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Rataskärs fyr renoverad!
Christer Hollinder

Äntligen!

De allra flesta vill säkert - innerst inne - 
bevara våra mera skyddsvärda fyrar, och 
då menar jag nog även sjöfartsverket, 
undantaget att vissa å tjänstens vägnar 
känner sig pressade att påstå annat och 
t.o.m. släcka Söderarms fyr i ett anfall 
av nit.

Nu kan vi emellertid fröjdas åt Rata-
skärs angöringsfyr, som under året blivit 
återförd till sitt ursprungliga skick från 
byggåret 1890, då den byggdes som fo-
togeneldad angöringsfyr, strax efter det 
att ett stort segelfartyg MOHAWK hade 
gått på grund på Rata Storgrund 1888, 
vilket måste ha varit en pådrivande fak-
tor för fyrbygget.

För c:a fyra år sedan lade jag märke 
till att hästmyrorna hade bosatt sig i fy-
rens torn av stående timmer, varför jag 
ringde till kontoret i Luleå och fick om-
gående tillstånd att ta Anticimex upp på 
Rataskäret. Myrorna försvann direkt och 
förödelsen tog en ände, men då hade re-
dan en stor del av tornets virke skattat 
åt förgängelsen, som torde ha tagit sin 
början då lotsplatsen lades ned 1964 och 
den lokala tillsynen drogs in. Bekämp-
ningsfirmans representant upplyste mig 
om att dessa vasstandade djur avverkar 
ca ½ kvm virke per år om de får vara 
ifred. Skogen började även växa inpå fy-
rens knutar och därmed blev lockelsen 
för stor för mott och mal att invadera 
byggnaden. 

Vi lade som en första hjälp upp pre-
senningar på taket och sedan vidtog en 
flerårig dialog med sjöfartsverkets fastig-
hetschef samt fastighetsverket angående 

formerna för en framtida drift och tillsyn 
av anläggningen, vilket tveklöst byalaget 
iklädde sig. Vi tog också kontakt med 
länsstyrelsen och skogsvårdsstyrelsen i 
länet, som hjälpte till med tillstånd att 
inom Rataskärs naturreservat få röja av 
den gamla lots- och fyrplatsen från skog 
på ett naturriktigt sätt, så att sikten idag 
liknar den man hade från fyr och lotsut-
kik på 1950-talet.

Budgetering och upphandling blev 
klar hos sjöfartsverket och under maj 
och juni 2007 slet timmermännen med 
att bit för bit avlägsna och byta ut det 
skadade timret. De ursprungliga järn-
dymlingarna, ekspikarna och beslagen, 
som höll ihop tornet togs tillvara, befria-
des från det ytliga rostlagret samt sattes 
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tillbaka på sin plats i det nya timret (de 
fotograferades före borttagandet som 
stöd för minnet). En del skadad taklist 
och inre pärlspont specialbeställdes.

Tyvärr hann inte målarna göra fär-
digt till fyrdagen i augusti, varför vi inte 
kunde visa mer än utsidan, men bara det 
var en fröjd för ögat!

Just i vårt fall kan vi faktiskt tacka 
sjöfartsverket för ett gott samarbete 
som säkert bidragit till att kommande 
generationer kan få uppleva en genuin 
atmosfär och förstå de villkor som våra 
förfäder levde under - särskilt om deras 
GPS (eller framtida motsvarighet) skulle 
bli utan ström utanför Ratan….
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