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Tylöns fyr befinner sig i ett bedrövligt skick. Men det finns lite hopp.
Fyren avses att rustas upp av Fastighetsverket under 2002. Till dess
gör den sig bäst i mörker med lite färgglatt smink. September 1999. Foto: Magnus Rietz
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Läsö-tornet - 17 m högt, mitt i Kattegatt
Fakta om Läsö-tornet :
Adress : Thorvald Hansensvej 5 - Byrum
Byggår / Höjd : 1927  -  17 meter
Entréintäkter : Med GODA entréintäkter
Turistattraktion : Ja – 
Vem kan köpa : Nordiska medborgare
Restriktioner : Inga
Kännar-/samlarobjekt : Ja, säljs ej till envar

Ingår : Villa på 72 m2, byggd 1940
Läge : Fint läge i Byrum by, centralt
Var ligger ön Läsö : C:a 60 km väster om Göteborg
Hur kommer man dit : Färja Göteborg/Fredrikshamn/Läsö
Läsö flygplats : Ja, i Byrum, 2 km från tornet
Pris : 980.000 dkr
Närmare information : www.laso-boligcenter.dk
E-post : salg@laso-boligcenter.dk

Läsö-tornet 17 m högt byggt 1927
och med ett boningshus på 75 m2 beläget
mitt i Byrum by, med goda grannar, nära till
affärer, café, restaurant och hotell.
På ön Läsö är det nästan ingen kriminalitet.
Ön är mycket barnvänlig och har Danmarks
bästa badstrand. 

Det går en stor och modern färja med god
turtäthet från Fredrikshamn. Det finns en
internationell flygplats på Läsö.

Till tornet hör också tillgång till motorkran för yttre underhåll under 2-3 dagar vart 5:e år. Det
finns inga restriktioner förbundna med inköpet av tornet. Läsö-tornet är en stor turistattraktion
varifrån man har utsikt över praktiskt taget hela ön. Tornet är också mätpunkt för marinen
och flygvapnet. Nuvarande ägaren har innehaft Läsö-tornet i 18 år och säljer nu på grund av
sjukdom. Tornet ger goda entréintäkter. Man kan antingen passa det själv eller tillämpa ”själv-
betjäning”. Vi efterlyser tornentusiaster till detta unika torn som det inte finns dess like till i
Danmark. Priset är så lågt som 980.000 dkr.

ÖN LÄSÖ är belägen i
Kattegatt mitt emellan

Göteborg och Fredrikshamn,
Läsö-tornet ligger centralt

mitt på ön

Annons
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Ordförandes sektor

Hej, så har vi då officiellt firat Svenska
Fyrsällskapets 5-års jubileum och det
gjorde vi med en trevlig middag på
S/S Marieholm efter vårt årsmöte i
mars. Påsken är över, kvällarna blir
ljusare och sommaren kommer allt
närmare. Vårens ankomst betyder att
fyrarna snart börjar släckas för
säsongen. Något som däremot inte
släcks är Svenska Fyrsällskapet som
lyser allt starkare och dessutom året
runt. Vi har en enorm medvind då
intresset för våra fyrar hela tiden ökar
men det beror också på att många i
styrelsen och kommittéer lägger ner
mycket arbete så att vi kan fortsätta
att öka vår ljusstyrka. 

Den legendariska fyren
Eddystone, belägen utanför Plymouth
i England, hade en ljusstyrka på c:a
20 candela (cd) när den tändes sent
hösten 1698. Som i alla andra fyrar
ökades ljusets styrka successivt.
Eddystone hade en ljusstyrka på 1000
cd år 1810, 3000 cd år 1845, 7000 cd
år 1872, 79250 cd år 1882, 292000 cd
år 1906, 433000 cd år 1951 samt
570000 cd år 1969. Under c:a 300 år
ökades alltså ljusstyrkan ungefär
30000 gånger. En sådan snabb
utveckling krävde i sin tur många
andra ändringar av fyren och ständigt
nya idéer.

Svenska Fyrsällskapet genomgår,
såsom fyrarna förr i tiden, en snabb
utveckling. Vår ständigt ökande ljus-
styrka är mycket uppmuntrande men
kräver också nya idéer och många
förändringar. Sedan vi startade har
sammanlagt c:a 50 personer varit
mycket engagerade i styrelsen,
kommittéer, valberedning, revisorer,

webbmaster, etc. Tillsammans har vi
under vår hittillsvarande verksamhet
ordnat fler än 100 medlemsträffar,
givit ut 11 nummer av Blänket, 4 års-
böcker (medlemsmatriklar) och 2 ver-
sioner av Fyrbesökshandboken samt
skapat en hemsida som fått många
omnämnanden i fackpressen och ar-
rangerat Sveriges första fyrkonferens.
Vi har också lyckats återtända 4 släck-
ta fyrar och varit mycket aktiva i
arrangemanget av den uppskattade
utställningen Svenska Fyrar på
Sjöfartsmuseet i Göteborg. Antalet
nya medlemmar ökar fort och vi är
mycket glada att vi, förutom alla
enskilda medlemmar, också får allt
fler myndigheter, företag och före-
ningar som medlemmar vilket ytterli-
gare stärker vår verksamhet.

Efter att både antalet fyrar och
deras ljusstyrka kontinuerligt utökats
under flera hundra år började sedan
behovet av fyrar att minska och man
reducerar även många kvarvarande
fyrars ljusstyrka. Jag kan dock lova att
Sverige, även om landet inte behöver
alla fyrar, behöver Svenska
Fyrsällskapet och att detta behov
ständigt kommer att växa. Svenska
Fyrsällskapet kommer att fortsätta öka
sin ”ljusstyrka”, utvecklas och göra
ännu mer för våra unika gamla vack-
ra fyrar. Det krävs emellertid många
goda idéer och ett stort engagemang
för att vi skall lyckas så hör gärna av
er med synpunkter och roliga, vilda,
kreativa idéer. Kom också ihåg att
man brukar tycka att det är roligare
och mer givande att vara medlem i en
förening när man engagerar sig mer. 

Så vill jag som en avslutning på
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Gotska Sandön 1949-1952
Björn Sjöstedt

vårt 5-års firande passa på att framfö-
ra ett mycket STORT VARMT TACK till
er alla som är engagerade i Svenska
Fyrsällskapet och för det fantastiska
arbete ni har utfört vilket har lagt en

stabil grund för vår förenings fortsatta
utveckling och tillväxt.

Donsö 2002-03-11
Esbjörn

Alldeles i början av juni 1949 anlände
jag med mina föräldrar Olga och
Vincent Sjöstedt och syskonen Pia 5
och Alf, snart 4, till Gotska Sandön
med Vega. Vi hade lastat ombord vårt
pick och pack vid Rosenvik i
Stockholm. Jag var nyss fyllda sju år
och skulle börja skolan den hösten.
Innan jag berättar om skolan ska jag
redogöra för befolkningen då vi kom
dit och hur den förändrades under
våra tre år där.

Fyrmästare var Gunnar Hörlin.
Hans fru hette Fanny och de hade två
söner, Hans och Göran. Förste fyrvak-
tare var Anders Sjöblom, ungkarl. Så
var det Nils Carlsson med fru Britta
och flickorna Ingrid, Ingegerd och
Barbro. Den fjärde familjen var Ivar
Kyhlberg med fru Elsa och barnen
Inger och Lars.

Kyhlbergs var nog bara kvar något
år och efter dem kom den unga famil-
jen Kårström med en liten baby - en
flicka. Jag tror att Anders Sjöblom
flyttade ungefär samtidigt. Nisse
Carlsson blev då förste fyrvaktare och
han efterträddes av familjen Josef
Andersson från Öregrund där vi också
hade våra rötter. Det var Josef, hans
fru Karin och barnen Cirli, Lizzy och

Tommy. Som mest var det 13 barn på
ön varav nio gick i skolan - det var
förmodligen rekord för Sandön!

Skolan, ja. Jag väljer att börja min
berättelse om livet på Sandön just i
skolan. Fröken hette Gunhild
Carlsson. Hon hade kommit till
Sandön några år före oss sedan hon
blivit änka efter stadsläkaren i Visby.
Hon kallades förresten alltid dokto-
rinnan av fyrvaktarna. Med kvinnorna
var hon du! Hon bör ha varit 55 år när
vi kom dit. Efter pensioneringen flyt-
tade hon till Visby där hon dog vid c:a
95 års ålder. Jag, liksom min mor,
brevväxlade men henne så länge hon
kunde skriva - hon blev nästan blind
mot slutet av livet. Jag träffade henne
två gånger sedan vi lämnat Sandön.
År 1955 besökte hon min familj på
Nidingen och 1971 var min bror Alf
och jag ute på Sandön. Vi reste också
runt på Gotland och besökte då
Gunhild. Mina föräldrar hade besökt
henne på hennes sommarnöje på
Själsö några år tidigare.

Skolan på Sandön var en så kallad
B3-skola. Det innebär att det finns en
lärare som undervisar alla klasser till-
sammans, antingen klass 1, 3, 5 och 7
eller 2, 4, 6 och 8. (Jag är inte säker



4

på om det fanns en åttonde klass på
Sandön). Detta betyder att skolan tog
emot nybörjare vartannat år och just
1949 var ett år då inga nya elever
skulle få börja. Av någon anledning
fick jag börja ändå och jag var ensam
i min klass - fast vi satt ju i samma
rum allihopa. Min syster Pia som bör-
jade året efter hade en klasskamrat,
Tommy.

