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Återtändningen av Nordkosters fyr den 3 februari 2001 Foto: Magnus Rietz
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Ordförandes sektor
Hej på er alla och jag menar verkligen
alla för vi växer så att det knakar. Ett
litet exempel: en vecka i januari i år
fick vi på måndag 3 nya medlemmar,
tisdag 4, onsdag 4, torsdag 4 och fre-
dag 11, det vill säga hela 26 nya med-
lemmar på en vecka. Oj! Det är också
mycket glädjande att vi får allt fler
företag, institutioner och föreningar
som medlemmar. Vi har inte heller
försökt värva medlemmar och vi är
troligtvis fortfarande en rätt okänd
förening. Vad som kommer att hända
när vi blir allmänt kända vågar jag
inte gissa. Men det är mycket trevligt
att det går så bra.

En ny sak som vi medverkar till är
att återtända fyrar som varit släckta. I
september förra året tändes Grönskär
(släckt sedan 1961) och i februari i år
tändes Nordkoster (släckt sedan
1891). Andra fyrar som vi hoppas vi
kan återtända under år 2001 är
Smygehuk, Lungö, Gåsören och
Ystad inre. Återtändningarna har ett
enormt stöd från den lokala befolk-
ningen då oftast fyren är en symbol
för samhället och har funnits där i
generationer. För att lyckas med åter-
tändning av en fyr krävs först och
främst tillstånd och hjälp av Sjöfarts-
verket men också en hel del praktisk
och ekonomisk hjälp av den lokala
befolkningen. Vi försöker även starta
en återtändningskommitté inom Fyr-
sällskapet som skall ledas av Magnus
Rietz.

En sak som också har uppmuntrat
fyrintresset i vårt land är alla de fan-
tastiska fyrböcker som publiceras hela
tiden. Jag vill speciellt nämna
”Sveriges fyrplatser, en bebyggelse-
historisk dokumentation av f.d. be-

mannade fyrplatser anlagda under
Lotsverkets tid” av Dan Thunman
samt ”Vänerns fyrar – lysande kultur-
historia” av Erik Holmström. Båda
böckerna recenseras i detta nummer
av Blänket av ingen mindre än Harry
Sellmann som verkligen har en enorm
kunskap om fyrar. Vi har nu för första
gången fått en riktig dokumentation
att basera en framtida bevarandeplan
på. Riksantikvarieämbetet och Sjö-
fartsverket har redan påbörjat diskus-
sioner om en bevarandeplan men det
är ingen lätt uppgift och det kommer
att ta tid innan den är färdig. Gläd-
jande nog verkar det som om Fyr-
sällskapet skall medverka i en refe-
rensgrupp tillsammans med myndig-
heterna.

På senhösten fick vi även en
annan vild idé om hur vi skulle kunna
öka medvetandet om och därigenom
hjälpa till med att bevara våra fyrar.
Svenska Fyrsällskapet borde därför
arrangera en Fyrkonferens benämnd
”Bevarande och brukande av kultur-
historiskt intressanta fyrar och fyr-
platser i Sverige”. Vi har nu kommit
rätt långt med planeringen och konfe-
rensen skall äga rum i Göteborg
20–22 september 2001. Sjöfartsmuseet
i Göteborg kommer också att arran-
gera en fyrutställning mellan 2001-09-
10 och 2002-01-06. Harry och jag re-
presenterar Fyrsällskapet i en arbets-
grupp tillsammans med Sjöfarts-
museets egen personal.

Vår idé att arrangera en Fyr-
konferens har mottagits mycket posi-
tivt av alla som vi hittills har talat med
och vi räknar med att få deltagare från
Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket,
Vänerns Seglationsstyrelse, Statens
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Fastighetsverk, Naturvårdsverket,
Länsstyrelser, Högskolor, Kommuner,
Museer, Fyrföreningar och andra
intresserade föreningar. Programmet
blir mycket innehållsrikt och är så
gott som klart med Anders Lindström
som inviger, Dan Thunman och Erik
Holmström presenterar sina fyrinven-
teringar, Björn Linn talar om Svensk
Fyrarkitektur, Danckert Monrad-
Krohn presenterar den Norska beva-
randeplanen och internationella tren-
der, presentation av fyrstiftelser
(Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län,
Ursholmen och Måseskär) och fyrplat-
ser som används som vandrarhem
eller liknande (Örskär, Nidingen)
samt presentationer av vad Sjöfarts-
verket, Vänerns Seglationsstyrelse,
Riksantikvarieämbetet och Statens
Fastighetsverk planerar att göra med
fyrarna i framtiden. Konferensen
kommer att avslutas med en panelde-

batt mellan några av föreläsarna och
med Berit Blomqvist från Sjöfarts-
forum som moderator. Konferens-
deltagarna kan under lördagen delta i
vår resa till Vinga. Hoppas bara att det
blir kanonväder. Vi beräknar att vi har
konferensprogrammet helt klart i slu-
tet av mars. 

Som du kan se ligger inte styrelsen
och alla kommittéledamöter och latar
sig precis men vi har faktiskt mycket
trevligt trots allt arbete och uppmun-
tras också av det enorma intresset
som visas av alla. Jag vill passa på och
tacka er alla för vad ni gör och utför
för Fyrsällskapet. Resultatet hittills
talar för sig själv. TACK!! Så vill jag
bara avsluta med att gratulera
Malören och Stora Fjäderägg som i år
fyller 150 år och Landsort som fyller
350 år.

Donsö 2001-02-28
Esbjörn

Nidingen 1952-1973
Björn Sjöstedt

1952 flyttade vi till Nidingen från
Gotska Sandön. Det var att flytta från
öst till väst, från bräckt till salt vatten,
från stor, skogklädd ö långt från land
till liten kal grusås relativt nära
kusten. Flyttningen betydde också att
familjen splittrades under stora delar
av året. Mamma bodde med oss barn
på fastlandet under skoltid, pappa
bodde ute på fyren med katten.

Vi anlände i början av juni och
flyttade in i den lilla charmiga förste
fyrvaktarbostaden från 1852, ett sten-
hus med djupa fönsternischer. Fram-
för huset hade vi en stor gårdsplan
omgiven av en stenmur. Den första
sommaren blommade vitkålen så

vackert, rester av företrädarens od-
lingar. I stället för Gotska Sandöns
skogsidyll bredde nu havet ut sig
utanför våra fönster.

Genom att det var elkabel dragen
ut till Nidingen bodde vi lite moder-
nare än på Sandön. Vi hade kylskåp
och elektriska kokplattor (så små-
ningom elspisar). Bostäderna värm-
des av kokseldade pannor i köken
(fyrmästarhuset hade panna i källa-
ren). Vattnet i vattenledningen kom
från regnvattentankar och samlades
upp från taken. Särskilt rent kan det
inte ha varit med tanke på alla sjöfåg-
lar som gärna satt på taken! Vi fick så
småningom stora sandfilter. Vattnet
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Nidingens gamla fyrar i snö Foto: Björn Sjöstedt

fick pumpas med en handpump i
köket. Fyrmästarhuset hade en tank
på vinden dit vattnet fick pumpas
upp för hand nere i källaren. Under
maskinhuset fanns en brunn där vi
kunde hämta vatten i hinkar. Alla
bostäder hade köksavlopp.

På Nidingen kunde vi barn vara
ute i båt eftersom de vuxna kunde se
oss från huset. Hamnen utgjordes av
en stor vik, Kausan (vi uttalade det
kosan), omgiven av ett ringrev. Här
kajkade vi runt bland de stora ste-
narna längst inne i viken i en liten
jolle som pappa gjort eller seglade
med den lite större snipan. I Kausan
gick det oftast mycket bra att bada. 

Det var inte så trevligt om tången
täckte bottnen men oftast fanns stora
fina sandfläckar på lagom djup. Det
salta vattnet gjorde att man flöt myck-
et lättare än i Östersjön. På Sandön
kunde man stöta ihop med en ofarlig
öronmanet eller känna ett litet flund-
rebarn kittla under fötterna. Här gäll-
de det att se upp för brännmaneter

och att inte trampa på sjötulpaner
som kunde ge svårläkta sår. Den allra
bästa badplatsen fanns ute på Öster
udde. Det blev snabbt djupt i den lilla
badviken och några tiotal meter från
stranden ligger en stor sten, perfekt
att dyka från. Det gick också att bada
vid bryggan på öns sydsida eller vid
stranden en bit öster om denna. Här
ändrade stranden sig allt efter vind-
förhållandena. Ibland fanns här en fin
sandstrand, ibland sköljdes sanden
bort och stranden blev stenig. Här låg
ofta stora tångbankar vid stranden.
Tången multnade till utmärkt gödning
och jordförbättringsmedel. Matjorden
på ön utgjordes huvudsakligen av
tång uppblandad med aska från de
gamla kolfyrarnas tid.

Innan jag går vidare ska jag be-
rätta om öns befolkning. Pappa stan-
nade kvar på ön under drygt 20 år
och det skedde naturligtvis stora för-
ändringar bland personalen under
den tiden. När vi kom dit var Douglas
Walding fyrmästare. Han bodde med
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sin fru Margit och hunden Uvva i det
stora röda fyrmästarhuset från 1930.
Deras barn var för länge sedan vuxna.
Det stora stenhuset från 1830-talet
innehöll två fyrvaktarbostäder och ett
rum för extramannen på vinden. I
den västra lägenheten hade Karl
Eliasson flyttat in strax innan vi kom
till ön. Hans fru hette Kajsa (Karin)
och deras son Krister. Han var jämn-
årig med min syster Pia och var vår
ende lekkamrat på Nidingen. I den
östra lägenheten bodde Ture
Sundvall. Hans fru Greta och poj-
karna Karl-Erik och Bert-Ola vistades
sällan på ön. Eliassons var inte kvar
mer än ett par år och efter dem kom
Torsten och Ingrid Hjelmberg. De
hade inga barn men en hund, den
svarta schäfertiken Zita, som blev
bästa vän med min syster Åsa, född
1954. Hjelmbergs kom att spela en
alldeles speciell roll i Nidingens histo-
ria: de var de första som skaffade TV!
Hur ofta satt inte stora delar av öns
befolkning hemma hos dem, särskilt
lördagkvällar, och tittade på TV!
Sundvall hade till och med tagit dit en
egen stol!

Sundvall flyttade till Pater Noster
1954 och efterträddes av Lennart
Hermansson med fru Paula och
nyfödde sonen Torsten. När pappa
1956 blev fyrmästare kom Sundvall
tillbaka som förste fyrvaktare. Lennart
flyttade så småningom till Pater
Noster och fick kusinen Ingvar
Helldner som efterträdare. Sundvall
blev med tiden fyrmästare på Tylön
och Lennart återvände som biträ-
dande fyrmästare. Till sist efterträdde
han pappa som fyrmästare 1973.

Ingvar Helldner flyttade efter
några år till Tistlarna och om jag inte
minns fel kom då Göte Lavén till

Nidingen. Av extramännen minns jag
särskilt Torin Antonsson från Ramnö
och Allan Bengtsson, gammal onsala-
bo och före detta lantbrevbärare.

Innan vi kom till Nidingen var det
tydligen sed att inte göra landresor
under vintern, i varje fall inte om is
hindrade. Man gick helt enkelt i ide
och levde på sina förråd. Både pappa
och Eliasson är norrlänningar och lät
sig inte hindras av lite is utan försök-
te göra landresa varje fredag precis
som på sommaren. Vissa vintrar
kunde det vara nog så besvärligt att
hitta en isfri landningsplats på fastlan-
det. Det kunde bli vid Vässingsö,
Röda holme eller Mönster eftersom
Kungsbackafjorden ofta var istäckt.
Den ordinarie landningsplatsen var
Gottskärs hamn inne i fjorden. Rätt
ofta fick vi hjälp av kustbevakningen
i Vässingsö och under våra sista år på
ön fick personalen helikoptertrans-
port vid behov. En jul fraktades hela
familjen ut till Nidingen med helikop-
ter. (Det bör ha varit omkring 1970).
Det gällde ju inte bara att få ut post
och proviant utan också att kunna
skifta personal då en semester bör-
jade eller slutade. Med tiden fick per-
sonalen inte bara semester utan också
kompensation för att de inte kunde
lämna ön vid frivakter och det blev
sammantaget ganska mycket ledighet
under ett år.

Under de första åren utgjordes
tjänstebåten av en ruffad, enepinnad
snipa med tändkulemotor. Det tog
närmare 90 minuter in till Gottskär
och vintertid trängde vi ihop oss i
styrhytten där vi nästan alltid blev illa-
mående av sjögång och oljelukt. Efter
några år övertog Nidingen Urshol-
mens tjänstebåt med dieselmotor,
men den var aldrig till riktig belåten-
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het och till sist blev fyrplatsen
utrustad med en plastbåt av en typ
som användes av den finska kustbe-
vakningen. Nu blev det lite större fart
och restiden halverades.

Sommartid låg både fyrbåten och
de privata båtarna förankrade i
Kausan men under vinterhalvåret
drogs fyrbåten upp på en slip (se
bild). De privata båtarna stod på land
hela vintern. Till att börja med fanns
bara ett handdrivet spel men så små-
ningom fick man en eldriven vinsch.
Då båten ankrade ute i hamnen frak-
tades folk och gods mellan båt och ö
i en mycket stor eka som roddes av
två man. Trots rejäla förtöjningsdo-
ningar miste pappa två motorbåtar
under hårda höststormar. Den ena
strandade och blev illa skadad, den
andra kastades över revet och för-
svann för alltid. 

Att angöra Nidingen för den som
inte känner farvattnen och inseglings-
märkena är inte lätt. Flera rev utgår
från ön och sträcker sig långt ut och
här och där höjer sig stora stenblock
mot vattenytan. För att segla in i
Kausan måste man passera tätt intill
och på rätt sida om den så kallade
Jeppestången, ett järnrör fäst på en
stor sten alldeles under vattenytan. 

