
De gamle fyrruinene på Store Færder var populært utfartsmål også i gamle dager. 1911. 
The old ruins on Store Færder were already a popular destination more than a century ago. 1911. 
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Fulehuk fyr. / Fulehuk Lighthouse.
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Det første fyret på Store Færder var en slik 
kullfyrt jerngryte rett på fjellet. / Store Færder 
Lighthouse started out as a coal-fired iron pot.
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Færder og Fulehuk fyr
- veivisere i mørket Færder and Fulehuk Lighthouses

- beacons in the darkness www.ferdernasjonalpark.no

Støpejernsfyret på Tristein er 43 meter høyt. 
Fyret har vist seg å stå imot selv de tøffeste 
naturkreftene. Færder fyr har tre lynblink hvert 30 
sekund som kan ses på 19 nautiske mil (35 km). 
The cast iron lighthouse on Tristein is 43 metres high. The 
flash can be seen from a distance of 19 nautical miles (35 km).

Åse Ragne Thorbjørnsen (t. v.) var det siste barnet 
som vokste opp på Færder fyr.
Åse Ragne Thorbjørnsen (left) was the last child to grow up 
on Færder Lighthouse.

Færder Lighthouse is a cherished landmark, keeping seafarers safe 
for more than 320 years. Færder has been in continuous operation 
longer than any other lighthouse in Norway.

Originally built on Store Færder Island in 1697, it was moved further 
south to the island of Tristein in 1857. Several families lived and 
worked there. Until WWII, a governess taught at the lighthouse for six 
weeks each year. Færder Lighthouse was automated in 2004.

To improve the approach to Tønsberg, Fulehuk Lighthouse was lit 
in 1821 east of Bolærne. It was in operation until 1989, when it was 
replaced by Hollenderbåen.

Færder fyr er et kjent og 
kjært landemerke, og har 
vært det for sjøfarende i mer 
enn 320 år. Færder er det 
fyret i Norge som har lengst 
sammenhengende drift.

Fyret ble først etablert på øya Store Færder i 1697. 
De første hundre årene var fyret en åpen jerngryte, 
plassert rett på fjellet. For å holde fyr i gryta, gikk det 
med mer enn 350 kilo kull i døgnet. Det må ha vært en 
tøff jobb, siden kullet måtte bæres eller kjøres med hest 
opp de 400 meterne til toppen av fjellet. 

Fyret ble flyttet til øya Tristein lenger sør i 1857. Flere 
familier bodde på øya, og frem til krigen holdt en 
guvernante skolestue i fyrets 3. etasje seks uker i året.  
I 2004 ble Færder fyr automatisert.

For å lette innseilingen til Tønsberg ble Fulehuk fyr øst 
for Bolærne tent i 1821. Det ble holdt i drift til 1989. Da 
ble fyret erstattet av Hollenderbåen. 

Varelevering til Færder fyr under krigen.
Deliveries to Færder Lighthouse during WWII.

Færder fyr sett fra Hoftøya. / Færder Lighthouse, seen from Hoftøya Island.


