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Horstens fyr
Allra längst ut i Stockholms skärgård, öster om Sandhamn och c:a 4 nm från
Grönskär, ligger ögruppen Horsten. På Horsten uppfördes 1952 en s.k. fiskefyr.
Denna var i bruk fram till i slutet av 70-talet men har sedan dess inte varit tänd.
Horstens fyr återupptäcktes helt intakt av Magnus Rietz i Svenska Fyrsällskapet
våren 2000. Ingenting hade rörts i fyren och förmodligen var det landets allra sista
Agafyr som stod kvar, glömd, därute på sin ensliga klippa. Själva fyrbyggnaden,
en klassisk träfyrkur, hade naturligtvis fått känna på väder och vind under ett par
decennier utan att någon brytt sig om den. Emellertid var ingenting allvarligt
åtgånget och det befanns fullt möjligt att relativt enkelt sätta fyren i stånd igen. 

Horstens fyr föreslogs för Alcro Färg som ett objekt att ingå i Alcros riksomfat-
tande kultursponsorprojekt ”Hus i Nöd”. Förslaget gillades och renoveringsarbe-
tet utfördes snabbt under september 2000. Fyren utrustades därefter med ny tek-
nisk apparatur för återupptagen fyring. Detta innebär att den gamla gasutrust-
ningen får finnas kvar inne i fyren, men att energikällan nu bytts ut till batterier.
Ljuskällan är en 10 W lampa. Tändning och släckning sker med hjälp av ett ljus-
relä.

Fyren behåller sin markering (occas) i sjökortet. Karaktären bibehålles, Fl (4)
12s 6M. Till fyrmästare har utnämnts Erik Sundström, Sandhamn, vilken också
vaktar Grönskärs fyr. Den tekniska utrustningen har levererats, delvis skänkts, av
SJÖV Tekniska avdelning.

S
jö

fa
rts

ve
rk

et
s 

try
ck

er
i, 

N
or

rk
öp

in
g 

39
27

 -0
0

Horstens fyr Foto och text: Magnus Rietz
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Ordförandes sektor
Esbjörn Hillberg

Hej, när du läser detta har vi passerat vår 4 årsdag som inföll 5 oktober. Jag vet
naturligtvis inte exakt hur många medlemmar vi är när du får detta nummer
av Blänket men den 14 september var vi 875 stycken. Av dessa var 28 före-
nings/institutionsmedlemmar och 5 företag. Vi ser inga tecken på att antalet nytill-
komna medlemmar minskar utan snarare ökar vår tillväxttakt. Det tar rätt myck-
et tid att göra våra utskick numera eller cirka 10 timmar per gång. Tala sedan inte
om vad alla kuvert och frimärken kostar. En förmögenhet var gång! Vem vet om
några år kanske all kontakt med medlemmar går via Internet även om jag inte
hoppas det.

Som under andra somrar har jag och min fru Ulla även denna sommar varit på
besök på några fyrplatser där vi inte har varit tidigare. Fyrbesöken har varit möj-
liga genom hjälp från många vänliga medlemmar, skärgårdsbor och anställda vid
Sjöfartsverket. På väg upp till Norrland åkte vi först till Västervik där vi lyckades
komma ut till Spårö fyr och båk. Därefter i ordning: Häradskär, Huvudskär,
Understen, Svartklubben, Limön, Brämön, Draghällan, Storjungfrun samt
Vänerfyrarna: Hammarö Skage, Staviken, Duse Udde, Hjortens Udde och
Gälleudde. Vilka underbara platser men det är helt omöjligt att säga vilken fyr-
plats man tycker är vackrast. Var fyr har faktiskt sin charm och mycket beror även
på vädret. Som vanligt hade vi stor tur då vädret var helt fantastiskt veckorna
innan midsommar. Tack för all hjälp till Sten Gunnar, Anders + Inger, Marianne +
Olle, Olle + Anna Lena, Rolf + Lars, Olle + Jonny samt Lasse. Utan er hade det
inte varit möjligt att se många av dessa fantastiska platser. Jag har sagt det förut
och säger det nu igen: jag uppmanar alla medlemmar att utnyttja Fyr-
besökshandboken. Även jag är förvånad hur mycket hjälp jag har av den när jag
är ute och reser.

Senare under året tillbringade vi ett underbart dygn med Leif Lehmann på hans
kära Måseskär där nu fyren, fyrbostaden, staket, m.m. är helt nymålade av alla
entusiaster i Måseskärs Vänner. Dygnet som Ulla och jag bodde där var antagli-
gen sommarens vackraste och varmaste dag med hela havet spegelblankt. Harry
och jag har även besökt Göran Lyth på Nordkoster och beundrat vad öborna
utfört när de har restaurerat den gamla fyren och röjt i markerna där fyrbostä-
derna var belägna. Man kan med glädje notera att det läggs ned mer och mer
arbete av alltfler privatpersoner på att göra något åt våra gamla fina fyrar. Detta
är glädjande nog en trend som är skönjbar över hela världen. Ett par fantastiskt
väl underhållna norska fyrar är Oksøy och Lindesnäs som jag besökte under
våren då jag deltog i IALA mötet i Kristiansand.

Jag har besökt en hel del utländska fyrar under det gångna året. I april körde
vi längs västkusten i Tyskland, Holland, Belgien och Frankrike. Höjdpunkten var
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nog en strålande dag som vi tillbringade på Frankrikes mest västligt belägna ö
som heter Ouessant. Legendariska franska fyrar såsom Keroan, Pierres Noires,
Nividic, La Jument, m.fl. omger denna vackra ö. Fyrarna Le Stiff och Le Créac’h
är belägna på ön och i den sistnämnda finns Frankrikes fyrmuseum. I museet kan
man bl.a. beundra världens första fyrlinser tillverkade av Augustine Fresnel. Den
första monterades i fyren Cordouan 1823. Museet och ön är verkligen värda ett
besök. Dagliga båtturer går från den lilla staden Le Conquet längst västerut på
Bretagne. Tyvärr misslyckades vi senare på resan med att komma ut till den kan-
ske mest kända franska fyren Cordouan utanför Bordeaux då turbåtens tidtabell
inte passade. Vi såg den i fjärran och kommer tillbaka. Franska fyrar är helt fan-
tastiska. Ett flertal är öppna för allmänheten men de är höga och har många
trappsteg att klättra i. Den högsta fyren hade 320! 

Blir du nu aldrig trött på fyrar frågar många. Det kanske har blivit lite för myck-
et fyrprylar i alla affärer nu för tiden men de verkliga fyrarna tror jag inte att man
tröttnar på så lätt. Det finns många aspekter på fyrar såsom: teknik, arkitektur,
historia, skönhetsupplevelser, etc och jag tror inte att man tröttnar så lätt på detta.
Ett bevis på ett ökande fyrintresse är vår tillväxt men det kanske viktigaste bevi-
set är den allt mer växande viljan världen över att restaurera och bevara fyrarvet.
Den norske riksantikvarien Danckert Monrad-Krohn (även medlem i Svenska
Fyrsällskapet) har yttrat de mycket tänkvärda orden: Människan kommer med all
sannolikhet att fortsätta bygga kyrkor, broar, hus, m.m. som i framtiden blir bygg-
nadsminnen. Vi kommer dock aldrig att bygga några nya bemannade fyrar. Våra
nuvarande fyrar är därför världens kanske mest unika byggnader och det är vår
uppgift att underhålla och bevara dem för kommande generationer.

Slutligen bara en liten uppmaning. Håll utkik efter Dan Thunmans bok
”Svenska Fyrplatser” som kommer ut under senhösten. Jag tror att boken kom-
mer att blir en fantastisk, mycket fullständig dokumentation av svenska fyrar och
fyrplatser. Förhoppningsvis är den en början på en synnerligen behövlig och vik-
tig bevarandeplan för våra svenska fyrar.

Återtändningen av Grönskärs fyr
Magnus Rietz

Under vårvintern 2000 kontaktades undertecknad av Bernt Festin, VD i
Skärgårdsstiftelsen, med en fråga om vad jag trodde om idén att installera något
slags fyrljus i toppen på stiftelsens paradbyggnad, Grönskärs fyr utanför
Sandhamn.
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- Himla bra idé, Bernt, ansåg jag så klart!
Naturligtvis måste det gå att göra en fyr igen av denna ståtliga byggnad.

Därefter satte vi oss och funderade på vad som skulle krävas för saken. Vad
det är som får ett gammalt torn att bli till en ny fyr. Vi kom då fram till följande:
– För det första ska någonting lysa där uppe samt kraftförsörjas på ett eller annat

sätt. 
– Det måste ha ett kännetecken, en karaktär.
– Vidare måste man naturligtvis upplysa omvärlden om denna. 
– Slutligen är det någon som ska ansvara och tillse att idén fungerar i praktiken

och hålls igång.
Bernt Festin kontaktade till att börja med chefen för Stockholms Sjötrafik-

område. Där fick han klartecken att det gärna skulle gå att tända Grönskärs fyr
igen. Bara SJÖV slapp att betala något. Det slapp de.

Nästa instans blev verkets Tekniska avdelning för den tekniska apparaturens
lösning och leverans. Här fanns strax svar på tal och inom kort hade man rekom-
menderat en s.k. LED-apparat, en bojlykta med en mängd cirkulärt monterade
lysdioder. Undertecknad fick äran att föreslå fyrljus och karaktär. Det blev grönt
ljus. Heter fyren Grönskär så får man hålla färgen. Karaktär bestämdes till Fl 10s
5M (occas). Till fyrmästare utnämndes stiftelsens tillsynsman, Erik Sundström, en
härlig karaktär även han.

Återinvigningen av Grönskärs fyr
skedde den 26 september under enastå-
ende pompa och ståt. Över 100 personer
var närvarande, tal hölls av landshöv-
dingen, snapsar Fyring (!) slank ner och
en smäktande solnedgång över blanka
fjärdar omgärdade högtiden. Däre f t e r
intogs stor bankett på Seglarrestaurangen
i Sandhamn följd av hemfärd och defile-
ring runt Grönskär och det nya blänkan-
de fyrljuset i natten. TV var där, tidning-
ar vad där och Fyrsällskapet var där.

