Færøytårnet ferdig
restaurert
Sjømerket på Færøy ble bygget for første gang på slutten av 1700-tallet. Nå er det
restaurert på nytt.

Restaureringen av det gamle sjømerket på Færøy ble påbegynt i vår, og er nå ferdigstilt. FOTO: CECILIE NILSEN

Det har vært en kolossal giverglede fra privatpersoner og fra firmaer, forteller leder av
Loshavn Fortidsvern, Alf Arian Loshamn.
Loshavn Fortidsvern og lokale håndverkere har restaurert det gamle sjømerket på
Færøy på dugnad. Han anslår at det er brukt rundt 500 dugnadstimer for å
gjennomføre restaureringen, i tillegg til arbeidstimer fra lokale håndverkere.

Det har vært en kolossal giverglede fra privatpersoner og fra firmaer, forteller leder av Loshavn Fortidsvern, Alf Arian Loshamn.
FOTO: CECILIE NILSEN

Det gamle, hvite seilermerket som er plassert på toppen av Færøy ble bygd på
slutten av 1700-tallet.Færøytårnet er det eldste sjømerket i distriktet. Lista fyr kom på

plass 40 år etterpå, og Katland i 1860. Smålyktene kom ikke før på slutten av
1800-tallet. Færøytårnet var opprinnelig et merke for å signalisere med flagg når
losene ikke kunne lose, sier Loshamn.

Loshavn - Sandøy - Færøy. På Færøy sees Færøytårnet, som nå er ferdig restaurert. FOTO: CECILIE NILSEN

I 1963 brant det helt ned av et lynnedslag, men på slutten av 80-tallet fikk Loshavn
Fortidsvern fart på oppbyggingen av tårnet. Da seilermerket ble gjenreist etter

brannen, ble det brukt dårlige materialer. Vedlikeholdet av bygget var heller ikke
optimalt.
Vi leide det ut til Sjøheimevernet. De innredet det litt dumt, slik at når det oppstod
lekkasjer ble også isolasjonen bløt. Det har blant annet resultert i at kledningen var
råtten og taket var dårlig.
Nå er alt av materialer, bortsett fra deler av reisverket, byttet ut. Bygget er også malt
med fire strøk og taket er nytt.

Dugnadsgjeng ved Færøytårnet, sammen med firma. FOTO: PRIVAT

I tillegg til en enorm respons i form av økonomisk støtte fra private og firma, har vi fått
en del penger fra Kystverket og en anselig sum fra en stiftelse, forteller Loshamn.

Færøytårnet som i dag står er en kopi av det opprinnelige tårnet, som ble bygget for over 220 år siden. FOTO: CECILIE NILSEN

Sjømerket på Færøy er stort; rundt ti meter høyt og er på rundt 30 kvadratmeter.
Restaureringen ble påbegynt i vår, og er nå ferdigstilt.
Resultatet ble kjempebra. Nå håper vi det vil holde i mange år, sier Loshamn, og
forteller at neste prosjekt for Loshavn Fortidsvern er å restaurere bedehuset i
Loshavn.
Loshamn sier at han har et håp om at det nå anlegges en grei ilandstigningsplass på
Færøy i bukta mot Katland, slik at man lettere kan komme i land og opp til tårnet for å
nyte den flotte utsikten.
Øya inngår jo i Skjærgårdsparken. Kommunen bidro ikke med økonomisk støtte til
restaurering av Færøytårnet, men kan kanskje være med på litt sponsing til dette
arbeidet, håper Loshamn.

Utsikt til Færøytårnet en vakker høstdag. FOTO: CECILIE NILSEN
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