Att gå i skolan var roligt! Allra roli-
gast var det när de högre klasserna
hade geografi med stora kartor fram-
tagna. Då kunde jag till exempel ha
välskrivning. Jag blev inget vidare på
att skriva snyggt men jag blev väldigt
duktig i geografi! Historia började jag
med redan i 3:e klass och läste det
året svensk historia ända till 1660! De
som klarat av ett avsnitt i matteboken,
till exempel, fick sitta i frökens kök
och göra ett prov. När någon av ele-
verna fyllde år, lurade fröken bort

födelsedagsbarnet från klassrummet
under någon förevändning. Det
kunde vara att springa något ärende
åt fröken. När han eller hon sen kom
tillbaka stod alla eleverna upp och
sjöng för födelsedagsbarnet. När
någon bok var avklarad värpte "tup-
pen" i boken. 

Vi fick mycket låga betyg. Jag hade
B, B+ och något Ba fram till vårtermi-
nen 1951 då betygen plötsligt blev
mycket högre: AB för det mesta, till
sist AB+. Vad hade hänt? Jo, under
våren 1951 var det inspektion i sko-
lan. Vilka som besökte skolan vet jag
inte, men de måste ha tyckt att vi ele-
ver var värda mycket högre betyg.
Fröken hade ju ingen erfarenhet från
någon annan skola och ingenting att
jämföra med. På rasterna lekte vi på
gårdsplanen utanför skolan. När
rasten var slut kom fröken ut på
trappan och ropade "Hohoo" med ett

Fyrbåten. Fr.v. Nils Carlsson, Vincent Sjöstedt och Anders Sjöblom (?).     Foto: okänd
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alldeles speciellt tonfall - och vi fick
inte lära oss härma henne!

Vid några tillfällen kom filmer till
Sandön och dem såg vi i skolsalen på
kvällen. Jag minns just ingenting
annat än att det ofta var Chaplin-fil-
mer. Min gissning är att skolan ägde
projektorn och att det var fröken som
beställde filmerna. Det fanns ett litet
skolbibliotek och jag minns att jag
lånade flera böcker åt gången.

Gunhild Carlsson hade också sön-
dagsskola på Sandön. Under vinter-
halvåret höll vi till i skolsalen där frö-
ken täckt katedern med en stor, vit
duk. På den låg en väldig bibel.
Sedan kapellet byggts höll vi till där
under vår och höst. Fröken ställde ett
litet runt bord snett framför det riktiga
altaret. Vi barn fick ringa i kyrkklock-
an innan vi började söndagsskolan.
Det var lite knepigt att få in den rätta

rytmen och vi var så
lätta att vi nästan följde
med repet när klockan
svängde uppåt!

En gång deltog Pia
och jag i en teck-
ningstävling i söndags-
s k o l t i d n i n g e n
”Lillklassen”. Vi fick
båda två priser, varsin
bok. Omkring 20 år
senare gick min lillebror
Tomas i söndagsskola i
Onsala. En dag kom han
hem med ”Lillklassen”.
På framsidan fanns den
bild som Pia vann med
20 år tidigare! Den före-
ställde den gode herden
som övergivit sina får
och just hittat det bort-

tappade fåret på en klipphylla.
Fröken var mycket fågelintresse-

rad. Hon hade ett par stora, vackra
fågelböcker och ibland tog hon med
sig dem och en kikare och satt i vårt
kök och tittade på fåglar genom fön-
stret. Pappa hade nämligen gjort ett
fågelbad av ett avsågat oljefat där han
lagt några stora stenar. (Denna lilla
damm fanns kvar när jag och mina
syskon besökte Sandön 1994!)

Från skola till fritid. Jag behöver
knappast beskriva Gotska Sandön -
man kan läsa om ön i åtskilliga böck-
er. Det var i alla fall en fantastisk ö för
barn. Sommartid tillbringade vi tim-
mar nere vid stranden, oftast vid
västra sidan. Vägen gick från fyrbyn
utefter en skogbeväxt sanddyn förbi
rökeriet. Den passerade resterna av
en gammal skjutbana. Så fortsatte den
över det öppna klapperstensfältet

Samlade på kanonen troligen sommaren 1949. Fr.v.
Hans och Göran Hörlin, jag, Ingrid och Ingegerd
Carlsson, Inger Kylberg, Pia Sjöstedt, Barbro Carlsson
och Alf Sjöstedt (stående). Vuxna fr.v. Gunnar Hörlin,
Ivar Kylberg, Elsa Kylberg (?), Fanny Hörlin och Olga
Sjöstedt. Foto: Vincent Sjöstedt
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som vi kallade "burgen". (I dag håller
burgen på att växa igen.) Till sist kom
vi upp på sanddynerna nere vid stran-
den. Halvt begravd i sanden fanns där
en gammal sjöbod. Jag kan ännu
minnas hur det luktade av fuktig sand
inne i det mörka utrymmet. (I dag är
huset helt dränkt i sand.) Vilken här-
lig sandstrand vi hade där alldeles för
oss själva! 

En annan populär lekplats för oss
lite yngre var baksidan av källarkul-
len. Den kulle som en gång hyst den
ena av de två dubbelfyrar som
Heidenstam byggde 1859 men som
senare togs ner. Här hade vi en sorts
lekstugor med diverse prylar som vi
hittat på öns sophögar. När sommaren
kom var vi tvungna att flytta allting till
en plats längre från fyrbyn (ungefär
där skjutbanan låg) för då kom byrå-
chef Nyman ut till ön och då fick inga
lådlekstugor störa det prydliga
intrycket! Att han var chef över chefen
kunde även vi barn förstå! Jaques
Nyman var byråchef i Lotsverket och
ägde en sommarstuga på Sandön.
Den låg långt borta från fyrplatsen vid
öns sydvästra ända, nere vid S:t Anna.
Jag har faktiskt en del minnen av
Nyman. Åtminstone en gång deltog
han i midsommarfirandet på Sandön
och jag minns hur han om och om
igen hade oss att sjunga en sång: "Röd
luva med tofs i. Röd luva med tofs i.
Denna visa är inte lång men vi sjung-
er den än en gång!"

När Anders Sjöblom flyttade köpte
Nyman hans lilla lastbil och pappa
skulle lära Nyman köra. Nån skicklig
förare blev han visst inte enligt
pappa, men det betydde i alla fall att
han kunde ta sig till fyrbyn utan att

begära skjuts. Annars var det nog så
att fyrpersonalen fick arbeta ganska
mycket åt Nyman och det var det inte
alla som var så glada åt! Jag minns att
Nymans vid ett tillfälle besökte oss.
Kanske var det för att se hur det såg
ut i hans barndomshem. Hans far var
nämligen fyrvaktare på Sandön och
familjen bodde i samma hus som vi.

Åter till "lekar på Sandön".
Midsommaraftonen åkte hela
befolkningen på öns två bilar till löv-
skogen strax söder om fyrbyn. Där
plockade vi blommor och skar löv-
kvistar för att sedan klä midsommar-
stången och sen dansade vi runt den.
En sommar byggde Hans Hörlin en
lådbil. Om jag minns rätt utgjordes
bakhjulen av riktiga bilhjul och fram-
hjulen av två cykelhjul. Tyvärr blev
styrinrättningen felvänd: när man
vred ratten åt vänster styrde bilen åt
höger och tvärt om. Bilen blev inte
långlivad. När den en gång med god
fart rullade utför backen på vägen ner
till båtplatsen vred föraren ratten åt
fel håll och bilen for i diket varvid ett
av framhjulen vek sig. Tydligen fanns
det inget reservhjul och det blev slut
på bilåkandet.

Ett par-tre veckor varje sommar
reste vi på semester till Öregrund och
bodde hos morfar och mormor. Vi
lämnade alltså ön bara en gång om
året! (Morfar, Karl Borgström, hade
varit fyrbiträde på fyrskeppet
Kopparstenarna från 1904 och några
år framåt.)

När det var proviantresa blev det
intressant för oss barn. När vi kom till
Sandön fanns fortfarande den gamla
fyrbåten kvar men den byttes ut mot
en ny ganska snart efter det att vi
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flyttat dit. Eftersom det inte finns
någon hamn eller brygga på ön måste
alla båtar dras upp på land. Den
gamla båten drogs upp på en vagn
som löpte på rullar och för att de inte
skulle skära ner i sanden la man ut en
stor matta av metallband från vatten-
brynet ända upp till båthuset. Den
nya båten hade en vagn med jättesto-
ra flygplanshjul som rullade fint ovan-
på sanden. Man var tvungen att fylla
stora tankar med vatten för att vagnen
inte skulle flyta när den sköts ut i vatt-
net så att båten skulle kunna köra
upp på den. Proviantresorna gick till
Fårösund var tredje eller var fjärde
vecka under sommarhalvåret. Resan
tog flera timmar och de två fyrvak-
tarna som gjorde resan övernattade i
båten i Fårösund. Det fanns två affä-
rer där. Fyrmästaren handlade i den
ena, fyrvaktarna i den andra.

När vi skulle ta emot båten nästa
dag hoppade alla ungar upp i den
gamla ökenstridsvagnen som tjänst-
gjorde som traktor. Det slår mig så här
efteråt att vi barn alltid fick vara med
överallt. Att åka stridsvagn var väldigt
roligt. Det var svårt att hålla den i gott
skick och den var väl rätt sliten så den
byttes ut mot en stor, modern traktor
på larvfötter. Jag minns hur man star-
tade den med en krutpatron. På den
fick vi barn inte åka och det var nog
säkrast så!