Grönskärs fyr levde igen efter 39 år.
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Människorna kring fyren

Erik Nordström 
Ordförande i Stiftelsen Ursholmen

Svenska Fyrsällskapet har uppenbarligen tillkommit i rättan tid. Intresset för fyrar
och fyrväsende förefaller outtömligt. En strid ström av artiklar och böcker om och
kring fyrar har publicerats under de senaste åren och flera lär vara under arbete.

En välkommen utveckling för oss fyrentusiaster och samtidigt frågar man sig:
Varför? 

Finns det någon särskild förklaring till denna trend?
Har fyrens symbolvärde ökat i en gudlös tid?
Är det kargheten och svårtillgängligheten som lockar i en prylfixerad tillvaro?
Den ensamma människan, utlämnad åt elementens godtycke?
Hembygdsrörelsen upplever också den en renässans. Kanske är det så enkelt

som den moderna människans behov av rötter och engagemang. 
Kanske bör man nöja sig med konstaterandet att intresset för fyrar är stort och

dessutom i tilltagande.
Detta intresse kan finna vitt skilda uttryck. Någon plöjer igenom historikens

fåror. Namnet AGA rymmer en värld av teknisk utveckling. Varför var just frans-
männen så duktiga på att slipa linser? Hur var det möjligt att hålla sams på ett
skvalpande fyrskepp månad efter månad? Hur kunde fyrplatsernas hustrur stå ut
när barnen flugit ur boet och vinterstormarna röt kring huset? Gick sjöfågeljakt
och hummerfiske att förena med disciplin?

Även tidigare har mycket skrivits både om fyrar och fyrfolk. Ibland mest torra
fakta, ibland falskt romantiserande. Fartyg och sjöliv har ofta styrts in i den sena-
re fållan och vållat besvikelser hos lättpåverkade sinnen när verkligheten mötte.
Enligt min mening finns det en aspekt som nu borde ägnas alldeles särskild upp-
märksamhet: Det finns snart inte många människor i livet i Sverige som verkligen
upplevt tillvaron på en fyrplats. Som arbetande, som hustrur, som uppväxande
barn. Där finns en uppgift, både för fyrsällskapet och för de många stiftelser och
föreningar som har till ändamål att slå vakt om fyrar och fyrhistoria. Sök upp
sådana personer, be dem skriva om sina upplevelser eller intervjua dem. Snart är
det för sent! Kanske kunde fyrsällskapet bygga upp ett arkiv med sådant materi-
al och kanske låta någon sådan berättelse inflyta i ”Blänket”.

Det är inte så mycket fråga om att berätta dramatiska historier om skeppsbrott,
dimma och sviktande isar. Mer att beskriva vardagen, rutinerna i arbetet, fritidens
sysselsättningar och årstidernas växlingar. Vad brukade man äta till frukost, höll
man husdjur, kunde man odla något ätbart, vad brukade man läsa, hur ofta
umgicks man mellan husen, hur hanterade man sjukdomar, brukade man försö-
ka ta sig till kyrkan på söndagarna, vem gjorde vad för att få fisk i huset?
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Den tid är inte alltför avlägsen då fyrfolket och deras familjer tillbringade 11
månader om året på tjänstgöringsorten. Nu tycks det vara helikopteravlösning var
fjortonde dag. Den äldre sortens tillvaro på en fyrplats kommer aldrig att åter-
uppstå.

Just därför är den desto mer angelägen att dokumentera.
Och att börja NU!

Ett besök på Garpens fyrplats
Harry Sellmann

I somras bestämde jag mig för att besöka denna fyrplats, som jag under mina år
till sjöss många gånger med viss nyfikenhet tittat på i kikare. Garpen ligger c:a
1,5 nm ost om Bergkvara i södra Kalmarsund. Ön är c:a 200 m lång och 60 m
bred. Det är ett lågt sten- och sandrev med mager växtlighet och några få plan-
terade träd.

Jag tog kontakt med ”Garpens Vänner”, den ideella förening, som numera äger
fyrplatsen. I Bergkvara blev jag mött av Lars Sjöholm med fru, vilka har hand om
uthyrning och besök. Gustaf Sjöholm, nestor i föreningen, mötte också upp. Det
var värdefullt att få träffa Gustaf, då han är född och uppvuxen på Garpen.

Under senare delen av 1800-talet sökte sig sjöfarten gärna in i det mera skyd-
dade Kalmarsund och krav restes på en fyrbelyst led. På 1860-talet fick man en
fyr uppe vid Kalmar och ett fyrskepp vid Utgrunden i södra Kalmarsund. I slutet
av 1800-talet hade Bergkvara blivit en viktig hamn med en av landets största
segelflottor. Fyren, som byggdes på Garpen år 1893 blev sålunda en kustfyr för
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genomseglingen, men också en angörings-
fyr för Bergkvara.

Fyren ritades av den kände arkitekten
Gustaf Clason och blev en vacker 27 m
hög fyr i rött tegel med en väl utkragad fyr-
balkong i gult tegel. Nedtill var fyren fyr-
kantig och längre upp åttkantig och likna-
de den ungefär samtida Vinga fyr (bild
föregående sida). Tyvärr stod teglet dåligt
emot den marina miljön och år 1934 måste
man riva fyren, inrätta en provisorisk fyr
och efter uppröjning bygga ett nytt fyrtorn.

Rivningen blev unik eftersom man
utnyttjade trädfällningsteknik. Man högg
alltså ut ett stort parti vid basen åt det håll
man ville få tornet att falla. Därefter drog
man helt enkelt omkull tornet med hjälp av
wires och kastblock. Allt förlöpte väl, som
framgår av bilden t.h.

Den nya fyren är en betongcylinder, 27 m hög (bild nedan). 
I den gamla fyren fanns ursprungligen en 4:e ordn. lins med krona och krans.

Linsen var kvicksilverlagrad och roterade med hjälp av ett urverk. En fotogen-
lampa gav en lysvidd av 15 nm. I den nya fyren fick man fotogenglödljus. År 1944
elektrifierades fyren och fick en 3:e ordn. lins med tre fack och krona.

7



Gustaf Sjöholm berättade målande hur det varit att växa upp på den lilla ön, vars
areal avsevärt minskades vid högvatten. Som mest hade 16 personer samtidigt
bott på fyrplatsen under 1930-talet. Gustaf har varit den huvudsakliga berättaren
i den trevliga bok, som ”Garpens Vänner” låtit en journalist skriva. I boken doku-
menteras all fyrpersonal under fyrplatsens 74 år och hur man levde, arbetade och
utnyttjade fritiden.

En speciell händelse vill jag återge ur boken - det var då bananångaren Sigrid
Mathiessen i december 1936 grundstötte invid Garpen. Lasten måste lämpas över-
bord för att få fartyget flott. Alla båtar i området var ute och bärgade och i alla
hus på fyrplatsen hängde bananstockar, som en fläkt från sydligare nejder.

”Garpens Vänner” lägger ned ett stort arbete att undan för undan försiktigt
renovera husen. Det är en kort motorbåtsfärd ut till Garpen och man har ställt i
ordning överliggningsplatser för 30 personer och ett konferensrum för lika många
deltagare. Man kan hyra hela anläggningen eller enskilda hus och rum. Inte nog
med detta så sköter föreningen också fyren (elektriciteten betalas av kommunen)
och fyren lyser som förr.

Det är en härlig och speciell känsla att vistas på denna fina lilla fyrplats. Tag
kontakt med Lars Sjöholm eller Turistbyrån i Bergkvara för att få broschyr.

IALA WORKSHOP on practical solutions for
alternative use in the preservation of
historic lighthouses

Dan Thunman

Den 8 till 12 maj i år genomfördes i Kristiansand i Norge en mycket intressant
konferens med rubricerade tema. IALA (International Association of Lighthouse
Authorities) bildades 1957 och arbetar för att gemensamt världen över harmoni-
sera hjälpmedel för sjötrafiken och erhålla en säker, snabb och kostnadseffektiv
sjöfart. Som en följd av fyrplatsernas avbemanning verkar även organisationen för
bevarande av historiska fyrar och har nyligen givit ut en bok i ämnet. Detta är
något av bakgrunden till den här i korthet refererade konferensen som leddes av
Danckert Monrad Krohn från Riksantikvaren samt Jo van der Eynden från
Vest–Agder Fylkeskommune.  

Måndagen den 8 maj anlände alla deltagarna, 50 personer, till Kristiansand,
utom en från Frankrike som hamnade i Kristiansund i norra delen av Norge.
Förutom Norge var följande länder representerade: Sverige, England, Irland,
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Skottland, Estland, Polen, Frankrike, Spanien, Grekland, USA, Kanada, Tunisien,
Malaysia, Korea, Guinea och Benin. Från Sverige deltog Christian Lagerwall, Tage
Edvardsson och Dan Thunman som alla representerade Sjöfartsverket, Esbjörn
Hillberg, ordförande i Svenska Fyrsällskapet, som var inbjuden som föreläsare
samt fotografen Magnus Rietz. Sedan alla registrerat sig visades under kvällen den
svenska filmen ”Fyren” av Kristian Petri, Magnus Röed och Magnus Enqvist.

Tisdagen den 9 maj hölls flera intressanta föredrag på temat bevarande av fyrar
genom alternativ användning. Här kan nämnas David Brewer från England, som
bland annat berättade om att Trinity House inte längre säljer sina fyrplatser utan
i stället försöker hitta alternativ användning. En helomvändning under senare tid
som säkert fick många deltagare att fundera i nya banor.

Esbjörn Hillberg höll ett mycket livfullt och uppskattat föredrag om alternativ
användning av fyrar och fyrplatser i Sverige och passade givetvis på att berätta
om Svenska Fyrsällskapets framväxt. Att hans framträdande var av stort intresse
visade inte minst de många frågor han fick svara på efter föredragningen. Kanske
fick fyrsällskapet även nya medlemmar.

