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Fyrutställning i Frölunda Kulturhus
Maria & Leif Elsby

Marie Tilosius, en av eldsjälarna och ansvarig för Programkom-
mitté Västkust, har tidigare ordnat mindre fyrutställningar på 
bibliotek och museer i Fyrsällskapets regi. Nu hade hon fått idén 
till en större och månadslång utställning på Frölunda Kulturhus i 
Göteborg. Marie är en energisk dam som inte ger sig i första taget 
och inte heller skyr en massa arbete. Hennes idé och entusiasm 
smittade av sig på Göran och Ingrid Sernbo och Ann Holmdahl. 
Dessa fyra har, med hjälp av en intresserad och kunnig personal 
från Kulturhuset och tillgång till en fantastisk lokal, gjort ett ena-
stående arbete. 

Avsikten var att fyrföreningar skulle ges 
möjlighet att presentera sig och konst-
närer få visa upp vad man konstnärligt 
kan åstadkomma med fyrar som in-
spiration. Fyrföreningarna fick skärmar 
till sitt förfogande och det har varit en 
febril verksamhet där man har klippt 
och klistrat och satt upp på skärmar 
och i montrar. Tavlor och keramikhant-
verk har arrangerats. Bord har varit upp-
ställda med fyrlitteratur, fyrfoldrar har 
delats ut och man har sålt Fyrsällskapets 

              böcker, kortlekar och bokmärken.

Marie Tilosius &
Göran Sernbo

Kajsa Grandics Åberg & Owe Grandics 
från Högbondens fyr och Ingrid Sernbo.

AGA-klipp, skänkt av Sjö-
fartsverket till Fyrsällska-
pets 15-årsjubileum.

Fyrbonad i lappteknik gjord av 
Ulla Hillberg.

Fotogenbrännare med tre 
vekar.
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Ett stort antal besökare har det varit och en del har fått höra Lars Wässing, en av 
konstnärerna, berätta om hur det var att växa upp på en fyrplats. Lars har också 
av egen erfarenhet kunnat berätta om det hårda livet som fyrvaktare på fyrskepp. 
Utställningen har alltid varit bemannad av medlemmar i Fyrsällskapet som hjälpt 
besökare tillrätta och förklarat. Det fantastiska är att alla ställt upp helt ideellt!

De 8 fyrföreningar som deltog i utställningen med skärmmaterial och/eller höll 
föredrag lör- och söndagar under utställningstiden var:

Föreningen Nidingens Vänner
Föreningen Hållö Fyr
Pater Nosters Vänner
Winga Vänner
Föreningen Ensfyrarnas Vänner (Fotö ensfyrar)
Stiftelsen Måseskär
Föreningen Väderöbod
Bråtavikens Båtsällskap

Övriga föredrag hölls av:
Esbjörn Hillberg: Fyrarnas historia, nuläge och framtid
Ann Holmdahl & Börje Moberg: Fyrar i konsten
Johnny Söderlund: Till rättelse för sjöfarande - Sjömärken från Svinesund till Haparanda
Lars Göran Itskowitz: Fyrar som resmål
Bengt Garsell: España Verde-kustland, tidvatten, fyrplatser
Göran Sernbo & Bosse Dahlqvist: Fyrar i tekniken ljus- och radiovågor

Utställande konstnärer:
Johan Ebefors
Anita Helldner
Ulla Hillberg 
Ann Holmdahl
Rolf Allan Håkansson
Börje Moberg 
Lars Wässing


