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Du fikk ingen kiste, du fikk ingen krans -
ei klokker ei salmesang 
Men skumhvite bølger, de går uten stans 
over leiet på brune tang. 
Vi kan ei som andre få pyntet din grav 
med blomster og støtte bland. 
Vi ser kun det mørke rullende hav -
og stedet omtrent eter du sank. 

Kom hjem - kom hjem - kom hjem 
Vår fader, vår broder Kom hjem. 

Flatholmenfyr, to kilometer sjøvei ut av Tananger, ble opprettet i 1862. 

Fyrvokterfamilien 
på Flatholmen 

fotografert i 1896, 
to år etter ulykken 

og redningsbragden: 
(Fra venstre) 

Bertine, Ester, 
Lauritz, 

Inger (moren), 
Ansgar, Johannes 
(står bak Ansgar), 

Ignatius og Ingebret. 

Sangen om Flatholmen 
Av Rigmor Undøe og 
Egil Eriksson (foto) 

R åkald januardag på Flathol
men. Meteorologen har vars
et bris. Lette snøfnugg i luf

ten jager gjennom luften. Karsten 
Hellestø frykter at vinden kan"kom
me opp i kulings styrke utpå dagen. 
- Nordvesten er verst her ute, 
sier han. - Den tunge sjøen den 
skaper kan bli et problem, legger han 
til, og sveiver langsomt i gang sin 
fire hestekrefters Marner innen
bordsmotor. 
I den 40 år gamle snekken 

bærer det ut mot holmen, to 
kilometers sjøvei ut av havnen i 
Tananger. 
Flatholmen har fått et navn som 

kler den. Gulbrune grastuster er det 
eneste som bryter fargemønsteret i 
et gråtungt steinlandskap der ute i 
havet. 
Det lyser svakt i kjøkkenet. 
Men ingen bor på Flatholmen nå. 
For hundre år siden, den 24. januar 

1994, satt de to fyrvokterdøtrene, 
Ester og Bertine, ved kjøkkenbordet 
og stilTet utover det samme havet. 
Sjøen gikk tung utenfor, og de to jen
tene ventet faren, fyrvokter Ingebrigt 
Olsen, og de to brØdrene hjem fra 
handleturen på fastlandet. 
Akkurat i det en snøbyge feier inn 

fra havet og pisker hagl mot ruten, 
ser de faren og to brØdre forsvinne i 
bØlgene. De har kantret på vei inn fra 
sin handletur på fastlandet. 

H ellestØ tar et trygt grep om 
roret. Han skuer mot himmelen 

som trekker opp grå uværskyer i 

horisonten. Selv har han måttet ta 
den samme turen utallige ganger, i 
storm og stille, sommer såvel som 
vinter. 
Han kjenner leia, vet om alle lune

fulle skjær. 
Likevel. Dramatikken har ikke ute

blitt. 
Hellestø husker ennå øyeblikket da 

han oppdaget en mine i sjøen like 
utenfor fyrtårnet. Det var under kri
gen, og faren, som da var fyrvokter 
på Flatholmen, sørget for å få eva
kuert kone og barn fra holmen fØr 
det smalt. 
Smellet uteble. Naturen viste seg 

fra en mild side og sørget for at sj Øen 
skylte minen til havs. Flatholmen fyr 
besto. 
HellestØ overtok ansvaret for fyrlyk

ten på Flatholmen for 46 år siden. 
Han har aldri opplevd alvorlige ulyk
ker. 
- Men jeg har hjulpet en del som 

har kommet i havsnØd. Som regel 
har det vært selvforskyldte uhell, sier 
han. 
En annen historie enn den mange 

av etterkrigstidens generasjoner har 
lest om i Nordahl Rolfsens lesebok 
for folkeskolen om de to heltemodige 
søstre på Flatholmen. 
Bertine og Ester, som måtte se 

faren og den ene broren drukne, har 
fått sin egen sang og er forlengst blitt 
en del av Norgeshistorien. Takket 
være sitt eget mot og sin raske reak
sjon greide de å berge den andre bro
ren fra å gå i døden. 
De to søstrene var 12 og 15 år gamle 

og fikk et brutalt møte med havet 
som i alle år hadde vært deres nær
meste nabo. 