Philip Hyde från Trinity House i England berättade om hur man klarar av
säkerhetsfrågorna i en fyr som öppnas för allmänheten. Här finns det mycket att
tänka på för att ingen människa eller fyrutrustning ska komma till skada. Ansvar
och försäkringsfrågor diskuterades också.

Onsdagen den 10 maj genomfördes en båtresa med studiebesök på Oksöys
och Lindesnes fyrplatser. Ett vackert kustlandskap, kunniga guider, trevliga res-
kamrater och ett fantastisk väder
bidrog till att man sent skall glöm-
ma denna resa. Dagen avslutades
med middag vid Lindesnes fyrplats
på Norges sydspets.

Torsdagen den 10 maj delades
deltagarna in i fyra arbetsgrupper
som, med utgångspunkt från alter-
nativ användning, diskuterade föl-
jande teman: Planering och samar-
bete, lagstiftning och ekonomiska
möjligheter, allmänhetens intresse
(turismen) och praktiska övervägan-
den vid alternativ användning. Varje
grupp erhöll cirka fem frågor som
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skulle diskuteras och skriftligen besvaras. Samtidigt erbjöds representanter från
olika länder att berätta om nationella projekt. Undertecknad redogjorde för den
under 1999 genomförda inventeringen av de svenska fyrplatserna. 

Fredagen den 11 maj presenterade de fyra grupperna såväl muntligt som skrift-
ligt resultaten från torsdagens diskussioner.

Här framgick tydligt att förutsättningarna för att lyckas med alternativ använd-
ning av fyrar och fyrplatser kraftigt varierar beroende på var på jordklotet de lig-
ger. Vissa länder har ett klimat som gör det möjligt att använda dem året runt,
andra inte. Vissa länder har många av sina fyrplatser belägna på fastlandet, vilket
underlättar tillgängligheten, andra länder har flera av sina fyrplatser belägna på
svårtillgängliga öar.

Ägande och ansvar för fyrplatserna kunde också variera. En mängd tänkbara
intressenter presenterades och diskuterades. 

Fyrplatser och turismen var ett ämne som hela tiden återkom. Intresset för att
bo på eller besöka fyrplatser verkar vara i ökande i såväl Europa som USA och
Kanada.

Stor enighet rådde om att det är viktigt att i samband med alternativ använd-
ning värna om fyrplatsens själ och kulturhistoriska värde. Fyrplatser bör inte pri-
vatiseras, utan allmänhetens tillgång till platsen är viktig. Givetvis kan här finnas
undantag.

Dankert Monrad Krohn sammanfattade veckans intryck och avslutade den
mycket givande, intressanta och väl genomförda konferensen.   

Fyrar längs Nordsjövägen i Norge

Mats Carlsson Lenart

De många fina fyrplatserna mellan Kristiansand och Haugesund i Norge utnyttjas
på ett sätt utan motsvarighet någon annanstans i Norden som riktmärken även för
vägfarande.

Nordsjövägen är en cirka 27 mil lång turistväg som går längs eller nära havet
mellan Kristiansand i söder och Haugesund i norr. En mycket intressant rutt som
jag hade nöjet att få stifta närmare bekantskap med i fjol i samband med inspel-
ningen av ett reportage för det populära reseprogrammet Packat och Klart i SVT.
En väg som dessutom på senare år blivit betydligt lättare tillgänglig för många
svenskar tack vare DFDS Seaways nya färjelinje Göteborg-Kristiansand.
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16 fyrar väntar

Nordsjövägen är ett samarbete mellan 24 kommuner längs kusten i sydvästra
Norge. Rutten är utmärkt med speciella skyltar och marknadsförs med broschy-
rer och webplats av ett kansli med säte i Sandnes. På baksidan av Nordsjövägens
huvudbroschyr finns bilder och information om 16 fyrplatser längs vägsträckan
som på ett eller annat sätt är möjliga att besöka. Allt från mycket välkända fyrar
som Lindesnes och Utsira till mindre namnkunniga som Hatholmen och Feistein. 
På sju av de 16 fyrarna är det möjligt att övernatta. Endast sju av fyrarna har väg-
förbindelse, i de flesta fall krävs en kortare båttransport eller vandring för att nå
fyrplatsen. 

Grönningen, Kristiansands väktar e

Ingen fyrintresserad som med färja eller privat båt angjort Kristiansand har nog
missat de två mäktiga fyrar som vaktar hamninloppet. Dels den från väderrap-
porten bekanta Oksöy med sitt resliga gjutjärnstorn av vilka det finns så många
av i Norge, dels det lilla skäret med det stora huskomplexet - Grönningen. Oksöy
är fortfarande bemannad men tornet är öppet för besök året om (men ring fyr-
personalen först). Grönningen däremot avbemannades 1980 och disponeras
numera av Kystlaget, en idell förening på den närbelägna Bragdöya. 

På Grönningen som byggdes 1878 är det möjligt att övernatta under enkla for-
mer och en natt på fyren kan verkligen ge en känsla av hur det var att leva längst
ute i de yttersta skären. Som mest fanns elva barn på fyren och då det var besvär-
ligt med transporterna in till land hade man periodvis egen lärare ute på
Grönningen. Båtskjuss till fyren anordnas av Bragdöya Kystlag. 

Lindesnes - Norges Smygehuk

Lindesnes är Norges motsvarighet till både Smygehuk och Långe Jan. Sydligaste
udde och mest besökta fyrplats. Lindesnes är dock ett betydligt större turistmål,
cirka 70 000 besökare per år hittar dit ut, trots nästan tre mil av slingrig väg från
E18. Man kan till och med köpa Lindesnesbevis, på samma sätt som det finns cer-
tifikat för dem som löst biljett till Nordkap. 

Lindesnes är Norges äldsta fyrplats, tänd redan 27 februari 1656. Den första
fyren var förstås en primitiv anordning där talg var ljusråvara. År 1799 byggdes
på Lindesnes Norges första fyrtorn och något senare en sexkantig stenkolseldad
fyr som delvis är bevarad. Det nuvarande fyrtornet byggdes 1915. Lindesnes är
en av Norges 31 fyrplatser som fortfarande är bemannade.

Lista - tre torn blev ett

Lista är en annan av Norges kända fyrplatser, belägen längst ut på den platta och
bördiga Listahalvön. Naturen kring fyren påminner lite om Långe Jans omgiv-
ningar på Öland. Som fyrintresserad önskar man sig en tidsmaskin inför besöket
på Lista, det skulle ha varit mycket intressant att ha fått besöka platsen under peri-
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oden 1853-73 då det fanns tre stora fyr-
torn i drift samtidigt! Hela tio man
behövdes för driften. Orsaken till att så
stora resurser satsades just på Lista var
att havet närmast utanför var Norges
största skeppskyrkogård. 1873 revs ett
av tornen medan ett annat flyttades till
Halten utanför Tröndelags kust. Det tre-
dje tornet står fortfarande kvar och är
en av Norges få stora stenfyrar.

Lista är idag ett stort utflyktsmål med
utställningslokal för besökare och galle-
ri samt en ornitologisk station - ytterli-
gare en likhet med Ölands södra udde.
Lista är - liksom Lindesnes - en av 31
norska fyrplatser som fortfarande är
bemannade. 

Geitungen - skönhet i betong

En av de mest imponerande men min-
dre kända av de 16 fyrarna längs
Nordsjövägen är denna förhållandevis
unga fyrplats (1924). På en högrest

holme ett par distansminuter utanför det idylliska skepparsamhället Skudenes-
havn på Karmöy (mellan Stavanger och Haugesund) ligger närmast majestätiskt
Geitungens fyr som påminner om en medelhavsvilla som man försett med ett litet
torn. Fram till 1960 bodde det fyrvaktarfamiljer på ön men i likhet med de flesta
andra norska fyrar ändrades under efterkrigstiden bemanningsrutinerna på
Geitungen, familjerna flyttade in till land och fyrvaktarna började arbeta på sjö-
folks vis med några veckor på fyren och några veckors ledigt med familjen. 

Geitungen avbemannades helt 1994 och sen dess är det Karmöys kommun
som vårdar och utnyttjar fyrplatsen för bland annat lägerskolor. En stor del av
underhållet av fyrplatsen med stigar, trappor mm sköts av kommunens skolung-
domar. Det är också möjligt för utomstående att få besöka och även övernatta på
Geitungen. Transport kan ordnas med den lilla skutan Skudeholm i
Skudeneshavn. Man kontaktar turistbyrån på Karmöy eller Kulturhuset i
Skudeneshavn. 

Utsira - på toppen av egen värld

Utsira är ett välkänt namn från sjö- och fiskerapporter. Men få utanför Norge vet
att Utsira är Norges minsta kommun (cirka 220 invånare). Utsira är en egen liten
värld, långt ute i havet väster om Haugesund. Färjeöverfarten tar en och en halv
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timme. På Utsira lever man traditionellt av både jordbruk och fiske men på sena-
re år har allt fler öbor börjat på oljefälten i Nordsjön. Utsira har även sillkonserv-
industri och en spirande turism, inte minst söker sig ornitologer den långa vägen
till den lilla men mycket sjöfågelrika kommunen där fågelstationen genom åren
registrerat hela 302 olika arter.

Fyren på Utsira tändes 1844 och är Norges högst belägna (ljuset i det 13 meter
höga tornet sitter 78 meter över havet). Fram till 1890 fanns två fyrtorn i drift. Det
andra tornet (”gamlefyren”) är idag endast ett sjömärke. Väderstationen som hör
till den bemannade fyren är den i Norge som längst lämnat väderrapporter utan
avbrott. Utsira Fyr är öppen för besök dagligen 9-13. 

Röværsholmen - översköljd utpost

Den kanske minst kända av alla Nordsjövägens 16 större fyrar ligger på ett litet
skär, längst norrut i ögruppen Rövær, norr om Haugesund. Fyrplatsen som är en
riktig utpost upprättades 1892 och avbemannades 1975. Skäret är så pass litet och
lågt att det i princip står under vatten när det stormar som mest, därav murarna
runt gårdsplanen. Som på flera andra isolerade fyrplatser hade familjerna egen ko
på Röværsholmen, trots att det inte fanns tillstymmelse till bete. Foder fick frak-
tas ut med båt men kon behövdes för att barnen skulle få mjölk. 