Vintertid åkte vi skidor och kälke
utför källarkullen och så byggde vi
snögrottor och snölyktor. En vinter
byggde vi två stora snöfästningar
utanför skolan och så hade vi snö-
bollskrig på rasterna. På Lucia lussade
vi i alla hus och efter jul var det jul-
gransplundring hos alla som hade

barn! Det blev många plundringar
och många gottepåsar. När det var
harjakt på ön var vi barn med som
drevkarlar. Vi la några stenkulor i en
plåtburk med lock och använde den
som harskramla. 

Så länge Hörlins hade kor var vi
förstås ofta med i ladugården när det
var mjölkdags. Korna drack vatten
från sjön så mjölken smakade salt och
dessutom fanns det inte bete så det
räckte så de sålde korna som frak-
tades bort från ön. Däremot hade
Hörlins kvar sina får. En gång dog en
tacka som nyss lammat. Det lilla
moderlösa lammet döptes till Pelle
och vi barn hjälpte till att mata honom
med nappflaska. När Pelle blivit
vuxen och tillbringat sommaren nere
vid Hamnudden blev han folkilsken -
i varje fall skulle han stånga oss så
fort han fick syn på oss, särskilt när vi
cyklade. Det var riktigt otrevligt och
Nisse Carlsson hade nästan fattat hat
till den en gång så gullige Pelle. Han
kunde slå honom i huvet med en
kvast eller gripa honom i nackskinnet
och i ryggslutet och sedan svänga
honom runt, runt. Pelle blev förstås
inte fredligare av det, tvärt om skulle
jag tro. Vid kapellet fanns en cemen-
terad, trattformad reservoar för att
samla upp regnvatten. En gång hade
ett får ramlat ner i den lilla dammen
och kunde inte ta sig upp. Frambenen
var alldeles sönderrivna av den skrov-
liga cementen. Ett par av fyrvaktarna
hade gris och höns tror jag alla hade.
Att mata hönsen var roligt och att leta
ägg som hönor värpt på fel ställe, det
vill säga ute i skogen, var lite av en
sport.
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Jag har inte många minnen från
fiskafängen. Däremot minns jag
mycket väl hur fisken röktes. Rökeriet
bestod av ett stort träskåp och det var
kanske inte så underligt att det en dag
fattade eld och totalförstördes. Som
tur var spred sig inte branden till sko-
gen. Jag kan ännu se resterna av
rökeriet med de förkolnade flun-
drorna som låg i askan! Ett nytt röke-
ri byggdes genast, den här gången av
sten och cement. Det gick både att
varm- och kallröka i det. De stora
medvurstarna till jul röktes dock i
smedjans skorsten.

Jag har varit inne på mat ett tag, så
det är lika bra att klara av mathåll-
ningen i sin helhet. Proviantresor
gjordes var tredje eller var fjärde
vecka. Det måste ha varit stort besvär
för mamma att klara maten för en
familj på fem personer under de vill-
koren. Ofta köpte vi ut en kvarts gris
och så fick mamma ställa sig att kon-

servera köttet och göra korv och
sylta. Vi köpte ett fotogendrivet kyl-
skåp och förutom den stora källaren
utgrävd i källarkullen hade vi ett litet
källarutrymme under golvet i farstun.
Mjölken fick vi i stora bleckflaskor.
Redan efter ett par dar smakade mjöl-
ken plåt och sen surnade den förstås.
Mjölken vi gjorde på torrmjölkspulver
gillade vi inte! Visst hade vi elektri-
citet men det var likström alstrad i
fyrens kraftverk och den var alldeles
för dyr att använda till kylskåp, spis
och strykjärn. Maten lagades på foto-
genkök eller på vedspisen. Det fanns
köksavlopp och vattenledning.
Vattnet pumpades upp med en liten
pump intill diskbänken. Gemensam
tvätt- och badstuga fanns under förste
fyrvaktarens hus och dassen stod ute
i skogen en bit från bostäderna. Att gå
på dass mörka vinterkvällar var ett
litet äventyr. Förutom en lykta tog
man helst med sig ett syskon som
sällskap!

Vintertid sköttes proviantresorna
av KA3 i Fårösund. Ett par veckor före
jul ett år blev jag sjuk. Fröken, som ju
varit gift med en läkare, tog ett urin-
prov och fann att jag hade "höggradig
äggvita". Jag fick då åka in till militär-
sjukhuset i Fårösund. Pappa var med.
Frökens diagnos var felaktig - jag var
på väg att få lunginflammation.
Läkaren frågade om jag ville stanna
kvar på sjukhuset eller följa med till
Sandön! Det blev förstås Sandön och
dit kom jag med diverse mediciner,
bland annat sulfa som skulle tas var
fjärde timme dygnet runt.

En annan gång var det en av
Anderssons flickor som skadat foten
vid kälkåkning och fick åka iland för

Alf och Pia Sjöstedt matar Pelle
Foto: Vincent Sjöstedt
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läkarvård. Fröken skadade en gång
sin fot. Hon åkte tillsammans med
några av oss barn på Sjöbloms lilla
lastbil. Den orkade inte upp för back-
en vid Höga åsen utan började rulla
bakåt. Fröken satte ut foten för att
mildra stöten när bilen backade rakt
in i ett träd! Hon kan inte ha blivit
svårt skadad för hon åkte inte in till
läkare.

En olycka som fick ett lyckligt slut
inträffade då personalen skulle frakta
iland gods från tjänstefartyget och
den stora "lanschan", en pråm-
liknande flatbottnad båt, vändes upp
och ner av en brottsjö vid landningen
och en av fyrvaktarna hamnade under
båten. De andra lyckades lyfta båten
och få fram mannen som låg under,
som tur var oskadd.

Under våra tre år på Sandön
skedde två byggen där ute: kapellet
och den militära anläggningen. Om
kapellbygget och den dramatiska
invigningen finns mycket skrivet. Jag
minns mannen som avverkade tim-
mer och med häst och vagn fraktade
timmerstockarna till byggplatsen. Han
hette Magnusson och var genuin got-
länning och talade gotländska. Jag
minns hur vi försökte härma honom!
Själva kapellinvigningen minns jag
ingenting utav. Under invignings-
middagen blåste det upp och en
mängd invigningsgäster blev kvar på
ön under ett par dagar. För att kunna
föda dem alla släppte man ner stora
trälådor med mat i fallskärmar av
papper. Jag kan fortfarande minnas
hur lådorna landade med stora dun-
sar så att  kaffepaket gick sönder och
kaffe blandades med smör i lådorna!
När vi flyttade från Sandön var kapel-

let inte riktigt färdigt invändigt.
Bänkinredningen hade nyss anlänt
och stod lös och omålad i kapellet. 

På sätt och vis var det mer spän-
nande med det militära bygget. Det
skedde långt från fyrplatsen så själva
bygget såg vi aldrig - det var också
väldigt hemligt! Däremot minns jag
hur flygplan landade på vattnet och
ingenjör Alms lilla jeep gjorde stort
intryck. Fyra växlar framåt och två
back. Det var något annat än de två
gamla lastbilarna vi var vana vid! Alm
var chef för bygget. Hans unga fru
skötte kontoret och det var inrymt i
vår lilla sommarstuga "Lillebo" som
låg alldeles bakom vårt hus. I norma-
la fall sov vi barn där under somma-
ren men nu fick vi alltså avstå från
det. Jag minns att jag tyckte fru Alm
var väldigt snäll medan hennes man
var mera bister! En gång fick Alm
besök av sina båda halvvuxna döttrar
som imponerade stort på mig! De
kom med en fläkt av storstaden. Om
jag inte minns fel var de klädda i hatt!
(De var för övrigt döttrar till Alms för-
sta hustru, Ulla Lindström.)

När min bror och jag återvände till
Sandön 1971 gick vi runt hela ön och
jag kände igen varenda plats.
Tydligen besökte vi som barn hela ön
även om jag inte minns hur det gick
till, om vi åkte bil eller båt, kanske
gick till fots. Jag minns Gamla gården
med ruinen av madam Söderlunds
stuga och "Gotbergs fängelse", fyrarna
vid Hamnudden och Kyrkudden, vra-
ken vid Säludden och i Franska buk-
ten, resterna av bryggan vid
Hamnudden. Av den fanns inget kvar
1971 medan fyren stod kvar om än
helt underminerad. (Den störtade
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senare i vattnet.) Oftast var det nog så
att vi som barn åkte bil eller på släp-
vagnen efter traktorn. 

Jag har inte så starka minnen av
själva fyren. Jag minns den stora lin-
sen med sin metallstege på vilken
man klättrade upp inne i linsen som
hade ett svart draperi där man klev ut
på metalldäcket innanför lanterningla-
sen. Den stora, runda 1000-wattslam-
pan var imponerande. Den öppna
trappan inne i fyren var lite kuslig och
att gå ut på altanen krävde mod!
Linsen drevs elektriskt men i golvet
nere i fyren fanns ett schakt där lodet
som en gång drev linsen gick ner.
Maskinrummet som ligger vid foten
av sanddynen där fyren står hade en
speciell lukt. Jag antar att den kom
från oljan till elverkets motorer och
från batterirummet med sina stora
NIFE-ackumulatorer.

På samma sanddyn som fyren stod
två radiofyrantenner. Den ena var ur
bruk och skulle tas ner. Som vanligt
stod vi barn och tittade på. Det blev

rätt dramatiskt då fyrvaktarna förlo-
rade kontrollen och masten mer eller
mindre föll omkull och inte helt i den
beräknade riktningen.

Den 1 juni 1952 flyttade vi från
Sandön. I betygsboken skrev fröken:
"Frånvaro utan giltigt förfall 5 dagar!"
Enligt pappa flyttade vi för att han
blev förste fyrvaktare på Nidingen
men jag antar att särskilt mamma
tyckte att Sandön var för isolerad. För
mig står tiden på Sandön i en sorts
skimmer. Det var en spännande plats
med många lekkamrater, fin gemen-
skap och mycket roligt att göra och
skolan ingick i det dagliga livet.