D et uler svakt i sjøhusveggen på 
Flatholmen. To store stokker 

som er reist opp mot naustdøren vit
ner om kreftene som herjer her ute. 
En solid rullestein, som ligger på hol
mens vestside, er brakt dit av natu
ren selv, fra en grunne i nærheten. 
- Jo, det har mange ganger vært 

friskt her ute, medgir HellestØ. 
Men det var på SvinØY fyr, en 

utpost i forhold til Flatholmen, at 

den unge elektriker fra Sola i 1945 
strutet både sin yrkeSkarriere og sitt 
ekteskap. Begge holdt, i livets prøve. 
Den siste vakt journalen på Flathol

men fyr skrev HellestØ 17. august 
1984. I den står de enkle, nakne fakta f 

som avslutter en over 100 år gammel 
historie: «Lettskyet, laber blis, sta
sjon avfolket, slukket og automati-
sert.» " I 
Flatholmen fyrstasjon, som ble o~p

rettet i 1862, var en gang for alle over; 

.. 

latt til automatikken. Fyrvokteren· 'L 
selv ble pensjonert, fem år fØr tidetl. ~' 
Men han fikk beholde nØklene og'!;;P '" . 

del av tilsynet. I; .lI: 
- Der er alltid noe å gjøre på et fy;z,; . ~~ 

sier Hellestø. Han kan ikke huske en: . . 
eneste dag han har kjedet seg. '" . 
- Vi hadde en annen dØgnrytme , '. 

der ute. Seks timer på, seks timer ay: 
Annenhver natt ble avbrutt aven ' 
slik vakt. Men det jeg forSØmte kun- .' 
ne jeg ta igjen i middagshvilen. 
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Aftenbladet 
hadde etter den 
tids målestokk 
et stort opps lag 
om ulykken 
utenfor 
Flatholmen 
26. januar 1894. 

, Karsten HellestØ har vokst opp på Flatholmen, der faren var fyrvokter. Selv hadde han ansvaret for den sammefyrlyk
tenfra 1948 til 1984. Menfortsatt tar han ukentlige turer utfor å sjekke at alt er som det skal. 

- Familievennlig? 
- Nåja. Ikke dajeg hadde ni uker 

på, og tre uker i land. Familien min 
har aldri bodd her ute, ser du. Men 
det var jo korte avstander, så egent
lig var det ingen ting å beklage seg 
over. 
HellestØ kunne ikke tenke seg et 

annet liv enn fyrvokterens. Men han 
er glad for at de to sønnene valgte 
andre veier. 
- Man blir jo ikke dummere enn 

andre av å bo ute i havgapet. Vi var 
seks barn som hadde læreren boen
de i vårt eget hus. Jeg var veldig 
spent på omjeg kom til å dumme 
meg ut dajeg skulle begynne på 
framhaldsskolen på fastlandet. 
Men jeg hadde ingen ting å frykte. 

Faktisk var jeg like godt forberedt 
på undervisningen som de andre, 
humrer HeJlestø. ." 

Idet fjerni? høres fresende slag'mot 
bølgene. Sønnen Kolbjørn er på 

vei i sin hurtiggående plastbåt for å 
gi faren en viktig beskj ed. 
Fra fastlandet tar det ham fem 
minutter. 
HellestØ har ofte ventet på beskje

der fra fastlandet. Noen tristere enn 
andre. Den tristeste fikk han og 
familien da budskapet kom at søste
ren og moren begge var døde, et 
snaut dØgn etter at de hadde tatt 
båten inn til Tananger og bussen 
videre til sykehuset i Stavanger. 
Ingen luftambulanse sto den gang 

klar til å hente et par døende kvin
ner på Flatholmen. 
Men sånn er livet, der som andre 

steder. Gleden og sorgen vandrer til 
hope. 
Flatholmens tristeste minne mar

keres i dag med stort arrangement 
ved statuen som er reist av de helte
modige jentene. I kveld holdes det 
fest, til ære for de to tapre kvinnene 
som berget livet til sin bror der ute i 
havgapet. 