En gång om året kom tjänstefarty-
get Göteborg med koks, olja och
fotogen till fyr och bostäder. Då gjor-
de lotsdirektören också sin årliga
inspektion. Flaggan hissades på flagg-
stången på tvättstugans gavel och
pappa tog på sig uniformen!

Under vår tid fanns goda fiskevat-
ten runt Nidingen. Särskilt roligt var
det när måsarna markerade dyk, det
vill säga samlades ovanför sillstim
nära ytan. Ofta fanns då makrill under
sillen och vi kunde få nästan hur

mycket makrill som helst på pilk.
Annars dörjade vi makrill. För att få
torsk behövde vi bara ro ut till något
närliggande grund och släppa ut pil-
ken. Inne i Kausan fiskade vi ål med
ryssja och på hösten blev det hum-
merfiske på lämpliga grund utanför
ön. Särskilt Hjelmberg var en ivrig
hummerfiskare och han gav sig inte
trots tilltagande reumatism. På nät fick
vi plattfisk av olika slag. Det fanns ett
par små rökerier på ön och om vi fick
mycket makrill röktes en del av fång-
sten.

Eftersom jag arbetade som extra-
man under c:a tio somrar och ibland
även under jul och nyår vet jag rätt
väl vad arbetet på fyren bestod av.
Dygnet var indelat i fem vakter: 09 –
14, 14 – 20, 20 – 24, 24 – 04 (hund-
vakten) och 04 – 09. Vakterna var
uppdelade på tre man så att man
hade en nattvakt, men olika tid, varje
natt. Fyrmästaren gick in och tog en
nattvakt varvid en fyrvaktare då fick
frinatt. Den som hade kvällsvakten
tände fyren, den som hade morgon-
vakten släckte den. Klockan 07.00
sändes väderleksobservationer till
Torslanda flygplats. Fyren tändes från
maskinhuset men linsens elmotor
sattes igång uppe i vaktrummet i
fyren och dessutom skulle linsens
skyddsgardin tas av respektive häng-
as på. Under de första åren drevs lin-
sen av ett urverk vars lod måste dras
var fjärde timme. Det sägs att Hilmer
Carlsson, som byggde fyren 1945, inte
ville sätta in eldriven lins. Han ville
tvinga fyrvaktarna att gå upp i fyren!
Under vakten gällde det att hålla ett
öga på fyren men framför allt på
havet. Om det blev dis skulle radiofy-
ren startas och vid dimma sattes nau-
tofonen igång, både på Nidingen och
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på Lilleland, den bottenfasta fyren c:a
600 meter öster om Nidingen. Där-
emot tändes och släcktes Lilleland
automatiskt via ett tidur. Vid strömav-
brott kopplades automatiskt gasljus in
på Lilleland men på Nidingen fick vi
starta det egna kraftverket: den lilla
motorn vid god sikt, den stora om
nautofonen var igång. Det tog en
stund eftersom det var fråga om tänd-
kulemotorer som värmdes med blås-
lampor. Under pappas sista år ersattes
dessa motorer med dieselmotorer.
Vintertid skulle vakthavande också se
till att elden i maskinhusets panna
hölls vid liv. Under vakterna fördes
också väderjournaler. Klockan 13
ställdes kronometern efter tidsignalen
i radion. Kronometern styrde radiofy-
ren och fick gå högst ett par sekunder
för fort eller för sakta. 

Under sommarhalvåret var det
arbetstid mellan kl 9 och 12. Då gjor-
des diverse underhållsarbeten på fyr-
platsen. Fyrbåten och den stora ekan
skulle vårrustas, maskinhuset göras i

ordning. Golvet och trappan upp i
fyren målades varje år. Jag var med
om att måla taket på fyren (det var lite
kusligt!) och nautofonen. Husen kräv-
de en hel del underhåll: målning, ny
papp, utbyte av ruttna brädor med
mera. Det låter kanske inte så farligt
men det fanns rätt många hus på ön.
Förutom de tre bostadshusen fanns
två större förrådshus samt tvättstuga.
Ibland rasade en stenmur och måste
läggas om. När Göteborg kom blev
det till att frakta mängder av koks till
maskinhus och bostäder. Det skedde
för hand och med skottkärror. När
min första bil, en Austin A55, hade tjä-
nat ut 1965, köpte pappa den och
fraktade ut den till Nidingen och
byggde om den till en liten lastbil.
Under några år fick den tjänstgöra
som transportfordon. Inte var det
långa sträckor man kunde köra men
min mamma tog sina första körlektio-
ner ute på ön! 

Det fanns inte mycket att välja på
när det gällde fritidssysselsättningar.
Som barn lekte vi förstås, mest nere
vid stranden med att bada eller vara
ute i båt. De första åren roade vi oss
ofta med att försöka fiska upp små-
krabbor från bryggan. Att gå runt öns
stränder var spännande för man visste
aldrig vad som kunde ha flutit iland.
Att gå utefter den norra, blockrika
stranden, var lite av ett äventyr. Det
gällde att passa sig för arga måsar och
tärnor som dök ner mot oss. Bästa
skyddet var en lång käpp som räckte
högt över huvudet. På vintern blev
det nog mest TV-tittande och läsning
fast även då gick vi en promenad
längs stranden ibland. Fiske ingick
förstås i fritidssysselsättningen. Till
fyrmästarhuset hörde en ganska stor
odlingslott och där tillbringade

Fyrbåten på väg upp
Foto: Björn Sjöstedt
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främst mamma och jag mycket tid i
grönsakslanden med att rensa ogräs
och vattna. Många människor är för-
vånade att vi inte blev ivriga seglare
men förklaringen är väl den att båten
för oss var ett nyttoredskap, ett trans-
portmedel, och inte ett fritidsnöje.
Min yngste bror Tomas, född 1962,
var dock en passionerad seglare
under många år men det hör kanske
till saken att han bara var 11 år då
pappa gick i pension och lämnade
Nidingen!

Jämfört med livet på Gotska
Sandön var livet på Nidingen rätt fritt
från mera dramatiska händelser.
Några grundstötningar ägde rum
under vår tid. Den enda strandning
jag såg med egna ögon var ett fartyg
som hade ränt rakt upp på land på
Nidingens norra sida rätt långt åt
öster. Det stod där en morgon när vi
tittade ut genom köksfönstret!
Troligen hade skepparen förväxlat
fyrarna på något sätt!

Torsten Hjelmberg fick kaustikso-
da i ett öga då han skulle rensa
avloppet och fick åka in till läkare lik-
som pappa som fick ett slag över ögat
av en bit props då de försökte rädda
småbåtarna då det hastigt blåste upp
en mörk kväll. Själv fick jag långfing-
ret i kläm mellan två båtar så att
nageln lossnade men vi fick instruk-
tioner av läkare via telefon så det blev
inget läkarbesök. Den mest drama-
tiska händelsen inträffade en julafton
då Allan Bengtsson, som egentligen
var i tjänst, bett att få åka hem till sin
familj för att fira jul. Det var dålig sikt
och han körde fel i dimman, bränslet
tog slut och han drev ut till havs. På
annandagen siktades han av ett fartyg
i närheten av Skagen. 

Jag bodde ju aldrig på ön året runt
och kan inte yttra mig om hur det
kändes. Men både som barn och
äldre tyckte vi alltid att det var roligt
att komma ut till ön. Besvikelsen blev
mycket stor en påsk när vi inte kunde
åka ut till pappa på grund av ishinder.
Någon gång kom det släktingar på
besök. Jag minns en gång när min
svågers bror ställde frågan: "Ser ni hur
vackert här är eller är ni så vana?"
Svaret blev: "Visst ser vi det!" Visst är
ön vacker med sina många blom-
mande örter på sommaren, med den
fria horisonten och det ständigt skif-
tande havet. Det rika fågellivet är
också intressant. Titta bara på en
strandskata som haltar och släpar
vingen i marken för att dra uppmärk-
samheten från boet! År 1967 observe-
rade en fyrvaktare en mås som såg
lite annorlunda ut. Pappa ringde in till
Naturhistoriska museet i Göteborg
och berättade om iakttagelsen. Det
skulle vara en tretåig mås som inte
fanns i Sverige! En intendent Mat-
tiasson kom ut och konstaterade att
det var en tretåig mås, en kryckja.
Han kom precis i tid för att hinna
ringmärka den enda ungen. Sedan
dess har kolonin ökat för varje år.
Numera har ornitologerna en station
på Nidingen, som är en viktig land-
ningsplats för flyttande fågel. Särskilt
minns jag de lustiga brushanarna.

Pappas företrädare, Douglas Wal-
ding, satte aldrig sin fot på Nidingen
efter sin pensionering. Vi, däremot,
har återvänt till ön någon gång då och
då, fast oftast har vi nöjt oss med att
betrakta den på avstånd. Då ser den
ut som ett krigsfartyg, den låga lilla
ön med de fyra fyrtornen och de
många husen.
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Nya Flintrännan
Christian Lagerwall

Under stor pompa och stor ståt invig-
des Öresundsbron den 1 juli 2000. Då
var det för första gången man torr-
skodd kunde ta sig över Öresund på
10 000 år. Med bron har vi nu fått en
fast förbindelse med Europa.

Redan sommaren 1999 var det en
stor premiär. Det var då farleden ”Nya
Flintrännan” öppnades. En spikrak
farled som är 7,5 M (sjömil) lång och
370 m bred. En klar förbättring av sjö-
säkerheten i Öresund som ett resultat
av Öresundsbrobygget.

Planeringen för byggprojektet bör-
jade på allvar under 1980-talet, som
efter många turer ledde fram till att
regeringarna i Sverige och Danmark
tecknade ett avtal om en fast förbin-
delse. För att projektera, finansiera,
bygga och driva projektet bildades
Öresundskonsortiet (ÖSK). ÖSK
ansvarade för genomförandet av såväl
brobygget som av den nya farleden.
Sjöfartsverket ansvarade för specifika-

tion av farleden och dess säkerhets-
anordningar vilket innefattar såväl
design som krav på funktion, kon-
struktion, installation, geografisk pla-
cering och uppföljning av kontroll-
punkter.

Farleden ”Nya Flintrännan”
För att inte hindra eller försvåra för
sjöfarten har brobygget tvingat fram
förändringar av farleden. Farleden
rätades ut och flyttades något när-
mare den svenska kusten. Den nya
farleden är djupare och rakare med
passage under den mest imponerande
delen av Öresundsbron, högbrodelen
med 55 m segelfri höjd.

Farleden ”Flintrännan” är ett far-
ledssystem som består av dels den
muddrade rännan och dels de säker-
hetsanordningar för sjöfarten, fyrar,
bojar, kummel, etc. som utgör farle-
dens utmärkning. Rännans och säker-
hetsanordningarnas utformning är
beroende och avhängiga av varandra.
Farleden är dimensionerad för inter-
nationell trafik utan lots.

Sjösäkerhetsanordningar
Farledssträckan är försedd med 8 st
belysta radarkummel, 10 st fyrar varav
4 st är gamla befintliga fyrar som har
flyttats från gamla farleden till sina
nya positioner. Förutom sitt fyrljus är
fyrarna även försedda med fasadbe-
lysning samt två av fyrarna (angö-
ringsfyrarna) är försedda med
RACON. Farleden är även försedd
med 4 st lysbojar. Bron är dessutom
utrustad med ledljus (en s.k. enslinje)
med ljusreglering för dag och nattan-
vändning. Åtta av fyrarna (kantmarke-

Radarkummel invid bron, fyra st på
vardera sidan av bron

Foto: Hans Gunnarsson, Scandica
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ring) och ledljus blinkar synkront.
Vem säger att fyrar och bojar inte
behövs idag?

Fyrar och radarkummel byggdes,
inklusive installation av elutrustning,
på kajen i Malmö för att sedan place-
ras ut på sin rätta position med hjälp
utav pontonkran.

2 stycken angöringsfyrar
Flintrännan NO, f.d. Oskarsgrundet
NO respektive Flintrännan SW, f.d.
Flinten SW. Totala byggnadshöjder är
20–22 m. Lyshöjder är 13–14 m.
Fyrarna byggdes i mitten av 1960-talet
och flyttades med mobilkran till sin
nuvarande placering. Fyrarna är sek-
torerade och har en lysvidd på 11–16
M. Båda fyrarna är även utrustade
med RACON (radarsvarare som ger
ett morsetecken på radarskärmen).
Fyrarna är utrustade med fasadbelys-
ning.

Ljuskällan består av en 500 mm
slipad glaslins med en lampväxlare
som är utrustad med 2 st 1000 W, 120
V halogenlampor, en som huvudljus
och en i reserv. Vidare finns som
yttersta reserv vid bl.a. nätbortfall en
2x20 W batteridriven lågvoltslampa.
Endast en i taget av dessa tre lampor
är i drift.

Fasadbelysningen består av 8 st
sealed beam lampor på 50 W, 28 V
och som drivs på 22 V spänning för
att öka lampornas livslängd. Fyrarna
är uppbyggda för fjärrmanövrering
och kontroll. Fyrarna spänningsmatas
från bron via en 3 kV sjökabel. Fyrljus
och RACON har en batterireserv för
16 dygns drift vid nätbortfall.

8 stycken kantfyrar
Sex nya och två flyttade fyrar. Totala
byggnadshöjder är 20–24,5 m. Lys-
höjder är 10–14,5 m.

Fyrarna har rött resp. grönt ljus
beroende på placering i farleden och
en lysvidd på 8 M. Fyrarna är även
utrustade med fasadbelysning.

Ljuskällan består av 300 mm akryl-
glaslinser med 60/10 W batteridriven
lågvoltslampa, 60 W glödtråd som
ordinarie och 10 W glödtråd som
reserv. Fasadbelysningssystemet är
lika som för angöringsfyrarna. Även
dessa fyrar är uppbyggda för fjärrma-
növrering och kontroll. Fyrarna spän-
ningsmatas från bron via en 1,5 kV
sjökabel. Fyrljuset har en batterireserv
för 19 dygns drift vid nätbortfall.