Kontrasten kunde inte vara större
när vi kom till Nidingen som är en
liten kal grusås tämligen nära land
och omgiven av riktigt salt vatten.
Mamma fick ordna skolhushåll för oss
på fastlandet men om somrarna
älskade vi att vara ute på ön. Här
arbetade jag så småningom som
extraman under flera somrar. Allt
detta är dock en helt annan historia 

Fastnet är ett av de legendariskt kling-
ande namnen för dem som genom
tiderna färdats på de sju haven. Lite
som Kap Horn, Eddystone och
Gibraltar. Den lilla klippan med den
ovanligt ståtliga fyren har bland annat
kallats för ”Europas öga”. Och nam-
net Fastnet är inte minst ryktbart
genom den berömda havskappseg-
lingen Fastnet Race som anordnats
sen 1925. 

Fastnet Rock ligger i den del av

Atlanten som kallas Keltiska sjön,
cirka sju km söder om Irlands sydli-
gaste bebodda ö Clear Island, vars
södra udde Cape Clear brukar räknas
som hela landets sydspets. Närmaste
land rakt västerut från Fastnet är
Newfoundland i Kanada, cirka 3500
km bort. 

Fastnet består av två klippor, dels
den stora med fyren som kallas
Fastnet Proper och har en yta på cirka
100 x 50 meter vid högvatten, dels

Ljuset på den ensamma klippan 
Mats Carlsson Lenart
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Little Fastnet som mäter cirka 80 x 20
meter. De båda klipporna skiljs åt av
ett nio meter brett sund. Fastnet
Proper är ungefär 30 meter hög
medan den lilla klippan endast höjer
sig några få meter över vattnet.
Skillnaden mellan låg- och högvatten
är cirka 4 meter.

På iriska heter Fastnet Carrig
Aonar som betyder den ensamma
klippan, ett mycket passande namn
på denna isolerade utpost. Innan heli-
kopterplattformen på ön byggdes var
det riskabla båttransporter som gällde
för fyrvaktarna och det var i snitt
endast vid 10-12 tillfällen per år som
vindar och tidvattenströmmar medgav
fyrplatsens båt att angöra klippan.

Klippan ligger vid farleden mellan
irländska sjön och Nordamerika och
eftersom Liverpool på Englands väst-
kust var en av de allra största euro-
peiska emigranthamnarna var silhu-
etten av och ljuset från Fastnet det
sista miljoner utvandrare såg av sin
gamla värld. Det gällde även för
hundratusentals svenskar som först
åkt båt från Sverige till Hull, sen tåg
tvärs över England till Liverpool var-
ifrån de stora atlantångarna utgick.
Klippan och fyren kallades även
Irlands tårdroppe och säkert var ljuset
från fyren som sakta försvann i fjärran
extra känslosamt för de flera miljoner
irländare som bordat någon amerika-
båt i Queenstown, Irlands största emi-
granthamn. För många den sista
skymten av det land som fött och
fostrat dem.

Fyr först efter katastrof
Före 1854 var den enda fyren som
vägledde fartyg förbi sydvästligaste
Irland ett torn på Clear Island, byggt
1818. Denna fyr var belägen hela åtta

km inåt land från de farliga Fastnet-
skären och dessutom stod Cape
Clear-fyren hela 138 meter över havet,
vilket innebar att den mycket ofta var
insvept i moln eller dimmor och där-
med värdelös för sjöfarande. I
decennier diskuterades om det skulle
göras ett försök att bygga en fyr på
Fastnet som gjort så många fartyg till
vrak under de gångna århundradena.
Men inget hände förrän det amerikan-
ska skeppet Stephen Whitney den 15
november 1847 slogs sönder och gick
under vid ett av de farliga skären som
finns mellan Clear Island och Fastnet.
92 liv gick förlorade, endast 18 av de
ombordvarande passagerarna och
besättningsmännen kunde räddas.
Fyren på Cape Clear var som så ofta
under vinterhalvåret insvept i dimma
och lotsen ombord tog den mindre
och nyligen i drift satta fyren på Rock
Island för den betydligt längre österut
belägna angöringsfyren på Old Head
of Kinsale. 

Denna sjökatastrof blev för myck-
et för de höga vederbörande i Dublin
och London som var ansvariga för
fyrarna längs de brittiska öarnas
kuster. De relativt få offer som krävts
när fartyg som ”The Sirius” och ”Lady
Flora Hastings” blivit vrak i Fastnet-
vattnen de närmast föregående åren
hade uppenbarligen inte haft inver-
kan på tjänstemännen men Stephen
Whitneys undergång slogs upp stort i
pressen och skapade ett tryck på att
något måste göras. Det slutliga beslu-
tet om att bygga en fyr på Fastnet
Rock fattades 1848

Gjutjärnsplåt otillräckligt
Ansvarig för bygget av fyren blev
George Halpin, ingenjör vid hamnsty-
relsen i Dublin. Under hans ledning
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byggdes, högst upp på Fastnet
Proper, ett 28 meter högt torn av 2-3
cm tjocka gjutjärnsplåtar, ett nytt och
oprövat fyrbyggnadsmaterial. Botten-
plåtarna fästes i den murade sockeln
med 60 cm långa bultar. Arbetena
inleddes 1849 men det var först den 1
januari 1854 som den nya fyren
kunde tändas. Då hade man även
byggt en järnbarack åt de tre fyrvak-
tarna. Eftersom Fastnet var en extremt
besvärlig och farlig fyrplats att ta sig
till och från, baserades fyrvaktarnas
familjer i en ”landstation” på den
landfasta Rock Island på
Mizenhalvön, cirka tio km nordväst
om klippan. Detta var då ännu relativt
ovanligt, hittills hade nästan alla fyrar
legat på landfasta uddar eller på stör-
re öar och fyrvaktare var vana att ha
sina familjer hos sig.

Men det dröjde inte många år
innan man insåg att Halpin, som för
övrigt hunnit avlida innan hans fyr
blivit klar, byggt en för klen fyr för att
klara de väldiga krafterna från ocea-
nen. Dessutom var den alltför utsatt
placerad på klippans högsta och mest
oskyddade del. Fyrvaktarna berättade
om att tornet brukade skaka kraftigt
när det blåste som värst och att kop-
par med kaffe och te välte. Under
dessa förhållanden var det också livs-
farligt eller helt omöjligt för männen
att ta sig mellan fyren och deras
barack som låg på klippans nordöstra
sida. Vatten och vind bröt loss delar
av klippan och stenar for som hagel i
luften. År 1865 inleddes en för-
stärkning av tornet i vilket det också
inreddes sovrum och vardagsrum för
fyrvaktarna som inte längre behövde
ta sig till baracken.

Ombyggnaden tog två år och i
fjorton år höll det förstärkta Halpins
fyrtorn ganska bra. Men den 26
november 1881 kom den fruktansvär-
da storm som en gång för alla skulle
få fyrväsendet att inse att Fastnet
behövde en helt ny fyr. Lanterninens
glas krossades och en av linserna för-
stördes. Lyckligtvis befann sig alla tre
fyrvaktarna i tornets nedre del just i
detta ögonblick och ingen skadades.
Men trots att insikten nu fanns om att
ett helt nytt torn krävdes tog det fjor-
ton år innan arbetena kom i gång.

Ny fyr i granit
Den här gången satsade man på ett
kraftfullt granittorn, ritat av den tämli-
gen nyinstiftade irländska fyrväsen-
dets överingenjör William Douglass.
Det nya tornet byggdes med sin bas
mer eller mindre i vattenlinjen på
Fastnet Propers minst utsatta sida och

Granitfyren på Fastnet Proper som
stod klar 1903 efter sju års byggtid
Foto: Karl Bredendieck Design &
Graphics, Cork



eftersom klippan är 30 m hög krävdes
ett nästan 60 m högt torn för att få
samma höjd på ljuset som i den gamla
fyren.

Det tog hela sex år att få ut alla de
2074 stenblocken till Fastnet. Det var
inte många dagar per månad som
väderförhållandena var tillräckligt
tjänliga för att man någorlunda säkert
skulle kunna lossa de i snitt drygt två
ton tunga blocken (blockens totalvikt
är 4300 ton).

Graniten bröts i Cornwall,
England och för att vara säker på att
alla stenar passade ihop enligt rit-
ningarna ”provbyggde” leverantören
tornet i stenbrottet i Penryn. Dock
inte hela tornet samtidigt utan det var
sektioner om 6-8 lager stenblock i
taget (tornet består av totalt 89 lager
block). Därefter skeppades stenblock-
en till Fastnets landstation på Rock
Island från vilken ångfartyget Ierne
vid goda väderförhållanden kunde
transportera blocken vidare den sista
biten ut till klippan. Ierne kunde lasta
90 ton.

Monteringen av fyren på plats
leddes av den närmast legendariske
James Kavanagh som endast vid
ytterst få tillfällen lämnade Fastnet
under de sju långa år det tog att
bygga granitfyren (han lär ha varit
med och placerat fyrens samtliga
stenblock med sina egna händer).
Murarbasen Kavanaghs insats anses
helt avgörande för att bygget lycka-
des. Fastnet var och är det högsta och
bredaste stentornet som uppförts på
de Brittiska öarna och anses vara ett
av de mest imponerande och kraft-
fulla fyrtorn som byggts överhuvudta-
get.

