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FULEHUK FYR 200 ÅR

Året 2021 er i ferd med å ebbe ut. Da er det naturlig å se tilbake på
jubileumsåret. De aller fleste arrangementene gikk som planlagt. Noe ble utsatt
til senere på året enn opprinnelig tenkt, og mange måtte ha begrensninger i
forhold til antall deltakere. I løpet av året har fyret fått god publisitet, og vi har
fått vist frem hva vi har fått ut av et 200-årig kulturminne.

● I desember 2020 hadde Njotarøy en stor artikkel om Fulehuk fyr.
Njotarøy er årsskriftet til Nøtterøy historielag og har et opplag på 2100
eksemplarer.- Forfatter Svein Hermansen

● 8 flotte plakater som omtaler fyrets historie ble utarbeidet og hengt opp
på Nasjonalparksenteret Verdens Ende. I den forbindelse gjennomførte vi
en pressekonferanse 19. februar. De samme plakatene har blitt
presentert på biblioteket i Tønsberg i november. De vil få sin endelige
plass på Fulehuk.



● Kunstutstilling i tårnet
Fotograf Rune Nylund Larsen stilte ut fotografier som han hadde tatt på
Fulehuk i mars. Han bodde der ute en uke som «Artist in Residence.»
Arkitekt og billedkunstner Sven Poulsson presenterte akvareller med fyr
som tema.
Kopier av tegninger av tidligere fyrdirektør Carl Fredrik Diriks (fyr-Diriks)
ble også utstilt.
Utstillingen ble åpnet 15.mai med inviterte gjester, kunstneriske innslag
og foredrag. NRK Vestfold Telemark var til stede hele dagen og laget en
flott reportasje.

● JUBILEUMSBOK
I mai ble jubileumsboken «Fulehuk -fyret som fikk nytt liv» ferdig. Den gir
et innblikk i fyrets historie, folkene som har hatt sitt virke der, og ikke
minst omtaler den alt det arbeidet som er gjort etter at Fulehuks Venner
overtok ansvaret for drift og vedlikehold. Boken er trykket i 1500
eksemplarer og har vært populært salgsobjekt på fyret.-Forfatter Hilde
Ahlsen



● FYRSEMINAR
10. august samlet 45 fyrentusiaster seg på Fulehuk for å drøfte
vedlikehold og bevaring av norske fyr. Seminaret ble arrangert i
samarbeid med Norsk fyrhistorisk forening.

● JUBILEUMSARRANGEMENTET
Selve hovedjubileumsarrangementet foregikk 14. august. Rikholdig
program, mange hilsener og gratulasjoner ble gjennomført i frisk vind
utendørs. Rundt 80 gjester overvar innslag fra Marinemusikken,
Skjærgårdskvinnene, hilsener fra statsråd Guri Melby, ordfører Jon
Sannes Andersen, fylkesordfører Terje Riis Johansen med flere. Foredrag
om miljøet i Oslofjorden ved Even Moland fra Havforskningsinstituttet.
Deilig mat laget og servert av elever ved Greveskogen Videregående
skole.



● HAGEBRUK OG HAGEBRUKSVEKSTER PÅ 101 NORSKE FYR

Lysbildeforedrag med forsker Per Arvid Aasen. Ca 20 deltakere.
Maskinrommet. Fiskesuppe på plattingen etterpå.



● LOSVESENET GJENNOM 300 ÅR
Kåseri ved Einar Erlingsen

Foredraget ble gjennomført i maskinrommet med 40 deltakere.
Bespisning ute etterpå i flott høstvær.



● BACALAOMIDDAG
På selve jubileumsdagen 1. november, 200 år etter at lyset i tårnet ble
tent for første gang, dro rundt 20 gjester ut til fyret i frisk vind. Et
festpyntet maskinrom var rammen for bacalaomiddagen. Gjestene måtte
overnatte på fyret da vinden gjorde det uforsvarlig å gjøre vendereis på
kvelden. Kl 0800 dagen etter kunne gjestene og vertskapet forlate fyret.
Frokosten besto av left over av bacalao og bløtkake fra Nøtterø Bakeri.

● Våren 2022 er det planlagt konsert med Ingrid Olava, målrettet mot et
yngre publikum.

Jubileumsåret er finansiert med prosjektmidler og støtte fra Vestfold og
Telemark Fylkeskommune, Færder Kommune, Sparebankstiftelsen Nøtterøy
Tønsberg, inntekter fra salg av jubileumsboken og fra foreningens egenkapital.



Til tross for et år med pandemi og derfor store utfordringer for alle i hele
verden, så må vi kunne se tilbake på et begivenhetsrikt år for Foreningen

Fulehuks Venner med sitt 200 års jubileum.
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