verden, og fyrene selv fungerte som små lokale 
samfunn: slik har de formet og reddet LIV. Utstillinger og arrangement som utgjør On the Edge 2012
utforsker lys, lyd og liv i ulike kombinasjoner og sammenhenger.

Fyrene selv er fysiske skjæringspunkt mellom land og hav. De reiser seg på grensen mellom 
to ytterpunkter. 

Fyrene har alltid ligget i forkant når det gjelder teknologiske oppfinnelser innen kommunikasjon
gjennom lyd og lys. 

Kunstprogrammet til On the Edge 2012 tar utgangspunkt i disse tre sentrale elementene. 
Vi presenterer et bredt spekter av kunstverk av anerkjente norske- og internasjonale kunstnere, 
som kretser omkring temaene lys, lyd og liv. 

Elizabeth Croft, kurator, On the Edge 2012

About the Programme 

Art programme in the lighthouses at Eigerøy, Kvassheim,
Obrestad, Feistein, Tungenes, Kvitsøy og Utsira 
23rd June – 23rd September 2012 

Light, Sound, Life

Lighthouses have had a vital importance for Rogaland’s
coastline in the previous two centuries. Through the use of
LIGHT and SOUND signals, they have communicated to the
world beyond the shoreline and the lighthouses themselves
have functioned as small self-contained communities: in this
way can we say that they have shaped and saved LIVES. 
The exhibitions and events that comprise On The Edge 2012
investigate light, sound and live elements in varying 
combinations and contexts. 

Lighthouses stand physically at the intersection between
land and sea, on the border of two extremes. 

The lighthouses have always been ahead of their time in
technological innovation, in relation to communication
through the use of sound and light. 

The art programme for On the Edge 2012 take these three
central elements as its starting point and presents a wide
spectrum of high quality contemporary art by international
artists that circle around these themes.

Elizabeth Croft, Curator, On the Edge 2012
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Eigerøy Fyr: LIV

World Tea Party: Bryan Mulvihill (Canada) 

Bryan Mulvihill har holdt teselskap over hele verden siden 1993. Den kanadiske kunstneren samarbeider
blant annet med lokale kunstnere, musikere og skribenter for å skape unike arrangementer der hoved-
målet er å bringe folk sammen. Alle er invitert til å komme til kunstnerens Tea Manifestation, gjerne 
med egen tekopp. Mulvihill inviterer alle til å fortelle om historien bak koppen. På denne måten bidrar
publikum til kunstnerens samling av «te-portretter» fra hele verden.

Mulvihill holder sitt første norske teselskap på Eigerøy fyr. Kunstneren har med seg helt fersk te fra en
av de kjente teplantasjene i Kina, som han besøkte nylig. Etter å ha vært på Eigerøy reiser han videre
nordover for å holde teselskap på Kvassheim fyr, Obrestad fyr og Kvitsøy fyr. 

Alle er hjertelige velkommen!

Lørdag 23. juni kl 13-15:World Tea Party/ Teselskap av Bryan Mulvihill
Fri entré på åpningsdagen

For oppdatert program til World Tea Party, se informasjon på vår blogg og følg oss på Facebook. Blog:
ontheedgeinfo.blogspot.com / Facebook: facebook.com/pages/On-The-Edge

Bryan Mulvihill tilbereder te i forbindelse med Vancouver Winter Olympics 2010, Center for Contemporary Asian Art, 

17. Januar 2010. Foto: Ian Willie, WTP Archives.  

World Tea Party: 
Bryan Mulvihill (Canada)

Bryan Mulvihill has been invited to contribute to On the Edge
2012 with several manifestations of his World Tea Party.
World Tea Party is a continually evolving fête éternelle 
developing through dialogue among people and cultures
around the world since 1993. Mulvihill works with local 
musicians, horticulturalists, writers and other artists to 
create unique events where tea brings people together.
Everyone is invited to attend his tea manifestation, bringing
with them a teacup of their own. Mulvihill invites you to tell
the story behind your teacup, to add to his ongoing collection
of “tea portraits” from around the world. 

Mulvihill is holding his first Norwegian tea manifestation at
Eigerøy lighthouse. Following a recent trip to China, he will 
be serving some of China’s best fresh tea, from some of the
most highly regarded tea growing estates. Afterwards he will
travel north, to hold tea parties at Kvassheim, Obrestad and
Kvitsøy lighthouses. 

Everybody is welcome!

Saturday June 23rd 1-3 pm: World Tea Party
with Bryan Mulvihill
Free entry on the opening day

For an up-to-date programme of World Tea Party arrange-
ments check our blog or follow us on Facebook. 
Blog: ontheedgeinfo.blogspot.com / 
Facebook: facebook.com/pages/On-The-Edge
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Kvassheim Fyr: LYD, LIV

BUT LISTEN: Serina Erfjord og Magnus Oledal (Norge)

Kunstprosjektet But Listen består av et stort oljefat fylt med mørkt vann. Nå og da bobler en 
luftboble opp fra bunnen av tønnen og bryter vannflaten. Boblen som stiger opp er en gjenkjennelig
metafor. Noe bobler opp fra dypet – fra et ukjent mørkt sted. En tom boble i en tegneserie står for et
ønske om å kommunisere det som er vanskelig å uttrykke med ord. I Erfjord/Oledals arbeid kommer
lyden fra selve boblen – kommunikasjonen blir da bare et ønske om kommunikasjon.

Både Erfjord og Oledal er i sine respektive kunstnerskap opptatt av bevegelse og kinetiske skulpturer.
Det er første gang de samarbeider om et kunstprosjekt. 

Åpning søndag 24. juni kl. 13.00
Fri entré på åpningsdagen

Serina Erfjord og Magnus Oledal But Listen. Foto: Erfjord/Oledal

But Listen: Serina Erfjord and
Magnus Oledal (Norway)

The artwork But Listen comprises a large oil drum filled with
water. Now and then an air bubble rises up from the bottom of
the barrel and breaks the surface of the water. The air bubble
that rises up towards the surface functions as a familiar
metaphor. Something is bubbling up from the deep – an unk-
nown dark place. An empty bubble in a cartoon is a wish to
communicate the unsayable, in Erfjord / Oledals work the
sound comes from the bubble itself, consequently, the com-
munication is only the wish to communicate.

This is the first co-operation between Erfjord and Oledal, who
both work independently as artists, investigating movement
and kinetic sculpture in their respective art practice.

Opning Sunday June 24th at 1 pm 
Free entry on the opening day
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Obrestad Fyr: LYS, LIV

Text Rain: Camille Utterback og Romy Achituv (USA)

Camille Utterback inviterer store og små til å bli en del av kunstverket der publikum blir med på en
«dynamisk prosess med kinestetisk oppdagelse og lek». Utterbacks arbeid utforsker de estetiske og
eksperimentelle mulighetene som oppstår i møtet mellom tekniske systemer og menneskelige gester.
Ofte er det et humoristisk tilsnitt. Kunstneren vil sette fokus på hvor rik menneskekroppen er og at den
fremdeles har relevans i en verden som stadig får flere tekniske hjelpemidler. 

Romy Achituv har en eksperimentell tverrfaglig kunstpraksis. Hans arbeid stiller spørsmål om 
representasjon, språk, tid og hukommelse. Bak hans praksis er en pågående interesse for den 
visuelle representasjon. De siste årene har han utviklet en spesiell interesse for prosjekter som 
utforsker sammenhenger mellom kultur og teknologi.

Text Rain er en interaktiv installasjon, hvor publikum kan leke med bokstaver. Bokstavene regner 
langsom ned på en skjerm og «fester» seg til kroppen til den som står foran. Når du strekker ut en 
arm, kan du fange ord og linjer fra diktet Talk You av poeten Evan Zimroth. Diktet handler om kropp og
kommunikasjon mellom to personer i et skuespill. Text Rain er et tverrfaglig kunstverk, hvor poetens 
og kunstnerens verk til sammen skaper en ny form for opplevelse av ord og ytringer.  

Åpner lørdag 23. juni kl. 16.00
Gratis entré på åpningsdagen

Text Rain (1999) by Camille Utterback and Romy Achituv, interactive installation
Screen detail. Photo courtesy of the artists.  

Text Rain: Camille Utterback
and Romy Achituv (USA)

Camille Utterback is an internationally acclaimed artist
whose interactive installations and reactive sculptures 
engage participants in a dynamic process of kinesthetic 
discovery and play. Utterback’s work explores the aesthetic
and experiential possibilities of linking computational 
systems to human movement and gesture in layered and
often humorous ways. Her work focuses attention on the
continued relevance and richness of the body in our 
increasingly mediated world. 

Romy Achituv is an experimental interdisciplinary artist
whose work engages issues of representation, language, 
time, and memory. Underlying his practice is an ongoing 
interest in the language of visual representation and in 
dynamics of spectatorship and interaction. In recent years 
he has developed a particular interest in projects that explore
the manifestation of digitally inspired paradigms in physical
environments, and in the intriguing light that such cross-
disciplinary mappings shed on the feedback loop between
culture and the technologies it engenders.