För den som verkligen vill sätta sig
in i detta märkliga byggprojekt

rekommenderas C.W. Scotts bok
”History of the Fastnet Rock
Lighthouses” från 1906 som dock gavs
ut på nytt av Schull Books i fjol.

Den sista stenen kom på plats på
försommaren 1903. Kavanagh hann
precis se sitt torn fullbordas innan
han fick ett slaganfall och dog i juli
samma år. Märkligt nog i detta stora
och riskfyllda projekt som genomför-
des för så längesen krävde själva
bygget inga dödsoffer.

I juni 1904 tändes det ordinarie
ljuset i det nya Fastnet-tornets lanter-
nin. Den gamla Halpin-fyren hade
släckts i och med att det tillfälliga lju-
set i det nya tornet tänts i maj 1903
och det femtio år gamla plåttornet
monterades ner, så när som på den
nedersta delen som fortsatte att tjäna
som oljeförråd. Halpin-fyrens sockel
står ännu kvar högst upp på klippan
som ett slags minne över den första
Fastnetfyren.

Fyrvaktare med extrajobb
Den nya Fastnet hade sex fyrvaktare
varav fyra åt gången tjänstgjorde ute
på fyren där de hade var sitt rum i tor-
net. De övriga två hade ledigt med
sina familjer i land. Arbetsför-
delningen var att en man höll vakt
under dagtid och två på kvällar och
nätter (den ene skötte fyren, den
andre signaleringen till passerande
fartyg). Om det blev dimma, vilket är
mycket vanligt i dessa vatten, kallades
ytterligare en man in från sin vila för
att sköta mistsignalen. Att signalera till
fartyg och ta emot signaler från dessa
var ett uppdrag som fyrvaktarna hade
från Lloyds i London. Meddelandena
telegraferades från Fastnet till signal-
stationen på Brow Head på Mizen-
halvön, för vidare befordran. Detta

13
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pågick fram till 1920.
Enligt schemat skulle fyrvaktarna

jobba en månad och sen vara lediga i
land två veckor. Men det oförutsägba-
ra vädret gjorde att avlösningarna säl-
lan kunde genomföras som planerat.
Samma båt som förde personal och
förnödenheter mellan Fastnets land-
station på Rock Island och fyren
skötte också transporterna till fyra
andra isolerade fyrar kring sydvästra
Irland (Bull Rock, Roancarrig,
Tearaght och Skelligs). Man kan bara
försöka föreställa sig den hårda tillva-
ron för besättningen på Ierne, alltså
samma fartyg som fraktade ut alla
stenblocken till Fastnet under bygg-
nadsåren, som ständigt hade att
kämpa mot hårt väder och mer eller
mindre omöjliga angöringsförhållan-
den på de utsatta fyrklipporna. Ierne
som var byggd i Glasgow 1898 gjorde
tjänst ända till 1954. På 1970-talet för-
bättrades de irländska fyrplatsernas
villkor avsevärt då helikopter ersatte
båtarna som transportmedel.

En ny syn för de vakande fyrvak-
tarna på Fastnet var Fastnet Race som
avgjordes första gången 1925. I
många decennier har denna tävling
varit känd som en av världens
ledande och tuffaste havskappseg-
lingar. Starten sker i seglarmetropolen
Cowes på Isle of Wight i Engelska
kanalen varifrån man seglar västerut
för att runda Fastnet och sen återvän-
da till England där målgången sker i
Portsmouth. Fastnet Race går vartan-
nat år i augusti och nästa tävling är
2003. En stor svensk framgång just i
denna tävling var Nicorettes seger
1995, i mål en hel dag före tvåan.
1979 års tävling slutade däremot i
djup tragedi då en 60 knops storm
krävde totalt 15 kappseglares liv.

Den 3 april 1989 lämnade de sista
fyrvaktarna Fastnet som då automati-
serades. Fyren hade elektrifierats 1969
och 1974 ersattes den gamla mistsig-
nalen med knallskott av ett elektriskt
horn.

Fastnetkusten - ett fyrfantastmål
Själva fyren Fastnet är inte möjlig att
besöka och man kan inte gå iland på
klippan men under sommarmåna-
derna utgår det båtturer som rundar
ön. En bra båt är ”Karycraft” som ons-
dagkvällar i juli och augusti brukar gå
till Fastnet från piren i den lilla staden
Schull. Turen tar 2,5 timmar och
kostar motsvarande 150 svenska kro-
nor.

Fastnets gamla ”landstation” på
Rock Island, flera gånger i texten
omnämnd som bas för bygget av den
nuvarande fyren, är numera semester-
bostäder till uthyrning. Jag och min
hustru bodde några dagar förra våren
i ett av de gamla men smakfullt reno-
verade husen där fyrvaktarna bodde
med sina familjer. Varje natt anade vi,
var femte sekund, Fastnets blixtljus i
vårt sovrum. Den gamla landstationen
är också platsen för det lilla fyrtornet
på Rock Island, vars ljus bedrog lot-
sen ombord på Stephen Whitney
1847. Fyren kallas numera
Crookhaven Lighthouse, eftersom den
ligger precis där Crookhaven
Harbour, en av de bästa naturliga
hamnarna på den långsmala Mizen-
halvön, mynnar i den större havs-
viken Roaringwater Bay.

Att vistas här ute var underbart
avkopplande och det var verkligen
som det annonseras på företagets
hemsida ”total quietness”, i varje fall
när det inte blåser alltför hårt. Totalt
finns 5-6 hus i denna märkliga lilla
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”fyr-miniby” som förresten har en fin
trädgård i en skyddad dal på baksi-
dan. Vägen till fyrplatsen är också
mycket fascinerande, en mycket
skumpig och stenig grusväg som i
hela sin längd är omgiven av höga
murar. Närmaste by är lilla
Crookhaven som fågelvägen bara
ligger några hundra meter bort men
det är flera kilometer att köra runt
viken. I denna idylliska lilla fiskeby
finns numera endast 29 fasta invånare
men trots det har samhället både
butik och två matserverande pubar
varav en drivs av svensken Freddy

från Trollhättan. På sommaren är
dock Crookhaven en mycket besökt
semesterort med en stor campingplats
och flera bed & breakfasts. Under
1800-talet var Crookhaven en blom-
strande hamnort vars redd var fylld av
fartyg som anlänt från andra konti-
nenter och som gått in här för att få
besked om vilken hamn i Europa de
skulle segla med sin last till.

Att hyra ett av de rymliga husen
vid Crookhaven Lighthouse (som var-
dera kan hysa upp till 6 personer)
kostar cirka 3000 kronor per vecka
under lågsäsong (september-juni)
men då tillkommer kostnad för even-
tuell uppvärmning. Man kan även bo
kortare tid än 1 vecka fast då blir pri-
set per natt något högre. Under juli-
augusti är priset drygt 7000 kronor
per vecka. Mer info på
www.holidayhomeswestcork.com.

Mizen Head
Allra längst ut på Mizen-halvön ligger
ännu ett intressant mål för fyrintresse-
rade. Den gamla mistsignalstationen
på Mizen Head är sen ett par år öpp-
nad som en turistattraktion med
utställning, guidning och museum.
Man ställer bilen uppe vid en ny-
byggd och mycket fin utställnings-
byggnad (Mizen Head Visitor Centre)
i vilken man bland annat kan få lära
sig mycket om fyren på Fastnet och
livet där. Sen vandrar man genom ett
vilt klipplandskap på randen av bran-
ter som stupar i havet och till ljudet av
åskdundrande vågor. Sista biten ut till
själva mistsignalstationen går över en
60 m lång och 50 m hög bro. Själva
stationen som anlades 1906 och som
även fick en fyr 1959 är inte särskilt
märkvärdig men det utsatta läget på
denna vilda, höga udde är intressant -

Fastnets landstation på Rock Island
som numera kallas Crookhaven
Lighthouse (byggd 1843).

Foto: Mats Carlsson Lenart
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liksom förstås inblicken i hur det var
att jobba där. Mizen Head avbeman-
nades så sent som 1993.

Resa dit
Fastnet-kusten i området som kallas

West Cork är inte direkt nästgårds för
oss i Sverige och ligger även lite utan-
för de stora turiststråken på Irland.
Detta område är helt enkelt en euro-
peisk utkant men en resa hit är ett
minne för livet och väl värt besväret.

Ett besök på Sandhammaren och fyren
Leif Elsby

Vi satt och pratade med min nyfunna
släkting i Kåseberga i Skåne. Det
visade sig att hennes bortgångne
make Manne Ahlgren hade varit fyr-
vaktare på Sandhammaren. När det
gick upp för henne att vi var intresse-
rade av fyrar lyfte hon luren och ring-
de Ludvig Olsson i Mälarhusen.
Ludvig var inte bara en nära vän till
familjen utan även guide för fyrplat-
sen. Vi hämtade Ludvig och for till
den närbelägna fyren. 

Fyrplatsen har haft två fyrtorn
samtidigt, mistsignalering, cirkulär
radiofyr och slavsändare för Decca
samt livräddningsstation med fyr-
mästaren som föreståndare. Området
Sandhammaren utgör Skånes sydöstra
udde. Kusten är jämn och flack, san-
dig och långgrund. De sjöfarande har
alltid haft stor respekt för passagen
mellan Skåne och Bornholm. Hundra-
tals vrak ligger vid de tre sandrevlarna
och djupen dem emellan. 