Till den lilla ögruppen med 70 invånare tar man sig med passagerarbåt på cirka
25 minuter från Haugesund. För att komma ända ut till fyren måste man ha pri-
vat båtskjuss och det brukar kunna ordnas genom att ringa till lanthandeln på
Rövær. Men vädret måste vara nådigt, annars är det inte lämpligt att försöka angö-
ra Röværsholmen. En nackdel med denna fyr som besöksmål är att det inte är
möjligt att komma upp i fyr eller in i övriga fyrbyggnader.

Feistein - utflyktsmål i havet

Feistein är en fyrplats av det klassiska slaget, belägen på en liten flack ö strax
utanför halvön Jærens kust. Sommartid driver Klepps kommun fyren som ett
utflyktsmål både för dagsturer och med övernattning (man måste ta med sig mat,
vatten och linne). Feisteins fyr upprättades 1859 men det nuvarande fyrtornet i
gjutjärn är från 1914 och stod först på den stora jubileumsutställningen i Kristiania
innan det sattes upp på Feistein påföljande år. Att livet på Feistein ofta var påfres-
tande visar statistik över hur länge fyrvaktarna stod ut med att bo och jobba på
ön, i snitt 6 år mot 10-12 år på de flesta andra fyrplatser. 1990 avbemannades
fyren som är en av c:a 70 norska fyrplatser som landets riksantikvarie har skyd-
dat eller vill skydda. 

Feistein nås med båt från hamnen i Sele, några kilometer från Stavangers flyg-
plats på Sola. Kulturkontoret i Klepp kan lämna ytterligare upplysningar om båt-
skjussar, övernattning och öppettider.
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Tungenes - kulturfyr i oljeriket

Längst norrut på den bördiga och skåneliknande halvön Jæren ligger den gamla
fyrplatsen Tungenes, en av de mest lättåtkomliga fyrarna längs Nordsjövägen.
Den upprättades redan 1828 av hamnmyndigheten i Stavanger vars inlopp leder
förbi udden. Liksom Grönningen är Tungenes snarare ett stort trähus med en fyr-
lykta på taket än ett vanligt fyrtorn. Fyren lades ner helt 1984 och har därefter bli-
vit ett kulturcentrum med museum, café och utställningar. Man har försökt åter-
ställa interiörerna i 1930-talsskick medan exteriörerna i princip är oförändrade
sen 1860-talet. Den gamla mistluren, nautofonen, är också i gott skick och
demonstreras då och då för besökare. 

Mer information

Nordsjövägens hemsida; www.nordsjovegen.no 
Nordsjövägens broschyr kan beställas från Norska Turistbyrån i Stockholm

SVT/Packat och Klarts hemsida: http://www.svt.se/falun/packat/pro-
gram/011/2mal.htm med reseinformation rörande Nordsjövägen och dess fyrar,
publicerad och aktuell i april 2000.
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Fyrutflykt på sjön Mjörn

Leif Elsby, i samarbete med Carl Fredrik Ebeling

Sensommardagen var varm och solig med laber bris. Cirka 25 medlemmar i
Svenska Fyrsällskapet fick en fantastisk upplevelse lördagen den 26:e augusti år
2000. Under drygt tre timmar fick vi uppleva ångbåten s/s Herbert, sjön Mjörn,
utprickningen och fyrarna samt icke minst varandras sällskap. Några hade kom-
mit den långa vägen ända från Stockholm.

Sjön Mjörn ligger med sin nordöstra strand vid Alingsås. Den har en yta av 55
kvadratkilometer och ligger 58 m över havet. I den södra delen är djupet c:a 50
meter. Ett sextiotal öar, skär och ett otal grund har sina egna namn. Säveån rin-
ner från nordost genom Mjörn via sjöarna Sävelången och Aspen ut i Göta Älv
och Kattegatt. Sjön bildades vid den senaste istiden som en havsvik. Vid land-
höjningen blev den uppdämd av en ändmorän. Än i dag lever vissa ishavsarter
kvar i sjön, som är mycket fiskrik. Området rymmer också en mångfald arkeolo-
giska spår från tidig mänsklig bosättning.

Trots sin storlek är Mjörn inte reglerad fullt ut, vilket kan innebära cirka två
meters (!) skillnad mellan hög- och lågvatten. Mjörn är i dag sjömätt av Mjörns
Sjökortsförening enligt modernaste kartografiska tekniker. Sjökortsföreningen har
sedan 1987 givit ut sjökort, byggt fyrar och satt ut sjömärken. Utprickningen föl-
jer ”System A”.

Under färden med s/s Herbert, som utgick från Ångbåtsvarvet i Alingsås, berät-
tade fyrmästare Carl Fredrik Ebeling sakkunnigt om fyrarna och utprickningen.
Vid Säveåns mynning i Mjörn finns två ensfyrar, vilka ledde oss förbi fyren
”Alingsås angöring”. Lyktan på denna är en AGA Lb 300 och donerades till
Alingsås kommun av Sjöfartsverkets bojfartyg Scandica. Alingsåsfyrarna har
gemensam fyrkaraktär Iso 4 s. Angöringsfyren har dessutom en grön sektor.

Färden gick sedan förbi Jönsholmens fyr Fl WRG 4s. Denna utgörs av en klas-
sisk åttakantig stålkur, som tidigare stått i närheten av Islandsberg och hetat
Jonsborg Nedre. Den är donerad av SjöV. Nästa fyr längs vår färdväg var Huvdens
fyr Fl WRG 3s. Den är byggd 1990 av fyrmästaren själv och står på hans tomt.
Den är enligt AGA ”världens enda privatägda fyr med komplett system Dalén för
acetylen med öppen låga”. AGA ställer välvilligt upp med den mängd gas, som
åtgår för driften av fyren. 

Efter ett stycke vände resan norrut och vi passerade Lammholmens fyr Iso
WRG 5s. Denna fyr stod klar 1996 och är uppförd av Björboholms segelsällskap.
Den är liksom Huvden utrustad med en AGA Lb 150-lykta och är den sydligaste
av de fyrar, som leder den sjöfarande i vit sektor från Hjällsnäs i Mjörns sydligaste
punkt nordvart ända in i Säveån i Alingsås. Utefter denna farled passerades sedan
Pellholmens fyr Fl(2) WRG 6s, som även denna byggdes 1996. Den har ett origi-
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nellt utseende och är ritad av ordfö-
randen i Sjökortsföreningen Morgan
Arlbring. Sedan siktades åter
Alingsås angöring och vårt ”varv”
runt den vackra Mjörn var till ända.

Fyrarna är alla elektrifierade, för-
utom Huvden som drivs med acety-
len. Samtliga är vitmålade och har
ett bälte i den färg (röd/grön) som
aktuell sida i farleden jämlikt ”sys-
tem A” anger. Fyrarna är till stor del
byggda av materiel, som avskrivits
och kasserats av Sjöfartsverket och
Marinen.

Färden på Mjörn företogs med
ångbåten s/s Herbert, som med ett
lågmält maskindunk i 6-7 knop och
med pigga ångvisslingar förde oss
fram över vattnet. Besättningen för
dagen bestod av skepparen Greger
Svantesson, chiefen Anders Thorn-
qvist och däcksförman Claes-Åke
Skyman. Claes-Åke, tillika ordföran-
de i Mjörns Ångbåtsförening, berät-
tade under resans gång om ång-
båtstrafiken på Mjörn i allmänhet
och ”vårt skepp” i synnerhet. Her-

bert är en välskött pärla i händerna på Ångbåtsföreningen, men detta har krävt
en enorm ideell insats.

Han (en bogserbåt har mansnamn) är 51 fot (drygt 15 m) lång, deplacerar 30
ton och har ett djupgående på 1,6 m. Herbert byggdes 1905 på Eriksbergs
Mekaniska verkstad i Göteborg för gång i is och försågs med en tvåcylindrig com-
poundmaskin om 45 ihk (indikerade hästkrafter). Maskinen kommer från
Ljunggrens Mekaniska i Kristianstad. Pannan från Eriksberg är en ”skotsk eldrör-
spanna” med 20 m2 eldyta, 2,5 m3 vattenmängd och 8 kg/cm2 arbetstryck. Panna
och maskin är original. I maskinrummet finns även en ”donkey” (ångdriven
vattenpump) och en ångdriven ”lysmaskin”, vilken försörjer fartyget med ström.
Herbert köptes 1907 av Lennartsfors Trämassefabrik. I nästan 60 år blev hemma-
hamnen Lennartsfors vid Dalslands kanal nära gränsen till Värmland. Han tjänst-
gjorde som bogserare för timmersläp, pråmar med pappersmassa och som isbry-
tare. 1966 fick Herbert ny ägare och en tid med förfall inleddes. 1985 köpte
Mjörns Ångbåtsförening fartyget, som då var i ett bedrövligt skick, och en
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mycket omfattande renovering inleddes. Efter 6 års (!) arbete och mer än 12000
arbetstimmar (!) kunde eldsjälarna tända fyr under pannan. Vård och upprustning
av honom och föreningens varvsområde fortgår.

Det var lätt att följa Carl Fredriks guidning på Mjörn, då Sjökortsföreningen
vänligen skänkt oss var sitt sjökort med dedikation dagen till ära. Vi fick också
vara med om en inofficiell premiär för det digitala sjökortet uppkopplat till GPS
(satellitnavigering). På en laptop-PC kunde vi se hur Herbert förflyttade sig över
det elektroniska sjökortet under sakkunniga ledning av Kjell Wahlén, IT- ansva-
rig i Sjökortsföreningen.

Utprickningen gäller sommartid. Under resten av året gäller speciella vinter-
sjömärken på grund av risk för isdrift. Fyrarna är då släckta, utom de vid Säveåns
mynning i Alingsås, som sköts av Alingsås kommun. 