8 stycken radarkummel
Bottenplatta av betong med ståltorn.
Altan med radarreflektor och belyst
farledsmärke. Totala byggnadshöjder
är 20–21 m. Höjden över vattenytan
är 12–13,5 m. Fasadbelysningen är
anordnad med en 18 W standard
lågtrycksnatriumlampa.

Rännan
Utformningen av den nya Flintrännan
är ett resultat av ett flertal simulering-
ar av fartygspassager och överlägg-

Angöringsfyren Flintrännan SW
Foto: Hans Gunnarsson, Scandica
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ningar mellan ÖSK och Sjöfartsverket.
Utformningen fastställdes slutligen av
vattendomstolen enligt följande.

Nydragning av rännan innebär en
7,5 sjömil lång seglingsränna, som
sträcker sig från Kalkgrundet i norr
till Lillgrundet i söder. Rännans
bäring är 220,6°. Korsningsvinkeln
mellan rännan och bron är 70,6°.
Rännans bredd är 370 meter. Det
ramade djupet i hela rännan är 8,4
meter, vilket innebär att muddring
sker till cirka 8,6 meter. Djupet 8,4
meter är fastställt utifrån ett fartygs-
djupgående på 7,0 meter jämte en
säkerhetsmarginal på 20 procent.

Några fakta om bron
Längd kust till kust 16 km
Längd bro 8 km
Längd tunnel 4 km
Längd konstgjord ö 4 km
Pylonhöjd 203.5 m
Segelfri höjd 55 m
Kostnad för projektet 14,7 miljar-
der danska kronor i 1990 års pen-
ningvärde
Finansiering genom avgifter
Investeringen beräknas vara betald
efter 27 år

Kulturhistoriskt projekt på Nordkoster
Göran Lyth

Under 1998 startades ett arbete med
att upprätta en handlingsplan för vård
av Kosteröarnas kulturhistoriska be-
söksmål. Drivande var Agneta Olsson
från Leader 2, Bohusläns skärgård.

På Nordkoster var det två områ-
den som var mest intressanta för
åtgärd. Renoveringen av Nordkosters
två gamla fyrfundament samt en
gammal slåtteräng med ett mång-
hundraårigt stensatt krondike.

Av kulturturistiska skäl valdes
renoveringen av fyrarna. Under hös-
ten 1998 och våren 1999 sökte vi
finansiärer och i maj 1999 hade vi fått
ihop en dryg miljon.

Länsarbetsnämnden och Läns-
styrelsens naturvårdsenhet bidrog
båda med 200 000 kronor, Västra
Götalandsregionen med 150 000,
Strömstads kommun med 100 000,

Statens Fastighetsverk, som äger
fastigheten som fyrarna står på, 
50 000, Västkuststiftelsen 20 000 samt
slutligen EU som bidrog med 308 000.
Ideella insatser från Kosters bofasta
tillkommer.

Kostnaderna för projektet kan
delas in i tre ungefär lika stora delar –
Material där den rostfria lanterninen
är den största posten – Byggarbete
där helikopterlyftet på 40 000 ingår –
Röjning och eldning av 10 000 kvm,
friställande av de gamla husgrun-
derna, framtagande av dokumenta-
tion över området samt övriga pro-
jektkostnader.

Sommaren 1999 påbörjades arbe-
tet och den 13 december lyftes den
tunga lanterninen på plats av en heli-
kopter. 

Bohusläns Museum har under
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projekttiden varit kvalitetsansvariga
och vi har haft byggkonsulter invol-
verade vad gäller val av kvalitet för
byggmaterial och färg.

Under år 2000 slutfördes bygg-
nadsarbetet och röjningen av mark-
området genomfördes.

För att få den vackra fyren att leva
upp igen gick vi längre än vi tänkt oss
i projektet. Vi ville få fyren tänd igen.
Lins av 6:e ordningen ordnade
Christian Lagerwall och ett klipp
inköptes, karaktären fastställdes till
LF1 (4) 30s. Den 3 februari 2001 tän-
des fyren för första gången på 110 år
och den syntes in till Strömstad.

Det återstår en del arbeten. Sol-
och vindenergi skall driva fyren. Vi

skall, om Riksantikvarieämbetet så
beslutar, bilda en stiftelse som ansva-
rar för fyrarnas framtid och Bohusläns
Museum skall producera informa-
tionsmaterialet som vi tagit fram.

Sammanfattningsvis tycker vi alla
på Koster att renoveringen har återgi-
vit ön dess karaktär och det har redan
blivit en turistattraktion som ön har
mycket gott av.

Vi har i gammalt bildmaterial hittat
foton där det framgår att man för mer
än 80 år sedan på ängen inom fyrom-
rådet har arrangerat midsommarfester
för alla på ön med en 10 meter hög
midsommarstång med två rår! Denna
sed tänker vi ta upp igen.

Nordkoster 3 februari 2001
Ingvar ”Immen” Persson (Gotland)

Vinden blåser med c:a 10–12 m/s och
termometern visar på –13 grader när
Kosterpilen lämnar Strömstad med
Magnus Rietz och mig ombord. Ett
helt annat väder än sist vi besökte
Nordkoster en varm junidag förra
sommaren.

Göran Lyth har bjudit in oss för att
följa och fotografera nytändningen av
den renoverade fyren uppe på
”Högen”. Fotoutrustningen lastas på
Görans motorcykel för transport till
fyren. Magnus och jag promenerar
efter i snålblåsten. Efter en stunds
fotograferande och småpratande går
Göran ner och kopplar in strömmen
från batteriet. Varde ljus!!

För första gången sedan 1891
lyser den lilla vackra fyren på
Nordkoster igen. 

I väntan på att det skall skymma

bjuds vi på kaffe och räksmörgåsar av
familjen Lyth. Så småningom måste vi
dock lämna den sköna stugvärmen
för att uträtta det vi har kommit hit
för, för att fotografera. Åter uppe vid
fyren har termometern fallit ytterligare
några grader och vinden tilltagit. Vi
riggar våra medhavda strålkastare
som har vissa svårigheter att stå kvar
i blåsten. När vi skall starta vårt elverk
visar det sig vara fruset. Magnus bör-
jar med ”mun mot mun” metoden tina
upp den frusna förgasaren, medan jag
rycker ihärdigt i startsnöret. Till sist
startar den.

I väntan på mörkret kurar vi i lä
bakom fyren och ser några av de
andra fyrarna runtomkring Oslo-
fjordens mynning, Ferder, Torbjörn-
skjaer och Ursholmen som nu fått
sällskap av Nordkoster. Efter någon
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timmes fotograferande är Magnus och
jag rätt nöjda med dagen, om än
genomfrusna. Väl ombord i taxibåten
tittar vi akterut och ser hur den lilla
fyren blinkar farväl till oss från sin

utsatta postering högt över Skagerraks
vågor.

Resultatet av våra vedermödor
kan ses på Blänkets bakre omslag.

Farledsbelysning av Göta älv och Trollhätte kanal
Leif Elsby

Uppfyrningen av Göta älv och
Trollhätte kanal har genomgått
utvecklingen från lampa med veke,
via AGA acetylengasfyr, elektrifiering
och ersättande av fyrarna till belysta
skärmar längs farledskanterna.

Fyrar i Göta älv och Trollhätte kanal
Enligt 1888 års Svensk Hamnlots
fanns 88 år efter öppnandet av den 82
km långa Trollhätte kanal endast 8 st
fyrar listade för Göta älv och Troll-
hätte kanal. Fyrarna var av typ lan-
terna med vitt sken och stod på dyk-
dalb eller stenkista. Två fanns syd om
Vänersborgs hamn, en fanns norr om
Stallbacka (Trollhättan) samt fem
fanns i den södra delen av Göta älv.

1898 var samtliga fyrar i kanalen
försedda med "fotogenlampa och
veke". De var tända dygnet runt och
fordrade nästan daglig tillsyn. Några
var försedda med s.k. åtta-dagarslykta
med större fotogenbehållare, c:a 50
cm i diameter och 20 cm i höjd.

1912 monterades den i kanalen
första gasfyren, från AGA.

Acetylengasfyr
med solventil och
trumlins

1915 köpte Kanalverket c:a 98 st
AGA gasfyrar från AB Gasacku-
mulator. Fyrarna var av typ klipp-
apparat med gasregulator. Somliga
var försedda med solventil. Samma år
köpte Kanalverket c:a 100 st klotrun-
da skal till sjöminor från försvaret.
Dessa skulle användas som bojar för
markering av farledskanterna. 

1916, då den ombyggda kanalen
togs i bruk, var de fåtaliga fotogenfy-
rarna ersatta med 99 st moderna gas-
fyrar på sträckan Vänersborg till
Lärjeholm, där Göteborgs hamn tog
vid. I slutet av 1960-talet hade man
behövt komplettera med endast 11 st
(gas)fyrar, varför 1916 års uppfyrning
får betraktas som lyckad. 

Fyrarna var arrangerade antingen
som tvärsfyrar, sektorfyrar eller ens-
linjefyrar. Växelvis med fyrarna place-
rades bojar vid farledens sidor. 

Tvärsfyrarna markerade ett läge
längs kanten av farleden. Vanligen
stod de på en dykdalb. Mot ett fartyg
som närmade sig visade de grönt
sken om fyren skulle tas om styrbord
respektive rött sken om fyren skulle
tas om babord. De på den västra far-
ledssidan visade ett blänk var 3:e
sekund (0,5 sek ljus + 2,5 sek mörker
= 3 sek period). De på den östra
sidan visade två blänk var 6:e sekund
(0,5 + 0,9 + 0,5 + 4,1 = 6 sek).

Sektorfyrarna stod på dykdalb
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eller i land och visade vitt sken mot
annalkande fartyg. Kom man utanför
åt babord fick man rött sken respekti-
ve åt styrbord grönt sken. Vissa fyrar
ledde i en riktning, andra ledde i två.
Den vita sektorn var smal och det var
svårt att hålla fartyget inom sektorn,
särskilt där strömmen satte sidledes.
Ännu svårare var det vid möte med
annat fartyg. 

Enslinjefyrar fanns på ett tiotal
ställen, främst på den södra delen av
älven på sträckan Göteborg – Bohus.
De bestod av en övre fyr placerad 200
– 400 meter bortom den nedre. Den
övre fyren visade klipp 4 sek (2 sek
ljus + 2 sek mörker = 4 sek). Den
nedre, som hade dubbelfunktion
tvärsfyr, visade en blixt var sek (0,5 +
0,5 = 1 sek). 

Byte av utprickningssystem
Fram till 1965 var samtliga sjömärken,
d.v.s. fyrar, dykdalber, bojar och
prickar, svart- och vitmålade på den
västra sidan av leden respektive röd-
målade på den östra sidan. 

1965 ersattes det s.k. "Svenska
systemet" med det "Nordiska syste-
met". För kanalens vidkommande
flyttades de rödmålade fyrarna och
bojarna till den västra sidan, de svart-
och vitmålade flyttades till den östra.
Ställningarna till fyrarna målades om.
Fyrarnas karaktärer ändrades inte. 

Tillsyn
Acetylengasen togs från Ärholmens
gasverk vid Marstrand fram till 1920,
då Kanalverket köpte ett eget gas-
verk, som placerades i en byggnad på
slussområdet i Trollhättan. Här produ-
cerade man sin egen gas fram till mit-
ten av 1950-talet. Därefter inköptes

gasen från AB Dissousgas i
Vänersborg.

Acetylengasen framställdes ur kar-
bid genom reaktion med vatten.
Karbiden tillverkades i en ugn där ren
kol fick reagera med kalk i värmen
från en elektrisk ljusbåge. Detta gjor-
des bl.a. av Wargöns AB som fick
elkraft ur de närbelägna fallen vid
Vargön.

Gasen förvarades i speciella tuber
eller gasflaskor. På trafikkontoret i
Trollhättan höll man reda på tuberna
och gasen med hjälp av ett kortre-
gister. Där noterade man numret på
tuben som lämnade gasverket, på
vilka fyrar de placerades, datum och
gastryck. Trycket i varje tub efter
leden lästes av varje vecka. Tuben
byttes endast om man bedömde att
gasen inte skulle räcka till nästa avläs-
ning. 

Denna noggranna kontroll pågick
till mitten av 1950-talet. Då konstate-
rades att kostnaden för kontroll över-
steg kostnaden för gas. Därefter blev
bokföringen betydligt enklare. Man
slopade veckobesiktningen och över-
gick till att varannan månad byta
samtliga tuber inom ett avsnitt. 

Arbetet med att byta tuber var inte
ofarligt och fordrade stor vana. Till att
börja med användes roddbåtar. Då
den c:a 100 kg tunga tuben skulle lyf-
tas och ställas på den c:a 2 m höga
dykdalben hissades tuben upp med
talja. Senare fick man arbetsbåt med
bom och vinsch.

Under nästan 40 år släcktes varje
år alla gasfyrar under den ljusaste
perioden mellan 6 juni och 6 juli.
Under 1950-talet upphörde detta. Man
fann att arbetet blev dyrare än den
insparade gaskostnaden. 

AGA-fyrarnas driftsäkerhet var
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utomordentligt god. De fungerade
utan annan service än rengöring av
glas och lins. Då och då behövde
tiden för blixt och intervall justeras.
Ibland måste slagg vid munstycket
avlägsnas. 

Modernisering av utprickning och
belysning
Under 1950-talet började ljus och
belysning vid sidan om farleden att
öka och gjorde det svårare att navige-
ra efter gasfyrarnas sken. Det kunde
inte längre tolereras att fartygen tving-
ades ligga stilla mörka nätter och vid
perioder med dimma. Något måste
göras för en bättre belysning av
leden. 

Med början 1968 byggdes ett antal
enslinjefyrar om till eldrift med gasre-
serv. Enslinjer med lysrör avsedda
enbart för lotsar sattes upp på försök,
bl.a. för insegling i slussarna. Fyrljus
provades på bojar. Försök gjordes
med belysta skärmar som markering
av kanterna av farleden. Efter en del
experimenterande med skärmarna
fick man till ett fungerande system.
Erfarenheterna blev så goda att det
genast fick efterföljare i Göteborgs
hamn, Södertälje kanal och Karlstads
hamn.

