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IALA fyrbevarandemöte i Piraeus juni 2013
Esbjörn Hillberg

IALA (International Association of 
Lighthouse Authorities) är en intresse-
sammanslutning för världens alla ”Sjö-
fartsverk”. Dess huvudkontor finns i 
Paris. Man arrangerar arbetsträffar samt 
seminarier inom olika områden för sina 
medlemmar och andra inbjudna tekniska 
experter.

Ett av deras 4 dagars seminarier heter 
”Preservation of Lighthouse Heritage” och 
handlar om fyrbevarande, vad man skall 
göra med unika fyrar, metoder för att be-
vara dem och alternativ användning av 
fyrar. Undertecknad var inbjuden för att 
hålla föredrag om Svenska Fyrsällskapet, 
våra mål och vårt arbete på IALA:s för-
sta bevarandekonferens som ägde rum 
2000 i Kristiansand, Norge samt även 
till deras 2:a konferens i Göteborg 2005. 

Svenska Fyrsällskapet har genom dessa 
möten blivit ett känt namn hos många fyr-

myndigheter i världen. Dessutom fick vi 
ett mycket stort kontaktnät vilket många 
gånger har varit mycket bra.

I juni 2013 arrangerade IALA sitt 
4:e fyrbevarandeseminarium och denna 
gång i Piraeus. Sjöfartsverket (SjöV) 
hade upprepade gånger framfört önske-
mål till Fyrsällskapet att undertecknad 
skulle delta som representant från Sve-
rige tillsammans med en från SjöV och 
en från Statens Fastighetsverk (SFV). 

Den norska delegationen på 7 per-
soner var den överlägset största. I semi-
nariet deltog c:a 80 personer inkl. drygt 
15 speciellt inbjudna från grekiska uni-
versitet. Deltagarna kom från 16 län-
der (Kina, Australien, Malaysia, Indien, 
Oman, Nya Guinea, USA och 9 euro-
peiska länder) och dessa representerade 
40 olika myndigheter eller företag.

Fyren Dana på ön Poros.
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Så till själva seminariet som startade kl 
08.30 var morgon och slutade 17.30. 
Under dagtid gavs 35 presentationer i 
olika ämnen. Personligen tyckte jag att 
det var flera utmärkta presentationer 
exempelvis: hur man effektivt använde 
LED lampor tillsammans med traditio-
nella linser så att man kan behålla dessa 
linser, reparation av gamla prismor och 
linser, hur man kan ersätta kvicksilver 
med andra system för roterande linser, 
hur man i USA arbetar för att behålla 
traditionell fyroptik och den franska 
linshistorien. Dessutom var det några 
intressanta föreläsningar från fyrmyn-
digheter om vad de gör för att bevara 
gamla fina fyrar. Tyvärr var det också 
många dåliga föredrag när exempelvis 
en tekniker frossade i formler om håll-
fasthet vilka ytterst få begrep, när vissa 
totalt oengagerat bara läste texten från 
sina power-point bilder, etc.

Första kvällen var det en mottag-
ning i ett gammalt fint hus som ägdes av 
en grekisk skeppsredare som sponsrade 
konferensen. I detta hus fanns en stor 
fyrbokssamling, mängder av nautiska 
gamla instrument, en Nelson-samling 
samt föreläsningssalar. Vissa fyrböcker 
saknade jag tyvärr i min samling. 

Två kvällar var det även kvällspro-
gram i detta hus fram till kl 22 med 
sammanlagt ett 10-tal föredrag om fyrar 
i konsten, fyrar i litteraturen, fyrar i mu-
siken och visning av fyrfilmer. Så det var 
långa intensiva dagar och kvällar samt en 
djup sömn på nätterna. 

En heldag ägnades åt ett fyrbesök på 
ön Poros där den grekiske skeppsredaren 
hade sponsrat en totalrestaurering av fy-
ren Dana. Själva promenaden till fyren 
tog c:a ½ timme var väg och ägde rum 
under en het sol och på smala stigar ut-
efter branta stup. På hemvägen blev vi 
bjudna på en god lunch och fick samti-

digt tillfälle att svalka våra varma krop-
par med ett skönt bad. 

Sista kvällen arrangerades en trev-
lig avskedsmiddag på Greklands finaste 
hotell i Athen. Hotellet ägdes av den 
grekiske skeppsredaren som sponsrat 
konferensen och restaurerat fyren vi 
besökte. Han bjöd naturligtvis alla del-
tagarna på middagen. Varför har vi inte 
hittat sådana sponsorer i Sverige? 

Skeppsredaren samlade som jag 
nämnt tidigare på fyrlitteratur. Vi hade 
ett gemensamt intresse och jag hade 
några trevliga diskussioner med honom. 

Genom att delta i ett seminarie som 
detta får man förvisso en hel del nya fyr-
kunskaper. En annan viktig sak är att få 
veta vilka problem fyrmyndigheter har 
med sina fyrar i olika länder och sedan 
kunna jämföra med hur vi har det i Sve-
rige. Kanske är dock det viktigaste kon-
taktnätet som man bygger upp under 
kaffepauser, luncher och middagar. Man 
får en möjlighet att förnya bekantskapen 
med flera som man har träffat för många 
år sedan och dessutom flera nya kontak-
ter i en stor del av världen. Alla har vi 
samma fyrintresse även om vi talar olika 
språk.

Djup koncentration i konferenslokalen.