Som kuriosa kan nämnas att Huvden fanns med i 1994 års upplaga av svensk
fyrlista som nr 9950 under egen rubrik ”insjöar”. Tyvärr tillåter SjöV senaste pro-
duktionsuppdrag inte dylika ”utsvävningar”, och jämlikt det nya EU-anpassade
styrdokumentet FAREG finns ej Huvden längre med i fyrlistan. Alingsås angöring
var ”månadens fyr” i Göteborgs-Posten i maj 1992. Huvden var månadens fyr i
GP maj 1991.

Carl Fredrik rekommenderade oss att besöka Dalénmuseet i Stenstorp, där
Gustaf Dalén föddes och växte upp. Detta museum, där för övrigt Svenska
Fyrsällskapet hade sin första konstituerande sammankomst, är inrymt i det gamla
tingshuset vid järnvägsstationen. Stenstorp är sista anhalt före Skövde om man
åker stambanan från Göteborg mot Stockholm.

Håll fyrarna blinkande och ångan uppe! Tack för en intressant och minnesvärd
dag!

Pastor Rehnberg
Johnny Söderlund

En person som från 1900-talets början till en bit in på 1940-talet var känd av hela
den svenska fyr- och lotspersonalen var Pastor Rehnberg från Lysekil. I över 40
år seglade han runt hela den svenska kusten och besökte fyrskepp och fyrplat-
ser, där han höll predikningar, sjöng och spelade. Den som någon gång varit på
Riksarkivet för att studera gamla fyrdagböcker har då och då stött på noteringen
”Pastor Rehnberg på besök”.
Vem var då denne man som så hängivet spred sitt budskap från Grisbådarna vid
norska gränsen till Haparanda längst upp vid Norrlandskusten? Efter att ha tagit
del av diverse arkivhandlingar och träffat ett av hans barnbarns barn kan jag
berätta följande:
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Här följer ännu ett korsord med fyranknytning. Denna gången är det mest fyrar i Öster-
sjön. Din lösning skickar Du senast 15:e februari till Leif Elsby, Uppegårdsvägen 25,

Dags för ett nytt korsord
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444 42 Stenungsund. Priserna, en Fyrbesökshandbok, en T-shirt och en klubbnål, får de
som skickat in de tre första rätta lösningarna som dras bland de inlämnade bidragen.



Pastor Rehnberg var född i Stockholm
den 13 maj 1868 och var son till köpman
August Rehnberg och hans hustru Selma.
Efter studier vid Stockholms borgarskola
drev han en bagerirörelse, men engage-
rade sig sedan i baptistkyrkan, där han
döptes 1893 och blev predikant 1895.
Under åren 1896-1902 verkade han som
sådan i Oslo, Sarpsborg och Halden.
1889 gifte han sig med Ida Charlotta
Andersson och paret fick efter hand fem
barn.

Han erhöll 1902 en befattning som
predikant i Lysekil och år 1909 tog han
initiativ till att besöka fyr- och lotsplatser
för att sprida missionsbudskapet. I bör-
jan bedrevs verksamheten på västkusten
men kom efter hand att omfatta hela den
svenska kusten.

Pastor Rehnbergs besök var ett välkommet avbrott i den ofta enformiga tillva-
ron vid fyrplatserna. Innan man hade radio var det kanske enda möjligheten att
få lyssna på musik och sång. Genom att han seglade mellan fyrplatserna kunde
han också ta med sig nyheter, budskap eller något paket från den ena fyrplatsen
till den andra. Han höll oftast sina predikningar ute i det fria och ackompanjera-
de sången med en orgel eller gitarr som bars iland från hans båt. Hans hustru och
hans son var ofta med på hans resor.

Till en början kunde han inte segla och var t.o.m. rädd för att gå i en mindre
båt. Efter hand lärde han sig dock och tog så småningom skepparexamen och
blev en erfaren och duktig sjöman. Hans första båt var en mindre segeljulle som
han döpte till ”Fröjd”. Senare skaffade han större båtar som också hade motor och
som fick namnen. ”Trofast”, ”Seger” och ”Seger II”.

Rehnberg var en stilig man och hade god sångröst. Han bar peruk, vilket var
ovanligt på den tiden. I sin båt medförde han skrivmaskin och han lämnade all-
tid årliga redovisningar över sina resor. Dessa skickades till bl.a. kung Gustav den
V, ärkebiskop Nathan Söderblom och generallotsdirektör Hägg. Han erhöll medel
för sin verksamhet från privatpersoner och företag, ja t.o.m. kungen och drott-
ningen skänkte bidrag till hans resor, som var mycket omfattande. Under verk-
samhetsåret 1930-1931 då pastor Rehnberg var 63 år, seglade han 1520 sjömil och
hann med 332 möten och 1532 hus- och fartygsbesök! 

Några år efter sin första hustrus död gifte han om sig med en betydligt yngre
kvinna. Han dog den 23 september 1934 och är begravd tillsammans med sin för-
sta hustru på Dalskogens kyrkogård i Lysekil.
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Kullens fyr 100 år

Maria Elsby

Den 9 september firade Kullens nuvarande fyr sitt 100-årsjubileum med pompa
och ståt och i allra bästa solskensväder. Husarsextettens mässingsorkester spela-
de inför de talrika festdeltagarna, fyrmästaren Lennart Bastérus stod och myste
stolt över ”sin” fyr och på hedersplats satt barn och barnbarn till fyrens arkitekt,
Magnus Dahlander. En minnestavla över dagen avtäcktes av Sjöfartsverkets tf
g e n e r a l d i rektör Åke Andersson tillsammans med kommunalrådet Dagmar
Forssberg från Höganäs kommun. 

Vid jubiléet var Sjöfartsverket rikt representerat liksom Svenska Fyrsällskapet vars
styrelse hade passat på att förlägga sitt möte till den vackra fyrmästarvillan. Alla
festdeltagarna hade sedan möjlighet att besiktiga fyren invändigt, ja ända ut på
fyrbalkongen. Fyren är otroligt vacker med dalainspirerade trappräcken och dörr-
beslag i smide. 
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Kullens fyr Foto: Leif Elsby



Ur Elisabeth Carbonniers (turistchef i Höganäs) sammanställning över fyren, utgi-
ven av Sjöfartsverket, har jag plockat en del data.

Kullens fyr, på position 56° 18,1´ nord 12° 27,1´ ost, är Skandinaviens ljusstar-
kaste fyr med 3,8 miljoner Hefnerljus och kan ses 5 mil bort. Fyren är 15 meter
hög och med ljuset 78,5 m över havet. Det är den nuvarande fyrbyggnaden som
firar sitt 100-årsjubileum men i mer än 1000 år har här funnits olika former av ljus
för att leda de sjöfarande. Fyren ägs och förvaltas av Sjöfartsverket och är den ena
av två svenska fyrar som fortfarande är bemannad. Den andra bemannade fyren
är Holmögadd. 

Fyren är byggd i granit och tegel. Den har tre stora Fresnellinser som roterar
4 varv/minut och ger 3 blixtar/varv. Under århundradena har man haft olika ljus-
källor såsom vedeldade korgar, talgljus bakom glas, stenkolseld, rovolja, fotogen
dieselolja och fr.o.m. 1937 elektricitet. 

En rolig detalj är att Nord-
västra Skånes radioamatörer har
anropssignalen 7S7KUL att jäm-
föra med den numera nedlagda
radiofyren på Kullen som hade
anropet K-U-L.

Harry Sellmann överlämnar, till
minne av dagen, en gästbok från
Svenska Fyrsällskapet till fyrmäs-
tare Lennart Bastérus 

Foto: Christian Lagerwall

Ett studiebesök på arbetsfartyget ”Scandica”

Harry Sellmann

Lördagen den 16 september besökte Fyrsällskapet i Göteborg ”Scandica”, som låg
förtöjd vid Stigbergskajen. Som vanligt var det ett trivsamt gäng med kvinnliga
och manliga medlemmar i alla åldrar, den yngste var fem månader, kanske en
framtida medlem.
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Fartygets befälhavare, Jan Ströberg, tog mycket vänligt emot oss och gick ige-
nom dagens program. Från backen kunde vi följa första programpunkten, som
bestod av sjösättning resp. hemtagning av större lysboj och utsjöprick med för-
ankringar. Likaså visades och beskrevs laddningen av batterier och montage av
lyktor i bojarna.

Fartyget kastade sedan loss och gick till sin bas på Nya Varvet, några med-
lemmar medföljde och andra tog landvägen. På Nya Varvet indelades vi i grup-
per, en gick till bryggan och en till maskin och sedan skiftades det runt.

På bryggan fäste man sig särskilt vid det moderna differentierade GPS-syste-
met, som arbetar med signaler från navigeringssatelliter. Systemet bearbetar satel-
litsignalerna och presenterar positionen med 1-4 m noggrannhet inom fartygets
hela arbetsområde. Man behöver inte längre sikt för att kunna lägga ut lysbojar
och prickar exakt, en stor besparing i arbetstid mot förr.

Den obemannade maskincentralen med alla instrument och det välhållna
maskinrummet imponerade. En fjäder i hatten för Sjöfartsverket var fartygets tota-
la katalysatorutrustning, som reducerat de farliga utsläppen till ett minimum.
Endast ett fåtal fartyg i Sverige har denna moderna apparatur.

Efter den intressanta visningen bjöds vi på en riklig och god buffé.

Ett stort tack till alla på Scandica som bidrog till ett givande och trevligt

besök.
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Fyrsällskapsbesök på Scandica
Foto: Befälet på Scandica

Arbete med lysboj
Foto: Befälet på Scandica



Fyrar och sponsorer
Magnus Rietz

Alla gillar fyrar.
Men vem vill egentligen betala för dem?

Att våra fyrar är kära klenoder vet vi om inte annat från Svenska Fyrsällskapets
enorma tillväxt. Fyrar ses alltmer som mer än bara historiska monument. Fyrar
står verkligen som symboler för trygghet i den djupa folksjälen. Som fasta punk-
ter i tillvaron, och självklart, som ljus i mörkret  (Vad annars?).  Även vårt emi-
nenta Sjöfartsverk gillar i allmänhet sina blinkande telningar.

