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Från idé till succé!
Maria & Leif Elsby

Esbjörn Hillberg, Fyrsällskapets ordfö-
rande, hade i flera år talat om att man 
vid ett lämpligt tillfälle borde samla så 
många som möjligt av landets fyrföre-
ningar. Ett möte där man kunde träffas 
och utbyta tankar om olika problem och 
lösningar. I år dök möjligheten upp i sam-
band med fyrutställningen på Frölunda 
Kulturhus i Göteborg. Inbjudningar gick 
ut till samtliga Sveriges fyrföreningar 
och privata fyrägare. Gensvaret blev så 
stort (c:a 45% av Sveriges lokala fyrföre-
ningar) att Sjöfartsverket (SjöV) ställde 
upp med två och Statens Fastighetsverk 
(SFV) med en representant. 

Efter att Esbjörn hälsat alla välkom-
na tog Jon Granstedt från SjöV över. Jon 
är ansvarig chef för avdelningen ”Bygg 
och Teknik” som bl.a. omfattar fyrar, 
slussar, kustradio och GPS. Jon presen-
terade SjöV:s verksamhet. Vid sin sida 
hade han Stig Lind från SjöV:s fastig-
hetssida som berättade att verket har 
hand om c:a 1100 fyrar (hälften av alla 
fyrar), 466 lysbojar, 46 lysprickar och ota-
liga ”vanliga” prickar. Många hamnar äger 
sina fyrar men har serviceavtal med SjöV. 

SjöV gör underhållsbesiktningar på 
fyrar vart 4-6 år beroende på var den är 

belägen. Vid västkusten slits fyrarna mer 
p.g.a. saltet. Man har ambitionen att kla-
ra av ett större underhållsprojekt per år. 
2010 renoverades Hållö till en kostnad 
av 7,5 Mkr. 2011 gjordes en i huvudsak 
utvändig översyn av Utklippan för 5,4 
Mkr och i år är det Landsorts tur. Lands-
ort läcker ordentligt och har också fått 
en ganska nyupptäckt påväxt av rödalger 
på läsidan. Samma påväxt förekommer 
på Ölands Norra Udde. SjöV:s under-
hållsfartyg Fyrbjörn med 4 mans besätt-
ning besöker och underhåller årligen c:a 
100 fyrar.

Jon berättade att även om fyrarnas 
och då främst de stora angöringsfyrarnas 
betydelse har minskat i och med ny na-
vigationsteknik så byggs det ändå många 
nya fyrar framför allt i nya farleder. 2008 
gjordes en utredning om avveckling av 
fyrar och 2009 avyttrades 12 st varav 6 st 
till Föreningen Fyrtillsyn Gotland. Några 
båkar avvecklades också bl.a. Arkö.

För att en fyröverföring till ny ägare 
skall fungera krävs ett gott samförstånd 
med markägaren (som inte behöver vara 
den nye fyrägaren) så att denne ser en 
långsiktig lösning. Fyren får inte vara en 
sektorfyr och tillstånd för att hålla fyren 
tänd måste ges från Transportstyrelsen. 

Våren 2009 redovisade SFV enligt 
direktiv från Regeringen sin stora Kul-
turfastighetsutredning (c:a 550 fastig-
heter varav c:a 40 fyrplatser) som hade 
baserats på av Riksantikvarieämbetet 
föreslagna kriterier för den långsiktiga 
förvaltningen av statens bevarandevärda 
fastigheter. Denna utredning efterföljdes 
våren 2011 av Betänkande av Utred-
ningen om en översyn av statens fastig-
hetsförvaltning, SOU 2011:31. Den 1 
dec. 2012 skall en ny utredning presen-

Anders Röös (SFV), Jon Granstedt & Stig Lind 
(SjöV) samt Bengt Svanholm (Fotö).
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teras som föreslår vilka fastigheter SFV 
skall bevara och sköta. Många anlägg-
ningar kommer att falla utanför statens 
åtaganden och måste då tas om hand 
regionalt eller lokalt.