Text Rain is an interactive installation that allows participants
to play with letters, that rain down on them slowly and ”stick”
to their bodies. Stretching out an arm it is possible to catch
letters and words. The letters respond to the particpants’
motion and can be caught, lifted and allowed to fall again. The
falling letters are not random, but form lines of a poem about
bodies and language. ‘Reading’ the phrases in the Text Rain
installation becomes a physical as well as a cerebral 
endeavor.

Opning June 23rd at 4 pm
Free entry on the opening day
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Feistein fyr: LYD, LIV

STEIN historier: Vibeke Jensen (Norge)

STEIN historier er et langvarig kunstprosjekt, som blir satt i gang under «LYS, LYD, LIV» 
On the Edge 2012. 

Prosjektet åpner for møter mellom gamle og nye historier om fyret og lokalbefolkningen 
og nettsurfere.

I On the Edge 2012 presenteres et nyutviklet digitalt arkiv med bilder og tekst knyttet til Feistein fyr. 
Det vil være tilgjengelig individuelle kit, med utdrag fra det digitale arkivet. Det individuelle kittet 
kan brukes av de som besøker Selestranda rett overfor fyret. 

Kunstneren tar sikte på å trekke linjene tilbake til tårnets opprinnelse, som ble presentert på 
jubileumsutstillingen i Oslo i 1914. Hun ønsker å formidle en sanselig erfaring av tid, teknologi 
og mening – gjennom overlappende historier, minner og medier.

Følg prosjektet til Vibeke Jensen her: steinhistorier.fastweb.no

Vibeke Jensen er en multimediakunstner med researchbasert kunstpraksis. Hennes stedsspesifikke
installasjoner tar ofte utgangspunkt i informasjonsinnhenting og arkivering. Hun er interessert 
i hvordan disse prosessene utfordrer vårt kollektive minne, identitet og kultur. Vibeke Jensen er 
blant annet gjesteprofessor i Kunst ved Bergen Arkitekthøgskole. 

Åpning lørdag 23. juni kl. 13.00

Stories to tell: Vibeke Jensen
(Norway)

Stories To Tell is a long-term project, started under On the
Edge 2012. The project gathers together histories and stories
related to connected with the lighthouse at Feistein. and its
local community. For On The Edge an archive containing 
images and text connected with related to Feistein
Lighthouse and its local community has resulted in a 
presentation on the Internetinternet and an individindivudal
kit that can be used by visitors to the coastline, opposite 
the lighthouse. Follow the project here: 
steinhistorier.fastweb.no

The artist explores the significance and further elements
added to the archive. The artist aims to draw a line back 
to the origin of the lighthouseligthouse tower, which 
was exhibited at the Jubilee Exhibition in Oslo in 1914, and
intends to communicate a sensual experience of time, 
technology and meaning through overlapping histories,
memories and media.

Vibeke Jensen is a multimedia artist who has a research-
based art practice. Often working with communities,local
groups she is concerned with information acquisition-
aquisition and archiving as processes and methods for 
challenging maintenance of our collective memories, 
identitiesmemory, identity and cultures.

Opening Saturday June 23rd at 1 pm 
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Til venstre: Jio Shimizu «Claisen Flask».

Installation by Jio Shimizu
(Japan)

Jio Shimizu explores the possibilities for sound and light as
means for creating aesthetic expression. He creates works
that are crossovers between art and science, which refer to
the relationship between time and space, by highlighting 
physical phenomene such as sound wave formation. 

Shimizu presents a new installation tailor made for Tungenes
lighthouse, with which he explores principles of space from
the perspectives of waves, frequencies and wave motions.
The work emanates from a simple structure that allows light
to pass through and reflect upon a rotating glass vessel,
which generates alchemistic effects and ”maximum material
ecstasy”.

By passing parallel laser beams through a combination 
of several special lenses, Shimizu creates a generator of
peculiar wave-forms, resonating and radiating wavelengths 
of individual light. Only by directly experiencing the work, 
by being together with it in the space, can one see that it is
composed of extremely fine details generated by these
refracted light and interference fringes. 

A Claisen Flask is a special flask normally used for vacuum
distillation, devised by the German chemist Claisen in 1893.
Shimizu uses the flask, which has a clear scientific purpose,
to create a hybrid (adding an artificial organ), in addition 
to key words, such as emergence of life, circulation, 
physiological action, separation, extraction, disappearance
and production of energy and bacteria.      

Free entry on opening day

Program for opening day: Sunday 24th June 
1 pm: Opening of Jio Shimizuæs installation. 
12. – 4. pm: Activites and experiences in connection with: 

«Imprisoned – an exhibition about being inside»; 
and The Jæren Museum’s new exhibition in the 
Sjøbruksmuseet.  

2 pm: Opening of the exhibition ”The Smell of Cowdung and
the Sound of Birdsong” : Opening of the Sørreime 
collection.
12. – 4. pm: Open cafe

Tungenes fyr: LYS, LYD, LIV

Installasjon av Jio Shimizu (Japan)

Jio Shimizu utforsker lyd og lys som middel for estetiske uttrykk. I skjæringspunktet mellom kunst 
og naturfag skaper han verk som peker på forholdet mellom tid og rom ved å fremheve fysiske 
fenomener som bølger, frekvenser og bevegelser. I uthuset på Tungenes fyr lager Shimizu en helt 
ny installasjon som tilpasses rommet der den skal vises. 

Installasjonen har en enkel struktur som lar lyset passere gjennom og reflektere over en roterende
glassflaske. Den får oss til å tenke på «alkymistiske effekter» og «maksimal ekstase».

Ved å sende parallelle laserstråler gjennom en kombinasjon av flere spesielle linser, skaper Shimizu en
generator av merkelige bølgeformer som gir resonans og stråler ut bølgelengder av individuelt lys. 
Bare ved å oppleve installasjonen direkte, ved å være sammen med den i rommet hvor den er, kan man
se at den består av ekstremt fine detaljer som framkalles når lys splintres gjennom glass.

En «Claisen-flaske» er en spesiell flaske som vanligvis brukes til vakuumdestillasjon. Den ble utviklet av
den tyske kjemikeren Claisen i 1893. Shimizu bruker flasken, ment for et vitenskapelig formål, til å lage
kunstinstallasjoner.

Gratis entré på åpningsdagen (gjelder Shimizus installasjon i uthuset) 

Program for åpningsdagen
Dato: Søndag 24. juni 
kl 13.00: Åpning av Jio Shimizus installasjon i uthuset 
kl 12.00 – 16.00: Aktiviteter og opplevelser til tilknytning til «Fengslet – en utstilling om å sitte inne» 

og Jærmuseets nye utstilling i Sjøbruksmuseet  
kl.14.00: Åpning av utstillingen «Møkkalukt og fuglelåt». Nyåpning av Sørreime-samlingen
kl 12.00 – 16.00: Åpen kafé
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Til venstre: Bjørn Melbye Gulliksen, arbeidsskisse.

LIGHT
Installation by 
Bjørn Melbye Gulliksen (Norway)

Bjørn Melbye Gulliksen works in a wide range of media 
and light is an important part of his art practice. At Kvitsøy 
he presents a site-specific work created specifically for 
On the Edge, using prisms to create a light installation. 
The prisms will bring light from outside in to the exhibition
space and fill it with coloured light. By doing this he points 
to the lighthouse’s use of light, which is the opposite: the 
lighthouse has light inside it, which it sends out over the
landscape.

The artist is presenting a new site-specific installation, 
created for On The Edge, at Kvitsøy lighthouse which is one 
of the first lighthouses to be built in Rogaland. Maritime 
piloting is central to the history of Kvitsøy lighthouse, which
provided pilots who went on board ships to guide them safely
through the surrounding waters. Today, the area’s Vessel
Traffic Service is based close to Kvitsøy lighthouse. As with
Gulliksen’s artworks, Kvitsøy lighthouse stands for both the
old-fashioned and modern forms for communication.

Opening June 23rd at 1 pm 
Free entry on the opening day

Kvitsøy fyr: LYS

Installasjon av Bjørn Melbye Gulliksen (Norge)

Bjørn Melbye Gulliksen jobber i forskjellige medier og lys er en viktig del av hans kunstpraksis. 
På Kvitsøy lager han en stedsspesifikk installasjon ved å ta i bruk prismer til lysinstallasjoner. 
Prismene henter lys utenfra og fyller utstillingslokalet med farget lys. Med dette viser han fyrets
bruk av lys, bare motsatt vei.

Kunstneren lager et nytt stedsspesifikt verk til On The Egde. Verket skal vises på Kvitsøy fyr, som er det
eldste fyret i Rogaland og det eldste fyret i Norge som fortsatt er i drift. Opprinnelig var det et vippefyr.
Loshistorien er sentral for Kvitsøy, som skaffet los til passerende skip og sikret trygg ferdsel gjennom
ukjente farvann. I dag ligger en stor sjøtrafikksentral like ved fyret. I likhet med Gulliksens kunst 
representerer Kvitsøy fyr både gammeldagse- og moderne kommunikasjonsformer.