Likväl vet vi alla att fyren som navigationshjälpmedel har, om inte ännu helt
spelat ut sin roll, så i alla fall fått hård konkurrens i satellitnavigationens system.
Fyrar kostar pengar att driva och att underhålla. Det vet alla. Mest av alla vet
Sjöfartsverket som betalar men helst vill slippa. I klartext vill man satsa sina resur-
ser på annat. På moderna navigationssystem och kanske vill man nog gärna
omfördela de ekonomiska medlen till andra verksamheter. Resultatet blir obön-
hörligen att man jagar objekt möjliga att stryka ur budgeten. Fyrarna är då tack-
samma att ge sig på. De har ju inte haft någon fackförening som fört deras talan.
Men nu har vi dock en sedan några år.

Oemotsägligen finns det tyvärr för mycket logik i deras resonemang för att
man ska kunna avfärda det. Istället måste vi nog söka andra vägar att hitta en lös-
ning på många fyrars fortlevnad.

Vi måste få fyrar och fyring att betraktas i en annan dager (ja, det får väl ske
på natten ändå). Vi måste börja tillmäta fyrar andra värden än bara som enstaka
lyktstolpar. Och vi måste få så många som möjligt att göra likadant. Framför allt
på ett så kraftfullt sätt att vi kan hitta nya tillskyndare som kan bidraga till våra
fyrars livskraftiga framtid. Där andra än bara vårt Sjöfartsverk kan stå för under-
håll och drift av fyrarna.

Kort sagt - sponsorer, intressenter och gärna också nya ägare. En vid första tan-
ken nog så svår uppgift. Men en uppgift som det trevligt nog visat sig inte alls
omöjlig att finna lösningar på. Och ett projekt som sedan våren 2000 rullar på i
god fart.

Projekt (occas)
Under 1999 befann Fyrsällskapet att det förlösande ordet för fortsatt fyring och
återtändning i indragningshotade respektive släckta fyrar kanske stod skrivet
framför näsan på oss. Sedan länge har nämligen fyrar med tillfällig tändning (läs
fiskefyrar) markerats med (occas) i sjökorten. Detta står för occasional, dvs. just
tillfällig.
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Ordet skulle självklart kunna användas i lite vidare begrepp. Faktiskt vid vilken
fyr som helst som ingår, eller tidigare har ingått, i navigationssystemen. Speciellt
de fyrar som nu inte längre anses nödvändiga för handelssjöfarten.

Tänkt och sagt, efter en ovanligt kort diskussion har berörda myndigheter
insett fördelarna i begreppet.

(Occas) innebär i huvudsak att driftskraven lättar på fyren i fråga. Fyringstider
kan anpassas efter lokala och årstidsbundna behov. Reservsystem behöver inte
installeras. Privata intressenter kan åtaga sig drift, service och inte minst ekono-
mi. Och bäst av allt, vi får en mer nyanserad väg att tillsammans med sjöfartens
myndigheter bevara våra fyrars fortlevnad. 

Att finna sponsorer till vård, ansvar och helst också återtändning av fyrar, har
visat sig bäst kunna lösas på det lokala planet. Det största intresset och engage-
manget finns alltid hos de människor, företag och institutioner i vars hemtrakter
en fyr står. Det är här man väcker känslorna, stoltheten och inte minst den loka-
la uppmärksamheten på de inblandade eldsjälarna. En nog så viktig ingrediens
för att tända både människor och fyrar.

På det här viset står det också öppet för envar att sätta igång egna lokala pro-
jekt i frågan. Nu ska det i ärlighetens namn sägas att än så länge lyser de flesta
fyrar fortfarande i Sjöfartsverkets tjänst. Än så länge, ja.

Nytändning
Hittills har fyrarna Grönskär och Horsten kunnat återtändas med hjälp av nya
beskyddare. Grönskär genom Skärgårdsstiftelsen och Horsten som har fått nytt liv

av Alcro Färg. Fler fyrar är på gång.
Smygehuk renoverades 1999 av Trelle-
borgs kommun och avses återtändas
inom nära framtid. Sponsor för framtida
drift är också kommunen men med ett
ev. kraftbolag som partner.

På Nordkoster leder Göran Lyth et
cons. projektet med fyren uppe på
Kosterbonden. Fyren är helt återupp-
byggd med ny lanternin och allt. Åter-
tändning väntas ske inom de närmaste
månaderna. För närvarande diskuteras
den tekniska lösningen och det lutar åt
en rejäl lins uppe i fyrlanterninen.
Kraftförsörjningen är ordnad redan.

Smygehuk Foto: Magnus Rietz



26

Nordkoster + Göran Lyth    Foto: Magnus Rietz

Andra projekt för nytändning där möjligheter finns och vilja uttryckts, är fyrarna
Lungö och Rödkallen. Och lite längre fram finns godbitar som Tylön, Trelleborgs
hamnfyr, Pater Noster och Pite Rönnskär att ta sig an. Frivilliga krafter med idéer
om dessa objekt är välkomna att vända sig till projekt (occas) i Fyrsällskapet.

Lungö fyr (ägaren Lennart von Post på
altanen)  Foto: Magnus Rietz

Rödkallen Foto: Magnus Rietz



Fyrtorn flyttat stående

Leif Elsby

4 800 ton tungt, 63,4 m och 257 trappsteg högt, 130 år gammalt, lysvidd 21 nau-
tiska mil. Beskrivningen avser fyrtornet Cape Hatteras, byggt på ön Hatteras som
ingår i en ökedja i Atlanten utanför North Carolina på den amerikanska ostkus-
ten. Öarna är låga och utgörs av fin sand. De ligger upp till 50 km från fastlan-
det. Vattnet utanför är lömskt med sandrev. Där ligger vad som kallas Atlantens
kyrkogård med sedan början av 1500-talet c:a 2500 förlista fartyg.

Cape Hatteras är Amerikas kanske mest kända fyrtorn. Fundamentet är byggt
i granit och marmor och tornet i tegelsten. Lanterninen är byggd i järn, mässing,
brons och glas. Fyren tändes 1870 och uppfördes bredvid ett äldre och lägre fyr-
torn som inte hade tillräcklig lysvidd. Det nuvarande tornet är förmodligen det
högsta byggt i tegel i USA. Det har nu flyttats stående upprätt på sin sockel en
sträcka av 885 m.

När tornet byggdes låg det 550 m från strandlinjen. Erosion, orsakad av stor-
mar och strömmar, har trots flertaliga försök att hejda den flyttat strandlinjen allt
närmre och vid flytten var den bara 37 m, eller en orkan, bort. Själva ön hade
flyttats åt sydväst av sandflykten medan tornet stod kvar där det en gång hade
byggts och höll nu på att bli havets rov.

Själva flytten tog 23 dagar och kostade 11,8 MUSD (c:a 100 MSEK) och var klar
två veckor före tidtabell. Flytten var noga förberedd. En bred väg eller ”start- och
landningsbana” hade gjorts i ordning i sanden för resan. Marken runt tornet gräv-
des bort. Tornet sågades loss från markförtöjningen med hjälp av en diamantför-
sedd skärande stålwire. En botten av ett stort antal stålbalkar sköts in under tor-
net som lyftes upp nästan 2 m med hjälp av 100 domkrafter. Sju stycken hjulför-
sedda stålbalkar sköts in under den nya bottnen och användes som glidbana.
Sakta men säkert, med en högsta fart av 30 cm i timmen, flyttades tornet till sin
nya plats och förankrades där utan någon ny spricka. Den tillfälliga vägen åter-
ställdes.

Flytten av det svart-vita snett polkagrismålade tornet fick stor uppmärksamhet
i amerikanska media och kunde även följas på ”nätet”.
(Källmaterial: National Geographic, maj 2000)
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Fyrmodellbyggare – fyrtekniker ohoj!!
Dalénium önskar Er hjälp

Ebbe Almqvist

Vid Dalénmuseet i Stenstorp (Västergötland), platsen där Svenska Fyrsällskapet
bildades, byggs nu Gustaf Daléns upptäckarcentrum Dalénium. Dalénium kom-
mer att drivas av en ideell förening med Falköpings kommun, Gustaf
Dalénsällskapet och olika företag, skolor och föreningar som huvudmän. (Se
www.dalenium.com).

Tanken bakom Dalénium är i första hand att tidigt väcka barns och ungdomars
intresse för teknik och naturvetenskap eftersom det råder stor brist på ungdomar
som väljer dessa utbildningsvägar, men även äldre skall ha stor behållning av ett
besök där. I ett upptäckarcentrum har besökaren möjlighet att på ett lekfullt sätt,
genom egna experiment, lära sig både vardagliga och avancerade tekniska och
naturvetenskapliga samband.

Daléniums inriktning är främst ljus och gas, de områden där Gustaf Dalén gjor-
de sina främsta uppfinningar. För att visa i första hand Daléns och även andra
svenskars betydelse för utvecklingen inom fyrteknik ämnar vi bygga en "levan-
de", permanent fyrhistorisk utställning "från fackla till GPS", där olika steg i den
tekniska utvecklingen visas i uppbyggda fyrmiljöer och körbara tekniska kon-
struktioner. Till detta behövs hjälp av fyrentusiaster för att bygga c:a 1-2 m höga
fyrmodeller: Hansafyr med lanterna (c:a 1400), öppen kolfyr, Polheimerfyr (typ
Landsorts kolfyr), roterande spegelfyr (typ Örskär), papegojfyr, Heidenstams fack-
verksfyr (typ Måseskär). Daléns acetylenfyrteknik finns redan nu i körbart skick.
Utrustningar (klippar, lampbytare, lanternor, dimdetektorer, mistsignaler) för
nyare el-teknik finns, men hjälp behövs för inkoppling och injustering eftersom
bruksanvisningar saknas. Vi letar också för närvarande efter hyperbelnavigerings-
och GPS-utrustningar.