SjöV har gett visningsrätt på 8 fy-
rar. Dessa har fått avtal med checklistor 
framför allt gällande säkerheten. Man 
förpliktigar sig att en guide alltid är med 
vid visningar. För visningsrätten tar SjöV 
ut en årlig avgift baserad på antalet besö-
kare med en minimiavgift på 15000 kr.

Både Jon och Esbjörn betonade 
det fina samarbete som nu finns mellan 
SjöV och Svenska Fyrsällskapet där man 
har regelbundna möten 3-4 gånger per 
år för att diskutera aktuella fyrfrågor. 

Anders Röös från SFV berättade att 
det finns c:a 1700 kronoholmar och att 
verket förvaltar mängder av fastigheter 
men av dessa är det bara 6 fyrar men 
flera fyrplatser. Själv förvaltar han bl.a. 
Tylö fyrplats där fyren totalrenoverades 
2008-2009 för c:a 6 Mkr. Fyrpersonals-
bostäderna står nu på tur att renoveras. 

Svenska Fyrsällskapet har föreslagit 
och arbetar på att få till stånd en Natio-
nell Fyrstiftelse för att ta hand om de fy-
rar/fyrplatser som faller utanför statens 
bevarandeplan. Man har kommit en bit 
på väg, men det är långt kvar innan må-
let ev. kan nås. 

Varje deltagande fyrförening eller fyr-
ägare fick sedan en kort stund på sig att 
redogöra för sin fyr. 

Högbonden (Kajsa Grandics Åberg)
På Högbonden har det funnits ett 
vandrarhem i fyrvaktarbostaden sedan 
1980-talet. Verksamheten drevs först av 
STF men ägs och drivs sedan 1997 i pri-
vat regi. I källarplanet har man en utställ-
ning om folket som bott och verkat på fy-
ren. Man har 5-6000 besökare per säsong 
och av dem är det många fyrsläktingar. 

SjöV äger fyrtornet där ingen teknik finns 
kvar, men fyren blinkar fortfarande, sedan 
2011 från en ny lykta monterad på bal-
kongräcket. För 2 år sedan bildades Älgsjö 
fyrförening som nu har 10 medlemmar. 
Älgsjö är en liten fyr utanför Bönhamn.

Agö (Lenn Jerling)
Fyrplatsen och den gamla fyren är privat-
ägd av familjen Jerling medan den nya 
fyren ägs av SjöV. Fyr och fyrplatsbostä-
der är i gott skick på utsidan men sämre 
inuti. Ambitionen är att öppna ett vand-
rarhem men hamnen är dålig och Läns-
styrelsen har sagt nej till en brygga. Lenn 
råddes till att kontakta Lantmäteriet i 
frågan och hänvisa till landhöjningens 
inverkan på hamnen. 

Garpen (Bengt Åstedt, Garpens Vänner)
Garpens Vänner (bildat 1992) med 170 
medlemmar äger ön, fyren och alla bygg-
naderna. Man har c:a 2000 besökare per 
år och driver B & B med konferenser 
m.m. Man har problem med tillgången 
på färskvatten som måste transporteras 
ut från land, att få vatten ut till Gar-
pen skulle kosta 1 Mkr. Pengar som inte 
finns. Ett annat problem är vad man gör 
när fyrbelysningen med en 1000W glöd-
lampa inte kan ersättas längre. 

