
Restaurerer gammelt sjømerke på
dugnad
Loshavn Fortidsvern og lokale håndverkere restaurerer nå det gamle sjømerket på Færøy på
dugnad.

Sjømerket på Færøy ble oppført på slutten av 1700-tallet. FOTO: BERTINE MIDTTUN
Det gamle, hvite seilermerket som er plassert på toppen av Færøy ble bygd på
slutten av 1700-tallet. I 1963 brant det helt ned av et lynnedslag, men på slutten av
80-tallet fikk Loshavn Fortidsvern fart på oppbyggingen av tårnet.

Vi fikk rundt 20 lokale kunstnere til å bidra med bilder til et kunstlotteri. Dette gjorde at
vi fikk finansiert oppbyggingen av Færøytårnet, og etter det er det vi som har hatt
ansvaret for seilermerket, forteller leder av Loshavn Fortidsvern, Alf Arian Loshamn.
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– Det er viktig at et slikt sjømerke blir bevart

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. Alt dette er nå strippa, og vi legger ny kledning og nytt tak.
Så skal det males ett strøk til før det er ferdig.

Sjømerket på Færøy restaureres nå på dugnad. FOTO: BERTINE MIDTTUN
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Taket på det gamle sjømerket er dårlig. Til høsten vil det legges nytt tak. FOTO: ALF ARIAN LOSHAMN

Restaureringen av Færøytårnet blir gjort på dugnad av lokale håndverkere og andre
ildsjeler.

De fleste håndverkerne som har arbeid i Loshavn, har valgt å støtte
restaureringsprosjektet med materialer og dugnadsarbeid. Det er Erik Hansen
(Hansen Bygg, journ. anm.) som har tatt på seg hovedansvaret. Hele gjengen har
jobbet som bare det, og det er helt fantastisk gjort!

I tillegg til Hansen Bygg, har også Byggmester Arnfinn Johnsen, Ytterdahl, Bjørndal
Vedlikehold, Tratec Teknikken, Fargerike Farsund - Malerbua, og Oskar Nygaard
deltatt på dugnad i prosjektet.

I tillegg til dugnad fra lokale aktører, har Loshavn Fortidsvern fått økonomisk støtte til
prosjektet av blant annet Kystverket og Vestenfjelske Bykreditts Stiftelse. De har
også hatt en kronerulling gående.

Det er også planer om at det skal lages en ny landstigningsplass på øya.

Det er fin plass å gå på tur og for å nyte utsikten!

Færøytårnet vil være ferdig restaurert til høsten.



Det er Loshavn Fortidsvern som har tatt initiativ til restaureringen av det gamle sjømerket. Her er leder av
Loshavn Fortidsvern, Alf Arian Loshamn. FOTO: BERTINE MIDTTUN



Trær har vokst «inn» i kledningen på Færøytårnet. FOTO: ALF ARIAN LOSHAMN

Taket på det gamle sjømerket er dårlig. Til høsten vil det legges nytt tak. FOTO: ALF ARIAN LOSHAMN



Tårnet på Færøy ble bygget på slutten av 1700-tallet. FOTO: BERTINE MIDTTUN



Her er en del av dugnadsgjengen på Færøy. Hansen Bygg har hovedansvaret for oppussingen. FOTO: ALF
ARIAN LOSHAMN

Det er Loshavn Fortidsvern som har tatt initiativ til restaureringen av det gamle sjømerket. Her er leder av
Loshavn Fortidsvern, Alf Arian Loshamn. FOTO: MARTINE KILE SØYLAND
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