Skärmarna hade vit färg på västra
sidan och gul färg på östra sidan av
leden. Som belysning användes vanli-
ga armaturer för gator och vägar,
d.v.s. för de vita skärmarna användes
kvicksilverlampor och för de gula
skärmarna natriumlampor. Varje
skärm försågs med sitt nummer.
Kanalen delades upp i sex delsträck-
or med början vid Vänern. Var och en
fick sin nummerserie. 

1976 var det klart. Därefter har
viss komplettering skett. 329 skärmar

var placerade på dykdalber och 173
på ställningar som hängde ut från
land. Summa summarum 502 skärmar! 

Som reserv till den ibland osäkra
elmatningen användes AGA-fyrarna.
De brann som tidigare fram till c:a
1970. För att minska kostnaden för
denna reserv kopplade man in en
magnetventil till huvudflödet. Evig-
hetslågan brann alltid. Vid strömbort-
fall släpptes huvudflödet på och gas-
fyren skulle fungera som vanligt. Men
efter att ha fungerat oklanderligt i 50
år började de nu att krångla ofta.
Förklaringen var att evighetslågan inte
ensam kunde hålla fyren fri från kon-
dens och korrosion.

Reservlösningen blev därför en
batteridriven reservlampa med skym-
ningsrelä och placerad under huvud-
lampan för skärmen. Det föll på lot-
sarna att rapportera om den svagare
reservlampan hade trätt i funktion. 

Acetylenfyrarna släcktes och ned-
monterades under en längre period.
Vissa enslinjegasfyrar blev kvar länge.
De som inte redan byggts om fick
gasreserv. Med el var de synkrona.
Om gasreserven kopplats in blinkade
de i otakt, vilket skulle rapporteras till
kanalkontoret för åtgärd. Systemet
med belysta skärmar fyller sin funk-
tion än idag.

Fakta om Vänern
Vänern är näst Ladoga och Onega
Europas största sjö. Vänern har en yta
av 5330 km2. Tillrinningen kommer
via ett par större älvar och åar från ett
41150 km2 stort område. Störst är
Klarälven, som ensam svarar för c:a
35% av sjöns tillrinning. Kusterna är
låga. Sjön har mer än 20000 öar, hol-
mar och skär. De ingår i några större
skärgårdar men finns även spridda
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över sjön. De större öarna är få. Med
hjälp av Värmlandsnäs och Kållandsö
delar Ekens och Lurö skärgårdar upp
Vänern i Dalbosjön i väster respektive
Vänersjön i öster. 

Fakta om Göta älv och Trollhätte kanal
Göta älv är det enda utloppet från
sjön Vänern och är det vattendrag i
Sverige som har störst medelvattenfö-
ring, 544 m3/sek. Älven är 91 km lång
och faller 44 m på vägen till Väster-
havet. Vid Kungälv delar sig älven.
Den norra armen kallas Nordre älv
och tar huvuddelen av vattenflödet.
Den andra behåller namnet Göta älv
och flyter via Göteborgs hamn ut i
Älvsborgsfjorden och Kattegatt. 

Så länge människor har bott vid
Vänern eller Göta älv har man använt
vattnen för handel och transporter. På
Göta älv var fallen i Vargön, Troll-
hättan och Lilla Edet effektiva hinder
för vidare båttrafik. De minsta båtarna
kunde släpas förbi fallen. Det mesta
godset lastades om till transport på
häst- eller oxkärra mellan Brätte (vid
Vänersborg) och Lilla Edet, för att
sedan forslas vidare på båt. 

1604 startade byggandet av Sve-
riges första sluss. Den byggdes på
den östra stranden av Göta älv vid
Lilla Edet. 1607 togs den i bruk. Den
förbättrades 1639–1642 och
1782–1784. Slussen gjorde älven far-
bar upp till Trollhättan. 

Under Karl IX (1607–1611) påbör-
jades en kanal, den s.k. Karls grav,
från Vänersborg till vattnet nedanför
fallen i Vargön. 1752 blev Tessins
sluss i Brinkebergskulle färdig och det
var först nu som båttrafiken kom
igång mellan Vänern och Trollhättan. 

1779 togs en sluss i bruk vid Åker-
ström i Trollhättan. 1793 bildades

"Trollhätte Canal och Slussverksbolag"
som gav Erik Nordewall i uppdrag att
bygga kanalen färdig förbi Troll-
hättan.

Den 14:e augusti 1800 öppnades
Trollhätte kanal, 1800 års led. Den
s.k. Bergskanalen i Trollhättan var då
klar. I och med detta var den första
segelbara förbindelsen mellan Vänern
och Västerhavet öppnad. Kanalen till-
lät ett djupgående av 1,9 m. Den
befanns snart vara för liten och bygg-
des 1838–1844 om med nya slussar,
vilka tillät ett djupgående av 3,0 m.
Några år tidigare, nämligen 1832,
hade Göta kanal öppnats. De nya
slussarna byggdes därför med samma
längd och bredd som de i Göta kanal.  

1909–1916 byggdes slussleden i
Trollhätte kanal åter om. Vid öppnan-
det tilläts ett djupgående av 4,0 m, vil-
ket efter muddringar och sprängning-
ar i leden, främst under 1970-talet, har
ökats till det idag gällande 5,3 m.
Nuvarande slussar tillåter fartyg med
max längd 88 m och bredd 13,2 m.

Kanalen är 82 km lång och består
till sin största längd av farbara delar
av Göta älv. De grävda delarna utgör
11 km. Kanalen börjar 800 m utanför
yttre vågbrytaren i Vänersborgs hamn
och slutar vid Lärjeholm där Göte-
borgs hamn tar vid.

På 1820-talet fraktades på kanalen
c:a 50000 ton. 1916 hade det ökat till
1 miljon ton. 1960 var det 3 miljoner
ton med 13100 fartygsresor. 1988 var
det 3,1 miljoner ton med 2800 far-
tygsresor. Idag passeras kanalen av
10-talet lastfartyg per dygn och 4000
fritidsbåtar per säsong.

Mer att läsa finner Du i Stig
Hallbergs böcker i serien “Väner-
sjöfartens utveckling”.
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Den omöjliga fyren
Mats Carlsson Lenart

Muckle Flugga Foto: Mats Carlsson Lenart

Den store skotske fyrbyggaren David
Stevenson sa att det var omöjligt att
bygga en fyr på den ensliga och
stormpinade klippön Muckle Flugga.
Men amiralitetet i London gav honom
bakläxa och Stevenson tvingades
bygga den legendariska fyren på ”The
Flugga”.

Det finns bara ett enda litet skär
som ligger längre norrut i Storbritan-
nien än Muckle Flugga, det heter Out
Stack och ligger några hundra meter
längre bort från klippan med den
berömda fyren. Muckle Flugga ligger
i sin tur strax utanför den höglänta ön
Unst, den nordligaste bebodda av
Shetlandsöarna. Här uppe är man
betydligt närmare Oslo och Göteborg
än London och mycket närmare nor-
ska Bergen än den skotska huvudsta-
den Edinburgh. Det fantasieggande
namnet Muckle Flugga har som så

många andra ortnamn på Shetland
delvis nordiskt ursprung och lär bety-
da fågelklippan. Den vilda, 66 meter
höga ön kröns av fyren som var en av
Storbritanniens bemannade fyrar fram
till 1995, en s.k. rock station där för-
hållandena var så tuffa att där aldrig
bott några fyrvaktarfamiljer – fyrper-
sonalen tjänstgjorde här ute en månad
i taget. En period som ofta kunde bli
längre på grund av svåra väderförhåll-
landen.

En solig januaridag är jag ute med
Jonathan Wills i hans lilla men krafti-
ga båt Dunter II, på väg mot Muckle
Flugga som varit ett av mina dröm-
mars mål ända sedan jag för första
gången hörde talas om fyren vid ett
besök på Skottlands fyrmuseum på
Kinnaird Head i Fraserburgh i mitten
av 1990-talet. Jonathan kan vattnen
kring Shetland som sin egen ficka,
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som ung på 1970-talet jobbade han
nämligen som båtman på fyrplatsen
dit han transporterade personal och
förnödenheter de få dagar då det
överhuvudtaget gick att angöra ön.

Det går höga vågor på Atlanten
när vi stävar mot fyren längs Unsts
västra sida men Jonathan manövrerar
skickligt båten och med undantag av
en rejäl hagelby är färden riktigt
bekväm. Förutom hög sjö är tidvat-
tenströmmar en besvärande omstän-
dighet i dessa vatten.

– Ibland kunde det gå 3–4 veckor
när det inte alls gick att landa vid
fyren, berättar Jonathan. Vi hade en
gammal 36-fotsbåt och det krävdes
sex mans besättning för att lägga till
vid fyrens brygga, plus medverkan av
två fyrvaktare på bryggan. Ibland
gjorde strömmar och vindar att vi
bara kunde släppa av och ta ombord
personal, inte lossa några förnöden-
heter. Ofta inträffade små incidenter,
jag minns särskilt när fyrvaktarnas jul-
middag och alla deras julklappar föll i
djupet när ett rep gick av.

På 1980-talet insåg Northern
Lighthouse Board, fyrmyndigheten för
Skottland och Isle of Man att det
skulle vara bättre att helikoptrar sköt-
te transporterna mellan The Flugga
och den lilla bosättningen innerst i
den smala fjorden Burra Firth på Unst
som var Muckle Fluggas shore station.
Det var där fyrvaktarna hade sina
familjer. En helikopterplattform an-
lades uppe vid fyren. 1995 automati-
serades Muckle Flugga och numera
inspekteras den med helikopter en
gång per år. Det enda fartyg som nu-
mera angör ön är en bunkerbåt som
en gång per år pumpar i land diesel-
olja för fyrens drift.

Stevensonfyr
Skottlands kuster och öar började på
allvar förses med fyrar i början av
1800-talet. En organisation, Northern
Lighthouses, hade bildats för detta
1786. Till en början byggdes fyrar på
några relativt enkelt åtkomliga och
lättarbetade uddar och öar men den
klippiga och vilda skotska kusten
erbjöd många mycket större utma-
ningar för en fyrbyggare. Den som
skulle anta utmaningen hette Robert
Stevenson och var född i Glasgow
1772. Han skulle bli den förste av fyra
generationer Stevenson som under
1800-talet skulle leda arbetena med
att bygga fyrar på ett stort antal otill-
gängliga utposter. Roberts första fyr
var Bell Rock, ett för sjöfarten mycket
farligt sandstensrev i Nordsjön, c:a tio
distansminuter utanför hamnstaden
Arbroath. Det tog nästan fyra år av
svåra umbäranden på det smala och
under högvatten undervattniska revet
innan Bell Rock tändes i februari
1811.

Robert Stevenson var sedan ansva-
rig för ytterligare 17 fyrbyggen runt
om i Skottland. Sönerna Alan, David
och Thomas följde i faderns spår och
Muckle Flugga var den allra största
utmaningen av dem alla. Och det
skulle bli David Stevenson som, mot
sin vilja, skulle gå till fyrhistorien som
mannen bakom bygget av fyren på
the Flugga.

Krimkriget bakom
Innan Storbritannien och Frankrike
råkade in i Krimkriget mot Ryssland
på 1850-talet hade London och
Edinburgh inte brytt sig om att satsa
på sjösäkerheten norr och öster om
Shetland. Men nu var det helt plötsligt
nödvändigt för den brittiska flottan att
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gå norrut mot Ishavet och Nordkapp
för att blockera den ryska flottans
baser vid Vita havet, främst Arch-
angelsk. För att göra detta krävdes
säkra farleder, amiralerna i London
ville inte ha en upprepning av kata-
strofen en stormnatt under napoleon-
krigen 1811 då tre brittiska örlogsfar-
tyg, på hemväg från sjöslagen i Öster-
sjön blev till vrak utanför Jyllands
västkust. 2000 liv gick förlorade, mer
än dubbelt så många som stupade i
det berömda slaget vid Trafalgar
några år tidigare.

I början av 1854 beordrades David
Stevenson, som året innan tvingats ta
över tjänsten som chefsingenjör på
Northern Lighthouses från sin äldre
bror Alan som hade insjuknat i MS, att
resa till Unst för att snabbt finna en
plats att bygga en fyr på. Det blev en
äventyrlig resa i vinterstormarnas tid
och av David Stevensons resedagbok
framgår att han flera gånger fruktade
för sitt liv. I sin rapport skrev han att
”det inte var praktiskt genomförbart
att bygga och underhålla en fyr på
dessa klippor”. Han tyckte att örlogs-
fartygen borde kunna ta den säkrare
och väl fyrförsedda rutten mellan
Orkney och Shetland, i stället för att
ge sig in på det riskabla företaget att
runda Shetlands nordspets. Men ami-
ralitetet i London hade studerat sina
sjökartor och bestämt sig. Det skulle
absolut byggas en tillfällig fyr på
norra delen av Unst. Efter ytterligare
invändningar från David Stevenson
kom det i juni 1854 upp en delegation
från London och deras inspektion av
den aktuella kuststräckan råkade
infalla en av de ytterst sällsynta
dagarna av nästan lugnt vatten i
området. Naturligtvis blev delegatio-
nens slutsats att ett fyrbygge var fullt

genomförbart. Och fyren skulle inte
byggas på den stora ön Unst utan på
den ogästvänliga klippan Muckle
Flugga som tillsammans med ett par
andra vassa, höglänta skär utgör en
alpkedja i miniatyr, bara några kabel-
längder utanför Unsts branta nord-
kust. På ena sidan Atlantens väldiga
vågor, på andra sidan den inte myck-
et mindre vilda Nordsjön.