Esbjörn Hillberg i diskussion med Mariestads-
gänget medan Erik Nordström (Ursholmen) & 
Göran Lyth (Nordkoster) diskuterar stående.
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Sandhammaren (Berny Perzon)
Den 10 oktober 2012 firar man 150 års-
jubileum. Ursprungligen var det två iden-
tiska fyrar, men den norra fyren släcktes 
1891 och monterades ner 1904 för att 
återuppbyggas på Pite Rönnskär då med 
ytterligare 2 sektioner. I närheten av fyren 
finns ett museum med världens äldsta liv-
räddningsbåt. Fyrområdet var ganska igen-
vuxet och Föreningen Sandhammarens 
Fyrplats började 2010 snygga till området. 
I februari 2011 gav SjöV föreningen vis-
ningsrätt till fyren som officiellt öppnades 
i juni 2011. Under 2012 kommer man att 
återställa fyrplatsen i ursprungligt skick. 
Master o.dyl. på fyrbalkongsräcket har 
monterats ner och området kring den igen-
vuxna fyren är nu avskogat. Vid visningar 
av fyren får aldrig mer än 9 besökare sam-
tidigt finnas i tornet. Detta har man löst 
med att dela ut numrerade besöksbrickor 
1-9. När en person kommer ner igen över-
lämnas brickan till nästa besökare. På detta 
sätt kan det aldrig bli för många i tornet. 

Smygehuk (AnnaLena Sundin) måste ty-
värr lämna återbud kvällen innan mötet

Nidingen (Stig Karsegård)
Föreningen Nidingens Vänner bildades 
1990. 1832 byggdes två fyrar som 1946 
ersattes av en ny fyr som tillsammans med 
kassunfyren Lilleland skulle ge vägledning 
förbi de många grunden. 1990, vid fyr-
föreningens bildande, ägde Domänverket 
de gamla fyrarna. Föreningen samlade in 
1,8 Mkr. 1994 renoverade staten fyrarna 
utvändigt medan de invändigt fortfarande 
är mycket slitna. Nidingens Vänner äger 
inget utan hyr en lägenhet på fyrplatsen 
där det också finns ett vandrarhem.

Bråtaviken (Mats Berggren)
Bråtaviken är en av Sveriges nyaste ly-
sande fyrar och ägs av Bråtavikens Båt-

klubb som har 80 medlemmar. Man bör-
jade 2005 med att bygga upp ett torn 
av betongringar. Lanterninen av rostfritt 
stål med en lampa från en lysboj sattes 
upp 2007. Man ansökte hos Transport-
styrelsen och fick fyren godkänd som 
sjömärke och därmed markerad på sjö-
kort. Man har fått ett drifttillstånd på 5 
år för att hålla fyren tänd kontinuerligt 
med en blixt var 3:e sekund. 

Vinga (Charlotte Day)
Winga Vänner bildades 1984 och de 
sista bofasta lämnade ön 1988. Syftet 
är att bevara miljön och göra fyrplatsen 
tillgänglig för besökare. Föreningen har 
1400 medlemmar. Man har nyttjande-
rättsavtal och samarbetar med Stena Line 
och Göteborgs Hamn. Föreningen har 
hand om gästhamnen. Man har satt upp 
ett nytt staket utanför fyrmästarbostaden 
där halva huset är omvandlat till mu-
seum som man jobbar med att förbättra. 
Man har många guidningar med frivilliga 
funktionärer under helgerna fr.o.m. april. 
På sommaren bemannas fyren veckovis. 
Husen hyrs ut till medlemmar. Man har 
genom kommunens och Västkuststiftel-
sens försorg fått vatten och avlopp. Man 
har avtal med SjöV om visningsrätten för 
några år men det är oklart vad som hän-
der i framtiden. Ev. kan man starta vand-
rarhem men då behövs fler byggnader. 

Representanter från Garpen, Sandhammaren 
& Vinga.
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Sveriges äldsta ensfyr finns på Vinga.
Fotö (Bengt Svanholm)
Föreningen Ensfyrarnas vänner bildades 
2010. Fyrarna var då på väg att tas bort. 
Ursprungligen byggdes 4 fyrar 1964 för att 
förstärka inseglingen till Arendalsvarvet i 
Göteborg. Av dessa återstår 2 st 16 m höga 
betongpelare. De lägre fyrarna är borttag-
na. Föreningen kämpar för att bevara de 2 
återstående. Marken ägs av 3 samfällighe-
ter med 40 medlemmar där en del ännu 
motsätter sig att fyrarna får stå kvar. 

