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Engelska Fyrsällskapets 25 års födelsedag
Esbjörn Hillberg (medlemsnummer 10 i ALK)

Man kan nog säga att det var genom att 
vi bodde i England 1985-1996 som gjor-
de att jag fick idén att starta Svenska Fyr-
sällskapet. År 1993 började jag nämligen 
samla fyrböcker och fick därigenom en 
massa nya festliga bekanta i olika länder. 

Några år tidigare, 1988, hade jag 
även försökt köpa en fyrplats (Ardna-
murchan) belägen på den västligaste ud-
den av Skottland, men det var en mul-
timiljardär som bjöd över mig. Kanske 
var det därför som jag började samla på 
fyrböcker då de inte kostade lika mycket 
som fyrplatser. 

En av mina engelska boksamlarvänner 
berättade att det fanns ett lite nationellt 
engelskt fyrsällskap så jag blev medlem 
våren 1995. I september 1995 åkte vi upp 
till Lowestoft och var på deras årsmöte. 
Det var max 15 deltagare men vilken här-

lig stämning. Namnet på deras fyrsällskap 
är the Association of Lighthouse Keepers, 
ALK www.alk.org.uk. Under detta möte 
fick jag den strålande idén att jag en gång 
skulle försöka starta ett svenskt nationellt 
fyrsällskap när jag hade flyttat hem till 
Sverige. Därför har ALK betytt en hel del 
för mig personligen och det var även de 
som bad Svenska Fyrsällskapet att vara 
med och starta den Internationella Fyrda-
gen för många år sedan.

Som medlem får man 4 gånger per 
år deras tidning Lamp samt inbjudningar 
till olika arrangemang och resor. Så tidigt 
i år kom ett mail att de skulle fira sin 
25- åriga födelsedag den 13:e april med 
en stor middag på Keehaven Yacht Club 
belägen på sydkusten mellan Milford 
on Sea och Lymington innanför Isle of 
Wight med utsikt emot fyren Needles. 

25-årsfirandet i Hurst Castle för fyrsällskapet ’the Association of Lighthouse Keepers’.
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Tidigare samma dag skulle de också in-
viga del 2 av sitt nationella fyrmuseum 
beläget i Hurst Castle. Festligt tyckte jag 
och frågade Ulla om vi inte skulle åka 
över och hälsa på gamla vänner och hon 
tvekade inte en sekund. Jag mailade och 
frågade om det fanns plats för oss två 
och fick ett mycket trevligt svar att vi var 
varmt välkomna. De bad oss också att 
bli hedersgäster och frågade mig om jag 
kunde vara After Dinner Speaker (ett 
mycket hedrande uppdrag i England) 
och jag tackade naturligtvis ja.

Vi bokade ett vad som visade sig vara 
mycket mysigt hotell i Milford on Sea, 
flög över, hyrde en bil och körde ner till 
sydkusten. Kvällen innan träffades vi alla 
på en pub Lymington och vi fick många 
nya vänner. 

Den stora dagen började med att 
vi under mycket blåsigt väder och regn 
bordade en båt som körde ut oss till 
Hurst Castle. Vädret har aldrig hindrat 
engelsmän och samtliga var mycket po-
sitiva, glada och blöta. Från bryggan var 
det en kort promenad upp till Hurst 
Castle som vi nog skulle kalla för en 
fästning vilken bland annat under kriget 
bevakade det västra inloppet in bakom 
Isle of Wight.

Där fanns ett krigsmuseum samt 
del 1 och den nya del 2 av ALKs fyr-
museum. Det fanns massor av saker 
att studera bl.a. att helt kök från en av 
deras ”Rock Lighthouse”, linser, reflek-
torer, olika fyrlampor, etc. Efter någon 
timme ropade de ut att invigningsce-
remonin skulle börja och att vi skulle 
samlas inomhus p.g.a. regnet. ALK:s 
ordförande, sekreterare och museifö-
reståndare höll tal. Man klippte av ett 
band framför ingången och förklarade 
museet öppnat. Därefter gick alla in i ett 
stort rum i fästningen där man bjöd på 
ett fantastiskt smörgåsbord med snittar, 

te, vin, etc. Avslutningsvis avtäckte ALK 
sin invigningstårta och jag fick den stora 
äran att säga några ord, börja skära upp 
den och inmundiga första biten. Efter 
denna lunch fortsatte vi att besöka andra 
delar av fästningen bl.a. fyren samt det 
till fyren hörande acetylengasverket. Så 
återfärd till fastlandet, snabbt upp till bi-
larna i regnet och tillbaka till vårt hotell.

På kvällen samlades alla på yacht-
klubben för födelsedagsmiddagen. Kväl-
len firades under mycket glada trevliga 
former. Jag lyckades hålla, vad som alla 
inklusive Ulla sa var, ett uppskattat ro-
ligt tal om ALK:s inflytande på Svenska 
Fyrsällskapet och om våra fyrupplevel-
ser när vi bodde i England. Man hade 
ett lotteri och de vinster som delades ut 
var några 500 W glödlampor som hade 
monterats ner från Needles. Ulla vann en 
av vinsterna och hon fick också den stora 
äran att börja skära upp födelsedagstår-
tan. Artiga som engelskmän alltid är 
frågade de naturligtvis mig först om de 
fick lov att be Ulla utföra detta hedrande 
uppdrag!! Det hade man aldrig frågat en 
man i Sverige! 

Tack Association of Lighthouse Kee-
pers och alla engelska fyrvänner för två 
festliga glada dagar i regn och hård kuling. 

Ulla Hillberg utför sitt hedersuppdrag att 
skära upp födelsedagstårtan.


