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Formål  

Eieren har søkt Kulturminnefondet både i 2012 (prosjekt 120238) og 2013 (prosjekt 130503 og 130504), alle tre 

søknaden ble avslått. Kulturminnefondet vurderer Litløy fyr og tilhørende bebyggelse å ha kulturminneverdi, men ut 

fra søknadene var det ikke mulig å oppfatte konkret hvilke tiltak som skal gjennomføres, hvordan disse skal 

gjennomføres eller hvilke kostnader som følger av disse. I tillegg var en del omsøkte tiltak rene moderniseringstiltak 

som ikke prioriteres av Kulturminnefondet. 

Litløy fyr er planlagt brukt i reiselivssammenheng, noe som krever både istandsetting og en del oppgradering. Eieren 

ønskede derfor at Kulturminnefondet kom på befaring for å avklare hvilke deler i prosjektet som faller innefor 

Kulturminnefondets virkingsområde. På befaringen skulle det også drøftes Kulturminnefondets premisser for en 

istandsetting som ta hensyn til objektenes kulturminneverdier.  

Objektet og omgivelsene 

Fyranlegget på sørvestsida av Litleøya er fra 1912 og bestod tidligere av fyrtårn, fyrvokterbolig, fjøs, materialbygg, 

oljebu og naust. I dag er bare fyret, fyrvokterboligen og naustet bevart. Av de andre bygningene er bare 

fundamentene igjen.  

Sammen med naboøya Gaukværøy har Litløya tidligere vært et kultursentrum i havet, med flere fiskevær, skole, 

kapell med mer. I 1950-tallet flyttete siste innbyggere fra øya og i dag vitner bare eldre husfundamenter om det 

tidligere liv på Litløya.  

 
Litløy fyr med fyrtårnet, fyrvokterbolig og naust. 
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Fyret 

 
Fyrtårnet sett fra nordvest 

Fyret er et oktogonalt betongtårn med sylindrisk lykt i stål og støpjern samt et kontorbygg i tre. Fyrtårnet er fra 1912 

og et eksempel for 1900-tallets tidlige betongkonstruksjoner. I følge fylkeskommunens uttalelse finnes det kun fire 

slike fyrtårn i Norge. Fyret har høy kulturminneverdi og det er derfor viktig at verdiene bevares for framtiden.  

Tårnet er på tre våninger. 1. etasjen består av en mindre entré som leder videre til et oktogonalt rom. Entreen har 1 

støpjernsvindu, hovedrommet har 2 vinduer, hvorav 1 er satt igjen. Rommet har tak av metallbjelker og betong. Fra 

hovedrommet leder en ståltrapp opp til sylinderen som tidligere har rommet fyrets mekanisme som drev en stor linse 

av krystall. Fra her leder en ståltrapp videre opp til en indre rundgang i sylinderens innglassete del. I dag er 

sylinderen delt medels et metallgitter i 2 våninger. Fra det sylindriske rommet i 2. etasjen kommer man også videre ti 

kontorbygget og fra der ut på balkongen. Fra balkongen går en trapp opp til en ytre rundgang.  

 
  Oktogonalt rom, 1. etasje 

 
  Sy lindrisk rom, 2. etasje 

 
 Sy linderens innglassete del 
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Bygningen tilstand 

Utvendig 

Bygningen har stor behov for istandsetting. Utvendig ser betongkonstruksjonen ut å være i god stand, med unntak 

fra overgangen mellom golv og balustrade, der det ser ut som om det har oppstått sprekker. Malingen på golvet er 

delvis skallet av og i kanten mot balustraden samler seg vann som ikke renner av. For øvrig ser det ut som om 

betongkonstruksjonen fremst er malingsslitt. 

Metallsylinderen har omfattende rustskader. Stålplatene og konsollene, som bærer den ytre rundgangen, ser ut å ha 

fremst overfladiske rustskader, men det innglassete partiet er svert rustangrippet. Sylinderen har opprinnelig hatt 

vindusruter av bøyd glass, hvorav flere senere er bytt mot pleksiglass. De glassrutene som er igjen har sprekker som 

er forårsaket av rustskadene i metallrammene. Sterk rustangrepp kan en også observeres på boltene som forbinder 

rekkverket med rundgangens metalldekke.  

Kontorbygget var tidligere kledd med eternitt som nå er fjernet. Under eternitten er den opprinnelige trekledningen 

bevart. Kledningen ser ut å være mest malingsslitt. Bygningen har blikktak som ser ut å være i god stand. 