Åpner 23. juni kl. 13.00
Gratis entré på åpningsdagen
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Til venstre: Bureau Detours

EYE 360: Bureau Detours
(Norway, Denmark)

Bureau Detours is creating a tailor-made project: EYE 360,
which focuses on the lighthouse as it looks out onto the
landscape, through a 360 degree view inside its heart. 
This gives the lighthouse, which has stood in all weather, 
year after year, a voice. The installation allows the lighthouse
to show us its view and experiences.

The lighthouse's view is reinforced by zooming in on four
carefully selected locations on the island that can be seen
from the lighthouse. These four sites will have their own 
custom-built project, based on the site's natural shape and
potential function. A variety of spaces will be thus created 
for social interaction around the island and by focusing on
specific places, a new experience of the landscape will be
offered. We call them chiller-spots.

Bureau Detours is a Nordic creative community that creates
social arenas in the public domain. The group operates on 
different platforms: mixing art, design, architecture and 
urban planning. The core task is to inspire communities to
establish ties with their neighborhoods through temporary 
or permanent structures that enable social interaction, 
activity, and "community building". Bureau Detours' unique
blend of disciplines has been making changes and surprises
since 2006. Recent projects over the last few years have 
created a philosophy that forms the framework for their 
own urban studies and design philosophy on 1:1 scale, 
in the public domain. Bureau Detours is based in Denmark 
but is organized in small groups in different European cities;
Copenhagen, Kolding, Oslo, Bordeaux, Milan and Rotterdam.

Opening June 24th at 2 pm 
Free entry on the opening day

Utsira fyr: LYS, LYD og LIV

ØYE 360: Bureau Detours (Norge, Danmark))

På Utsira skaper Bureau Detours et skreddersydd prosjekt: ØYE 360, som fokuserer på det fyrtårnet ser
ute i landskapet gjennom et 360 graders bilde inne i fyrtårnets hjerte. Med dette får fyrtårnet, som har
stått der gjennom storm og stille, år etter år, en stemme. Installasjonen lar fyrtårnet fortelle oss dets 
syn og opplevelser.

Fyrtårnets syn forsterkes så gjennom å zoome inn på fire nøye utvalgte lokasjoner på øya som kan 
sees fra fyrtårnet. Disse fire stedene vil få hvert sitt skreddersydde bygde prosjekt med utgangspunkt 
i stedets naturlige form og potensielle funksjon. Slik dannes ulike rom for sosial interaksjon rundt om 
på øya, en slik innzooming av et sted gir nye opplevelser av landskapet. Vi kaller dem chiller-spots.

Bureau Detours er et nordisk kreativt fellesskap som skaper sosiale arenaer i det offentlige rom. 
De opererer på ulike plattformer og mixer kunst, design, arkitektur og urban planlegging.
Kjernevirksomheten ligger i å inspirere nærmiljøer til å knytte bånd med sin by og nabolag gjennom
midlertidige eller permanente strukturer som muliggjør sosialt samvær, aktivitet og «community 
building». Bureau Detours' unike blanding av disipliner og retninger, har skapt endringer og over-
raskelser siden 2006. De siste års erfaringer har skapt en egen filosofi som danner rammen for egne 
urbane studier og designmetoder i skala 1:1 i det offentlige rom. Bureau Detours er basert i Danmark
men er organisert i små celler lokalisert i forskjellige europeiske byer: Århus, København og Kolding 
i Danmark samt Oslo, Bordeaux, Milano og Rotterdam. 

Åpner søndag 24. juni kl 14.00 
Gratis entré på åpningsdagen



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1854 Type:
Støpejernstårn, produsert ved Bærums Verk. Funksjon: Kystfyr
Lysblink: 3 lynblink hvert 30. sekund Lysstyrke: 3.905.000 cl (1. orden)
Lysvidde: 18,8 nautiske mil (ca 35 km) Høyde: 32.9 meter, 134 trappe-
trinn + 34 til inngangsdør Driftsstatus: Automatisert og avfolket 1989
Fredet: Riksantikvaren, 1998. Eiere: Kystverket Vest eier og drifter 
fyrtårnet. Eigersund kommune eier og drifter øvrige bygninger som 

inngår i fyrstasjonen. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1854
Construction material: Cast iron tower built by Bærums Ironworks
Function: Coastal lighthouse Signal: 3 flashes per second Brightness:
3, 905, 000 cl (Order 1) Lamp reach: 18.8 nautical miles; Height: 32.9 m,
134 steps to top of tower & 34 to entrance Operating Status: De-
manned and automated in 1989. Protected building: The State
Directorate, 1998 Owner: Coastguard West own and run the lighthouse.
Eigersund County own and run the associated buildings. 

(Photo: Eigersund kommune).
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Eigerøy Lighthouse

The beautiful coastal landscape at Midbrødøya occupies a
special position both locally and regionally. On the outer-
most rocks Eigerøy lighthouse has guided boats safely for
more than 150 years along the rugged coastline.

Getting There
Approximately 40 minute walk 2 km from the carpark. 
Dogs are not allowed on the path due to grazing sheep. 

Activities
Sea fishing from the rocks. NB! Remember a lifejacket!
Viewpoint with binoculars. Exhibition about the lighthouses 
in Rogaland at the harbor. Information about birdlife and
Eigerøy bird station in the lighthouse. More about this:
www.nofdalane.net

The trip to the lighthouse is also a geological trail. 
A booklet with geological information is available. For more
information go to: www.magmageopark.com.

Opening times
The café at the lighthouse offers light refreshments and is run
by voluntary groups and associations. 
Sundays from 3 June to 19 August 12 pm to 17 pm.
The lighthouse has the same hours as the café.
Entry Price: Adult: 20 kr, Child 10 kr

Rental
The keepers cottage is available for rent and sleeps up to 
15 people. Inquiries should be addressed to: 
post@eigersund.kommune.no
www.eigersund.kommune.no

Om Eigerøy fyr
Det spesielle og vakre kyst- og kulturlandskapet på Midbrødøya står i en særstilling både lokalt 
og regionalt. Beskyttet av en lav front av opprevne og bølgeskurte klipper mot sør og vest ligger 
et intimt landskap med små teiger av innmark, myr og lynghei mellom snaue bergknauser. Helt ute 
på de ytterste klippene har Eigerøy fyr ligget i mer enn 150 år og lost båttrafikken trygt forbi en 
værhard kyststrekning. 

Adkomst 
Omlag 40 minutters gange på turvei (1,7 km) og sti (0,7 km) fra parkeringsplass. Alternativt med egen
båt til offentlig kai ved fyrstasjonen. Store deler av turveien går gjennom innmark og vi gjør oppmerksom
på at det ikke er tillatt å ta med hund på turveien i den mest aktive beiteperioden som er fra 
15. mars til 15. oktober. På øvrige deler av øya er det av hensyn til beitedyr innført forskrift om 
helårs båndtvang. 

Aktivitetsforslag 
Kystfiske fra klippene. NB! Husk redningsvest! 
Krigsminner; skytestillinger, bunkere, løpeganger mv. 
Utsiktspunkt med kikkert ved Linken (der turveien går over til tursti) 
Utstilling om fyrene i Rogaland i liten sjøbu ved kaien. 
Utstilling om Eigerøy fuglestasjon i fyrtårnet (jf. åpningstider for tårnet). 
Fuglekikking – anbefales i trekkperiodene høst og vår. Mer om dette: www.nofdalane.net 
Turen ut til fyret er opprettet som en geoparklokalitet. Det er laget eget hefte med geologisk informasjon
om området. Mer om dette: www.magmageopark.com. 

Åpningstider
Fyrkafeen har enkel servering og drives av frivillige lag og foreninger. I 2012 holdes det åpen kafé 
og fyrtårn hver søndag i perioden fra og med 3. juni til og med 19. august fra klokken 12:00-17:00. 
Inngang i fyrtårnet koster kr 10,- for barn og kr 20,- for voksne. For oppdatert informasjon om 
åpningstider og andre arrangement henvises det til: www.eigersund.kommune.no.

Utleie 
Vokterboligen leies ut med 10 faste sengeplasser og 5 feltsenger, bordplass til 20 personer. 
NB! Leies ikke ut på søndager når kafeen holder åpent. 
Forespørsler rettes til: post@eigersund.kommune.no 



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1912 Status:
Automatisert og avfolket 1990 Type: Trefyr Funksjon: Kystfyr 
Bygninger: Fyrbygning, maskinhus, bolig, uthus Eier: Staten
Vernestatus: Ingen Vertskap: Jæren friluftsråd drifter og legger fyret til 
rette for publikum. (Naturlos-tur. Foto: Bjørn Hille)

Technical information about the lighthouse: Built: 1912
Operating Status: De-manned and automated in 1990 Construction
material: wood Function: Coastal lighthouse Buildings: Lighthouse,
Machine house, Cottage, Out-house Owner: Norwegian State Building:
Does not have listed or protected status Running: Jæren Openair
Council maintain the buildings and hold them open to the public
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Kvassheim Lighthouse

Kvassheim lighthouse is in the Jæren coastline conservation
area and is the youngest lighthouse in Jæren. The lighthouse
was de-manned in 1991 but has since been restored and 
opened to the public by Jæren Openair council. There is a 
historical display and an introduction to the landscape’s 
wildlife, flora and cultural heritage.

