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Varför inte en fyr? 
Richard Francén och Nils Klahr konservatorer vid Studio Västsvensk Konservering

Att arbeta med en fyr och dess inredning är för oss unikt men också spännande och 
utmanande. Att arbetet i sig skulle vara annorlunda var vi förberedda på, men kanske 
inte att vi under arbetets gång skulle börja fundera så mycket omkring förutsättning-
arna för de människor som har verkat på fyren. Vad var det för typ av människor som 
sökte sig till en ensligt belägen fyr för att arbeta och bo där? Hur var det att sitta vakt 
i mörkret och fylla på rovoljelampan med jämna mellanrum och veva upp maskine-
riet som får fyrens lins att rotera? Hur lagade man sitt kaffe och hur gjorde man för 
att uträtta sina behov? Hur kändes det att ha ansvar för sjöfararnas säkerhet i de svår-
navigerade vattnen runt Hamneskär? Sådana här frågor har funnits med under hela 
tiden vi har arbetat med Pater Noster och som vi säkert inte är ensamma om att ha. 

komplettering av trä och montering. Vi 
kom till en fyr demonterad i alla sina de-
lar, endast det runda rummet var någor-
lunda helt. Det visade sig att det runda 
rummet ”uppassningsrummet”, Hei-
denstams benämning eller vaktrummet 
endast var en del av flera inredningsde-
taljer. En stor mängd delar kom från vå-
ningar under och över vaktrummet och 
dessa var demonterade bräda för bräda. 
Inredningsdelarna hade få spår av tiden 

innan 1960-talet; till stora delar hade allt 
måleri målats vitt, i samband med att fy-
ren elektrifierades 1964. Alla delar lades 
ut på golvet i monteringshallen i Aren-
dal, för att vi skulle få en bild av vad som 
fanns och vad som saknades. Vid den för-
sta genomgången kunde vi någorlunda 
placera de olika väggpartierna i förhål-
lande till varandra, andra delar fick inte 
sin placering förrän flera månader senare 
eller först när inredningen började mon-

Vaktrummet på Arendal under rekonstruktion av 
måleri.                                 Foto: Richard Francén

Bakgrund
En vinterdag 2006 fick vi på 
Studio Västsvensk Konserve-
ring en förfrågan från Bohus-
läns museum om vi ville ta oss 
an restaureringen av fyrens in-
redningen. Från början var tan-
ken att restaurera ett dekora-
tionsmålat rum som var över-
målat med vit färg. Det runda 
rummet hade lyfts ut ur fyren i 
samband med fyrens demonte-
ring 2002. Efter en besiktning 
bedömde vi arbetet som mer 
omfattande än så. Rummets 
måleriskikt var en mindre del 
av arbetet och i övrigt var det 
en hel del arbete med trä, 
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teras. Originalritningar saknades vad gäl-
ler träinredningen och någon användbar 
ritning eller något uppmärkningssystem 
fanns ej från demonteringen 2002. Till 
vår hjälp har vi haft ett antal foton som 
tagits före och under nedmonteringen 
2002 och under densamma. Dessa foton 
var främst tagna för att få en överblick 
över korrosionsskador, men visar även en 
del trä- och rumsdetaljer. 

Kort beskrivning av fyrens inredning 
och entré 
Redan i entrén förstår man att detta inte 
är ett vanligt byggnadsprojekt. Entrén är 
åttakantig, där väggarnas måleri är fältin-
delat och i varje hörn står en pelare med 
ett utsirat kapitäl. Från entrén och upp i 
mitten av tornet löper en spiraltrappa i 
en trapptub. Väl inne på plan ett i konen 
finns till vänster en trappa upp till upp-
passningsrummet eller ”vaktrummet” 
och till höger ett rum som bland annat 
använts för att skjuta knallskott vid dim-
ma. Detta rum är på c:a 11 m2 och har 
tak och golv samt innerväggar av trä. De 
tre innerväggarna har alla fönster/ventil  

lejdare upp till lanterninen samt en dörr 
som leder ut till den lilla balkongen där 
man via en trappa når upp till lanterni-
nens yttre utkik. I lanterninen stod det 
ursprungliga ljusprisman som avlägsna-
des på 1970-talet. Av det åtta-kantiga 
innertaket i trä återstod efter nedmon-
teringen endast en ”tårtbit”. 