Fyr och fyrplats
Den första fyren på Sandhammaren
anlades 1831. Samma år lades
Sveriges första fyrskepp ut vid
Falsterborev. Koleran härjade runt
Sveriges kuster och avsikten med fyr-
ljusen var att försöka förhindra att den
genom skeppsbrott skulle komma till

landet. Den provisoriska fyren på
Sandhammaren var 7,5 m hög och av
typen öppen stenkolsfyr. Den släcktes
1832. Som vi vet kom koleran till
Sverige första gången 1834. 

Nuvarande fyr och fyrplats på
Sandhammaren uppfördes 1862-1863.
För att undvika risk för förväxling
med fyrarna på Bornholm och
Christiansø uppfördes då inte bara ett,
utan två, torn. De hade ritats av fyr-
ingenjörskontorets A T Gellerstedt.
Tornen byggdes lika och 100 fot höga
(c:a 30 m) i form av "öppet pelartorn
av järn", d.v.s. vad vi idag kallar
"Heidenstamare". Nidingen och
Gotska Sandön är två andra svenska
fyrplatser uppförda med dubbeltorn. 

Den fyr man ser idag, det s.k.
södra tornet, ligger c:a 200 m från
stranden. Fyrplatsen ligger ytterligare
ungefär 200 m inåt land. Det norra
tornet anlades nära fyrplatsen.
Avståndet mellan tornen var 225 m.
Idag finns bara det södra tornet kvar. 

Markförankringen i den fina,
besvärliga sanden gjordes med s.k.
skruvpålsgrund. Vardera tornet, som
stod på 12 ben, förankrades i lika
många järnpålar nedskruvade i san-
den. Dessa var en sektion höga och i
nedre änden försedda med en gjut-
järnsskiva med ett gängvarv. Skivans
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diameter var c:a 1 m. De båda tornen
hade tillverkats på Hällefors bruk och
fraktats till fyrplatsen i form av bygg-
sats. 

Linserna i de båda tornen var
ursprungligen stillastående trumlinser
av 2:a ordningen (1400 mm Ø) med 5
fack á 60°. Det 6:e facket á 60° var en
sfärisk spegel. Alla fack med trumlins
var försedda med krona (12 ringar)
och krans (5 ringar). Fyrkaraktären
var sålunda två fasta sken. Lysvidden
var 16 distansminuter. Ljuskälla i var-
dera fyren var rovoljelampor med
veke, vilka 1887 byttes ut mot foto-
genlampor med veke. 1890 uppfördes

en fotogenbod på fyrplatsen. 1921
fick fyrplatsen en cistern för fotogen-
bränslet. 

Det visade sig att tornen svajade då
det blåste hårt. 1869 förstyvades där-
för tornen med fler tvärstag. 1891 fick
det södra tornet en ny linsapparat och
lins, som gav fyrkaraktären blixtljus.
Dessa var tillverkade 1890 av Henry
Lepaute, Ingenieurs Constructeurs,
Paris och används än idag. Det norra
tornet släcktes samtidigt. Linsen av
2:a ordningen (1400 mm Ø) var en
planlins med 16 fack á 22,5°, med
krona (12 ringar) och krans (4 ringar),
omgående, lagrad på koniska stålrul-
lar, driven av urverk och lod, lodvikt
140 kg, fotogenlampa med veke.
Tornet kompletterades med en utan-
för trapphuset monterad trumma för
lodet. 

1894 uppfördes ett nytt bostadshus
åt fyrmästaren dit han och hans familj
flyttade. Det låg ett stenkast från det
som uppfördes 1862-1863. Fyrvaktare
och biträden som bodde kvar fick nu
större boyta. 1898 installerades den
nya uppfinningen telefon. En c:a 10
km lång telefonledning hade dragits
mellan samhället Borrby och fyrplat-
sen. 

1902 byttes fyrens fotogenlampa
med veke mot det första Lux-ljuset i
Sverige. Detta utgjordes av en tryck-
satt, fotogeneldad apparat med
samma princip att förvärma och för-
ånga bränslet som ett gammaldags
primuskök. Lågan värmde upp en
grupp av tre tätt monterade
glödstrumpor som omvandlade vär-
men till ett vitt intensivt ljus. Lux-lju-
set ersattes 1942 av en 1000 W elek-
trisk glödlampa med lampväxlare. 

1904 monterades det norra tornet
ner. Det kompletterades med två

Sandhammarens södra fyrtorn
Foto: Leif Elsby
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höjdsektioner och fraktades till Pite-
Rönnskär där det återuppfördes 1905.
Trumlinsen från 1863 återanvändes
också genom att den delades upp.
1904 sattes 1 fack á 60° upp i Stora
Fjäderägg som bifyr. 1908 sattes 4
fack á 60° upp i Lägerholmens fyr.
(Vad hände med den sfäriska spegel-
linsen 1 fack á 60°?) 

1944-1945 försågs bostadshuset för
fyrvaktare och biträden med
"bekvämligheter" som värmeledning,
vatten och avlopp. 

1948 utbyttes de koniska stålrul-
larna för lagringen av fyrlinsen mot
kullager i tornet på Sandhammaren.
1952 installerades elektrisk drivning
av linstrumman, 10 år efter det att
fyren fått elektriskt ljus. 1968 var
enligt detta års fyrlista den optiska
karaktären Bx W 5 s 16 M. Lyshöjd 31
m. Ljusstyrka: 250 000 cd. 

1988 automatiserades fyren och
fyrplatsen avbemannades. Den hade
då varit bemannad med 1 fyrmästare
och 3 fyrvaktare / fyrbiträden. 1998
blästrades och målades fyrtornet till
en kostnad av 2 MSEK. "Målningen
skall hålla i 30 år".

Ludvig Olsson visste att berätta att
tallskogen som nu täckte området
ända ner till den breda stranden hade
planterats av traktens skolbarn. Detta
hade gjorts 1932-1934 för att binda
den finkorniga sanden. Fortfarande
var markens tunna humuslager myck-
et skört och man fick gå försiktigt för
att inte trampa igenom och förstöra
det. I en beskrivning från 1872 kunde
man läsa att "fyrtornens läge på den
kala udden göra dem till lätt urskilj-
bara dagmärken". Nu var det bara den
övre delen av tornet som stack upp
över träden.

Linsen sedd underifrån.
Foto: Leif Elsby
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Ludvig låste upp dörren till fyren.
Vi stegade uppför den vindlande men
ganska stabila trappan av gjutjärn och
räknade 96 steg till vaktrummet och
sedan 11 steg till linspelaren. Man
kunde i vaktrummet fortfarande spåra
lukten av utspilld fotogen. Vid vårt
besök räknade vi till 624 "glasbitar" i
linsen. Den optiska karaktären var nu
Fl W 5 s, d.v.s. en vit blixt var 5:e
sekund. Lysvidden var 22 NM. 

Kraftförsörjning
1942 elektrifierades fyr och mistsigna-
lering. Fyrplatsen hade då anslutits till
det allmänna elnätet. Till dess hade
fotogen varit energikällan för ljus och
mistsignal och utgjort lyse för dem
som bodde på fyrplatsen. 1950 instal-
lerades reservkraft för fyrljus och
radiofyr. På fyrplatsen hade 1949
installerats en cirkulär radiofyr som
behövde tillförsäkras avbrottsfri el.
1971 delautomatiserades fyren. 1988
byttes reservkraftverken till 2 stycken
fyrcylindriga dieselmotorer från Volvo
Penta, vardera direktkopplad till en
generator om 40 kVA 400/231 V, 1500
U/min. 

Mistsignalering
1893-1894 försågs fyrplatsen med
mistsignal. En mistsiren installerades.
Tryckluften kom från en kompressor
som drevs av en fotogenmotor.
Maskineriet placerades i ett nybyggt
maskinhus nära den södra fyren. 1895
fick fyrplatsen en trepundig signal-
kanon med lavett. Kanonen var till-
verkad 1812 och kallades "Per
Dunder". Den står än idag placerad
vid foten av det kvarvarande södra
tornet. Mistsirenen ersattes med en
tyfon driven av tryckluft. 1942 var
tyfonen placerad uppe på det södra

tornet. Den akustiska karaktären var
1968: 2 ljud var 60 s. (6 + 4 + 6 + 44).
Då fyrplatsen delautomatiserades
1971 ersattes tyfonen av en elektriskt
driven Nautofon. Den placerades på
en ställning vid stranden c:a 200 m
syd om fyren. En kabel kopplade den
till maskinhuset där den elektriska
drivutrustningen installerades. 1997
stängdes mistsignaleringen på Sand-
hammaren, liksom i resten av Skåne.
Vintern 2000-2001 monterades ställ-
ningen med Nautofonen ned. 

Radiofyr och Decca
På Sandhammaren har funnits sän-
dare och antenner för både cirkulär
radiofyr och för Decca. 

1949 installerades en cirkulär
radiofyr på fyrplatsen. Det befintliga
maskinhuset byggdes till för att här-
bärgera sändarutrustningen. Detta år
omfattade det svenska nätet 25 såda-
na radiofyrar. En cirkulär radiofyr
kunde pejlas in med en enkel radio-
mottagare, som försetts med en rikt-
ningskänslig antenn. Navigatören
fann riktningen till fyren genom att
vrida antennen till minimum i ljud-
styrkan. Minimum är för örat mycket
lättare att uppfatta än maximum. 

1968 hade den cirkulära radiofyren
på Sandhammaren beteckningen RC
272. Räckvidd: 40 NM. ID-signal: SM.
Frekvens: 298,8 kHz. Den sände i
samverkan med vissa andra radiofyrar
och ingick i kedjan Utklippan, Ölands
Norra Udde, Hammerodde (dansk
radiofyr på Bornholm), Hoburg,
Sandhammaren och Ölands Södra
Grund. Navigatören ställde in fre-
kvensen för kedjan och kunde sedan
pejla in den ena efter den andra
fyren, som sände efter en turordning. 