Getting there:
The lighthouse is located in Hå County. Take the exit off the
R44. It is well signposted and you can see the lighthouse 
from the main road. Approx. 55 km from Stavanger and 
30 km from Egersund.

Activites:
There are pleasant walks along the beach towards south-
west and the area is protected as an internationally 
important bird-habitat. 

Opening hours:
The lighthouse is open year-round on Sundays and public
holidays between 11 am and 5 pm.
20 June – 19 August, everyday (except Saturday), 
from 11 am. to 5 pm.
Cafe selling soft drinks, coffe and traditional cakes. 

Premises Hire
The Machine building and café can be rented for events for
individuals and businesses.

Jæren Outdoor Recreation: Nikkelveien 4, 4313 Sandnes, 
Tel: 51667170, post@jarenfri.no
www.jarenfri.no

Om Kvassheim fyr
Kvassheim fyr ligger i Jærstrendenes landskapsvernområde og er det yngste fyret langs Jæren. 
Fyret ble avfolket i 1991 og har fått en ny funksjon i regi av Jæren friluftsråd. «Friluftsfyret Kvassheim»
har visjonen «Et vindu mot havet». Mange skip har gjennom tiden forlist utenfor kysten på Kvassheim.
Du kan se og høre mer om disse dramatiske historiene på fyret i dag. I informasjonsavdelingen inne 
på fyret vil du også få innføring i landskapet fyret ligger i, slik som dyreliv, planteliv, kulturlandskap 
og kulturminner. 

Adkomst:
Fyret ligger i Hå kommune. Kommer du på fylkesvei 44 kan du kjøre helt fram til fyret. Det er godt 
skiltet og du kan se fyret fra fylkesveien. Avstanden fra Stavanger er ca. 55 km. Avstanden fra 
Egersund er ca. 30 km.

Aktivitetsforslag:
Fra fyret kan du gå langs stranda sørvestover. Her er karakteristisk rullesteinstrand, sandstrender 
og klippeformasjoner. Turen kan du gjøre lang eller kort alt etter eget ønske. Det er et rikt fugleliv 
utenfor fyret. Området er vernet som internasjonalt viktig fuglebiotop. Informasjon om fuglene 
finner du inne på fyret.
Et av de rikeste kulturminnefeltene på Jæren ligger like ved Kvassheim fyr. Når fyret er åpent for

publikum kan du gå inn i informasjonsavdelingen og få kunnskap om kulturminnene.

Åpningstider:
Fyret har åpent for publikum søn- og helligdager fra kl. 11.00 til 17.00.
Hverdager (Unntatt lørdag) 20. juni – 19. august fra kl. 11.00 – 17.00.
På fyrkafeen er det enkel servering. Kaffe, mineralvann, hjemmebakst, lapper.

Utleie:
«Maskinhuset», kafeen, kan leies til arrangement for private og bedrifter.

Følg med på våre internettsider om arrangement og åpningstider.
Flere opplysninger finnes på: www.jarenfri.no og på vår Facebook-side.

Jæren friluftsråd:
Nikkelveien 4, 4313 Sandnes
Tlf: 51667170
post@jarenfri.no



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1873 Type:
Granittfyr Funksjon: Kystfyr Høyde: 16,5m Tilhørende bygninger: 
Fyr, fyrmesterbolig, fyrbetjentbolig, familiebolig, uthus Driftsstatus:
Automatisert og avfolket i 1991 Fredet: Riksantikvaren, 1998
Eier: Hå kommune, 2006. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1873
Construction material: Granite Function: Coastal lighthouse Height:
16.5 m Associated buildings: Lighthouse, Keeper’s Cottage, Service
Building, Families’ Cottage Operating Status: De-manned and 
automated in 1991 Protected building: The State Directorate, 1998
Owner: Hå County, 2006. 

Lucy McLauchlan maler fyret. Samarbeid med Nuart 2011. 

Foto Elizabeth Croft
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Obrestad lighthouse

Obrestad lighthouse is located on the edge of a prominatory.
The lighthouse keeper’s cottage has a view of the sea on
three sides and the mountains of Jæren on the fourth. The
lighthouse at Obrestad has changed little since it was 
de-manned in 1991.

Getting There
Obrestad lighthouse is located between the Hå’s Old Vicarage
and Obrestad harbor. Turn off the R44 near Nærbø, following
signs for Obrestad Havn/Hå Gamle Prestegard. The lighthouse
can also be reached by bike along the North Sea Route, or by
foot along the Royal Road. Distance from Stavanger about 45
km, distance from Eigersund about 40 km.

Activities
There is a museum that exhibits everyday life at the light-
house, the building work, artefacts and pictures showing 
activities during World War II and a mural in the basement,
painted by a German soldier. The first floor contains the 
lighthouse engine and in the attic is the large pressure 
tank for the fog-horn. A programme of contemporary art 
is presented each summer, where artists are invited to show
art projects both inside and outside.

Opening times
1. March - 1 December, every Sunday, 12 pm to 17 pm
19. June – 12. August, Tuesday – Sunday, 12 pm to 17 pm
Admission: Adults: 30 kr, children: free. Joint ticket with Hå
old vicarage: 50 kr., children under 16: free. It is also possible
to buy a joint ticket giving entry to Obrestad lighthouse, 
Hå old vicarage and Jærmuseet on the same day.

Hire of premises
The cafe and cottages are available for private hire. Interiors
are furnished with contemporary art and furniture.
Accommodation can be rented on a daily, weekend and 
weekly basis.
For further information contact Hå old vicarage, tel 51 79 16
60, kultur@ha.kommune.no, 
www.hagamleprestegard.no.

Om Obrestad fyr
Fyret ligger på en odde, hvor den flate moreneryggen går over i løse lufta. Fra stua i fyrmesterboligen 
er det utsikt til havet på tre sider. I tillegg skimtes Høgjæren langt mot øst. Fyret på Obrestad framstår 
i stor grad som da det ble fraflytta i 1991.

Adkomst
Obrestad fyr ligger mellom Hå gamle prestegard og Obrestad hamn med avkjøring frå riksveg 44 
nær Nærbø. Du kan også komme med sykkel langs Nordsjøruta, eller til fots langs Kongevegen. 
Avstand fra Stavanger ca 45 km, avstand fra Eigersund ca 40 km.

Aktivitetsforslag
Selve fyrbygningen i granitt fra 1873 er museum med utstillinger om hverdagslivet på fyret, 
fyrbyggerene, soldatlivet under 2. verdenskrig og veggmaleri i kjelleren. Første etasje inneholder 
maskinrom. På loftet ligger den store trykktanken til tåkeluren. Hver sommer blir kunstnere 
utfordret til å vise kunstprosjekter både inne og ute.

Åpningstider fyrmuseet
1. mars – 1. desember, søndager kl. 12 – 17
19. juni – 12. august, tirsdag – søndag kl. 12 – 17
Voksne kr. 30, barn i følge med voksne – gratis. Fellesbillett med Hå gamle prestegard: kr. 50,- 
barn opp til 16 år i følge med voksne gratis. Det er og mulig å kjøpe fellesbillett til Obrestad fyr, 
Hå gamle prestegard og Jærmuseet sine anlegg samme dag.

Utleie
Sammenlignet med andre fyr er fyrboligene meget utradisjonelt innredet med moderne samtidskunst 
på veggene og designmøbler i stua. Samtidig er det nøkterne fyrinteriøret ivaretatt. Boligene og hybelen
leies ut på døgn/helg og ukesbasis.

For omvisning og utleie ta kontakt med Hå gamle prestegard, tlf 51 79 16 60, kultur@ha.kommune.no,
www.hagamleprestegard.no.



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1859 Type:
Støpejernstårn, produsert ved Bærums Verk Funksjon: Kystfyr
Lysblink: 2 lysblink hvert 20. sekund Lysstyrke: 2.430.000 cl (2. orden)
Lysvidde: 16,8 nautiske mil (ca 31 km) Høyde: 25 meter, 82 trappetrinn
fra veien Driftsstatus: Automatisert og avfolket 1989 Fredet:
Riksantikvaren, 1998. Eiere: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. 
Klepp kommune leier øvrige bygninger

Technical information about the lighthouse: Built: 1859
Construction material: Cast-iron tower built by Bærums Ironworks
Function: Coastal lighthouse Signal: 2 flashes evey 20 seconds
Brightness: 2, 430, 000 cl (Order 2) Lamp reach: 16.8 nautical miles;
Height: 25 m, 82 steps to top of tower Operating Status: De-manned
and automated in 1989. Protected building: The State Directorate,
1998 Owner: Coastguard West own and run the lighthouse. Klepp
County own rent the associated buildings. 
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Feistein Lighthouse

Feistein lighthouse is about 2 km west of Sele beach standing
on the only island in Klepp County and clearly visible from the
beaches along the coastline. The island is 36 acres and is
characterized by a harsh nature, with cliffs to the west and
the small green strips of vegetation between the rocks.