 

 

 
  Sprekker i golvet 

 
  Vann samler seg framfor balustraden 

 
  Rustangrepp på stålplater og konsoller 

 
  Rustskader på v indusramme 

 
  Sønderrustede bolter 

 
  Malingsslitt kontorbygg med blikktak 
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Innvendig 

De største innvendige skadene kunde observeres i betongtaket i 1. etasje. De bærende metallbjelkene er rustet opp 

og dette har ført til rustsprenginger i betongen.  

 
Rustskadd jernbjelke 

 
Rustsprenginger i betongen 

Innvendig er sylinderens vegger kledd med profilert panel, som er malingsslitt. Mange detaljer er bevart som blant 

annet luftingsventiler av messing. De synlige delene av metallkonstruksjonen, som konsoller og rundgang, ser ut å 

være i god stand, unntatt vindusrammene som på grunn av kondens også er rustet på innsidene.  

 
  Panelkledd sy lindrisk rom 

 
 

 
  Malingsslitt, profilert panel 

 
  Taket i sy linderen ser ut å være i god stand 

 
  Rustskadd v indusramme og knust glass 
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Planlagte endringer og ny bruk 

Eieren ønsker å istandsette fyrtårnet for å bruke det som eksklusiv overnattingssted. Dette vil innebær en del 

oppgradering slik at tårnet kan brukes hele året. Det oktogonale rommet er tenkt brukt som stue/oppholdsrom og 

eieren har vurdert å flytte trappen fra hovedrommet til entreen. I sylinderen er det planlagt å etablere soverom, i 

kontorbygget er det tenkt å etablere dusj og toalett. Det innglassete tårnplatået vil bli et stille og åpent rom for 

naturopphevelser. 

Kulturminnefondets anbefalinger 

Generelt 

Der Kulturminnefondet bevilger tilskudd er vi opptatt av at tiltakene er planlagt på en måte som best mulig ivaretar 

bygningens kulturminneverdier. Kulturminnefondet prioriterer derfor prosjekt  

- som bevarer mest mulig av originale bygningsdeler  

- der det brukes samme type materialer som de opprinnelige 

- der det ved utskifting og reparasjon tas hensyn til utforming og tilvirkningsmåte av de opprinnelige delene  

- der materialer og verktøybruk ligger så nær opp til det som skiftes ut/repareres som mulig  

Istandsettingen av fyrtårnet er faglig krevende og det er derfor viktig at det leies inn kompetent fagfolk som har 

erfaring av slike prosjekt samt kunnskap om premissene som gjelder i kulturminnevernprosjekt.  

Betongkonstruksjonen 

- Det bør avklares hvor alvorlig skadene i betongdekket og i stålkonstruksjonen er i forhold til bygningens 

sikkerhet og stabilitet. 

- Det bør legges særlig vikt på å utrede årsaken til rustskadene i den bærende stålbetongkonstruksjonen i 1. 

etasjen, og om disse er forårsaket fra vann som kommer utefra.    

- Vannavrenning på betongbalkongen bør ses over, vann samler seg langs balustraden. Når vannet trenger inn i 

sprekker mellom golv og balustrade kan det lede til frostsprenginger, som kan medføre store skader i 

konstruksjonen. Dårlig vannavrenning kan eventuell også har ført til de innvendige skadene. 

- Støpjernsvinduer i bygningen bør bevares, varmeisoleringen kan forbedres gjennom å montere varevinduer 

med energiglass. 

- Trappene i bygningen er både i plassering og utførende opprinnelig og de bør derfor bevares i sin nåværende 

form. Trappføringen følger bygningens sirkulær form og utgjør en viktig del i opplevelsen av fyrtårnet. 

T rappenes plassering er direkte koblet til bygningens funksjon som arbeidsplass, der en raskt skulle kunne 

bevege seg mellom de ulike etasjene for å se over f.eks. lyktens mekanisme. Det anbefales sterkt at trappen 

ikke flyttes til entreen, ettersom dette vil endre kommunikasjonen mellom de ulike rommene i fyret slik at det 

ikke lengre er mulig å lese ut de ulike rommenes opprinnelige funksjon. 

Støpjernsylinderen 

- Det er viktig å få stopp på korrosjonen ettersom den forårsaker følgeskader i andre bygningsdeler. Rusten må 

fjernes grundig, men det er viktig å velge en metode som ikke sliper bort konturene på de mange 

støpjernsdetaljene.  