Den 14 augusti 1970 öppnades den
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så kallade Södra Östersjökedjan, den
sist utbyggda av de svenska Decca-
kedjorna. Decca-systemet baserades
på utnyttjandet av simultant utsända
radiovågors utbredning. Genom en
speciell mottagaranordning och spe-
ciella sjökort med inlagda hyperbel-
nät kunde navigatören finna sin posi-
tion. Deccan kom att täcka Europas
kuster och andra delar av världen.
Som namnet anger täckte denna
kedja den södra delen av Östersjön
och utgjorde den felande länken
mellan den danska (klar 1947) och
den Norra Östersjökedjan (klar 1957).
Mastersändaren var placerad i
Holmsjö i Blekinge, röd slavsändare i
Burgsvik på södra Gotland samt grön
slav på Sandhammarens fyrplats, som
hade frekvensen 126,150 kHz. 

1992 stängdes den cirkulära radio-
fyren på Sandhammaren. Detta gjor-
des samtidigt som Sjöfartsverket
stängde 25 av sina då 38 cirkulära
radiofyrar. För de kvarvarande lades
sändningssättet om och varje radiofyr
fick sin egen frekvens. Detta krävde
att navigatören skaffade sig en ny
mottagarutrustning bestående av
smalbandig mottagare med en intern
tonoscillator. 

2000 stängdes alla svenska Decca-
kedjor, så även den Södra Östersjö-
kedjan. Vintern 2000-2001 monte-
rades alla Sandhammarens radio-
master ner. 

Sandhammaren och sjöräddning
Sjöräddning är ett relativt "nytt"
påfund. Fram till 1831 hade olika s.k.
dykerikompanier lukrativa monopol.
Man var då bara intresserade av att
bärga last och vrakgods från de för-
lista fartygen. Ett svenskt livrädd-
ningsväsende dröjde. Vid 1800-talets

mitt fick premiärlöjtnant Carl Kleman
i uppdrag att organisera ett sådant.
Han hämtade sina förebilder från
Danmark och England. 

En halvmil norr om Sand-
hammaren, i fiskeläget Mälarhusen,
anlades en livräddningsstation. Detta
var den första stationen i Sverige med
både raketapparat och båt. Med den
flyttbara raketapparaten sköt man från
stranden ut en lina till haveristen.
Man kunde sedan hala iland de nöd-
ställda i en speciell bärgningsstol.
Båten levererades 1855 och var till-
verkad av skeppsbyggmästare
Ertmann Peter Bonnesen i Köpen-
hamn. Den hade gjorts osänkbar med
hjälp av ett antal luftfyllda tankar av
kopparplåt. Båten krävde 10 mans
besättning, varav 8 roddare och 2
"styrmän". Med Mårten Österlund som
befälhavare räddades 257 sjömän i
nöd. 

1891 flyttades livräddningsstatio-
nen till Sandhammaren. Fyrmästaren
tog nu över ledningen. På en vagn
förspänd av 10 hästar drogs båten
den tunga vägen genom den finkor-
niga sanden de cirka 400 m till och
från stranden. 1945 skaffade
"Sjöräddningssällskapet" (SSRS) en
motordriven räddningsbåt med place-
ring i Kåseberga hamn. Raket-
apparaten överfördes dit medan båt
och livräddningsstation i Sand-
hammaren blev museum. Med denna
båt har 590 (!) människor undsatts.
Livräddningsstationen, båten från
1855, vagnen, raketapparaten och
räddningsstolen kan nu beskådas ett
par stenkast från fyren. 

Märkliga händelser
Ludvig berättade att i en storm 1897
strandade på natten ett fartyg med 8
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mans besättning. De knackade på hos
fyrfolket och fick hjälp och tak över
huvudet. Samma natt strandade ett
annat fartyg alldeles bredvid det för-
sta. Man kunde inte upptäcka några
livstecken. Tre döda män flöt iland
och begrovs på Valleberga kyrkogård.
En stum "neger" överlevde förlisning-
en men han ville inte ha någon hjälp.
Han försvann kort därefter spårlöst.
Detta var förmodligen första gången
man i trakten hade sett en färgad per-
son. En gissning är att någon blev
rädd för det okända och undanröjde
honom. 

1946 då andra världskriget nyss
hade tagit slut skulle flyget i Kallinge

ha en övning. Ett uttjänt kanonvärn
vid kusten skulle vara bombmål. Det
målades rött. Flygplanen tog fel på
det röda värnet och den röda fyren.
Bomberna slog ner alldeles intill fyren
och "det blev en väldig uppstån-
delse". 

Efterlysning
Om Du som läser de här raderna kan
lämna upplysning om någon av de
som arbetat på fyrplatsen, vänligen
hör av Dig till Leif Elsby, Uppe-
gårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund.

Efterlysningar

Fyrbok
En vision är att i Fyrsällskapets regi kunna ge ut en bok, eller förhopp-
ningsvis under åren flera, med bilder och berättelser från våra fyrplatser.
Vi behöver därför de där unika bilderna och berättelserna som du eller
någon släkting har. Det spelar ingen roll om du bara har en bild eller en
historia någon annan kan kanske komplettera med material från samma
plats.
Är du intresserad så kontakta Joakim Söderberg tel. 060-560664 (kvällstid).

Joakim Söderberg

Köpa/byta fyrvykort
Jag vill köpa eller byta fyrvykort. e-mail: klaus.huelse@web.de
http://home.arcor.de/klaushuelse/START.HTM.

Klaus Huelse
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Sommaren 1997 är sommaren jag
aldrig glömmer. Det var den soligaste
och varmaste sommar jag kan min-
nas. Det var första sommaren på 26 år
som jag inte sjösatte och seglade med
vår egen båt. Det var vår första
sommar på Lungö Fyr. En av dagarna
minns jag särskilt väl. En solig lördag
i juli under min semester hände det.

Vi hade avslutat lunchen och Per-
Anders, min ”fyrkompanjon”, och jag
satt kvar med kaffekopparna ute på
gårdsplanen. Plötsligt ser vi en äldre
man en bit ner efter vägen i skogs-
brynet. Han stannar upp och tvekar
när han ser oss båda, men vi ropar
och vinkar att han skall komma upp
på gården. Mannen presenterar sig
som Gustav Nyberg. Vi ordnar fram
en kopp kaffe till Gustav och våra
fruar ansluter sig till oss när de hör att
Gustav är uppväxt på Lungö Fyr. Han
bodde här under c:a 7 år med sin far
och fem bröder. Hans mamma bodde
på Hospitalet i Härnösand på grund
av sjukdom och hans tre halvsystrar
och tre systrar hade tagit jobb på fast-
landet. Han berättade om ett arbet-
samt liv för pojkarna och fadern på
fyrplatsen. Man skulle hjälpas åt att
passa fyren, hugga ved, fiska, tvätta,
baka och laga mat, men flera av poj-
karna var inte äldre än att de dess-
utom gick i skolan dit de fick gå till
fots. Det var en promenad genom
skogen över ön på 4,5 km. Ibland fick
Gustav följa pappan in på expeditio-
nen för att hjälpa till med stavningen
när någon särskild rapport eller brev
skulle skrivas. Expeditionen hade

separat ingång från fyrmästarbosta-
dens hall och var nästan ett lika stort
rum som fyrmästarens stora rum eller
rummet som det kallades. Till expedi-
tionen fick normalt bara fyrmästaren
och besökare som lotsdirektörer och
liknande gå in. Skrivbordet stod
innanför gavelfönstret så att fyrmästa-
ren hade översikt över vilka som
passerade på vägen ut till fyren.
Härifrån hade pappan också uppsikt
över förrådsbodsdörrarna så att inte
grabbarna skulle ”nalla” i
sockertoppslådan. När vi passerade
på utsidan gavelfönstret berättade
Gustav att han nästan kunde se pap-
pans övervakande blick från insidan.
Expeditionen innehöll även en bädd-
bar soffa för eventuella övernattande
besökare.

I rummet sov grabbarna under de
kalla årstiderna. Under somrarna sov
man oftast på vinden. I kammar´n,
innanför rummet och med dörr även
mot köket, sov pappan. Köket är inte
speciellt stort, så med 7 personers
hushåll fick man ibland äta i omgång-
ar. Eftersom vi just börjat planera för
renovering av köket frågade vi Gustav
hur det såg ut när han bodde på
Lungön. Skåpluckor och dörrar var
”ekmålade” sade Gustav. Hammare
och stämjärn kom fram i en hast och
snart var en skåplucka ”befriad” från
blåmålad masonit. Bakom denna fann
vi en ådringsmålad pärlspontlucka i
”ekton”. Vilket minne!

Gustav berättade också att under
några av åren var ett rum i södra hal-
van av huset skolsal och på sommar-

Minnen från fyrsommaren 1997
Lennart von Post
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lovet fick grabbarna använda det som
sovrum.

Jag har många gånger önskat att
man haft lika bra minne som Gustav,
eller en bandspelare, ty jag har insett
att jag redan glömt mycket av det han
berättade den där dagen. Skötseln av
fyren fick grabbarna också hjälpa till
med. Gardinerna skulle dras undan
och för, morgon och kväll. Vid en
explosion skadades rotationsmekanis-
men så man blev tvingade att sitta
uppe i fyren hela nätterna i flera
veckor och hjälpa till när den skadade
delen i kuggarna skulle passera.
Pappan och de äldsta sönerna delade
på vaktschemat.