Getting There
The island is accessed by boat trip from Sele harbor. 
The journey takes about 10 minutes, depending on wind 
and wave conditions. The island has two ports, in the east 
and north.

Activities
Sea-fishing from the rocks. NB! Remember a lifejacket!
Exhibition about the lighthouses in Rogaland.
Bird Watching - recommended in a autumn and spring.
Walks along the beaches. Parking at Sele harbor and 
Bore beach.

Openings
All trips to Feistein must be pre-booked. Contact Klepp, 
tel 5142 98 00, or Feistein’s Guide tel. 95 00 94 74.
www.Klepp.kommune.no.

Rental
The lighthouse is available for accommodation / rent from
15th May to 15th september. In the house there are 15 beds,
mostly twin rooms. The house can be rented for meetings
during the day.The boathouse can also be rented.
Accommodation: kr. 250, kr. 100 for children between 
4-16 years. Boat trip / return Sele harbor kr. 250 per person, 
half price for children between 4-16 years.

Om Feistein fyr
Feistein fyr ligger omlag 2 km vest for Sele strand. Som den eneste øya i Klepp kommune er den 
godt synlig fra strendene langs Nordsjøen. Holmen på 36 dekar er preget av en værhard natur, 
med glattskurte klipper mot vest og små grønne teiger med strandnellik innimellom steinene. 

Adkomst 
Båtturen fra Sele havn tar ca 10 minutter, avhengig av vind-og bølgeforhold. Øya har to kaier, 
i øst og nord. 

Aktivitetsforslag 
Kystfiske fra klippene. NB! Husk redningsvest! 
Utstilling om fyrene i Rogaland. 
Fuglekikking – anbefales i trekkperiodene høst og vår. 
«Feistein mitt hjem» – film om Irene Stensø som vokste opp på Feistein. Laget av Helge Hundeide. 
Turer langs Jærstrendene. Parkeringsplass i Sele hamn og ved Borestranda. 

Åpningstider 
Alle turer til Feistein må forhåndsbestilles. Ta kontakt med Klepp kommune, tlf 51 42 98 00, 
eller direkte med Verten på Feistein fyr tlf. 95 00 94 74. www.Klepp.kommune.no. 

Utleie 
Fyret er tilgjengelig for overnatting/utleie 15. mai -15. september. 
I huset er det 15 senger, for det meste tomannsrom. Huset kan også leies for møter på dagtid. 
I naustet kan det dekkes til ca 40 stk, egne priser for leie av naustet. 
Overnatting: kr. 250, kr. 100 for barn mellom 4-16 år. 
Båt tur/retur Sele havn kr. 250 per person, halv pris for barn mellom 4-16 år. 



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1828, ombygd i
1862/1898 Type: Trefyr Funksjon: Innseilingsfyr Lysstyrke: 13 400 cd
Lys vidde: 13,8 nautiske mil Tåkelur av typen nautofon: Et støt hvert 30
sekund Høyde: 17,5 m Driftsstatus: Nedlagt i 1984, og erstattet med
en lykt på skjæret «Bragen» utenfor neset. Fredet: Riksantikvaren,
1998 Eiere: Randaberg kommune eier fyrtårnet. I 2008 fikk fyret 
i oppgave å være et av Kystverkets museer, og ble da en avdeling 

under Jærmuseet. 

Technical information about the lighthouse: Built: 1828, 
extended in 1862/1898 Construction material:Wood Function:
Approach lighthouse Brightness: 13 400 cd (candela per square metre)
Lamp reach: 13.8 nautical miles; Fog horn of the type diaphone:
Sounded every 30 seconds Height: 17.5 m Operating Status: Closed in
1984, and replaced with a lamp on the "Brage" rocks off the headland.

Protected building: The State Directorate, 1998 Owner: Randaberg
County. In 2008 the lighthouse became a part of the Coastguard

Museum and thereby became a department of Jæren’s Museum.
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Tungenes Lighthouse

Tungenes lighthouse is located on the northern tip of Jæren.
Easily accessible - much visited! Many people take a Sunday
trip out here to enjoy the scenery, weather and waffles. But
Tungenes lighthouse is also filled with culture. Here is the 
old lighthouse keeper's residence as it looked when the last
keeper and his family lived here in the 1930s. The lighthouse
was established in 1828 to direct herring fishing boats safely
in to the city of Stavanger. After some time, Tungenes 
lighthouse became an important landmark for all shipping
traffic in the area. The lighthouse was upgraded several
times, from a primitive lighthouse with candles and oil lamps
to one with an electric lamp and a Fresnel lens of fourth
order. The facility consists today of the lighthouse building,
out-house and two houses for the lighthouse keeper and 
lighthouse officers.

Today, the lighthouse is a popular venue for both the public
and artists. The intimate venue offers completely unique 
cultural experiences.

Getting there
The lighthouse is located 13 km north of Stavanger. Follow
the E39 towards Randaberg then turn off at the junction to
Randaberg. Follow the signs to Tungenes lighthouse.

Opening times
February – November: Cafe every Sunday from 12 pm to 4 pm
17th June to 19th August: The whole facility is open including
cafe, the lighthouse and the Maritime Collection, every day,
from 12 pm to 4 pm
The cafe serves homemade traditional cakes and waffles and
is run by local volunteers. In the summer The Jæren Museum
runs the cafe. 
Entry to the lighthouse and Maritime Collection: Adults: 50 kr,
Children: Free

Hire of premises
The cafe can be rented out for parties, meetings and other
arrangements. For more information visit: 
http://www.randaberg.kommune.no/Organisasjonen/Kultur/
Tungenes-fyr/ or call the County’s Service Department on 
51 41 41 00 for further information.

Om Tungenes fyr
Tungenes fyr ligger på Jærens nordspiss. Lett tilgjengelig – mye besøkt! Mange tar søndagsturen 
ut hit for å nyte natur, vær og vafler. Men Tungenes fyr er også fylt med kultur. Her finner vi den 
gamle fyrmesterboligen slik den så ut da den siste fyrmesteren og hans familie bodde her på 
1930-tallet. Tungenes fyr ble etablert i 1828 for å lede båttrafikken under sildefisket sikkert til byen.
Etter hvert har fyret utvidet sin betydning til å bli et viktig seilingsmerke for all skipstrafikk i området. 
I takt med tiden ble fyret oppgradert flere ganger, fra å være et primitivt fyr med talglys og tranlamper 
til et elektrisk fyr drevet med linse av 4. orden. Anlegget består i dag av fyrbygningen, uthusbygningen 
og to bolighus for fyrvokteren og fyrbetjentene.
Tungenes fyr er en populær arena for både publikum og artister. Det intime lokalet byr på helt 

særegne kultur- opplevelser. 

Adkomst
Tungenes fyr ligger bare 13 km nord for Stavanger. Følg E 39 mot Randaberg og ta av i veikryss i retning
mot Randaberg. Følg skilting videre til Tungenes fyr.

Åpningstider
Februar – november: Åpen kafé hver søndag kl. 12.00 – 16.00. 17. juni – 19. august: 
Hver dag kl. 12.00 – 16.00. Hele anlegget, kafeen, fyret og Sjøbrukssamlingen.
I kafeen serveres hjemmelagde kaker og vafler gjennom et samarbeid kommunen har med lokale 

frivillige lag og foreninger. Om sommeren står Jærmuseet for kafédriften. 
Inngangspris: Voksne kr. 50, barn gratis.

Utleie
Kafeen kan leies ut til selskaper, møter og andre arrangementer: For mer informasjon: 
http://www.randaberg.kommune.no/Organisasjonen/Kultur/Tungenes-fyr/ 
Telefon servicetorget 51 41 41 00 for nærmere opplysninger.

Fra Nautofon 2011. Foto: Ove Tennfjord, Randaberg kommune



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: 1700 Type:
Sekskantet teglsteinsfyr Funksjon: Kystfyr Lysblink: 4 lynblink hvert
40. sekund, hvitt Lysstyrke: 909 000 cd (2.orden) Lysets høyde: 45 m
over høyvann Lysvidde: 18,5 nautiske mil Høyde: 27 m opp til linsen, 
100 trappetrinn. Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner
Driftsstatus: i 1938 ble fyret elektrifisert og i 1969 automatisert 
Eiere: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. Kvitsøy kommune har
omvisningsavtale med Kystverket.

Technical information about the lighthouse: Built: 1700
Construction: hexagonal stone building-brick Function: Coastal 
lighthouse Lamp: 4 flashes every 40 seconds, white light Lamp
strength: 909 000 cd Lamp Height: 45 m above sea level Lamps 
reach: 18.5 nautical miles Tower height: 27m, 100 steps Building 
protection: Protected heritage building Operating Status: Electricity
installed in 1938; de-manned and automated in 1969 Owner:
Coastguard West own and maintain lighthouse. Kvitsøy County 

provide public tours.
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Kvitsøy Lighthouse

Kvitsøy lighthouse has a history dating back to 1700, when a
simple moveable tower was set up. In 1829 a 18 meter high
hexagonal lighthouse was erected, with coal burners on top.
In 1859 the tower was raised by a further 7 meters and 
equipped with oil fired flame and a lens system. The top of
the lighthouse is now 45 meters above sea level. In 1938 
electricity was inatalled and it was automated in 1969.
Kvitsøy lighthouse is one of the oldest lighthouses in Norway,
and is the oldest Norwegian lighthouse still in operation.