Alpklippa
Tidigare hade Stevensons byggt fyrar
på små skär och rev tiotals sjömil från
närmaste större ö. Men dessa skär var,
om än avlägsna, åtminstone flacka
och lättbebyggda. Muckle Flugga var
hög, taggig, brant och smal. Fyren
skulle naturligtvis byggas högst upp
på klippan, nästan 70 meter ovanför
vattenytan. David Stevenson återvän-
de till Muckle Flugga på försommaren
1854 för att rekognoscera för bygget.
Djupt skeptisk rapporterade han
bland annat om nedfallande sten-
block på ön och även om stark miss-
tänksamhet mot projektet från lokal-
befolkningen.

Men den 31 juli avseglade
Northern Lights arbetsfartyg Pharos
från Leith (Edinburghs hamnstad)
lastat med byggnadsmaterial och en
kader dugliga arbetare. Fartyget
kunde aldrig lägga sig särskilt nära
klippan utan lasten fick förses med
rep och sen del för del slängas över-
bord för att sen halas upp via träste-
gar på klippan och upp för de nästan
70 meter höga branterna till fyrplatån.
Totalt fördes 120 ton byggmaterial
(främst granitblock) i land på Muckle
Flugga på detta sätt under sensom-
maren och hösten 1854. 20 murare
och andra hantverkare bodde i en
spartansk järnbarack på klippan me-
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dan 16 arbetare bodde i landbasen på
Unst. Och redan i oktober fanns en
tillfällig fyr i drift på klippan, ett sju
meter högt torn som byggts på 26
dagar! Järnbaracken blev nu bostad
för Muckle Fluggas första fyrvaktare.

Under den påföljande vintern
stannade en grupp arbetare kvar för
att bygga en trappa mellan fyren och
den lilla kajen på klippans östra sida.
Den nya fyrplatsen fick på allvar
bekänna färg för första gången en
stormig decemberdag när sjöarna slog
ända upp till fyren och de enorma
krafterna från vattnet slog in fyrvak-
tarbarackens järndörr och flera deci-
meter vatten forsade in i huset. Enligt
utsago från Marchbanks, en av de för-
sta fyrvaktarna, var dessa havets kraft-
demonstrationer ingalunda ovanliga.
”Vi hade inte ett enda torrt ställe att
sitta på, inte ens en torr säng att sova
i på natten”, skrev Marchbanks. Även
själva fyrljuset var förstås mycket
utsatt och flera av lanterninens glas
krossades under decemberstormarna
1854.

Rapporterna från den nya fyren
bekymrade David Stevenson som var
orolig över fyrvaktarnas säkerhet.
Fortfarande övertygad om att en fyr
på Muckle Flugga i längden var ohåll-
bar skrev han till det engelska fyrvä-
sendet Trinity House som var över-
ordnad Northern Lights i frågan.
Trinity House visade nu förståelse för
Stevensons uppfattningar men vidhöll
att fyren behövdes. Brevväxlingen
resulterade slutligen i att Muckle
Flugga skulle förstärkas och att en
permanent fyr skulle ersätta den till-
fälliga som uppförts i all hast på
grund av kriget. Arbetet med den nya
fyren inleddes på våren 1856. Det
permanenta tornet (21 meter högt)

byggdes metertjockt i tegel som var
lättare att hantera än de stora granit-
blocken (teglet var för övrigt något
helt nytt inom fyrbyggnadskonsten).
På grund av att det var så svårt att
lägga till på Muckle Flugga fick tegel-
stenarna ofta kastas från små båtar
och fångas upp av arbetarna på kajen.
Sommaren 1856 arbetade över 100
man med fyrbygget och till sin hjälp
hade arbetarna denna gång en ång-
maskin som utnyttjades för att hala
material uppför klippan.

På Nyårsdagen 1858 tändes den
nya fyren på Muckle Flugga. Logg-
böckerna från de 137 år som fyren var
bemannad berättar om många svåra
stormar, krossade glas, bortspolade
stegar och trappor och till och med att
levande fiskar hittats i fyrplatåns
urgröpningar (66 m.ö.h.) efter att ha
spolats upp i de värsta stormarna.
Däremot har själva fyren under alla år
aldrig tagit in en droppe vatten.

Skattkammarö?
David Stevensons brorson var den
berömde författaren Robert Louis
Stevenson (1850–94) som skrev Skatt-
kammarön, en av världslitteraturens
verkliga klassiker. Det påstås finnas
en betydande likhet mellan bokens
karta över Skattkammarön och sjökor-
tets konturer av Muckle Flugga.
Kanske Robert Louis fängslats av sina
förfäders arbete med fyrarna på
Skottlands utposter och hedrat dem
på sitt eget lilla vis. Från början var
det förstås meningen att även han
skulle bli fyrbyggare.

Davids egna söner David och
Charles förde däremot det Steven-
sonska namnet vidare i Northern
Lights liksom Charles son D Alan
Stevenson som var Northern Light-
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houses ingenjör fram till sin pensio-
nering på 1950-talet. Under de dryga
150 år som Stevensons ledde det skot-
ska fyrväsendet byggdes 97 större
fyrar, bland de sista var en annan
Shetlandsfyr, Esha Ness (1929).

Åka dit
– Bil: Som framgått av texten är det
tyvärr inte möjligt att landstiga på
Muckle Flugga. Fyren kan endast
upplevas på avstånd. Enklast och
mest ekonomiskt är det att ta bilen till
Muckle Fluggas gamla shore station
längst in i fjorden Burra Firth på Unst
där besökscentralen för Herma Ness
naturreservat är belägen. Härifrån får
man vandra (cirka 4,5 km enkel väg)
ut på halvön Hermaness yttre del var-
ifrån man har mycket fin utsikt över
den dramatiska kedjan av klippiga
skär av vilket det nordligaste kröns av
fyren. Glöm inte kikare, teleobjektiv,
regnkläder och matsäck. På Unst
finns hotell, vandrarhem och diverse
annan service (bland annat det välbe-
sökta postkontoret, Storbritanniens
nordligaste).

– Båt: Den i texten nämnde
Jonathan Wills med båten Dunter II
genomför varje onsdag under som-

marhalvåret turer till Muckle Flugga
(förutsatt tjänlig väderlek). Turerna
(c:a 7 tim) går från hamnen i Mid Yell,
cirka 70 kilometer norr om Lerwick
och kostar 75 pund. Då ingår bland
annat lunch och ett certifikat på att
man rundat Storbritanniens nordli-
gaste punkt, Out Stack. Förbokning
rekommenderas. Mer information om
att resa till och på Shetland finns på
Shetland Islands Tourisms hemsida
www.shetlandtourism.co.uk

Läs mer
Berättelsen om fyrdynastin Stevenson
är fascinerande och utmärkt beskri-
ven i boken The Lighthouse Steven-
sons av Bella Bathurst (Harper
Collins, 1999). 

Om Muckle Flugga och andra
spännande brittiska fyrutposter kan
man läsa i den fina boken Rock
Lighthouses of Britain – The End of
an era? av Christopher Nicholson
(Whittles, 1995).

Alla Skottlands viktigare fyrar är
(med utgångspunkt från fyrvaktarna)
beskrivna i boken At Scotlands Edge
av Keith Allardyce och Evelyn M
Hood (Harper Collins 1996).

Stort intresse för fyrköp
Christian Lagerwall

Som ni kanske har märkt har det i tid-
ningar skrivits om att Sjöfartsverket
kommer att sälja ut ett 100-tal av våra
f.d. bemannade fyrplatser till privat-
personer. Efter dessa artiklar har
Sjöfartsverket blivit fullständigt ned-
ringt av hugade spekulanter.

Artiklarna är en inkorrekt tolkning
av ett reportage i Sjöfartverkets tid-
ning ”Sjörapporten”, om att USA och
tidigare Skottland säljer ut sina för sjö-
farten ej behövliga fyrar till allmän-
heten och att Sjöfartsverket nu gör
samma sak.
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Fakta är följande. Sjöfartsverket
har i dag inga fyrar till salu. Diskus-
sioner pågår att finna den bästa lös-
ningen för de fyrar som inte behövs
av sjöfarten. 

Den tekniska utvecklingen inom
navigationsområdet har gjort att fyrar-
nas betydelse för sjöfarten drastiskt
har minskat. Detta gäller speciellt för
yrkessjöfarten, som har avancerad
teknisk utrustning och flera av
varandra oberoende navigerings-
system. Sjöfartsverkets primära upp-
gift är att tillgodose yrkessjöfartens
intressen och detta så kostnadseffek-
tivt som möjligt.

De gamla fyrarnas nautiska värde
har minskat, medan deras kulturhisto-
riska värde har ökat och fortsätter att
öka. Det är med utgångspunkt från
detta som frågeställningen uppstår: Är
det SjöV:s uppgift att förvalta kultur-
historiskt värdefulla anläggningar som
skulle kunna ersättas med billigare
lösningar, utan att sjösäkerheten blir
lidande?

Hur skall dessa fyrar på bästa sätt
kunna bevaras? Som ett första steg har
en inventering av de c:a 130 f.d.

bemannade fyrplatserna gjorts. Inven-
teringen är gjord av antikvarie Dan
Thunman på uppdrag av Sjöfarts-
verket och Riksantikvarieämbetet.
Med inventeringen som underlag fort-
sätter nu detta arbete med att finna de
bästa lösningarna. 

SjöV har således i dag ingen fyr att
sälja. Hur det blir i framtiden beror på
resultatet av kommande diskussioner.
Vi återkommer i Blänket om detta.

Jag har märkt av en del som ring-
er, att det finns skiftande kunskap om
vad en fyr är. Många tror att fyrarna är
ett hus med en fyr på taket eller med
ett vidhängt fyrtorn. Benämning "fyr"
används till vitt skilda byggnadsverk.
Den minsta fyrtypen består av en c:a
två meter hög batterilåda med en
blinkande lykta på toppen. De största
fyrtornen är över 40 meter höga. 

Sjöfartsverket äger i dag 1100 fyrar
varav 84 av dessa är f.d. bemannade
fyrplatser. Av dessa är 13 en fyrplats,
torn med något eller några hus. Res-
ten, 71 stycken är endast fyrtorn. C:a
40 fyrplatser har andra ägare i dag.
Statens fastighetsverk, försvaret, kom-
muner, företag eller privatpersoner.

Alla Hanös fyrvaktare
Ove Johnsson

En kär meditationsplats för mig ute på
Hanö har alltid varit klipporna runt
fyren. Jag kan stå där i timmar och
tänka på fyrfolket som alltsedan 1869
framlevt sina dagar här. Om fyr-
mästarna har jag visst skrivit förut. För
den skull vill jag denna gång tälja lite
om fyrvaktarna som ju var minst lika
viktiga som fyrmästarna. Enligt mina
beräkningar och med stöd av Sjöfarts-

verkets rullor har jag kommit fram till
att sammanlagt 15 fyrvaktare har ver-
kat på Hanö mellan år 1869 då fyren
tillkom och år 1980 då fyren automa-
tiserades och fyrfolket därmed för-
svann.

Av öns 15 fyrvaktare avancerade 6
av dessa till fyrmästare på ön. De 6
fyrvaktarna som så småningom blev
fyrmästare var Axel Emil Rundqvist,
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Carl Gustav Dahl, Carl Ambrosius
Hörlin, Sten Krall, Gustaf Kårström
och Gustaf Svensson.

Axel Emil Rundqvist, som var född
i Karlshamn 1841 och dog 1921, 80 år
gammal, blev Hanös förste fyrvaktare
1869 och jobbade tillsammans med
den allra första fyrmästaren Mathias
Petersson Kronsjö. Det dröjde hela 30
år innan Rundqvist blev fyrmästare
eller fram till 1899 då Kronsjö gick i
pension. Rundqvists tid som fyr-
mästare blev inte lång, bara 7 år. 1906
gick han nämligen i pension, eller
samma år som den nuvarande fyren
byggdes.

Axel Emil Rundqvist hade en dot-
ter som hette Ingeborg. Jag minns
henne så väl. Hon var gift med lant-
brevbäraren Per Nilsson i Hörvik.
Ingeborg minns jag som en liten
vacker silverhårig dam med ett myck-
et värdigt och förfinat uppträdande.

När Axel Emil Rundqvist 1899
upphöjdes till fyrmästare blev han
ersatt som fyrvaktare av Carl Gustaf
Dahl som var född i Dörby i Kalmar
län 1858. Hans hustru hette Josefina
Petersson och var född i Åseda 1856.
Deras son Otto föddes 1900 och han
blev så småningom fyrvaktare på
Hanö, fast en mycket kort tid.

När Carl Gustaf Dahl blev fyr-
mästare 1906 var det ju en självklar
sak att en ny fyrvaktare måste tillträ-
da. Den nye väktaren blev Carl
Ambrosius Hörlin, född i Varberg
1875. Han och fyrmästare Dahl fick
uppleva det stora ögonblicket att som
tjänstefolk få se den nya fyren tändas.

Hörlin, som allmänt kallades
”Brosse” (en förkortning av det långa
namnet Ambrosius), var gift med fyr-
mästare Kronsjös dotter Hildegard.
1916 planterade ”Brosse” ett oxelträd

vid vägen som leder upp till fyren.
Det trädet står där ännu och kallas all-
mänt för Fyrmästareträdet. ”Brosse”
planterade trädet för att ha det som
vägmärke i dimma och när stigen upp
mot fyren var gömd under ett djupt
snötäcke.

År 1918 blev Hörlin fyrmästare
och hans ersättare som fyrvaktare på
ön blev då Claes Gerhard Dahlström.
Denne var född 1882 i Mönsterås.
Hans hustru Anna-Maria Andersson
var född 1883 i Karlskoga. Dahlströms
tid som fyrvaktare på ön blev inte
lång, bara 3 år ty 1921 gav han sig
iväg och fick som ersättare fyrvakta-
ren Arvid Olof Kyhlberg, en man som
var född 1880 i Kalmar. Kyhlbergs
hustru hette Tyra Marja Olivia Jonsson
och hon såg dagens ljus 1895 i
Mönsterås. Hon var en rikt begåvad
kvinna därom vittnar församlings-
boken. Hon hade nämligen det allra
högsta betyget i kristendom.