Og hedersgjesten heter selvfølgelig 
Karsten HellestØ. ' 
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\Unn IauaugcriiorBt~. 

QT;o omltt'u.ut.e. 
g llC og ,i.nt. 

lH l)jert"orlNll\!' bubil~b 0\1, bet i I 

i"nbg,l>, ~ual> vi fort,l!g ""bb~h, iganr 

- n( inroooter i';:. wr.~rJol"'<I1, l nær, 
~el>m af ~QMnger, ;:Jug.brd O[fen, 
øm!om Cn~bna n[ttn ttl[igtm,b ,n nf 
fi"c lanner ,,,b luroloi lin,g. 

~'ln og lo FD"n., ~aol>< fart fonm inl> 
li! ::ton~naer, !JDoriro flun m<b ben æ/DU, 
jo. rl,~bo til bQ'" llloS'" æl'inber. ~t, 

,m1>,& jo It. j,U!i1 fot nt l<.ge OD'. !il 
ftJIDl igj,n. Ilomu. ub ~Q. O.'" fn"t 
b, '" roal', lom lor,,[ hoall,n OD,r m,b 

'" 9'"9' mm <no af outl,m, ii! nth 
r.'reU5 91<1jl fat 1',1. aaret", fJolb! ~O 

DWC Va" b.m og [f«l). bonl> ~an .onbi 
'ila'ren, jom UIlr gob! lomh, funb, ~a 

nhbet fta ",b fuollln;110 : m'n b. fjon 
ffulbo Ij.olb, h.n anbm gut DllIl<, bl,. 

olltb.n iDr tU"9, og unn gt! unber, ",top 
I Dm baabm forn fli fro (nnb. 

:!J,! MT irn o"ab fm ~i,mm,l. !t. 
jmnnpina, lom onr ~i,mm. tiUi~,,",h 

ben mlnhft" gullen, Qal1b, feel u[~fftn, 

l.:.-et til [,r .. ben, joøl ba. ben ub og 
ilebe ti! p[ob\m. il)o. 11M! !Oltt ragl 
ja'rm .0 bm HD.; rn.b.r-il h, meb mene. 

t mole fil' glllel lltotrCll l'QQ ollnnc cp i 
, 6Mb",., og bnDor ~an jom bab. Sf,)abl< 
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fia lillnnbG, ""It<ib.be hnse mcb fl\dlen 

, ;;:! ~:,~;~I::r ;:~:l~::a::;:~ 
1';'0'''''' Ijar jnat en mæt i fm,,, af 
l1t'bcibd, og ben ""Ibrte nor amltt.l ~.j), 

(O~ pan fim ijænb.,.. \lUe. !>cl er jan 
gubi gi.rt af b. {mon, ol 11<1 tIlaaf!'. 'l' 

ub.n fib,ro)lf,. ~bng fIolber be pna at 
jafnc .fior be bor/falltn!. 

~rQ, bm unne 6nftrtten a~ mob'ren 
111.b be" iI.n it.lIm omfrrl19 ila! -
fon fl jnabmrl bubllnb ti! ~.~ttt! eno. 
ban im',lo ·Ian iogm mal" !ærlig, noar 
be" i'rijlclfon tommor a!no l. rom gj'tlte 
m,fh<l; Ull ~cb ianb'lUl', ~iliuu,h,r: .\invb< 
nlt mo bu rclil lif b~,n bon DnB,n, futtbt 
b,tt, u:trt! ,mbgo.ell 5i)0 Dif ('j.r/et 