Today, Kvitsøy maritime traffic center, monitors traffic from
Bømlafjorden in the north to Jæren in the south. 

Getting there:
Kvitsøy is an island located in Boknafjord between
Stavanger/Randaberg and Karmøy. Feries go every day from
Randaberg (30 min) and Karmøy (40 min). From the ferry dock
there is a 15 minute walk to the lighthouse, which is easily
visible from anywhere on the island. 

For more information about the lighthouse and the island see
the council website: www.kvitsoy.kommune.no

Opening hours:
17 June to 26 August, every Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. 
1st July to 31st July, every Saturday and Sunday from 
1 pm to 3 pm.
During opening hours Kvitsøy's famous guide 
enthusiatically tells visitors about the lighthouse and 
its history. Entrance fee: Adults: 25 kr, Child: 15 kr

Om Kvitsøy fyr
Kvitsøy fyr har en historie tilbake til år 1700. Da satte Henrich Peteresen opp et vippefyr i Ydstebøhavn.
En modell av det opprinnelige vippefyret finner du ved siden av fyret, som er Kvitsøys tusenårssted. 
I 1829 ble vippefyret erstattet med et 18 m høyt sekskantet fyrtårn med kullbluss på toppen. I 1859 ble
tårnet forhøyet med ytterligere 7 m og utstyrt med oljefyrt fyrbluss samt et linsesystem. Toppen av fyret
er nå 45 m over havflaten. I 1938 ble fyret elektrifisert, og i 1969 automatisert. Kvitsøy fyr er ett av de
eldste fyrene i Norge, og er det eldste norske fyrtårnet som fortsatt er i drift.

Ved siden av Kvitsøy fyr ligger Trafikksentralen, som har trafikkovervåking fra Bømlafjorden i nord til
Jærens rev i sør. I tillegg er det losformidling.

Adkomst:
Kvitsøy er en øy og ligger i Boknafjorden mellom Stavanger/Randaberg og Karmøy. Daglig går det ferje 
fra Randaberg (30 min) og Karmøy (40 min). Fra ferjekaien er det en 15 minutters spasertur til fyret, 
som er lett synlig hvor du enn befinner deg på øya. Siste del av veien opp til fyret går via en tursti.

For mer informasjon om fyret og øya se kommunens nettside: www.kvitsoy.kommune.no  

Åpningstider:
Fyret holder åpent i sommersesongen fra 17.juni til 26.august, hver søndag fra kl. 13.00-15.00, og i juli
måned både lørdag og søndag. I åpningstiden treffer en Kvitsøy’s egen guide som forteller ivrig om fyret
og dets historie. Pris kr. 25,- for voksne og kr. 15,- for barn.
Fyrhusloftet ligger i den gamle fyrvokterboligen nede i Ydstebøhavn. I første etasje ligger biblioteket,
mens det på loftet er innredet i gammel stil med stue og koselige rom. Lokalet blir brukt som kafé, møte-
lokale og utstillingslokale. 

Kvitsøy er Norges minste kommune i areal og innbyr til tur. På kommunens nettside finner du brosjyren
«Tur med kultur» som guider deg gjennom øyas severdigheter.



Teknisk informasjon om fyrtårnet: Opprettet: Opprettet: 1844
Type: 2 lave runde steintårn i hugget gråstein med innvendig foring 
av teglstein. Lyskarakter: Sabink LED 350/3 små lys koblet i serie.
Gammel lyskarakter er 3 blink i hurtig rekkefølge hvert minutt.

Funksjon: Kystfyr. Lysstyrke på gammel lyskarakter: 986 200 cd 
(1 orden). Lysets høyde: 78,5 meter over høyvann. Lysvidde: 23 naut-
iske mil. Vernestatus: Fredet etter lov om kulturminner. Driftsstatus:
Automatisert og avbemannet i 2003. Høyde på tårnene: 13.3 meter.
Eier: Kystverket Vest eier og drifter fyrtårnet. Utsira kommune har 
leieavtale med Kystverket for fyrstasjonen.

Technical information about the lighthouse: Built: 1844
Construction material: Stone towers in carved granite with interior
brick lining Lamp: Sabink LED 350/3 small lamps joined together.
Original lamp signal was three rapid flashes every minute. Function:
Coastal lighthouse Strength of the original lamp: 986 200 cd Height of
lamp 78.5 above sea level Lamp reach: 23 nautical miles Height of
towers: 13.3 m Protected building: National Heritage Building
Operating Status: De-manned and automated in 2003 Owner:
Coastguard West own and run the lighthouse. Utsira County has a 

rental agreement with the Coastguard for the lighthouse station. 
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Utsira Lighthouse

On the 15th of August 1844 the towers at Utsira Lighthouse
were lit for the first time. The two towers are the only 
remaining pair of lighthouse towers in Norway. The lighthouse
has made continuous weather observations for the
Meteorological Institute since 1873, and Utsira lighthouse 
is the oldest meteorological station in continuous operation.

Getting There
A ferry service runs between Haugesund and Utsira every day.
Timetable information from www.rutebaatenutsira.no

Opening Times
There are daily guided tours from 20th June to 12th August
2012, between 12 pm and 3 pm.
Prices: 50 kr per adult and 25 kr per child/student/
pensioner.

Activities and Exhibitions
There are permanent historical exhibits in the lighthouse and
temporary contemporary art installations. The old road to the
lighthouse is a pleasant walk with good views and is now part
of the North Sea Route. The lighthouse Assistant’s cottage is
now available to artists for rental for short residencies. 

For further information on Utsira Lighthouse please contact
Utsira municipality by phone 52 75 01 00 or www.utsira.no.

Om Utsira fyrstasjon
15. august 1844 ble tvillingtårnene ved Utsira Fyrstasjon tent. De to tårnene er Norges eneste 
gjenværende tvillingtårn innenfor samme fyrområde. På fyrstasjonen har det vært gjort sammen-
hengende værobservasjoner for Meteorologisk institutt siden 1873, og Utsira fyr er Norges eldste 
meteorologiske stasjon i sammenhengende drift.

Adkomst
Rutebåt fra Haugesund til Utsira hver dag. Informasjon om rutetider på www.rutebaatenutsira.no

Guiding og åpningstider
Det er daglig omvisning i perioden 20. Juni t.o.m 12. August 2012 kl 1200 – 1500
Priser: Kr 50 pr voksen og kr 25 for barn, skoleelever og pensjonister.
Fyrstova er åpen fra 1. April til 1. Oktober. Ubetjent. 

Aktiviteter og utstillinger
Faste utstillinger på fyrstasjonen: Fyrstova, fyrhage, måkefangerutstilling, kystmeldestasjon, 
fyrbyggerutstilling og kunstinstallasjoner.
I fyrstova vil du finne innredning fra 1960 med fasiliteter for kaffekoking, bilde- og tegneutstilling 

av elever fra Utsira skole og bokøyarkiv til lån og kjøp av bøker. 
Det er utarbeidet en egen brosjyre for Utsira Fyrstasjon. 

Vegen opp til fyret
På samme tid som etablering av fyret ble fyrvegen opp til anlegget opprettet. Fyrvegen er ca 1 kilometer
lang. Turen tar deg gjennom et verneverdig kulturlandskap med god utsikt til havet. Den gamle fyrvegen
har ikke vært i bruk som tilkomstveg til Utsira fyr etter 1945 og er en del av Nordsjøløypa. Utsira er en
internasjonalt kjent fuglelokalitet med 318 ulike observerte arter og på vegen opp passerer du
Merkeskogen hvor Utsira Fuglestasjon driver nettfangst av fugl. 

Overnatting og utleie
I assistentboligen er det en kunstnerleilighet som leies ut til kunstnere. For nærmere opplysninger om
Utsira Fyrstasjon tar du kontakt med Utsira kommune på telefon 52 75 01 00 eller www.utsira.no.
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ARRANGEMENTS- 
OG UTSTILLINGSPROGRAM 2012

For oppdatert program se vår blog (ontheedgeinfo.blogspot.com) 

eller følg oss på Facebook (facebook.com/pages/On-The-Edge).

Mandag 7. mai, Utsira fyr

Tre små hytter 
Installasjonen «Tre små hytter» av kunstneren Solveig Egeland åpnes for sesongen.
Den rosa nyperosa med den store senga kan leies for overnatting. Utleie: kr 300 pr natt.