Paret Kyhlberg hade fyra barn:
Ivar Edgar Olle född 1914, Birger
Gösta Ivar född 1916, John Gunnar
Sven född 1917 och Thyra Inga-Lill
född 1925.

Vi är nu framme vid näste fyrvak-
tare, nämligen Carl Severin Pettersson
som efterträdde Kyhlberg 1926. Han
var född på Hasslö 1891 och där
föddes också hans hustru Syster,
Anna Botilda 1895. Carl Pettersson
kom att bli en långsittare på fyrvakta-
retronen på Hanö. Han satt där i hela
20 år eller fram till 1946. Det betydde
att han var den förste fyrvaktaren som
flyttade in i fyrvaktarehuset som stod
färdigt 1939. Dessförinnan bodde fyr-
vaktarna med familjer i fyrmästarehu-
set tillsammans med fyrmästarefamil-
jen. Tala om trångboddhet. Carl
Pettersson var en rikt begåvad man.
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Han hade högsta betyget i kristen-
dom. Det hade också hans båda
söner Bertil född 1916 och Sven född
1919. Bertil blev järnvägstjänsteman i
Sölvesborg medan Sven gifte sig med
Hanö-flickan Mildred och blev fiska-
re. Carl Pettersson hade också dottern
Inga född 1928.

Vi är nu framme vid fyrvaktaren
Otto Dahl som ju var son till fyr-
mästaren Carl Gustaf Dahl. Han var
bara fyrvaktare från 1946 till 1947 då
han efterträddes av en Carl Anders-
son. Denne stannade fram till 1950 då
Sten Krall tog vid som vaktare. Efter
fem år blev Sten Krall fyrmästare. Sten
Krall var en tillmötesgående och
mycket god människa. När jag som
freelancer ofta besökte Hanö var det
för mig en självklarhet att besöka Sten
Krall. Han var mån om att lämna
intressanta uppgifter och jag kom i
nära vänskap med honom.

I nära vänskap kom jag också med
hans efterträdare som fyrvaktare,
nämligen Torsten Eriksson, som i
många år tjänstgjorde på Hanö.

1962 blev en Hanös egen som fyr-
vaktare på ön. Det var Sigurd Tho-
masson. Han var son till öns dåtida
handlande Ola Thomasson. Efter
Sigurd Thomasson följde i tur och
ordning Gustaf Kårström och Gustaf
Svensson som fyrvaktare. Båda blev
fyrmästare på ön under kortare tid.
Ännu två fyrvaktare återstår, nämligen
Janne Höglund och Nils Hammar-
qvist. Den sistnämnde kom att bli öns
siste fyrvaktare. Han var bror till Carl
Hammarqvist som blev öns siste fyr-
mästare. Båda var söner till fyrmästa-
ren Gustaf Hammarqvist som blev fyr-
mästare på Hanö 1935 efter många år
som fyrvaktare ute på den ensliga
Utklippan.

Detta var lite om fyrvaktarna på
Hanö. När jag på klipporna runt fyren
drömmer mig ner genom decennierna
då ser jag dem alla för min inre blick.
I storm som i stiltje hade de blickat ut
mot det vida havet. De hade hört
orkaner rasa runt knutarna och de
hade sett snöstormar svepa ön i vitt
men de hade också mött härliga maj-
och junidagar när näktergalarna slog
nere i buskaget och gökarna ropade
nere vid Bauerskogen i öster.

Frid över de avsomnades minne
och välgångsönskningar över de som
ännu finns i livet.

Denna bild togs på 60-talet och före-
ställer dåtidens fyrmästare på Hanö,
Sten Krall. I bakgrunden ses Hanö fyr.

Foto: Jan Jannesson
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Firande av fyrar
Leif och Maria Elsby

I år firar 3 av våra fyrar jubileer. Malören och Stora Fjäderägg fyller 150 år och
Landsort (som med viss tveksamhet) fyller 350 år.

Landsorts fyr 
Enligt Lotsstyrelsen 1872: ”Omgående linsfyr med växlande vitt och rött sken. Lat.
N. 58° 44’,5. Long. O. 17° 52’,4.

Fyrapparaten: 2:dra ordningens lins-, omgående. Fyrljusets höjd över vattenytan: 150 fot.
Fyrtornet: nedtill sten, vitt; upptill järnplåt, rött Lysvidd: 18 minuter.
Grundens höjd över vattenytan: 75 fot. Lysfält: runtom horisonten, utom över Öjalandet”.
Tornets höjd från grund: 88 fot.

1651 hölls en fyr tänd på Landsort. Verksamheten upphörde efter en kortare
tid efter bråk om pengar och ansvar

1669 fick Johan van der Hagen kungligt privilegium att där uppföra och driva
en fyr. Ett trätorn med lanternin och speglar började byggas

1671 tändes på platsen en fyrlykta (med talgljus). Tornet var ännu inte klart
1678 tändes fyren, nu försedd med stålspeglar tillverkade av lybeckaren Johan

Daniel Braun 
1686 brann tornet ner
1687 slöts kontrakt med Margareta van der Hagen om uppförandet av en ny

fyr. Fyren byggdes av sten och var av typen "öppen stenkolsfyr”
1839 övertog Kronan ansvaret för fyren
1840 ändrades fyren till omgående spegelfyr, med 3x3 paraboliska speglar 

med tillhörande rovoljelampor. Urverket var tillverkat av Skoglund i 
Marstrand. Fyren fick ny lanternin

1870 ombyggnad till linsfyr, den översta delen av stentornet togs bort och 
ersattes med en konisk påbyggnad av järnplåt, med omgående lins av 
2:a ordningen, med tillhörande lanternin 

1870 en bifyr, riktad mot grundfri sektor, anordnades i den nedre delen av tornet
1873 installerades två mistsignalkanoner
1887 byttes rovoljelampan ut mot fotogenlampa med veke
1902 installerades anordning för knallsignal, åtkomligt från vaktrummet på 

tornet
1906 installerades Lux-ljus
1935 installerade Kungl. Telegrafstyrelsen en radiopejlstation på fyrplatsen



26

1938 elektrifierades fyren. Fyrlinsen byttes ut mot den som suttit i Varbergs fyr,
3:dje ordningen

1938 installerades ny kraftcentral. Nytt maskinhus med reservkraftverk
1938 anordnades cirkulär radiofyr
1938 byttes anordningen för knallsignal ut mot Nautofon
1963 automatiserades fyren och avbemannades.

Malörens fyr. Enligt Lotsstyrelsen 1872: 
”Spegelfyr med fast sken. Lat. N. 65° 31’,7. Long. O. 23° 36’,5.

Fyrapparaten: sideralsken med oljelampa. Fyrljusets höjd över vattenytan: 80 fot.
Fyrtornet: av trä, rödmålat. Lysvidd: 8 à 10 minuter.
Grundens höjd över vattenytan: 22 fot. Lysfält: runt om horisonten”.
Tornets höjd från grund: 62 fot.

1725 byggdes ett enklare stångmärke på Malören, sydväst om Haparanda
1770 invigdes ett fiskekapell på Malören. Detta uppfördes av Torneå stad och

fungerade som sjömärke
1851 uppfördes fyrplatsen. Nils Gustaf von Heidenstam hade ritat fyrtornet, 

17,5 meter högt, en regelkonstruktion i trä med liggande träpanel. Överst
i fyren satt en fyrapparat med sideralsken och oljelampa. Denna levere-
rades av mässingslagare C E L Wiséen. Lanterninen levererades av meka-
niker C W Gelertzén i Stockholm. 

1873 kläddes tornet med spån, rödmålat liksom tidigare torn
1874 ersattes rovoljelampan med en fotogenlampa (med veke)
1892 uppfördes ett nytt 10 meter högt trätorn vid boningshusets gavel. Detta

försågs med lanternin och linsapparat flyttad från en av de nedlagda 
fyrarna på Nordkoster. Linsapparaten var av 4:de ordningen. Det gamla
tornet behölls som sjömärke men med nedmonterad fyrapparat 

1910 kortades det gamla tornet något och försågs med ny lins av 4:de ord-
ningen, försedd med AGA-apparat. Fyren i bostadshuset lades ner och 
dess lanternin och fyrapparat flyttades till Tärnö fyr i Blekinge. 
Fyrplatsen avbemannades

1938 installerades AGA-ljus
1950 installerades dalén-ljus
1962 anordnades mistsignal. En mistklocka från fyrskeppet Östra Kvarken 

uppsattes i kapellets klockstapel
1963 elektrifierades fyrplatsen med dieselkraftverk. Dessutom installerades en

radiofyr
1978 övertogs kontrollen över fyren via fjärrmanövrering av personal i Luleå
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1984 installerades en vindgenerator för fyrens drift samt en ny radiofyr
Nuvarande karaktär: LFl(2) WRG 12 s 14 M, Racon (– –) 30 s. 

Stora Fjäderäggs fyr. Enligt Lotsstyrelsen 1872: 
”Omgående spegelfyr med blänk. Lat. N. 63° 48’,6. Long. O. 21° 1’,2.

Fyrapparaten: 8 st paraboliska speglar med oljelampor. Fyrljusets höjd över vattenytan: 104 fot.
Fyrtornet: av sten, ljusgult. Lysvidd: 12 à 14 minuter.
Grundens höjd över vattenytan: 80 fot. Lysfält: från VNV över N och O till SSV.”
Tornets höjd från grund: 36 fot.

1851 anlades fyrplatsen. Tornet byggdes i tegel, cirka 6 meter högt, med en 
lanternin av järn inrymmandes 8 paraboliska speglar med var sin rov-
oljelampa. Alla byggnader inklusive torn ritades av fyringenjör C Sandell

1884 byttes rovoljelamporna ut mot fotogenlampor med veke 
1904 installerades en bifyr i tornets nedre del. Bifyren skulle leda fartyg väster

om Holmön. Linsfacket av 2:dra ordningen hade tagits från den ena av
Sandhammarens fyrar 

1914 påbyggdes tornet till dubbla höjden med betong, försågs med ny lanter-
nin för en 3:dje ordningens lins. Troligen försenades dock linsen till 1921
på grund av det första världskriget

1915 installerades en mistsirén i det året innan nybyggda maskinhuset
1921 utbyttes spegelapparaten mot en 3:dje ordningens roterande linsapparat,

blixtfyr, försedd med Lux-ljus av större modell
1940 ersattes mistsirénen med en tyfon
1955 utbyttes linsen av 3:dje ordningen mot en 4:de ordningens lins
1965 togs bifyren bort. En radiofyr installerades samt en DECCA-mast
1966 automatiserades fyren och fyrplatsen avbemannades.
Nuvarande karaktär: LFl(3) WRG 20 s 16 M.

Fyrbesökshandboken, Svenska Fyrsällskapets guide till Sveriges fyrar av
Esbjörn Hillberg och Harry Sellmann. Publicerad mars 2000, har c:a 100 färgbil-
der, 112 sidor, mellanhårt omslag, ISBN: 91-865022-1-2, 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

Nyutkomna fyrböcker
Esbjörn Hillberg
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besöker dem, innehåller en karta med fyrarnas placering, har ett 16 sidors kapi-
tel om fyrhistoria och fyrteknik samt information om Sveriges fyrföreningar. Ett
uppslagsverk för fyrintresserade 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 special-
pris 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, mobil 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
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 Werner.
Publicerad 1999 av C B Marinlitteratur AB, tel/fax 0346-12333, e-mail:
bosse.nyman@marinlitteratur.se. 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 via Läns-
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pumpen’s Pg- nr 815768-7. Fyrsällskapets medlemmar har specialpris på 350:- +
porto (50:-). 

Mitt i havet av Britt Engdal är en roman för barn som även är mycket läsvärd för
vuxna. Den handlar om livet på Pater Noster och dess lotsbarnskola. Boken
utkom hösten 2000 på Opals förlag, 280 sidor, ISBN: 91-7270-946-4, kostar c:a
200:- och finns i bokhandeln.

Sveriges fyrplatser, en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d.
bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid är en bok skriven av
Dan Thunman. Den dokumenterar den fyrinventering av Sveriges fyrplatser som
Dan utförde 1999 på uppdrag av Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet. Boken
som publiceras av Sjöfartsverket utkom dec. 2000, tryckt i färg, är rikt illustrerad
med c:a 600 bilder och ritningar, innehåller 364 sidor, hårt omslag, storlek 25 x
34 cm, ISBN: 91-86502-19-0, och kostar c:a 600:- (inkl. moms). Boken finns att
köpa hos alla Sjöfartsverkets återförsäljare.

Vänerns fyrar – lysande kulturhistoria är skriven av Erik Holmström och
publicerad julen 2000 av Vänermuseet. Boken har hård pärm, 192 sidor, är rikt
illustrerad i färg och svartvitt, ISBN: 91-88048-12-8 och kostar 250:- + porto. Den
kan beställas genom Vänermuseet, Box 724, 531 17 Lidköping, tel 0510-770065,
fax 0510-771116.

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.

SVERIGES FYRPLATSER
av Dan Thunman
(utgiven av Sjöfartsverket i samarbete
med Riksantikvarieämbetet)

Boken är vacker och försedd med ett
delvis unikt bildmaterial. Det är en
faktabok med betoning på bebyggel-
sehistorien, men med värdefulla sido-
blickar på fyrteknik och andra sekto-
rer, som präglat arbete och liv på fyr-
platserna. 

Det är betryggande, att författaren
inte endast har goda kunskaper inom
bebyggelsehistoria, utan även har och
länge har haft ett personligt intresse
för fyrplatserna. Dan Thunman har
tidigare skrivit bl.a. ett antal artiklar
om fyrplatser och livet där.

I inledningen anser jag att de
stycken, som skrivits om avgränsning-
ar och definitioner, är särskilt värde-
fulla för läsekretsen. Författaren har
valt att disponera sitt ämne så att de

Bokrecensioner
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viktigaste fyrarna grupperats inom
fyra tidsperioder fram till år 1920.
Efter denna avdelning har huvudde-
len av boken ägnats åt tolv specifice-
rade avdelningar, där fyrar med sam-
ma byggteknik sammanförts inom
avdelningarna. 