Pater Noster (Pelle Stavfeldt)
Den siste fyrmästaren flyttade 1965. 1975 
startade ”Rädda Pater Noster” då man 
ville släcka fyren. 1979 renoverades fy-
ren för 400 tkr som AMS betalade. 1980 
övertog Bohusläns Museum ansvaret för 
fyren. 1990 gjordes en ny renovering där 
1,25 Mkr hade samlats in och museet bi-
drog med resten utöver sparade fonderade 
medel. 1998 uppstod ett nytt renoverings-
behov och i juni 2002 lyftes fyren ner och 
transporterades i sin helhet till Rönnäng. 
Man fann då att fyren var i så dåligt skick 
att den måste monteras ner i minsta de-
talj och totalrenoveras. Ett stort projekt 
bildades där företaget Pharmadule-Em-
tunga tog över renoveringen motsvarande 
35 Mkr. I juli 2007 lyftes fyren i nyskick 
på plats på Hamneskär. Föreningen stöt-
tar Bohusläns Museum med 77 tkr till 
ett nytt fyrmuseum. Föreningen har 732 
medlemmar. Man vill återbörda den ur-
sprungliga linsens 16 fack. Hamnen är ett 
bekymmer trots att man lagt ner ½ Mkr 
där. Föreningens målsättning är att ordna 
hamnen, linsen och museet. Pelles råd till 
andra fyrföreningar är att alltid förankra 
allt man vill göra hos kommunen.

Måseskär (Leif Lehman)
1976 skulle Måseskär avbemannas. Man 
demonstrerade mot detta och fick fak-
tiskt behålla bemanningen till 1995. 

1983 bildades Stiftelsen Måseskär. Stif-
telsen har nu ett avtal med SjöV t.o.m. 
2018 till rätten att disponera fyrplatsen 
utan kostnad mot att man underhåller 
den. Föreningen samlade in 700 tkr och 
1988 var fyren helrenoverad. För detta 
arbete fick man 100 tkr från SjöV. Un-
derhållsarbete pågår ständigt. Fyrbostä-
derna ”hyrs ut” gratis till Sjöräddnings-
sällskapet för utbildning. Man har också 
avtal med helikopterdivisionen. 

Hållö (Bengt Wall)
Föreningen Hållö bildades 2010. Man 
har för avsikt att bygga ett naturum/mu-
seum. Den ursprungliga linsen är försvun-
nen men en annan lins är hämtad från 
Norrköping. Inne i fyren har man en ny 
temautställning varje år. Under 2012 är 
temat kurirflyget. Ön, som är naturreser-
vat med 350 olika växtarter, ägs av Sote-
näs kommun. Fyren från 1842 byggdes på 
med 5 m 1862. Man fick nautofon 1928. 
Maskinhuset är nu ombyggt till kapell och 
radiopejlstationen har byggts om till vand-
rarhem och kompletterats med småstugor. 

Ulebergshamn (Börje Hamnsjö) deltog 
utan presentation

Väderöbod (Reidar Gullman)
Fyrplatsen avbemannades 1965 och för-
fallet kom snabbt. 1979 blev byggnaderna 
illa tilltygade genom stenkastning på fönst-
ren så att det regnade in. Ett gäng dykare 
kontaktade Domänverket och ville bilda 
en förening för att renovera byggnaderna 
utvändigt. Man fick ett par 1000 kr och 
började med att sätta masonit för fönst-
ren och täta taken. Fyrföreningen bildades 
1980 med syfte att rädda husen från förfall 
och göra dem tillgängliga i framtiden för 
att ge en bild av hur man bodde på dessa 
ödsliga fyrplatser. Man fokuserade 10 år 
på utsidan med att glasa om, sätta in nya 
dörrar och täta taken. SjöV drev fyren och 
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Domänverket lade om skiffertaken. Man 
har ett rullande underhållsschema för hur 
de 8 byggnaderna skall bevaras. 2009 kom 
frågan upp om att fyren skulle läggas ner. 
Föreningen skickade då in en ansökan om 
att få ta över den. 2010 fick man köpa 
fyren med nytt linssystem bestående av 
lysdioder som beräknas hålla 20 år. Fyren 
drivs med tillstånd från Transportstyrel-
sen. Raconen är borta och fyren visar vitt 
sken runt om. Halva ön har nu befriats 
från fågelskyddet vilket innebär att alla nu 
kan besöka denna del av ön. Föreningen 
består av 28 familjer, 22 enskilda och 25 
stödjande medlemmar. Statens under-
hållskostnader sedan föreningen bildades 
1980 har inte överstigit 700 tkr. Man har 
inga betalande, inga sponsorer och får inga 
medel för underhåll. Allt arbete utförs på 
ideell basis. 