Torsdag 10. mai, kl. 20.00, Tungenes fyr 

Maijazz på Tungenes fyr
Åsne Valland Nordli & Benedicte Maurseth Blå folketoner på fyret
Billett: www.maijazz.no

Fredag 11. mai, kl. 20.00, Tungenes fyr

Karl Ove Knausgård og Thomas Wågström: 
Boklansering Alt som er i himmelen
Som årets første utgivelse presenterer Pelikanen forlag et samarbeid mellom Karl Ove Knausgård 
og den anerkjente svenske kunstfotografen Thomas Wågström. Gitarist Alf Terje Hana og hans 
Athana-elektronikkkompanjong Torgeir Nes er lydmalere denne kvelden på Tungenes fyr,
som ellers byr på samtale og opplesning.
Billett: www.maijazz.no

Fredag 11. mai, kl. 20.00, Obrestad fyr 

Maijazz på Obrestad fyr
Åsne Valland Nordli & Benedicte Maurseth Blå folketoner på fyret
Billett: www.maijazz.no

Fredag 11. mai, kl. 20.00, Tungenes fyr: Karl Ove Knausgård leser 
fra essayet sitt i Thomas Wågströms fotobok Alt som er i himmelen.
Athana akompangerer tekst og bilder. (Foto: Asbjørn Jensen)

Foto til venstre: Fra fotoboken Alt som er i himmelen.



38

Lørdag 12. mai, kl. 12.30-14.30, Kvitsøy fyr 

Lørdagskafé i fyrhusloftet
Kirkeringen har lørdagskafé i fyrhusloftet.

Juni, juli, august, Kvitsøy fyr

Sommer på Kvitsøy 
Sommerstid er det åpne kafeer, kiosker, butikker, galleri og fyr. Se kommunens nettside for de ulike åpningstider.
Gjestebrygge, turstier og friområder (Grøningen og Sandrenna) er åpent hele året! 

Lørdag 9. juni, Kvitsøy fyr  

Kunstutstilling i fyret 
Lokale kunstnere på Kvitsøy stiller ut i fyret. Dette blir en spennende utstilling med de ulike kunstnere, både i
uttrykk og form. Arr. Kvitsøy kunstlag.

Søndag 17. juni, Eigerøy fyr 

Friluftsgudstjeneste 
Eigerøy Menighet 

Søndag 17. juni, kl. 13.00, Tungenes fyr

Fengslet. En utstilling om å sitte inne.
Utstillingen vises i en container, på størrelse med en fengselscelle, og er laget med utgangspunkt i spørsmålet:
«Hvordan er det å sitte i fengsel?» Det var dette forfatter Bjørn Arild Ersland ville ha svar på da han gjennom et
helt år fulgte en innsatt i Stavanger fengsel. Forfatteren begynte å skrive bok om den innsatte, men gradvis 
overtok hovedpersonen selv skrivingen av boka. Boka ble nominert til Brageprisen og til Kulturdepartementets
sakprosapris for ungdom. Utstillingen presenterer historien til «Jon» som satt inne for en narkotikaforbrytelse, 
og hele dagboken hans kan leses på containerveggene. Asbjørn Jensens fotografier fra Stavanger fengsel setter
stemningen og viser oss et direkte innblikk i livet bak murene «Fengslet» viser oss en annen virkelighet; en inne-
lukket verden, i sterk kontrast til fyret og det åpne landskapet. Gjennom en utstilling som dette ønsker vi å gjøre
Tungenes fyr til en arena for refleksjon og diskusjon om det å være på kanten av samfunnet. 
Utstillingen er produsert av Kulturbyrået Mesén, på oppdrag fra Randaberg kommune. Den er finansiert med

midler fra Fritt ord, Norsk kulturråd og Rogaland fylkeskommune. Utstillingsperiode 17. juni – 17. september.

Søndag 17. juni, kl. 13.00, Tungenes fyr: Fengslet, en utstilling 
om å sitte inne. tekst av Bjørn Arild Ersland. Fotografier av 
Asbjørn Jensen.
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Søndag 17. juni, kl. 12.00, Tungevågen, Tungenes fyr

Nyåpning Sjøbrukssamlingen
Jærmuseet fornyer sjøbruksutstillinga i Tungevågen. Nye tema er moderne havbruk og fiske. 

Lørdag 23. juni, Utsira fyr 

Åpning av kunstutstilling med Sigrid Thorbjørnsen
Sigrid Thorbjørnsen er en internasjonal fotograf som stiller ut i fyrgalleriet i sommer.

Lørdag 23. juni, Feistein fyr

St.Hans feiring på Feistein
(eller Sele havn hvis været blir for dårlig).

Lørdag 23. juni og søndag 24. juni 

Åpning av kunstprosjektet On The Edge 2012
Utsira, søndag 24. juni kl. 14.00, Bureau Detours (dk, no, is, sv), installasjon 
Kvitsøy, lørdag 23. juni kl. 13.00, Bjørn Gulliksen (no), installasjon   
Tungenes, søndag 24. juni kl. 13.00, Jio Shimizu (jpn), installasjon 
Feistein, lørdag 23. juni kl. 13.00, Vibeke Jensen (us/no), STEIN historier / Stories to tell, installasjon 
Obrestad, lørdag 23. juni kl. 16.00, Camille Utterback (us), Text Rain, installasjon 
Kvassheim, søndag 24. juni kl. 13.00, Serina Erfjord og Magnus Oledal (no), But Listen, installasjon 
Eigerøy, lørdag 23. juni kl. 13.00, Brian Mulvihill (Can), World Tea Party, sosial «event»

Tungenes fyr. Foto Ove Tennfjord, Randaberg kommune
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Søndag 24. juni, kl. 14.00, Tungenes fyr

«Møkkalukt og fuglelåt» - Nyåpning av Sørreime-samlingen
Kunstneren Oskar Sørreime (1919-2007) var bosatt i Randaberg siden 1959. I 1989 donerte han og kona Idun 
sin samling av malerier til Randaberg kommune. Bildene har siden den tid vært permanent utstilt på Tungenes
fyr. Kommunen og Jærmuseet har nå engasjert kurator Karin Sunderø å komme med et nytt blikk på samlingen 
og sette den sammen på en ny måte, med nye elementer som ikke har vært vist før. Den røde tråden i utstillingen
er Sørreimes sterke tilknytning til Jæren. Han var som kunstner opptatt av hvordan fargevalører, kontraster, 
retning og temperament i strøkene forholder seg til motivet og til den avgrensede flaten i maleriet. En skjell-
settende erfaring han gjorde i Spania gav ham en dypfølt forståelse av hvordan lyset påvirker opplevelsen av 
et landskap. Vel hjemme brukte han denne erfaringen i Jær-maleriene, som han kunne abstrahere nesten inntil
det nonfigurative.

Søndag 19. august, kl. 18.00, Tungenes fyr 

Jubileumskonsert med Vamp 
Tungenes fyr er 150 år i år, og i den anledning arrangeres det friluftskonsert med Vamp. Med himmelen som 
bakteppe holder Vamp konsert ved havgapet. Kanskje får vi høre noen nye låter fra albumet som kommer 
i oktober? Hele familien ønskes velkommen til en enestående opplevelse ved Tungenes fyr, Randaberg.
Inngangspris kr 350. Billettsalg: Servicetorget, Randaberg kommune/ www.billettportalen.no. 
Barn under 10 år går gratis. Husk at de likevel må ha egen billett.
Følg oss på Facebook: Tungenes fyr, Jærmuseet og Randaberg kommune.

September - dasember

Torsdag på Tungenes 
Tungenes fyr er populært både blant publikum og artister. Det intime lokalet byr på helt særegne kulturopple-
velser. Serien med torsdagsarrangementer har blitt et populært tilbud som vi viderefører med nye møter med
artister, forfattere og andre kunstnere og utøvere.  

Torsdag 6. september, kl. 20.00, Tungenes fyr

Kulturskolen spiller opp – fra bluegrass til rock  
Kulturskolens lærere byr på et variert musikalsk og kunstnerisk program, sammen med inviterte musikere 
utenfra. Medvirkende er blant andre Ole Henrik Thuv Nilsen (elgitar), Merethe Camilla By (fiolin),
Hanne Tobiassen (keramikk). 
Inngangspris kr 100. Billettsalg: Servicetorget, Randaberg kommune/ www.billettportalen.no. 
Åpen kafé fra kl. 19.30.

Jubileumskonsert med Vamp på Tungenes fyr 19. august. 
Foto: Haakon Nordvik
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7. – 9. september, Utsira fyr 

A Day At The Lighthouse
En mini – musikkfestival med audiovisuelle virkemidler på fyrstasjonsområdet.

Søndag 9. september, Obrestad fyr 

Frå naust til bunkes
Kunst og litteratur i natur frå Håvågen – via Hå gamle prestegard til Obrestad fyr.
En høstdag i september på kanten av Jæren med uventa opplevelser, stemninger og møter. 
Vi går, leter og møter kunst og natur, ord og toner ved steingarder, utenfor sjøbua, på løe og ved fyret.