Boken börjar med ett intressant
och föga känt avsnitt om de baltiska
fyrarna inom det svenska väldet. Varje
fyr, som sedan passerar revy, ägnas i
allmänhet två sidor. På första sidan
sättes fyrens tillkomst in i det histo-
riska skeendet och i de rådande sjö-
trafikförhållandena. Vidare får fyren
en kort beskrivning och i förekom-
mande fall anges konstruktören. På
andra sidan har det i de flesta fall fått
rum såväl småbilder med kommenta-
rer som en intressant spalt med fyr-
platsens förändringar. Den historiska
beskrivningen jämte fyrplatsens för-
ändringar ger läsaren ett gott grepp
om den aktuella fyren och fyrplatsen.

Före denna bok har, med undan-
tag för Hilmer Carlssons huvudsakli-
gen med fyrteknisk inriktning skrivna
uppsats om fyrväsendets utveckling,
saknats en hel överblick av fyrsektorn
inom Sverige.

Författaren har lyckats sovra i det
omfattande materialet och presenterat
en värdefull bok – en guldgruva för
den fyrintresserade.

Harry Sellmann

VÄNERNS FYRAR – LYSANDE
KULTURHISTORIA
av Erik Holmström

(samarbetsprojekt mellan länsstyrel-
sen i Värmlands län, Västra Götalands
län, Vänermuséet och Vänerns Seg-
lationsstyrelse)
År 1998 slutfördes rapporten
”Vänerns fyrar och fyrmiljöer –

Bebyggelsedokumentation 1998”.
Rapportens mening var att tjäna som
underlag för bevarande och vård av
kulturhistoriskt värdefulla fyrar, fyr-
platser och båkar. Författaren nämner
i inledningen, att tanken nästan från
början var att sedermera bygga på
rapporten och utge en för vidare kret-
sar lättillgänglig bok – det är denna
bok som nu föreligger. Kardinal-
punkten är naturligtvis fortfarande
bebyggelsedokumentationen, men
denna har vävts in i ett rikt mönster
av historia, naturintressen, teknik, sjö-
fart och handel samt skärgårds- och
fyrbefolkning.

Vänern är stor, men dock en
sammanhållen region som möjliggjort
denna intressanta och ambitiösa
inventering av c:a 160 fyrar och sju
stora båkar. Det är bra att båkarna
medtagits, då de dels ofta är vackra
och har aktningsvärda dimensioner,
dels vittnar om sjösäkerhetsanord-
ningarna före fyreran.

Vänern har en gammal sjöfarts-
historia och boken ger rika inblickar i
de äldsta segellederna och de tidigare
talrika hamnarna och lastageplat-
serna. Fyrhistorien i Vänern om-
spänner c:a 200 år. När Vänern ge-
nom kanalernas utbyggnad från 1830-
talet och framåt förenades med nya
områden tog sjöfarten och handeln
fart och fyrarna byggdes i stort antal.
I stycket om Vänerns Seglations-
styrelse kan man bl.a. läsa om det för-
sta riktiga sjökortet, som kom så sent
som 1789.

Seglationsstyrelsen bildades år
1799 av en grupp handelsmän och
fartygsägare runt sjön. Det är intres-
sant att läsa om denna unika organi-
sation, som undertecknad tidigare
haft förmånen att samarbeta med
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under många år. Farledssystem och
all sjösäkerhet sorterar i övriga delar
av landet helt under staten.

Själva dokumentationen förmedlar
en god inblick i de enskilda fyrplat-
sernas tillkomst och historia. Den
nästan fullständiga kartläggningen av
fyrpersonalen jämte flera berättelser
från livet på de skilda fyrplatserna är
av stort intresse.

Författaren har lyckats väl att taga
fram Vänerns speciella värden och
egenart. Ett flertal böcker, dock mest
av lokal karaktär, har under åren utgi-
vits om Vänern. Den här boken tar ett
helhetsgrepp på detta stora viktiga
och intressanta område.

Harry Sellmann

MITT I HAVET
av Britt Engdal

Mitt i Havet är en ungdomsbok, skri-
ven av Britt Engdal. Boken kan med
stor fördel också läsas av vuxna och
för en fyrintresserad är den näst intill
ett måste. Skildringen är ett fyrplats-
historiskt tidsdokument från 1930-

talet och bygger på Ebon Adolfssons
barndomsminnen från Pater Noster
där hennes far var fyrvaktare. Ebon
bor numera som pensionerad lära-
rinna på Hyppeln en ö i Göteborgs
norra skärgård. I boken får man följa
den unga lärarinnan Maria från Hönös
upplevelser under ett läsår på Pater
Noster. Man får en inblick i den hie-
rarkiska värld som rådde på en fyr-
plats där några få människor var hän-
visade till varandra på en kal ö mitt
ute i havet. Den visar på en oanad
uppfinningsrikedom som t.ex. att
komma på idén att bygga ett lusthus
och anlägga en näckrosdamm på en ö
där barnen kastade havsskumbollar
istället för snöbollar och där fyrvakta-
ren hade en tam säl som skumpade
efter honom över klipporna. Gestal-
ten bakom bokens ”verkliga” lärarin-
na är nu 90 åriga Britty Gundersen
från Mollösund. Boken är skriven
med en värme och en inlevelse som
gör att det känns som om man själv
deltog i livets alla glädjeämnen och
vedermödor på ön.

Maria Elsby

Årets VIPP (Very Important Pharos Person)
Johnny Söderlund

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat att utdela ett årligt pris till den
person, myndighet, förening eller företag som gjort en betydande insats på ett
eller flera av de områden som finns upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar §1,
vilken uttrycker sällskapets ändamål:

– Främja och utveckla intresset för och kunskaper om fyrar och fyrplatser samt
till dessa relaterade ämnen.

– Verka för bevarandet av svenska fyrar och fyrplatser.
– I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressen-

ter dokumentera händelser och levnadsöden vid fyrplatser.
– Initiera kontakter och samarbeta med svenska och utländska fyrföreningar 

och organisationer.
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Förslag till kandidat till priset lämnas till någon i Styrelsen för Svenska Fyr-
sällskapet. Styrelsen beslutar vem som skall tilldelas priset. Finner styrelsen att
ingen lämplig kandidat är föreslagen för aktuellt år skall priset inte utdelas.
Styrelsen skall lämna en motivation till sitt val av pristagare och priset skall utde-
las vid årsmöte eller annat lämpligt möte.

Priset består i en modell av en vippfyr, tillverkad av Stefan Brun på Sjöhistoriska
museet.

FYR TUSAN!

En annorlunda fyrmanifestation med titeln FYR TUSAN! kommer att äga rum
2 juni – 31 aug i tre roslagskommuner och i Mariehamn på Åland.

Det handlar om att i ”konstrunde–form” visa konst och konsthantverk
på tema fyrar, ”fyrverk” kallade, på närmare 20 olika platser, däribland några
skärgårdsbåtar, ett fyrskepp i Norrtälje. Djurstens resp. Örskärs fyrplatser m.fl.
ställen. Navet i projektet  blir Sjöhistoriska Museet i Stockholm där en utställ-
ning om själva projektet kommer att visas parallellt. Även info om riktiga fyrar
i det berörda området kommer att ges för att locka ut besökarna att se såväl
fyrar som fyrverk i skärgården. Båten Rödlöga, med hemmahamn i Österskär,
kommer att göra speciella ”fyr–turer” med guide. Den första äger nog rum
sön 4 juni.

Ett 50-tal professionella ”bildskapare” av olika slag, däribland några fyr-
sällskapsmedlemmar (från Sveriges alla kuster och Åland), står bakom fyr-
verken samt konst- resp. högstadieelever. Fyrverken kommer att visas inom-
och utomhus och de kommer att vara utförda i olika tekniker, material och
uttryck.

Under augusti kommer flera kringarrangemang att äga rum, t.ex. en fyr-
vecka i Norrtälje, ”fyrhappenings” i Öregrund och Mariehamn, föredrag
av Dan Thunman, berättarkväll på Djurstens fyrplats. 31 aug ingår FYR
TUSAN! i det finsk-svenska evenemanget Forneldarnas Natt.

Till hösten kommer troligen en stor del av fyrverken att samlas för att bli
en vandringsutställning.

Finalen blir en samlingsutställning (med finska ”fyrverkskomplement”) på
museet Forum Marinum i Åbo nästa sommar.

VÄLKOMMEN!!

En hemsida som f.ö. skall länkas till Arkitekturåret är på gång.
T.v. kan mer info nås via undertecknad, tel. 0176-88 991.

Jinger Bremberg, projektledare och fyrsällskapsmedlem
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Nu är vi 1000 medlemmar (och några till)!
Maria Elsby

Den 19 januari 2001 fick vi vår
1000:de medlem. Rolf Knutsson och
hans fru Lena (nr 1001) från Ekerö i
Mälardalen. En kommun bestående
av 150 öar! Rolf har ingen tidigare
anknytning till fyr- eller lotsväsendet
men intresserade sig redan som ung
sjöman för fyrar på sin färd runt om i
världen. Starkast intryck på honom
har den norska fyren Gamvik vid
norra ishavet på gränsen till Ryssland
gjort. Där fick han av fyrvaktaren höra
berättas om hur nazisterna under

andra världskriget invaderade fyren
och om den, på den tiden, sovjetiska
lastfartygstrafiken som strök alldeles
förbi. 

Favoritfyren, tillsammans med
fyren Gamvik, är annars Landsort som
familjen, som älskar himmel, hav och
öar, besöker allt som oftast. Kicken att
gå med i Svenska Fyrsällskapet fick
Rolf genom att se Petris film ”Fyrar”
och genom alla intressanta och vack-
ra fyrböcker som kommit ut i tät följd
på senare år.

Fyrresa till Estland?
Christian Lagerwall

Fyrsällskapet planerar en fyrresa till Estland i början av juni. Resan är inte helt
bestämd ännu men planerna är att vi åker med färja från Stockholm på kvällen
fredagen den 8:e juni. På lördagen åker vi buss från Tallin till Hiuma (Dagö) där
vi stannar över natten. På vår resa planerar vi att bl.a. besöka fyrarna Surupi, Pakri
samt Tahkuna och den gamla s.k.
Svenskfyren Kopu på Dagö. Vi åker till-
baka till Sverige via Paldiski på sön-
dagskvällen och anländer Kappelskär
på måndag morgon. Där ifrån åker vi
gemensamt till Stockholm.
Beräknad kostnad 2 500 kr.

Ni som är intresserade hör av er snarast
möjligt dock senast den 27 april till

Christian Lagerwall
Gäddvägen 3
605 97 NORRKÖPING
e-post lagerw@algonet.se

Kopu fyr på Dagö (bilden är beskuren)
Foto: Danckert Monrad-Krohn
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Föreningsmöten och kommande träffar
Esbjörn Hillberg

Föreningsmöten
Vi har när du läser detta i april haft vårt årsmöte i mars och genomfört åtmins-
tone 3 föreningsträffar nämligen:
Norrköping 2001-02-14 då Ebbe Almqvist, f.d. AGA-anställd och en av män-
nen bakom Dalénmuseet, inför 45 deltagare talade om Svenska insatser i fyr-
teknikens utveckling inom vilket ämne Ebbe är en stor expert. 
Stockholm 2001-02-20 då Lars Malmquist inför 30 deltagare berättade mycket
initierat om Navigationshistoria, Decca-tiden och gamla skrönor.  
Göteborg 2001-02-27 då Thomas Thieme, chef för Sjöfartsmuseet och även arki-
tekt, inför 48 åhörare berättade om världens första fyr tillika ett av världens sju
underverk, FAROS. Det var c:a 65 anmälda men då Göteborg hade världens snö-
oväder, bilar stod stilla och spårvagnar inte kunde köra var tyvärr manfallet stort.

Kommande föreningsmöten 
Glöm inte vårens återstående föreningsträffar och även ett par som är inbokade
för hösten: 
– 3 april Stockholm, Svenska insatser i fyrteknikens utveckling (Ebbe Almqvist).

Anmälan senast 010326
– 10 april Göteborg, Sjömätning och sjökartor (Harry Sellmann).

Anmälan senast 010406
– 18 april Norrköping, En resa till Sveriges fyrplatser, en bebyggelsehistorisk 

berättelse (Dan Thunman).
Anmälan senast 010416

– 19 maj Skagen, fyrutflykt för att titta på några danska fyrar runt Skagen.
Anmälan senast 010506

– 9 juni Stockholm, studiebesök på Värmdö, Rindö och op. telegrafen Oxdjupet.
Anmälan senast 010530

– 9 juni Alingsås, fyrutflykt med ångbåt på sjön Mjörn.
Anmälan senast 010530

– 25 oktober Göteborg, Vi byggde kassunfyrar i Vänern (Lars Eléhn).
Anmälan senast 011019

– 20 november Göteborg, Kyrkklockor som kommer från fyrar (Ingvar Rohr).
Anmälan senast 011116

OBS Ring i tid och anmäl dig tack! Göteborg: Harry 0302-142 06
eller Esbjörn 031-97 21 48, Stockholm: Bengt 08-753 07 08 eller Rickard
08-99 78  94 och Norrköping: Christian 011-19 10 00.
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Hej på er nu behöver vi er hjälp! Som
ni vet har vi programkommittéer i
Göteborg och i Stockholm och vi för-
söker också starta en i Norrköping. 

Vi har nu vuxit så pass mycket så
att vi har c:a 90 medlemmar i Skåne
och ett 40 tal ganska nära. Det borde
därför vara möjligt att starta en pro-
gramkommitté i Malmö eller Lund. Vi
skulle verkligen uppskatta om du
som tror på en sådan idé kunde ringa
mig (031-972148) eller Harry (0302-
142 06) så att vi kan göra ett försök.
För att göra ett försök behöver vi 2–3
medlemmar i området som kan hålla
i de praktiska detaljerna. Program-
punkter är inte så svårt att fixa. Harry
eller jag kan komma ner och tala om
några ämnen som vi har behandlat på
andra ställen. Man behöver heller inte
vara så ambitiös i början utan det kan-
ske räcker med 2-3 träffar per år.