- Etter rustfjerningen må bygningen males med lempelig rustbeskyttelse og sluttmales i samme farge som 

opprinnelig. Ut fra tårnets alder må den opprinnelige malingen på tårnet har vært linoljemaling. Den tradisjonelle 

rustbeskyttelse ved denne tiden var blymønje som i dag erstattes av jernmønje.  

- Skadene i vindusrammene er delvis så stor at de eventuell ikke kan repareres men må skiftes. Ved eventuell 

utskifting av deler bør disse utføres som eksakt kopi av de opprinnelige delene. 

- Ved befaringen ble det drøftet om det er mest hensiktsmessig å velge pleksiglass eller glass til vinduene i 

sylinderen. Kulturminnefondet at det bør brukes glass. Dette av to grunner: For det første er glass det 

opprinnelige material som er brukt i fyrtårnet, for det andre er pleksi ekstremt ømtålig og får lett riper. I tillegg 

blir pleksiglass statisk oppladet og trekker til seg støv. Pleksiglass er derfor et ulempelig material i et utsatt 

miljø. 
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- Det ble på befaringen også drøftet om det kan være en mulighet å forbedre vinduens energiverdi gjennom å 

bruke isoleringsglass. Det er størrelsen på falsene i vindusrammene som setter begrensing på glassets 

tjukkelse. Det kan være mulig at rammene rommer plass for litt tjukkere glass enn det som er der i dag, men 

sannsynligvis er det ikke mulig å sette inn isoleringsglass. I tillegg anses isoleringsglass som et estetisk lite 

tilfredsstillende material i samband med kulturminnevernprosjekt.  

- Det ble på befaringen anbefalt at behovet for forbedrete varmeverdiene i fyrtårnet vurderes når det er tatt i bruk. 

I dag kan bygningen ikke oppvarmes og det er derfor vanskelig å vurdere hvordan innomhusklimaet vil forholde 

seg i løpet av et år. Ut fra tårnets konstruksjon vil varmetappet være størst i bygningens innglassete del, 

samtidlig som tårnets åpne konstruksjon vil bidra til at 3. etasjen oppvarmes automatisk grunnet oppstigende 

varme fra de nedre etasjene. I tillegg vil tårnet store deler av året bli oppvarmt gjennom solen. 

 
Støpjernsdetaljene bør bevares 

 
Tilv irket ved S. H. LUNDH & CO A/S CHRISTIANIA 

 

Kontorbygget 

- Kontorbygget har profilert trekledning som bør bevares. Ved ommaling bør løs sittende malinger fjernes 

varsomt slik at profilene ikke ødelegges. 

- Bygningen males sedan med linoljemaling i samme farge som opprinnelig 

 

 
Konturbygget er kledd med original trepanel 

 
Flere lag med eldre malinger 
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Fyrvokterbolig 

 
Fyrvokterbolig sett fra fyrtårnet 

 
Bygningen står på et høyreist fundament av støpt betong 

 
Laftekassen er kledd med eternitt 

 
Pipene og skifertaket hør til husets få bevarte opprinnelige detaljer 

Fyrvokterboligen er bygget 1912 og er en laftekonstruksjon på støpbetongfundament. Bygningen har gjennomgått 

flere store ombygninger. Laftekassen er kledd met eternitt alle vinduene på 1 etasje og loftet er skiftet mot 

husmorvinduer. Huset er innvendig tilleggsisolert og takene er senket ned. Blant de få originale bevarte detaljene er 

skifertaket og pipene samt flere støpjernsvinduer i kjellervåningen. Kjelleren rommer også de to store opprinnelige 

vannsisternene, som er øyas eneste drikksvannkilde. 

   
Støpjernsv indu i kjelleretasjen Støpjernstratter samler regnvann som ledes v idere til sisternene 
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Planlagte endringer og ny bruk 

Eieren planlegger å bygge om kjelleren til spisested og kjøkken. Rommet vil får vannbåren golvvarme og det er 

ønsket å sette inn større vinduer i stedet for de opprinnelige støpjernsvinduene. Så snart øya har fått annen 

vannkilde vil sisternene være uten funksjon. Det er derfor planlagt å åpne dem, slik at de kan brukes som blant annet 

lagerrom.  

I sammenheng med de planlagte ombygninger av kjelleren ble det revet en del lettvegger for å etablere større rom, 

leirisolasjon i taket ble fjernet for å øke romhøyden og deler av betonggolvet ble hugget bort. 