Är Du intresserad att delta i eller på annat sätt bidra till uppbyggnaden av
denna unika utställning kontakta då Dalénium, Box 57, 520 50, Stenstorp. Tel/fax
0500-45 70 10. dalenium@telia.com eller kontakta styrelseledamoten i Dalénium
Ebbe Almqvist, Cedervägen 59, 182 48 Enebyberg. Tel/fax 08-768 1762
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Nyutkomna fyrböcker

Esbjörn Hillberg

”Fyrbesökshandboken, Svenska Fyrsällskapets guide till Sveriges fyrar” av
Esbjörn Hillberg och Harry Sellmann. Den publiceras mars 2000, har c:a 100 färg-
bilder, 112 sidor, mellanhårt omslag, storlek c:a 17 x 24 cm. Pris inkl. porto för
medlemmar 95:- och för icke medlem 195:-. Beställ genom betalning på Pg-konto
1968420-8. Boken beskriver 86 fyrar i detalj inkl. hur man besöker dem, innehål-
ler en karta med fyrarnas placering, har ett 16 sidors kapitel om fyrhistoria och
fyrteknik samt information om Sveriges fyrföreningar. Ett uppslagsverk för fyrin-
tresserade och båtfolk!! 

”Svenska Fyrar” av Magnus Rietz med text av Harry Sellmann och Magnus.
Publicerad dec. 1999 av Bokförlaget T.Fischer & Co AB, Norrlandsgatan 15, 111
43 Stockholm, tel 08-242160, fax 08-247825, e-mail: bokförlaget@fischer-co.se.
Boken är i färg, 250 sidor, hårt omslag, storlek c:a 26 x 32, ISBN:91-7054-879-X.
Normalpriset är c:a 450:-. Fyrsällskapets medlemmar har specialpris från förlaget
på 295:- plus porto. Du kan hämta den direkt hos förlaget för att undvika porto.
Dessutom publicerar Magnus en ringbunden kalender 60 x 45 cm (specialpris
160:-) och en affischserie (specialpris 160:-).

”Fyrguide - från Kattholmen till Smygehuk” (alla fyrar i Bohuslän, Halland
och västra Skåne) av Viktoria Ask och Maria Sidén. Publicerad maj 2000 av
Byggförlaget, Box 5456, 114 81 Stockholm, tel 08-6653650. Boken är i färg, har
c:a 150 fotografier och ritningar, 230 sidor, hårt omslag, storlek 13 x 29, ISBN: 91-
7988-185-8. Normalpris c:a 395:-. Fyrsällskapets medlemmar kan köpa den för
295:- + porto 35:- via Victoria (031-133820) eller Maria (031-731 8821) eller sätt in
beloppet på Pg-konto nr 148 68 46 – 7, Victoria Ask.

”Fyrar och fyrliv på Gotland” av Barbro Ejendal och Håkan Hollström.
Publicerad maj 2000 av Bokförlaget Arena. Boken är i färg, 120 sidor, c:a 80 färg-
bilder, hårt omslag, storlek c:a 21,5 x 23 cm, ISBN: 91-7843-150-6 och innehåller
även på slutet hela texten på engelska. Specialpris 165:- (ordin. 254:-) plus porto
40:- för medlemmar. Kontakta Håkan Hollström, Tranhusgatan 35, 621 55 Visby,
tel/fax 0498-216937, mob 070-6214775, e-mail: hakan.hollstrom@ebox.tninet.se 

”Den stora boken om fyrar” av Ebbe Almqvist, Göran Cederberg, Esbjörn
Hillberg och Dan Thunman. Publicerad maj 2000 av Prisma. Boken är i färg,
mängder av teckningar och fotografier, 191 sidor, hårt omslag, storlek 24,5 x 31,5
cm, ISBN 91-518-3695-5. Boken är även publicerad på engelska, italienska, fran-
ska och spanska. Bokhandelspris c:a 370:-. Specialpris för medlemmar genom
Nordbok AB, Göteborg, Gunnar Stenmar, tel 031-171085

”Fyrar från Falsterbo till Færder” av Gert Malmberg och Ulf Sveningson.
Publicerad av Warne Förlag, Knektevägen 58, 433 69 Partille tel 031-3409190, fax
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031-267989, e-mail: forlag@warne.se. Boken är i färg, 167 sidor, hårt omslag, stor-
lek c:a 23 x 26 cm, ISBN: 91-86424-89-0. Ordinarie pris 380:-. Fyrsällskapets med-
lemmar betalar 295:- plus porto (36:-) då man beställer direkt från förlaget.

”Fyrskepp i Sverige” historien om fyrskeppsepoken 1831 –1972 av Björn
We rn e r. Publicerad okt. 1999 av C B Marinlitteratur AB, e-mail:
bosse.nyman@marinlitteratur.se, tel/fax 0346-12333. Boken är i färg, 238 sidor,
hårt omslag, storlek c:a 21 x 25 cm, ISBN: 91-973187-0-1. Köpes via Klubb
Maritim Krister Bång, e-mail: lanspumpen@partille.mail.telia.com, tel 031-263838
eller sätt in pengar på Länspumpen’s Pg nr 815768-7. Fyrsällskapets medlemmar
har specialpris på 350:- + porto (50:-). 

”Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria” är skriven av Erik Holmström och
publiceras julen 2000 av Vänermuseet. Boken har hård pärm, c:a 200 sidor, är rikt
illustrerad i färg och svartvitt samt kostar 250:- + porto. Den kan beställas redan
nu genom Vänermuseet, Box 724, 531 17 Lidköping, tel 0510-770065, fax 0510-
771116.

”Sveriges fyrplatser, en bebyggelsehistorisk dokumentation av f d

bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid” av Dan Thunman.
Rapporten är ett resultat av en bebyggelsehistorisk inventering av fyrplatser som
genomfördes 1999 och den ges ut av Sjöfartsverket i samarbete med
Riksantikvarieämbetet. Skriften, som omfattar c:a 360 sidor, trycks i färg och är
rikt illustrerad och beräknas kosta c:a 400:- (inkl. moms). Svenska Fyrsällskapets
medlemmar kommer att erbjudas rabatt. Boken beräknas komma ut i december
2000.

”Vinga fyr- och lotsplats” Johnny Söderlund som tidigare skrivit en bok om
Valö har även forskat några år om Vinga och hittat mycket unikt material. Hans
nya bok kommer sannolikt ut under hösten 2001.

“Fyrene kring Norges sydspiss” utkom 1999 och kan beställas från
Höyskoleforlaget i Kristiansand (www.hoyskoleforlaget.no). Tel: 0047 38 10 50
50. Pris: 169 NOK + frakt. 

Presentation av ny redaktör

Maria Elsby

Jag heter Maria Elsby och är född och uppvuxen i Göteborg men har bott mer än
25 år i Stenungsund. Jag arbetar sedan länge på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
i Göteborg som verksamhetsassistent inom Medicinsk fysik och teknik. Mitt stör-
sta fritidsintresse gäller havet och den frihet det ger. Där tillbringar vi alla som-
marsemestrar i vår gamla träbåt och kuskar västkusten upp och ner.
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Sommarstället i Lysekils skärgård, som man egentligen kan kalla vinterstället
eftersom vi sällan är där på sommaren, tar också sin tid och ger både arbete och
sköna stunder. Jag läser mycket och är intresserad av konstglas och glastillverk-
ning vilket resulterar i något eller några besök i Glasriket i Småland varje år.
Något som också står mitt hjärta nära är hundar och då framför allt den tuffa och
charmiga boxern som vi tidigare haft förmånen att kampera ihop med under
många härliga år.

Jag har ingen tidigare anknytning till fyrar och fyrväsendet. Det närmaste jag
kommer sjöfarten överhuvudtaget är att min far arbetade för Broströms rederi i
Göteborg. Under våra många turer med familjens båt har fyrplatserna alltid haft
en speciell dragningskraft både som byggnadsverk, yttersta utposter i havet och
en undran över hur de människor som under långa tider bott och verkat på dem
haft det. 

Det är både med förtjusning och bävan jag har tagit över redaktörskapet för
Blänket efter Dan Thunman. Dan har arbetat upp tidningen från några samman-
häftade blad i starten till en allt igenom proffsig tidning. Det är inte helt lätt att ta
över något där ribban redan ligger så högt och sedan försöka att göra det lika bra
eller ännu lite bättre. En förbättring blir det i varje fall genom att Blänkets fram-
och baksida nu kommer att tryckas i färg. Vi har också, som kanske många redan
sett, fått en ny logo. Nu i starten har Dan gett mig ovärderlig hjälp med råd och
tips och det har känts tryggt. Christian Lagerwall har outtröttligt svarat på alla
mina frågor och han och Esbjörn Hillberg har uppmuntrat mig då det tagit emot.
Tack alla tre.

Till min hjälp kommer jag att ha en redaktionskommitté bestående av Viktoria
Ask, min man Leif Elsby, Björn Linn, Anna Sandell och inte minst Danne
Thunman.

Föreningsmöten och kommande träffar

Esbjörn Hillberg

Sedan vi rapporterade i vårens nummer av Blänket har vi genomfört ytterligare
10 träffar. Med de 4 som vi arrangerade tidigt i våras, nedanstående 10 möten och
de 4 resterande innan årsskiftet kommer vi totalt att ha genomfört 18 förenings-
möten samt ett årsmöte under år 2000 och vi måste nog vara rätt nöjda med det.
De 10 som vi inte har rapporterat om är:

Norrköping 000329 då Bengt Karlzén och Harry Sellmannn inför 31 intres-
serade medlemmar gav en repris på sitt föredrag från Stockholm om kommuni-
kation mellan fyrplatser och land.
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Stockholm 000405 besöktes Sjöfartsverkets bojutläggningsfartyg Baltica av 22
medlemmar som fick en mycket intressant demonstration hur man jobbar ombord
och blev dessutom bjudna på mycket god förplägnad.

Göteborg 000513 besöktes Vinga i strålande sol av 31 medlemmar under sak-
kunnig guidning av Lennart Frykgård, Vinga vänner samt Harry S. och Johnny S.
från styrelsen. 

Stockholm 000516 då Marianne Brus berättade om sitt mycket intressanta liv
och många år på Understen inför 28 intresserade medlemmar.
Landsort 000610 då 14 medlemmar besökte den omtalade ön och med Björn
Öberg som synnerligen kunnig guide på sin hemö. 