Modern teknik
Under vår restaurering av träinredningen 
har vi med hjälp av gamla verktygsspår 
kunnat konstatera att man ursprungligen 
har använt snickerimaskiner såsom rikt-, 
plan- och listhyvel i en för den tiden helt 
ny teknik. Smidda spik har delvis varit 
galvaniserade, vilket också var en nyhet. 
Detta tyder på att man varit vaken för 
moderna tekniker och bearbetningsme-
toder

Arbetet med träinredningen 
En av våra arbetsuppgifter har varit att 
återskapa den fasta träinredningen samt 
förse den med dess ursprungliga färgsätt-
ning. Vi inledde arbetet med att försöka 
pussla ihop de lösa fragmenten till hel-

Tjocka färglager avlägsnas av Nils Klahr innan 
rekonstruktion av det gamla måleriet.

Foto:  Richard Francén

och en av dem en hylla med en 
rund ring i trä. På hyllan ställdes 
en oljelampa för att sprida sitt 
ljus in till rummet, där ingen öp-
pen eld fick tas in. Rummet var 
ursprungligen in- och utvändigt 
målat i en ljus beige/orange ny-
ans på väggar samt grönt golv och 
ljust grått tak. Det runda vakt-
rummets väggar var från början 
fodrade med ekådrad pärlspånt. 
Rummet var sparsamt inrett med 
ett fast bänkskåp och en kamin. I 
vaktrummet fanns en gång i tiden 
det stora maskineriet som drev 
lanterninens lins. Här försåg fyr-
mästaren lyskällan till fyren med 
olja. Inne i vaktrummet finns en 



Svenska Fyrsällskapet Blänket 2007:4

heter. Samtliga delar numrerades efter 
inbördes förhållande. Skador såsom röta 
noterades och där det var uppenbart att 
bitar saknades nytillverkades dessa. Till 
konens nedersta rum nytillverkades 
stora delar av en vägg. I lanterninen fick 
7/8 av innertaket nytillverkas. Men det 
var först när vi var på plats i fyren som 
vi kunde jämföra våra beräkningar med 
den faktiska verkligheten. Till det nedre 
rummet saknades c:a 20% av väggmate-
rialet.

Som tidigare nämnts var i stort sett 
allt trä övermålat med alkydoljefärg på 
1960 talet. Ursprungligen har man an-
vänt linoljefärg och ekådringen hade en 
transparent ytbehandling. Alkydoljefär-
gen har skapat spänningar i de undre 
färglagren vilket har lett till att stora 
färgpartier har släppt ända ner till rent 
trä. De ytor som inte har varit övermå-
lade har klarat sig väl och har endast re-
tuscherats. Färganalyser i form av så kall-

lade färgtrappor har gjorts för att kunna 
finna fram till originalmålningen. Refe-
rensytor med originalmåleri har sparats 
för framtida analys, men i övrigt har allt 
måleri avlägsnats med hjälp av infravär-
me och färgskrapor. Materialet har sedan 
grunderats samt första strykningen med 
en tillsats av 25% terpentinolja i linolje-
färgen sedan ytterligare två skikt till fär-
dig kulör. Vid ådringsmålning har träet 
målats två gånger i en grundkulör däref-
ter ådrats och slutligen laserats.

Fyrens pampiga entré med pelare 
och kapitäl i gjutjärn var ursprungligen 
rikt färgsatt men vitmålades samtidigt 
med all övrig inredning. Vid fyrens de-
montering gjorde konservator Maria 
Lagerqvist en dokumentation över den 
ursprungliga färgsättningen. Med hjälp 
av denna analys har vi nu återskapat en-
tréns originalutseende med gula väggfält 
inramade i brunt och rött, kittvita pelare 
och kapitäl i rött blått och guld. 

Pelarna i entrén färdigmålade.                                    Foto: Richard Francén