Torsdag 19. – 23. september, Tungenes fyr 

Kapittel 12
Arrangement i forbindelse med Kapittel, Stavanger internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet.
Informasjon om program og tidspunkt blir annonsert senere. Følg med på http://www.kapittel.com

Fredag 28. september, Kvassheim fyr   

Forfatterkveld: Gunnar Staalelsen

Lørdag 29. september, Obrestad fyr 

Poesidryss
Smakebiter fra Rogalands rike musikk- og lyrikktradisjon på dialekt.
Se www.hagamleprestegard.no for mer informasjon 

Lørdag 29. september, Kvitsøy fyr 
Kunstutstilling i fyrhusloftet (Ryfylke kunstlag) 
Randi Wardenær Engelsvoll fra Kvitsøy og Bjørg Omundsen fra Stavanger er høstens vandrere i Ryfylke.
Omundsen har kunstutstilling på Kvitsøy i september. Se egne oppslag for mer informasjon. 
Arr. Ryfylke kunstlag/Kvitsøy kunstlag/Kirkeringen

Forfatterkveld med Gunnar Staalesen på Kvassheim fyr 
28. september. Foto: Helge Skodvin
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Søndag 30. september kl. 12-17, Eigerøy fyr  

Åpen kafé   

Torsdag 4. oktober, kl. 20.00, Tungenes fyr

Dobbelkonsert – Elin Furubotn med Arne Nøst og Svein Tang Wa 
Elin Furubotn har gitt ut ut sitt femte album «Heilt ny vei» som har fått strålende anmeldelser. Det er hennes 
første utgivelse utenlands, og norske tekster på dialekt til tross, hun tas imot med åpne armer, slik denne 
anmeldelsen fra tysk radio i Bremen antyder: «And so, with her her fifth album, Elin Furubotn is finally taking 
her music to an international audience. She can be sure of a friendly welcome». «Multikunstneren» Arne Nøst, 
som er vår teatersjef ved Rogaland Teater, viser seg også å være svært dyktig musiker. Hans hovedinstrument 
er saxofon, men han trakterer også fløyte, harmonica og synger. Svein Tang Wa er visesanger, billedkunstner 
og poet. Hans første album «Toffa» kom ut i 1980. Tang-Wa ble tildelt Stavanger Aftenblads kulturpris i 2009.
Inngangspris kr 250, Billettsalg: Servicetorget, Randaberg kommune/ www.billettportalen.no.

Lørdag 20. oktober, kl. 12.30-14.30, Kvitsøy fyr 

Lørdagskafé i fyrhusloftet
Kirkeringen har lørdagskafé i fyrhusloftet.

Lørdag 20. oktober, kl. 12.30-14.30, Kvitsøy fyr 

Lørdagskafé i fyrhusloftet  
Kirkeringen har lørdagskafé i fyrhusloftet.

Lørdag 20. oktober, Tungenes fyr

En-dags festival: Nautofon 
Nautofon er en-dags festival som ønsker å utforske uttrykk i krysningen mellom det visuelle og lydlige, mellom
teknologi og menneske; relasjoner som fyret har representert siden det stod ferdig i 1862. Forvent en kveld med
konserter, videokunst, installasjoner og perfomancekunst. Da Nautofon i fjor for første gang ble arrangert, var det
Gaute Vikdal som stod for åpningsfanfaren i duett med tåkeluren på Tungenes fyr. Fyrlykta var tent på kvelden for
første gang siden 1984 og var med på å skapte en unik visuell ramme for opptredenen. Program kommer senere.
Festivalen er et samarbeid mellom Randaberg kommune, Jærmuseet og zang:

Elin Furubotn med Arne Nøst og Svein Tang Wa på Tungenes fyr. 
Foto: C-F Wesenberg/Kolonihagen

NAUTOFON: Fyrlyktens lydlige motstykke. Som båtene, har også
fyrene sine tåkesignaler. Et tåkesignal av typen nautofon ble
installert på Tungenes fyr i 1933. Lyden fra nautofonen oppstår
når en trykkluft møter en stålplate-membran som er i bevegelse.
Tåkesignalet på Tungenes varer i fire sekunder. Dette blir gjentatt
etter 26 sekunders stillhet, slik at signalet går to ganger i minut-
tet. Nautofonen på Tungenes virker fortsatt, men har ikke blitt
brukt som tåkesignal for skipsfarten siden nedleggelsen av fyret 
i 1984.



43

Søndag 21. oktober, Kvitsøy fyr  

Konsert med Randi Tytingvåg 
Billettpris kr. 220,-

Søndag 21. oktober, Kvassheim fyr 

Kvassheim fyr 100 år

Fredag 26. oktober, Kvassheim fyr  

Forfatterkveld: Heidi Linde 

Torsdag 1. november, kl. 20.00, Tungenes fyr  

Konsert med Tønes
Frank Tønnesen, vokalist, gitarist og låtskriver, fra Sokndal. Tønes skriver og synger om nære og fjerne ting 
på dialekt. Det er først og fremst hans evne til å observere mennesker som trekkes fram når hans låtskriveri
omtales. De hverdagslige situasjonene på bygda, som kan settes inn i en større sammenheng. Flere har kalt 
Tønes for en Dylan på dialekt.
Inngangspris kr 220 , Billettsalg: Servicetorget, Randaberg kommune/ www.billettportalen.no. 

Åpen kafé fra kl. 19.30.

Lørdag 10. november, Kvitsøy fyr 

Kunstutstilling i fyrhusloftet (Ryfylke kunstlag)
Randi Wardenær Engelsvoll Engelsvoll har kunstutstilling på Kvitsøy i november. 
Se egne oppslag for mer informasjon. Arr. Ryfylke kunstlag/Kvitsøy kunstlag/Kirkeringen 

Torsdag 15. november, kl. 20.00, Tungens fyr

Bokbad med Gaute Heivoll
Gaute Heivoll (f. 1978) debuterte i 2002 med boken Liten dansende gutt, en samling korte fortellinger. Heivoll fikk
sitt litterære gjennombrudd med romanen Før jeg brenner ned. Boken vant Brageprisen ble hyllet av lesere og et
samlet pressekorps. Inngangspris kr 100. Billettsalg: Servicetorget, Randaberg kommune/
www.billettportalen.no. 
Åpen kafé fra kl. 19.30.

Bokbad med Gaute Heivoll på Tungenes fyr 15. november.
Foto: Paal Audestad
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Fredag 23. november, Kvassheim fyr 

Forfatterkveld

Desember, Utsira fyr  

Nissemarsj og fyrnisse
Kommer fyrnissen også i år til fyrtårnet?

Lørdag 8. desember, kl. 12.30-14.30, Kvitsøy fyr 

Lørdagskafé i fyrhusloftet
Kirkeringen har lørdagskafé i fyrhusloftet.

Søndag 30. desember kl. 12-17, Eigerøy fyr   

Åpen kafe m/salg av julegrøt 

Mandag 31. desember, kl. 17.30, Kvitsøy fyr  

Fakkeltog til vippefyren 
Fakkeltog fra kombisenteret til vippefyren nyttårsaften kl 17.30. Det vil bli delt ut fakler. Toget går fra kombi-
senteret, gjennom Ydstebøhavn, opp med Trafikksentralen og til vippefyren. Arr. Ordfører i Kvitsøy kommune.Kvitsøy fyr.







47

Fyrturné med Randi Tytingvåg

Torsdag 18. oktober, kl. 20.00, Tungenes fyr
(Kafeen åpner 19.30)

Fredag 19. oktober, kl. 20.00 Utsira 
Søndag 21. oktober, kl. 20.00 Kvitsøy. 
Konserten blir i Kvitsøy sin historiske trekirke fra 1600 tallet. 

Randi Tytingvåg er sanger og låtskriver med en flott stemme. Hun har en egen fortellerevne med sine flotte 
tekster og melodier. Sjangeren er mellom pop og jazz og er deilig musikk å oppleve en sen høstkveld i oktober.
Tytingvåg har fått strålende kritikker for sitt siste album, «Grounding». 

– Røttene er i jazzen, men her trår hun inn på rocken og sanger/låtskrivernes folksomme mark med selvbevisst
mine – og fremstår som totalt i kontroll, skriver Aftenpostens anmelder. 

Billettpris kr. 220,-
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Fyrturné med Uppstad & Waade: 
«Nye Norske Nederlag 
– ein melankomisk kabaret»

Lørdag 4. august, kl. 19.00, Utsira
Søndag 5. august, kl. 19.00, Kvitsøy
Lørdag 11. august, kl. 19.00, Kvassheim fyr
Søndag 12. august, kl. 18.00 , Eigerøy fyr 
Torsdag 30. august, kl. 19.00, Tungenes fyr

Uppstad og Waade er for de fleste etter hvert kjent som to herrer med lun humor som har ett syn på det meste.
De skriver i Stavanger Aftenblads Pluss-magasin og har turnert sammen med ulike musikalske og humoristiske
innslag. Nå har duoen hatt stor suksess med sin «melankomiske» kabaret «Nye Norske Nederlag», med seks
fulle hus på Tungenes fyr.  

– Når Per Henning Uppstad og Odd Ragnar Waade er så deilige å lytte til, skyldes det at de lirker ettertanke 
inn bak hverdagens fortredeligheter. Samt at de har full kontroll på timing og musikalsk framføring, 
skrev Aftenbladets anmelder etter premieren.  

Billettpris Kr 185,- /kr 240 
Billettsalg ved inngangen og www.billettportalen.no.
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