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En Nationell Fyrstiftelse

Kanske den viktigaste frågan för styrelsen är fyrarnas framtid och 
vårt arbete med bildandet av en nationell svensk fyrstiftelse. 

Egentligen påbörjades diskussionen om fyrbevarande redan 1999 då Sjöfartsverket 
(SjöV) och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) började göra en fyrinventering. Dan Thun-
man, en av Fyrsällskapets styrelseledamöter, anställdes under c:a 1,5 år för att göra 
inventeringen. Vänerns Seglationsstyrelse, Vänermuseet samt Länsstyrelserna i Väs-
tra Götalands och Värmlands län hade gjort en motsvarande inventering av fyrarna i 
Vänern 1998. 

År 2001 genomförde sedan RAÄ, SjöV och Statens Fastighetsverk (SFV) en utred-
ning om vilka fyrar som skulle bevaras av staten. Med denna utredning som bakgrund 
träffades år 2002 högsta cheferna för SjöV, SFV och RAÄ på Kullens fyrplats . Även 
Svenska Fyrsällskapet var inbjudet och deltog. På förslag fastställdes att 25 (varav 
17 var statliga byggnadsminnen) av landets c:a 140 f.d. bemannade fyrar/fyrplatser 
skulle utses till Nationalarv. När sjöfarten inte längre behövde något objekt skulle det 
överföras från SjöV till SFV som då blev ägare och ekonomiskt ansvarig för framtida 
underhåll. Utöver dessa 25 fyrar fanns det ytterligare 24 fyrar som var byggnadsmin-
nen och 14 som föreslogs bli byggnadsminnen. I teorin skulle 63 fyrar bli skyddade. 
Detta förslag genomfördes tyvärr aldrig. Fyrsällskapet började då arbeta på ett förslag 
att bilda en nationell fyrstiftelse. Representanter för Fyrsällskapet, Anders Lindström 
och Berndt Festin besökte Kulturdepartementet, SjöV och RAÄ och presenterade 
Fyrsällskapet och vad vi ville göra för att bevara de större svenska fyrarna. Vi kanske 
kom en bit på väg, men inget mer hände i ärendet från statens sida annat än att lan-
det bytte regering 2006. Fyrbevarandefrågan fanns inte heller på den nya regeringens 
agenda. 

I december 2006 gick SjöV ut och listade fyrar som skulle läggas ner. Man ville då 
tyvärr inte diskutera frågan om bevarande med Fyrsällskapet. Det blev en stor de-
batt i tidningar om släckta fyrar, sjösäkerhet och maritimt kulturarv. Fyrsällskapet 
skrev i augusti 2007 brev till både dåvarande kulturminister Adelsohn Liljeroth och 
näringsminister Thorstensson (ansvarig för SjöV) men ingen ville ta i frågan. Efter 
ytterligare korrespondens med Näringsdepartementet och hjälp utifrån kallades vi 
till ett möte med Näringsdepartementet i december 2008. Till detta möte hade även 
kallats representanter från SjöV, SFV och RAÄ. Efter nästan ett års diskussioner un-
dertecknades sedan i november 2009 en ”avsiktsförklaring” mellan SjöV och Fyrsäll-
skapet. I avsiktsförklaringen stod bl.a. att parterna skulle ha regelbundna möten och 
gemensamt försöka lösa frågan vad man skulle göra med större f.d. bemannade fyrar 
när SjöV inte längre behövde dem. Allt sedan dess har de positiva diskussionerna 
fortsatt och SjöV och Fyrsällskapet träffas c:a var 3:e månad. 
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Efter ett regeringsuppdrag i maj 2008, kom SFV i februari 2009 med en rekommen-
dation att staten långsiktigt skulle äga och bevara 39 fyrar (varav 31 var statliga bygg-
nadsminnen). Våren 2010 invaldes Mikael Engqvist i Fyrsällskapets styrelse. Mikael 
och Esbjörn fick styrelsens uppdrag att fortsätta arbetet med att utreda och försöka 
grunda en Nationell Fyrstiftelse, i syfte att långsiktigt skapa ett tryggt och stabilt 
skydd för det omistliga kulturarv som fyrarna utgör. Regeringen skulle fatta beslut rö-
rande SFV:s förslag hösten 2010 men inget beslut fattades. I stället beslöt regeringen 
i november 2010 att tillsätta en ny utredning för att belysa kostnader förknippade 
med kulturbyggnader. Denna utredning överlämnade sitt betänkande ”Staten som 
fastighetsägare och hyresgäst (SOU 2011:31)” i mars 2011. 

I utrednings betänkande står bl.a. 

”Ett intressant initiativ till samlad förvaltning i annan form är t.ex. den nationella fyr-
stiftelse Svenska Fyrsällskapet föreslagit för en samlad hantering av det kulturarv de 
svenska fyrarna utgör. Detta syftar till en sammanhållen förvaltning av fyrar som Kul-
turfastighetsutredningen bedömt hamna både inom och utanför portföljen. Om en sådan 
lösning väljs får man en samlad, alternativ förvaltning av ett antal värdefulla objekt ur 
det statliga innehavet.” 

Fyrsällskapet är naturligtvis mycket glada över detta uttalande. Under utredningens 
gång har vi haft ett antal kontakter med företrädare för utredningen där vi förklarat 
vad vi tycker bör känneteckna den framtida förvaltningen av våra fyrar. Vi ser natur-
ligtvis mycket positivt på att dessa kontakter burit frukt. 

Efter utredningens betänkande har regeringen gett förra riksantikvarien Inger 
Lilieqvist i uppdrag att senast i december 2012 presentera en lista på fyrarnas kultur-
historiska värde och förslag på hur fyrarna skall hanteras efter det att SjöV ej längre 
behöver dem för sitt nautiska ändamål. 

Den 1 juni 2012 hade vi ett möte med såväl den särskilda utredningsmannen 
Inger Lilieqvist som utredningssekreteraren Folke K. Larsson, i Stockholm. Mötet var 
mycket bra och positivt och vi fick möjlighet att presenterar vad vi gjort så här långt 
kring fyrbevarandet och våra tankar om vad som nu är viktigt i det kommande arbetet. 
Både Inger Lilieqvist och Folke K. Larsson var mycket väl medvetna om både fyrar och 
vikten av deras bevarande. Efter våra mera formella presentationer hade vi en öppen 
och bra diskussion under ett par timmar om de nästa stegen i utredningens arbete.

Sedan 2010 har undertecknade haft kontakter med SjöV, SFV, RAÄ och Domänver-
ket. Vi har även haft möten med statliga utredningssekreterare i de olika utredning-
arna om Sveriges fyrar. Fyrsällskapets Stiftelsegrupp har under våren 2012 komplet-
terats med ytterligare en person, Björn Aschan. Gruppen arbetar nu med att ta fram 
ett prospekt gällande Stiftelsens utformning vilket skall vara klart 2012 och användas 
när vi börjar söka finansiärer. 

Esbjörn Hillberg    Mikael Engqvist