Esbjörn Hillberg

I förra numret av Blänket efterlyste
jag uppgifter på personer som har
bott och/eller arbetat på bemannade
fyrplatser. Ett varmt tack till alla som
har hört av sig! Jag har nu en lista
med 47 namn och fler kommer säkert
att höra av sig. I samma nummer av

vår tidning skrev ordföranden för stif-
telsen Ursholmen, Erik Nordström, en
utmärkt artikel under rubriken
”Människorna kring fyren”, där han
påpekar vikten av att påbörja arbetet
med ett arkiv för material och berät-
telser från personer som upplevt den
tid då våra fyrplatser var bemannade.
Jag delar helt Eriks uppfattning och
efterlysningen var ett första blygsamt
steg i riktning mot detta.

Vid styrelsens senaste sammanträ-
de diskuterades ett framtida arkiv.
Redaktören för Blänket meddelade att
flera personer har skickat in artiklar
om livet på fyrplatser till tidningen,
vilket är mycket glädjande. Styrelsen
beslutade att ta in 1–2 sådana artiklar
i kommande nummer av Blänket och
att alla inkomna bidrag skall arkiveras
för att skapa möjlighet till en senare
utgivning i annan form. Fortsätt alltså
att skicka in bidrag till redaktören för
Blänket! Det kan emellertid dröja en
tid innan just Din berättelse får plats.

Jag fick styrelsens uppdrag att
arbeta vidare med frågan om ett arkiv
för den här typen av material. I min
forskning om Vinga fyrplats har jag
kommit i kontakt med och intervjuat
flera personer som bott och levat på
fyrplatsen. Jag har upptäckt att det
finns många som har mycket att
berätta om vardagslivet och många
har också spännande fotografier,
brev, skoluppsatser eller andra hand-
lingar som är mycket värdefulla för
framtida forskning.

Syftet med min lista på personer
som bott och/eller arbetat på be-
mannade fyrplatser är att så småning-
om genomföra ett antal intervjuer och
också fotografera av eller scanna av

Efterlysningar

Upprop till er i Skåne och
närliggande områden

Har Du själv eller någon Du
känner bott eller arbetat vid
en bemannad fyrplats?
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intressanta foton från fyrplatser som
kan finnas i familjealbumen. Tanken
är att i första hand påbörja arbetet
med en ”informationsbank” som
senare kan användas av den som är
intresserad av att forska i ämnet, men
jag hoppas också själv kunna göra
någon form av sammanställning.

Kanske finns det fler som är
intresserade av detta? En möjlighet är
att bilda en arkiv- eller dokumenta-
tionskommitté som skulle kunna
jobba vidare med frågan. Hör gärna

av Dig till mig om Du är intresserad
av detta arbete – eller om Du har
material som Du tror kan vara intres-
sant för ett sådant arkiv. Jag kopierar
eller scannar i så fall av det och Du
får tillbaka Ditt material snarast möj-
ligt. Skriv, ring eller skicka e-post till
Johnny Söderlund, Haråsgatan 17,
414 62 Göteborg, tel. 031-12 20 52,
johnny.t.soderlund@goteborg.mail.
telia.com.

Johnny Söderlund

Tack för alla fina bidrag som ni
har skickat in till Blänket. Fortsätt
skicka in! 

Alla har inte fått sina bidrag
publicerade i detta numret, men
det beror på att jag försökt variera
materialet i tidningen både vad
beträffar innehåll och geografisk
spridning. Jag har tagit med mate-
rial från både äldre och yngre tid,
personliga berättelser från fyr-
boende, internationella och
teknikrelaterade artiklar. Opub-
licerade bidrag kommer tillsam-
mans med nytt material att använ-
das i senare nummer. Det har varit
oerhört roligt med alla trevliga
kontakter genom telefonsamtal,
brev och framför allt mail. Mail är
en fantastisk uppfinning som gör
arbetet oerhört mycket lättare och
snabbare. 

Förändringen i detta numret är
att större delen av texterna blivit
2-spaltiga. Detta har jag gjort för
att förbättra läsbarheten och ge en
bättre överblick. Tala gärna om
vad du tycker om förändringen.

Vad vill du läsa i Blänket?
Maila en rad så kan vi försöka
hitta något för just dig. Har du
mailadress så skicka den till mig
så vidarebefordrar jag den till
Esbjörn för komplettering av med-
lemsregistret. Skicka ditt bidrag i
god tid! 

En sak till. Glöm inte att kolla
vår fina hemsida! Bertil Östling
håller den ständigt uppdaterad.
Hemsidan finner du på
www.fyr.org

Maria Elsby

Redaktörens ruta
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Årsmötet
Svenska Fyrsällskapets årsmöte ägde rum lördagen den 10 mars i Sjöfartsverkets
lokaler på af Pontinsväg i Stockholm. Närvarande var 25 medlemmar som bl.a.
beslutade att välja Esbjörn Hillberg till ordförande, Victoria Ask till ny suppleant
i styrelsen samt att avgifterna för 2002 skall vara oförändrade. Dessutom valdes
en ny programkommitté för Norrköpingsområdet bestående av Christian Lager-
wall, Bengt-Åke Larsson, Roger Larsson och Lars Andersson.

Harry Sellmann avgick som suppleant i styrelsen men kvarstår som samman-
kallande för västkustens programkommitté. Han uppvaktades med ett fång tul-
paner och tack för sina insatser som säkert blir lika stora och uppskattade även i
fortsättningen. Victoria Ask, som är byggnadsantikvarie och har skrivit en bok om
västkustens fyrar, hälsades välkommen till styrelsearbetet.

Efter mötet höll Esbjörn och Harry ett inspirerande föredrag om fyrar längs
den svenska kusten, varefter merparten av deltagarna åkte till en närbelägen
restaurang och åt en middag under trevliga former.

Johnny Söderlund

Visste ni….
att man kan prenumerera på Sjöfartsverkets mycket fina tidning ”Sjörap-
porten” helt gratis! Tidningen ges ut 10 gånger/år och är fylld med informa-
tion om och kring Sjöfartsverket.

Beställ genom att gå in på Sjöfartsverkets hemsida www.sjofartsverket.se,
välj sedan Beställ och Prenumeration Sjörapporten. Eller skriv till Sjöfarts-
verket, Sjörapporten, 601 78 NORRKÖPING.

Christian Lagerwall

Klubbmärken , tröjor, m.m.
Vi har för närvarande följande märken, tröjor, m.m. som du ibland kan köpa på
våra träffar men alltid kan beställa genom att betala in pengar enligt nedan på
vårt Pgkonto nr 1968420-8. Skriv tydligt ditt namn och din adress samt vad du
önskar köpa på talongen. Om du beställer tröjor skall du först kontakta Ulla
Hillberg för att reservera rätt storlek, tel 031-972148, fax 031-970623,
e-mail:ulla@hillberg.com

Fyrbesökshandboken inkl. porto o. kuvert, medlem 95:-, icke medlem 195:-.
Klubbnål i metall för rockslaget, 40:- inkl. porto (30:- utan).
T-shirt, vit med tryckt klubbemblem i färg, storlek: S, M, L, XL, XXL, 130:- inkl.
porto (100:- utan).
Tenniströja, blå med ficka och tryckt klubbemblem i färg, storlek: S, M, L XL,
230:- inkl. porto (200:- utan).
Dekal, klubbemblem tryckt på självhäftande transparent vinyl, storlek c:a
100x100 mm, 10:- (plus porto 5:-)
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HÄRADSKÄRS FYR

Längst därute på klippan som rest sig ur svallande hav
detta hav som sin prägel åt skärgården gav
står en fyr som så gammal är
att nu ingen levande minns när det ljuset tändes vid Häradskär.

I mer än ett sekel den stått på sin post
en ensling i människans tjänst
och antingen vinden blåst nord eller ost
har det ljuset om kvällen tänts.

Om idag ett levande väsen Du var
Du kunde berätta om svunna dar
om detta naturens skådespel 
om havets kamp mot granit vid Din fot, är en del.

Åländska segelskepp Du skådat på väg mot oceaner och randhav
sommarvästan fart på färden dem gav
Hertzogin Cecile, Lavhill, viking med flera
deras enorma segelytor synes på havet ej mera.
Aprilvår med ejdersträck över hällar och bådar
vitskimrande gudingar blandat med spräckliga ådor
passerat Dig varje vår sen Du stod där för första gången
på deras färdväg hörs havsbrus och alfågelsången.

Vintrar när Ditt ljus ej längre nått öppet vatten
och havets puls slutat slå
när kölden stått sträng om natten
fyrfolket fattat sin ispik för att fram över isen gå.

Står man därute vid fyren en vårdag och lyssnar till vinden som kommer
från öster
liksom man hörde från gångna släkten röster
som nu har tystnat, Harstenas sälhop
från yttersta skären, sjöfågeljägarnas lockrop.

Fartyg med kurs mot Häradskär drivs inte längre med ånga och segel
antingen havet är stormpiskat eller det är som en spegel
om än tiden förändras oss alla den gav
samma sol och vind, samma hav.

Fångö en vårdag
Alsing Svensson
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Företags- samt institutions/förenings-
medlemmar

Glädjande nog har alltfler företag upptäckt att vi finns och för
närvarande har vi följande 12 företagsmedlemmar som betalar
1 000 kronor i årsavgift:

•  Broström Tankers AB
•  DFDS Tor Line AB
•  Electro Trading AB
•  Fiskebåten Daisy
•  Göteborgs Hamn AB
•  Nordbanken Stora företag/shipping
•  SEB
•  Sjöfartsmuseet i Göteborg
•  Sjöfartsverket
•  SolNiver Lines
•  Walleniusrederierna AB
•  Vänerns Seglationsstyrelse

Dessutom har vi 30 institutions/föreningsmedlemmar, årsavgift
250 kronor, såsom de flesta lokala fyrföreningarna i Sverige, flera
båtklubbar, Svenska Båtunionen, många kretsar av Svenska
Kryssarklubben m.fl.. På grund av utrymmesskäl kan vi inte lista
alla dessa denna gången men du hittar namnen på dem i vår års-
bok.

Vi skulle uppskatta om du nämner vår förening eller kon-
taktar Esbjörn 031-972148 med uppgifter om du känner
några företag, föreningar, institutioner etc. som du tror vill
bli medlem.
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Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-97 21 48
v. Ordf. Christian Lagerwall, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-19 10 00
Kassör Joakim Agby, Frigångsgatan 16, 413 01 Göteborg, tel 031-711 59 35
Sekr. Johnny Söderlund, Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, tel 031-12 20 52

Ann-Kristin Herrmann, Nimrodsgatan 16, 115 42 Stockholm, tel 08-664 47 78
Suppl. Victoria Ask, von Gerdesgatan 5, 412 59 Göteborg, tel 031-19 60 70
Suppl. Magnus Rietz, Box 1195, 131 26 Nacka Strand, tel 08-601 95 40

Redaktionskommitté
Sammank. Maria Elsby, Uppegårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund, tel 0303-77 03 01, 

Leif Elsby, Uppegårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund, tel 0303-77 03 01
Björn Linn, Ringblommegatan 42, 426 68 Västra Frölunda, tel 031-29 99 71
Anna Sandell, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-19 10 00
Dan Thunman, Eksoppsvägen 29, 756 46 Uppsala, tel 018-30 39 32

Programkommitté Stockholm
Sammank. Rickard Westerberg, Gillerbacken 26 8tr., 124 64 Bandhagen, tel 08-99 78 94 

Ann-Kristin Herrmann, Nimrodsgatan 16, 115 42 Stockholm, 08-664 47 78
Bengt Karlzén, Gimlevägen 42, 182 33 Danderyd, tel 08-753 07 08
Thomas Wester, Thengdalsgatan 12, 116 41 Stockholm, tel 08-643 96 66

Programkommitté västkust
Sammank. Harry Sellmann, Tallbacken 12, 443 38 Lerum, tel 0302-142 06

Ingvar Dyberg, Vänerns Segl.styrelse, Box 6, 662 21 Åmål, tel 0532-184 40
Rune Johansson, Stamsjöbacken 32, 443 39 Lerum, tel 0302-124 04
Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-52 61 65

Programkommitté Norrköping
Sammank. Christian Lagerwall, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-19 10 00

Lars Andersson, Lidaleden 168, 603 81 Norrköping, tel. 011-28 43 98
Bengt-Åke Larsson, Garvaregatan 28, 602 22 Norrköping, tel. 011-10 59 62
Roger Larsson, Grundläggaregatan 110, 603 59 Norrköping, tel. 011-14 11 54

Övriga funktionärer
Revisor Rune Johansson, Stamsjövägen 32, 443 39 Lerum, tel 0302-124 04
Revisor Lars Ledelius, Sjöbacken 4, 427 37 Billdal, tel 031-91 16 42
Rev.supp. Erik Nordström, Liaholm 2204, 310 60 Ullared, tel 0346-390 91
Valbered. Leif Lehmann, Linnegatan 47, 413 08 Göteborg, tel 031-24 48 10
Valbered. Lars Malmquist, Hendelövägen 66, 603 82 Norrköping, tel 011-31 87 77, 
Webmast. Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel 08-761 61 09, 

e-mail: bertil.oestling@mbox200.swipnet.se

Följande medlemsavgifter gäller för verksamhetsåret 2001:
Enskild medlem bosatt i Sverige  150 kr.
Var extra familjemedlem på samma adress  50 kr.
Ideell organisation i Sverige 250 kr.
Företag/Myndighet i Sverige 1000 kr.
Medlem bosatt inom Europa 200SEK, 30US$, 20£ el. DM50
Medlem bosatt utom Europa 270SEK, 40US$, 30£ el. DM70
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Återtändningen av Nordkosters fyr den 3 februari 2000   Foto & copyright Magnus Rietz
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