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Ljuset har kommit till Ulebergshamn
Maria och Leif Elsby & Laila Haglund

Börje har varit den drivande och sam-
manhållande kraften i projektet ”En fyr 
för Ulebergshamn”. Han har jobbat hårt 
och han har lyckats säger Laila, ordfö-
rande i Syföreningen Ljus. God hjälp har 
han fått av pojkarna i och från Ulebergs-
hamn. Och Syföreningen Ljus har stöttat 
dem. Laila berättar längre ner själv om 
hur det något udda föreningsnamnet 
uppstod. 

Att fyren nu pryder sin plats är fruk-
ten av ett ideellt samarbete av såväl priva-
ta som offentliga krafter. Planeringsarbe-
tet började för ungefär 1 år sedan då det 

stod klart att Skålholmens fyr skulle bytas 
ut. Det mer handfasta arbetet startade i 
april i år. Runt 10 av samhällets karlar 
har jobbat med det praktiska, Syfören-
ingen Ljus har sökt bygglovet, Sotenäs 
kommun har stått för inköpet av själva 
fyren och sedan skänkt den dagen till ära 
till syföreningen. Lokala företag har ställt 
upp med transporter och material. Kort 
sagt, alla har hjälpt till på ett eller annat 
sätt inte minst Sjöfartsverket och Esbjörn 
Hillberg i Fyrsällskapet som gett råd. 

Börje ansåg att nu hade karlarna 
gjort sitt och tyckte inte att det behöv-

I Ulebergshamn på bohuskusten firades 
Internationella Fyrdagen med invigning 
av den nyuppsatta hamnfyren. Det lilla 
samhället som vintertid har c:a 80 bofasta 
översvämmades av ett 130-tal intresserade 
besökare som alla ville vara med om fest-
ligheterna denna strålande sensommar-
dag. Vi begav oss, som inbjudna represen-
tanter för Svenska Fyrsällskapet, dit och 
välkomnades varmt av Börje Hamnsjö och 
Laila Haglund.

Fyrkuren före blästring.
Nymålad och fin återkommer fyren.
Föreningslokalen i bakgrunden.
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des någon egen fyrförening utan att det 
fortsatta handhavandet av fyren kunde 
skötas av Syföreningen Ljus och lämnade 
därmed över fyrnyckeln till Laila. Han 
passade samtidigt på att framföra sitt tack 
till alla som på något sätt bidragit. 

Fyren och Syföreningen Ljus
Laila Haglund berättar om Ulebergs-
hamn, syföreningen och fyren.

Ulebergshamn har fått en fyr, f.d. Skål-
holmens fyr vid Väderöarna. Nu står den 

Det var vi som gjorde det! Börje i dörröppningen och Laila i mitten nedanför.

Stenfoten till fundamentet är lagd. Lennart Bergman, 
Douglas Lindegren och Börje Hamnsjö tar igen sig 
efter väl förrättat värv..

Fyrlyktan
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på plats längst ut på piren vid inloppet till 
Ulebergshamn. Det ser ut som om den all-
tid har stått där. Så vacker den är! Nymå-
lad, helt vit med svart fot. En prydnad för 
vårt lilla samhälle. Tankarna går till den 
tid som var en gång.

Skutorna som låg tätt, fiskarna med 
sina redskap, näten som hängde på tork, 
magasinen där gubbarna samlades på 
plattingen, fruarna som inte fick visa sig 
ute innan männen gick ut med fiskebåten, 
eftersom de då inte skulle ha tur med fis-
ket. ”Det är lika bra att gå hem igen.” Ja, 
naturligtvis gläds de med oss.

Syföreningen Ljus, som är en ideell 
förening, bildades 1936, samma födelse-
år som f.d. Skålholmens fyr har. Gatu-
belysning hade ordnats i övriga tätorter 
i dåvarande Tossene kommun men inte i 
Ulebergshamn. Då bestämde sig ett antal 
kvinnor för att sy ihop till ytterbelysningen. 
(Därav namnet Syföreningen Ljus). Så 
skedde. De sydde flanellskjortor och hade 
lotterier. Eftersom det inte fanns någon 
föreningslokal samlades de i hemmen. En 
gångväg till Hunnebostrand längs sjökan-
ten bekostades också. 

Numera samlas kvinnor och män en gång 
i månaden i Badhuset för att prata om ak-
tuella spörsmål, dricka kaffe, ta lotter och 
fundera över hur arbetet skall gå vidare.

Badhuset, som var ett varmbadhus 
med bastu och två badkar, byggdes på 
1920-talet och var i bruk 1923-1955. 
Därefter stod det tomt till 1964, då Syföre-
ningen Ljus fick överta huset. Det renove-
rades och nu hade kvinnorna en egen lokal 
att ha sina möten i.

Men så blev året 2007. Vatten rann 
in bakom tapeterna. Det läckte vatten 
från taket i förstugan. Söderväggen var våt 
på insidan. Tiden hade hunnit ifatt vårt 
gamla badhus. Riva? Absolut inte. Ideella 
krafter ställde genast upp. Huset totalreno-
verades och moderniserades. Vi har fått en 
helt ny föreningslokal och ett nytt ljus till 
Ulebergshamn.

Föreningen bjöd efter invigningen in till 
kaffe med hembakt i sitt nyrenoverade 
hus i hamnen ett stenkast från fyren som 
stod där och glänste nymålad i solskenet.  
Leif och jag tackar för att vi fick vara med 
då Ljuset kom till Ulebergshamn.

En nöjd Börje Hamnsjö konstaterar att projektet är i hamn