Ursholmen (Erik Nordström)
Erik kom som semesteravbytare i 3 må-
nader 1950 till denna speciella miljö. 
1975 bildades Stiftelsen Ursholmen 
med Erik som ordförande. Stiftelsen har 
nu 350 medlemmar. Ursholmen ingår i 
Kosters nationalpark där staten tar på sig 
ansvaret. Naturvårdsverket har renoverat 
de två fyrarna (varav en utan lanternin ef-
ter en brand). En förhandsstudie om hur 
fyrplatsen skall disponeras har gjorts. Alla 
de nuvarande hyresgästerna är uppsagda 
fr.o.m. 2013. Erik, som hyrt ett av husen i 
många år, befarar förstörelse om byggna-
derna står tomma och öde en längre tid. 

Nordkoster (Göran Lyth)
Det finns en skrift om hur man kan göra 
för att driva fyrplatsen vidare. Göran hop-
pas på stiftelsen så att det blir en konti-
nuitet i drivandet av fyren. Man behöver 
experthjälp med vad man skall använda 
för material och hur man kan få pengar till 
underhåll. Fyrens Vänner sökte bidrag och 
renoverade år 2000 den norra fyren som 

även återtändes 2001 Den södra fyren äg-
des och renoverades av Fortifikationsver-
ket. Båda fyrarna finns numera i national-
parken och ägs av Naturvårdsverket. 

Mariestad (Lennart Högstedt)
Mariestads fyrförening bildades under 
dramatik. En dag innan SjöV skulle beslu-
ta om de 3 fyrarnas rivning meddelade för-
eningen kommunalrådet att fyrarna skulle 
rivas inom en månad. Ärendet togs upp i 
kommunstyrelsen dagen efter där man be-
slutade om rivningsförbud. Föreningen har 
haft ett gott samarbete med kommunen 
och SjöV. Ett gäng pensionerade yrkesmän 
har renoverat Röskärs ensfyr som är byggd 
enl. Heidenstams idéer. Gymnasieelever 
från Mariestad fick en nyttig praktisk öv-
ning genom att bygga en ställning ute i 
vattnet runt fyren. Lennart påpekar att 
pensionerat yrkesfolk är en guldgruva och 
att man bör kolla lokala stiftelser för att 
få ihop pengar. Man får inte glömma att 
SjöV måste godkänna renoveringar och 
kolla att säkerheten är tillräcklig. Renove-
ringen av Röskärs fyr gick på 8000 kr inkl. 
2300 kr till försäkring.

Dagen avslutades med en längre fråge-
stund och allmän diskussion. Man fick till-
fälle att ge varandra tips om hur man hade 
löst olika problem och inte minst kunde 
man fråga SjöV och SFV och få svar di-
rekt. Alla deltagare var helnöjda med da-
gens arrangemang. Esbjörn avslutade med 
att tacka alla deltagare och en förhoppning 
om att Fyrsällskapet under kommande år 
skall hinna ordna liknande träffar på andra 
ställen i landet så att andra lokala fyrföre-
ningar har möjlighet att deltaga. 