 
Rivning av vegger, golv  og himlingen i kjelleretasjen er påbegynt 

 
Mot høyre ser man veggen til den ene av to vannsisternene 

Kulturminnefondets anbefaling 

- Kulturminnefondet anser at de planlagte tiltakene tar lite hensyn til de få bevarte kulturminneverdiene i 

fyrvokterboligen. Det anbefales derfor sterkt at eieren vurderer på nytt om ikke støpjernsvinduene, som er 

de siste opprinnelige vinduene i bygningen, kan bevares.  

- Dersom vinduene bevares kan varmeisoleringen forbedres gjennom å montere varevinduer med 

energiglass.  

- Trattene på fasadene, som i dag fanger opp regnvann og leder vannet til sisternene, er en viktig detalj som 

forteller om det tidligere livet på øya. Trattene bør bevares selv om sisternene tas ur bruk.  

- Betongveggene i kjellerrommet ser ut å være malt med en type plastmaling. Delvis ser man tydelig at det er 

mye fukt bakom malingen. Malingen bør fjernes for å kunne vurdere veggenes tilstand. Dersom det er 

ønsket å male betongveggene bør det gjøres med en diffusjonsåpen (pustende) maling. Det kan ikke 

brukes kalkmaling på betong. Det anbefales derfor å bruke en ren silikatmaling (2-komponent silikatmaling) 

og ikke en 1-komponent silikatmaling som inneholder. 

- På skifertaket har flere stein sleppt feste. For å unngå større råteskader i bygningens konstruksjon må taket 

tettes midlertidig. Det anbefales sterkt å se over husets tak så snart som mulig. Skifertaket er sannsynlighet 

fra 1912 og årsaken til at steinene slepper er at spikrene er rustet bort. På lengre sikt vil det derfor være 

behov for å legge om taket. Ved omleggingen bør skifersteinene gjenbrukes. 
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Naust 

Ved båtbrygga står en eldre naust med lappskifertak og en kan se spor etter tradisjonell tranmaling. Naustet er 

innvendig ombyget som bolig for dugnadsgjester, i bygningens fremre del er et rom for strømgeneratoren. Ved 

Befaringen var tranmalingen fjernet. Det er planlagt å behandle bygningen med jernvitriol slik at bygningen smelter 

mer inn i landskapet. 

T ranmaling er en tradisjonell maling, som forteller mye om eldre tidenes resursbruk, der tran var et vanlig biprodukt 

fra fiskerinæringen. Det var mye rimeligere å tilvirke tranmaling enn å importere linolje til linoljemaling. Tranmalingen 

er en malingstype som er i ferd med å forsvinne. 

Kulturminnefondets anbefaling 

- Jernvitriol har ingen tradisjon i de norske kystregionene. Det anbefales å vurdere å male bygningen i stedet 

med tranmaling. Dette vil bidra til å bevare kunnskapen om denne malingstradisjonen, som tidligere var 

djupt forankret i kystsamfunnet. 

 
Naust et sett fra brygga 

 
Naust et sett fra fyrvokterboligen 

 

Om søknaden til Kulturminnefondet 

- Ved en eventuell ny søknad bør det legges vekt på at prosjektplanleggingen skjer ut fra et kulturminnefaglig 

perspektiv. 

- Planlagte endringer og ny bruk bør skje på bygningenes premisser slik at kulturminneverdiene bevares på 

best mulige måte. 

- Det bør legges vekt på å utarbeide en detaljert tilstandsvurdering, tiltaksbeskrivelse og kostnadsoverslag 

der det framkommer skadenes omfang, årsak og konsekvenser av skadene samt planlagte tiltak. Det bør 

også tydelig framkommer hvilken type materialer og metoder som er planlagt brukt. 

- Det er viktig at det tydelig framkommer hvilke arbeider som planlegges utført på dugnad og hvilke arbeider 

som er tenkt utført av fagfolk. Dugnadsarbeid bør forsøkes spesifisert på oppgaver og et grovere overslag 

på timetall for hvert tiltak. Arbeidene som er tenkt utført på dugnad må trekkes fra håndverkerens 

kostnadsoverslag. 

- Kulturminnefondet har krav på minimum 30 % privatmedfinansiering i det enkelte prosjekt (dugnad, egne 

materialer/maskiner, egne midler, private tilskudd). 

- Ifølge Kulturminnefondets veiledende tilskuddsrammer er tilskuddet til bolig normalt begrenset til 30 %, til 

andre objekt er tilskuddet begrenset til 50 %. 

 

 

30. september 2014, rådgiver Katja Meissner  

 