Göteborg 000819 repris på Vinga besöket med 14 deltagare. Minst lika under-
bart väder som vid vårbesöket. 

Alingsås 000826 företog 27 medlemmar en drygt 3 timmars båtfärd på Mjörn
med ångbåten S/S Herbert och tittade på öns fyrar under sakkunnig guidning av
Carl Fredrik Ebeling samt vissa deltagare från Mjörns Ångbåtsförening. Strålande
sol, en spegelblank sjö och en fantastisk dag.

Norrköping 000913 där Lars Malmquist delgav 50 åhörare från Fyrsällskapet
och Flottans män sina kunskaper om Navigationshistoria, Deccatiden och gamla
skrönor.

Göteborg 000916 där 19 medlemmar på västkusten fick tillfälle att i praktiken
uppleva hur man arbetar med bojupptagning/utläggning. Vi blev mycket väl mot-
tagna och blev även bjudna på en god buffé ombord.

Stockholm 000923 besökte 9 medlemmar under Bengts och Rickards ledning
Nynäshamns masterstation för norra Deccakedjan i Östersjön. Kedjan lades ned
vi årsskiftet 1999/2000 men är fortfarande helt intakt.

Kommande föreningsmöten  

Glöm inte höstens återstående föreningsträffar: 
– 7 nov Stockholm, Svensk fyr- och fyrplatsinventering (Dan Thunman).

Anmälan senast 001027
– 15 nov Norrköping Sjömätning och Sjökartor (Harry Sellmann). Anmälan

senast 001110 
– 22 nov Göteborg Svensk fyr- och fyrplatsinventering (Dan Thunman).

Anmälan senast 001119
– 5 dec . Stockholm. Sjömätning och Sjökartor (Harry Sellmann). Anmälan senast

001124

OBS  Ring i tid och anmäl dig tack.
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Hyra fyrplats

Christian Lagerwall

Som medlem i Svenska Fyrsällskapet ha du möjlighet att hyra en fritidsbostad via
Sjöfartsverket. Detta fina erbjudande har visats sig bli otroligt populärt. I år har
c:a 100 medlemmar hyrt en fritidsbostad. 

För att undvika misstanken att man går med i Svenska Fyrsällskapet enbart för
att hyra en fritidsbostad har Fyrsällskapets styrelse beslutat att man måste ha varit
medlem i ett helt år (två betalda årsavgifter) innan man har möjlighet att få hyra
en bostad.

Det går inte att vända sig direkt till platsens tillsyningsman för att hyra en
bostad. All förmedling sker i mån av plats via Sjöfartsverkets Fritidsnämnds sekre-
terare. För hyra eller övriga funderingar omkring detta kan ni vända er till Eva-
Lotte Flodman 011-191239.

Sjöfartsverkets Fritidsnämd
601 78 NORRKÖPING

eva-lotte.flodman@sjofartsverket.se

Beställ nya upplagan av Fyrbesökshandboken 

Esbjörn Hillberg

Efter en hel del jobb är den totalt reviderade och mycket utökade andra uppla-
gan av Fyrbesökshandboken nu klar. Boken innehåller 112 sidor, storlek 17 x 24
cm, cirka 100 färgbilder, detaljuppgifter på 86 fyrar, en karta där dessa fyrar är
inplacerade, ett 16 sidors kapitel om fyrhistoria och fyrteknik samt information
om Sveriges fyrföreningar. Omslaget är mjukt och vaxbehandlat så boken passar
mycket bra att använda och förvara i din bil eller båt. Vi tycker att boken är ett
uppslagsverk om Svenska fyrar och fyrhistoria. Den kostar inkl. porto och kuvert
95:- för medlemmar och 195:- för icke medlemmar. Du beställer den genom att
sätta in beloppet på vårt Pg konto nr 196 84 20 – 8. Skriv ditt namn och adress
samt ”fyrbok” på talongen.
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Klubbtröjor, m.m.

Esbjörn Hillberg

En påminnelse om att vi nu har både vita T-shirts med vårt klubbmärke och en
klubbnål för rockslaget att sälja till intresserade. Våra T-shirts är av god kvalité
och finns normalt i storlek: S, M, L, XL och XXL. Köp dock alltid en storlek stör-
re än vad du behöver. Du kan köpa dessa saker på våra möten till en kostnad av
100:- för en T-shirt och 30:- för klubbnålen. Man kan även få dem via posten men
de kostar då 130:- resp. 40:- inkl. porto och förpackning. Du som beställer en T-
shirt via post ring först Ulla Hillberg 031-972148 för att höra om vi har rätt stor-
lek och i så fall reservera en. Du måste därefter sätta in pengarna på vårt Pg nr
1968420-8. Uppge ditt namn och adress och vad du önskar köpa på talongen. Vi
sänder dig vad du beställt när vi har fått betalningen.

Vi räknar med att senare under hösten även kunna erbjuda klisterdekaler och
vita eller mörkblå tenniströjor med vårt märke. 

Gratistidning, kontakt önskas, m.m. 

Esbjörn Hillberg

Nu kan du få ett gratisexemplar av tidningen Leading Lights som jag personligen
tycker är världens bästa fyrtidning. Den kommer ut med 6 nummer per år, omfat-
tar 36 A4 sidor inkl. omslag och är tryckt på glättat papper med många färgbil-
der. Årsprenumeration kostar GB£ 22 eller Euro 36. Ditt provex. får du genom att
skriva, faxa eller maila ägaren Peter Williams, Leading Lights, Milford Marina,
Milford Haven, Pembrokeshire SA73 3AF, United Kingdom, Fax: 0044 1646
692896, e-mail:ldglight@globalnet.co.uk. Uppge din adress och skriv att ”You as
a member of the Swedish Lighthouse Society would like to receive a free copy
of Leading Lights”. Jag uppmanar dig verkligen att ta chansen så att du själv kan
bedöma vad du tycker om tidningen. 

Chefen för Polska sjöfartsverket är en mycket aktiv samlare av fyrböcker, kort,
frimärken, mm. Han har även skrivit en bok om Polska fyrar och är medlem i vårt
Fyrsällskap. Han vill få kontakt med samlare av fyrböcker, kort, etc i Sverige.
Skriv till: Apoloniusz Lysejko, c/o Urzad Morski w Gdyni, ul.Chrzanowskiego, 81-
338 Gdynia, Poland.
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Efterlysningar

Efterlysning 1

Svenska Fyrsällskapet får ibland frågor från fyrintresserade eller forskare som vill
komma i kontakt med personer som arbetat eller vuxit upp på bemannade fyr-
platser. Mot bakgrund av bl.a. detta har styrelsen beslutat att försöka göra en för-
teckning över sådana personer. Om Du själv eller någon Du känner har arbetat
eller vuxit upp på någon fyrplats, meddela detta till sekreteraren i styrelsen,
Johnny Söderlund, Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, 
Tel. 031-12 20 52, e-mail: johnny.t.soderlund@goteborg.mail.telia.com 

Efterlysning 2

Många känner säkert till Marianne Brus, vår ende kvinnliga fyrmästare. På
Knippelholmen i Göteborgs inlopp arbetade också två kvinnor och på Kolsundets
ledfyr fanns en kvinnlig fyrvaktare åren 1904-1911 enligt svensk Lots- och
Fyrtidning. Kanske har det funnits fler kvinnor som varit anställda av
Lotsverket/Sjöfartsverket? Känner Du till någon så kontakta Johnny Söderlund,
Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, tel. 031/12 20 52, 
e-mail: johnny.t.soderlund@goteborg.mail.telia.com  
Observera att det gäller kvinnor som varit anställda, många kvinnor har ju annars
genom åren hjälpt till med vakthållningen, dock utan att vara formellt anställda
eller ha fått någon ersättning.

Efterlysning 3

I detta nummer har jag skrivit en kortare artikel om pastor Rehnberg. Jag har lyck-
ats komma över några fotografier på honom själv och en av hans båtar, men sak-
nar foto på en predikning i det fria med fyrpersonalen samlad. Kanske finns det
någon som har ett sådant foto? Jag vill i så fall gärna ta en kopia. Kontakta Johnny
Söderlund, Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, 
tel. 031/12 20 52, e-mail: johnny.t.soderlund@goteborg.mail.telia.com.
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BLÄNKET
Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2000:2. Årg 4

Horstens fyr
Allra längst ut i Stockholms skärgård, öster om Sandhamn och c:a 4 nm från
Grönskär, ligger ögruppen Horsten. På Horsten uppfördes 1952 en s.k. fiskefyr.
Denna var i bruk fram till i slutet av 70-talet men har sedan dess inte varit tänd.
Horstens fyr återupptäcktes helt intakt av Magnus Rietz i Svenska Fyrsällskapet
våren 2000. Ingenting hade rörts i fyren och förmodligen var det landets allra sista
Agafyr som stod kvar, glömd, därute på sin ensliga klippa. Själva fyrbyggnaden,
en klassisk träfyrkur, hade naturligtvis fått känna på väder och vind under ett par
decennier utan att någon brytt sig om den. Emellertid var ingenting allvarligt
åtgånget och det befanns fullt möjligt att relativt enkelt sätta fyren i stånd igen. 

Horstens fyr föreslogs för Alcro Färg som ett objekt att ingå i Alcros riksomfat-
tande kultursponsorprojekt ”Hus i Nöd”. Förslaget gillades och renoveringsarbe-
tet utfördes snabbt under september 2000. Fyren utrustades därefter med ny tek-
nisk apparatur för återupptagen fyring. Detta innebär att den gamla gasutrust-
ningen får finnas kvar inne i fyren, men att energikällan nu bytts ut till batterier.
Ljuskällan är en 10 W lampa. Tändning och släckning sker med hjälp av ett ljus-
relä.

Fyren behåller sin markering (occas) i sjökortet. Karaktären bibehålles, Fl (4)
12s 6M. Till fyrmästare har utnämnts Erik Sundström, Sandhamn, vilken också
vaktar Grönskärs fyr. Den tekniska utrustningen har levererats, delvis skänkts, av
SJÖV Tekniska avdelning.
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Horstens fyr Foto och text: Copyright Magnus Rietz
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