Vintern 1937 dog Gustavs far på
Lungön. Gustav, som var äldste
sonen, var då 17 år gammal. Han fick
ta sig de 5 kilometrarna genom djup-
snön till Lungö kapell och där hugga
ved och elda kaminen till begrav-
ningsgudstjänsten. Fadern fördes
sedan till hälsingekusten där han
begravdes invid sin första hustru.

Bohaget och sönerna auktione-
rades ut!

Gustav blev så småningom rörmo-
kare och bosatte sig i Stockholm, där
han fortfarande bor som pensionär på
Söder. Han skaffade sig senare en
liten seglare i ek. Med denna har han

genom åren besökt sina gamla hem
på Grans och Lungö fyrplatser vid
flera tillfällen. Men nu på äldre dagar
tar han bussen eller tåget och blir
hämtad av ungdomsvänner, som har
kvar sina gamla hem på Lungön och
använder dem som sommarställen.

Som vanligt rusar timmarna iväg
när man sitter och lyssnar till en så
duktig och trevlig berättare. Gustav
får låna en telefon men konstaterar att
han troligen missat middagen hos
sina goda vänner då ingen svarar. De
har nog redan gått till dansbanan
säger han. Han avböjer vänligt en bit
mat med oss istället, men jag får bjuda
på skjuts med motorbåten till Källan
istället. Så heter viken på andra sidan
ön.

Jag berättade om Gustavs besök
för en av våra närmaste grannar i vår
sjöbodsvik, Uddhamn, någon vecka
senare. Han heter Lennart Pettersson
och har rötter från Lungöbor. Detta
resulterar i att jag ytterligare några
veckor senare får några fotostatkopior
av gamla tidningsklipp. Ett av dem är
från numera nedlagda Väster-
norrlands Allehanda, lördagen 21
november 1936. Rubriken är: 
HOS VÄKTAREN PÅ LUNGÖ FYR.

I ett senare nummer av Blänket
kommer ni att få läsa artikeln om
Gustav Nybergs far. 

Fyrhemsida
Här kommer en adress på en fyrhemsida som omnämndes i ”PC för alla”
som en bra och intressant sida. http://hem.spray.se/ibiz/

Christian Lagerwall

Notiser
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Efter fyrbevarandekonferensen som
hölls i Göteborg i september började
jag fundera på om inte Gotland vore
lämpligt som försöksområde när det
gäller bildandet av en stiftelse som
intresserar sig för bevarandet, under-
hållet och driften av fyrarna och
andra nautiska kulturarv i framtiden.
Det behövs också göras en mycket
grundlig inventering och en lokal
bevarandeplan för Gotlands fyrar och
fyrplatser. Som väl de flesta vet så har
Gotland ett för Sverige unikt bestånd
av fyrar. Den äldsta bevarade stenfy-
ren uppfördes 1817-18 på Östergarns-
holme och där finns troligen även
Sveriges enda kvarvarande ”Pol-
heimer fyr”, en öppen stenkolsfyr. Vi
har också några vippfyrar kvar i fiske-
lägena runt om på ön och nästan
varje fiskeläge har sin egen modell av
inseglingsfyr. Eftersom Gotland har
en naturlig geografisk avgränsning så
borde ön lämpa sig mycket väl som
försöksområde för ett sådant projekt.

Jag började med att förankra idéen
hos tf. länsantikvarie Christian
Runeby strax efter konferensen för att
väcka hans intresse för fyrarna.
Christian visade sig vara mycket
intresserad och vi fick en tid för att
informera mer djupgående i slutet av
oktober. Vi, det var Magnus Rietz och
jag. Magnus hade med sig en massa
vackra diabilder från öns fyrar och
fyrplatser, och jag hade gjort en fakta-
fylld ”Power Point”-presentation med
bilder och text. De som Christian
hade inbjudit var byggnadsantikva-
rier, länsmuseets byggnadsvårdare,

och några personer från Gotlands
kommun, totalt 12-15 personer. Vi
inledde med att berätta om
Fyrsällskapet och vad sällskapet står
för, sedan kom turen till fyrarna och
båkarna. Efter det att vi presenterat
vårt material föreslog vi en diskus-
sionsstund. Magnus och jag fick till-
fälle att svara på en hel del frågor och
även tillfälle att berätta lite mer ingå-
ende om det marina kulturarvet. Alla
de inbjudna tackade och tyckte att det
varit intressant. De såg fram mot ett
samarbete i någon form. Christian
ville dock ha en formell förfrågan från
Fyrsällskapets styrelse innan de som
myndighet kunde börja ta sin del i ett
samarbetsprojekt.

Nu gällde det bara att framföra
förslaget till Fyrsällskapets styrelse
och det gjorde Magnus och jag på ett
sammanträde i Norrköping i början av
januari 2002. Vi fick ett bra gensvar.
Esbjörn Hillberg och jag bollade skri-
velsen till länsstyrelsen mellan oss
några gånger innan vi ansåg den fär-
dig för underskrift. 

Så fort skrivelsen blivit diarieförd
och innan Christian Runeby hunnit
läsa igenom den, ringde Radio
Gotland mig och ville göra ett inslag.
Reportern skulle söka upp mig redan
dagen efter. Men internettidningen
”Gotländska Nyheterna” var som van-
ligt först att presentera nyheten.
Lokalradions intervju sändes i alla
nyhetssändningar under en förmid-
dag, dessutom sändes intervjun i sin
helhet i faktaprogrammet ”Luna”
måndagen efter. Redan 10 minuter

Gotland som pilotprojekt.
Ingvar ”Immen” Persson 



efter den första nyhetssändningen
började min telefon att ringa. Några
samtal var människor som ville gå
med i Fyrsällskapet, en av dem, en
äldre dam som var född på en got-
ländsk fyrplats (1914 har jag för mig)
och andra ville bara säga att de tyck-
te att idén var bra och framförde sitt
stöd. Några hörde av sig med mail.
Det kändes väldigt bra med all denna
respons. Det jag vet i nuläget är att
ärendet har lämnats över på remiss till
länsmuseet, så det är lite på gång nu.

Ett utdrag ur skrivelsen till
Länsstyrelsen:
Vi hoppas att Länsstyrelsen på
Gotland tar initiativet och blir
Sverigepionjärer inom fyrbevarande-
området och genomför ett projekt
enligt ovan samt att ni utser och
anställer en person (helst bosatt på
Gotland) att leda projektet.
Projektledarens uppgifter bör vara att:

• Utföra en kulturhistorisk invente-
ring av gotländska: 

Fyrplatser (Gotska Sandön,

Fårö, Östergarn, När, Fal-
udden, Hoburg, Stora Karlsö
och Stenkyrkehuk)
Fiskefyrar och fyrar i 
industrihamnar 
Sjömärken/båkar (Majgu, 
Bungeör, Kuppen, Rute Miss-
louper, Lörjebacke)
Lotsplatser

• Föreslå ett lokalt bevarandepro-
gram för dessa gamla och unika kul-
turmiljöer.
• Undersöka möjligheten att bygg-
nadsminnesförklara de fyrplatser med
ursprunglig byggnadsmiljö som är av
stort kulturhistoriskt intresse.
• Kontakta företag, hembygdsföre-
ningar, organisationer, kommuner
och övriga organisationer som kan
tänkas ingå i en eventuell framtida
Gotländsk Fyrstiftelse.
• Initiera bildandet av en eller flera
lokala stiftelser som svarar för drift,
underhåll och framtida skötsel av de
olika fyrplatserna samt sjömärken. 
• Undersöka möjligheten till att
bilda ett kulturreservat på Östergarns-
holmen där vi redan vet att fyrbe-
byggelsen är synnerligen unik.
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GARPENS FYRPLATS i Kalmarsund.
Är du intresserad av att driva en fyrplats i södra Kalmarsund?
30 bäddar i hög vandrarhemsklass. Både privata och företagskunder.
Helst hela turistsäsongen, men även delar av den kan diskuteras.
Hör i så fall av dig snarast, helst med ett brev, till:
Garpens vänner, c/o Christer Jelvenius, Storgatan 1, 385 41 Bergkvara
tel. 0486-20002. Besök gärna vår hemsida: www.garpen.nu

Christer Jelvenius

Notiser
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Kulturhistoriskt skyddade fyrar och fyrplatser
Christian Lagerwall

Riksantikvarieämbetet och Sjöfarts-
verket (SjöV) med att ta fram en beva-
randeplan för nationellt bevarande-
värda f.d. bemannade fyrar och fyr-
platser. Detta arbete beräknas vara
klart sommaren 2002. En ”bruttolista”
med förslag på 18 st nya byggnads-
minnesförklarade fyrar samt 20 fyrar
som föreslås bli nationellt arv är fram-
tagen. Listan är en bruttolista så vissa
neddragningar kommer att ske.

Andra sjösäkerhetsanordningar
som framöver kommer att behöva
behandlas är båkar, kummel samt
våra övriga c:a 1000 farledsfyrar.

Det finns totalt c:a 2200 fyrar i
Sverige varav SjöV ansvarar för c:a
1100, resten ägs av hamnar, kommu-
ner, fiskeföreningar, privatpersoner,
etc.

De f.d. bemannade fyrarna är c:a
100 st. Varav SjöV äger 85 st medan
15 st har annan ägare såsom Statens
Fastighetsverk, kommuner och privat-
personer. En del av dessa fyrar är i
dag släckta. Av SjöV:s fyrar är 13 st en
hel fyrplats med bostadshus, bodar,
etc. medan resterande 72 st enbart
består av torn. Totalt har 36 st fyrar
byggnadsminnesskydd varav 28 st ägs
av SjöV.

Behovet av fyrar minskar och den
operativa funktionen kan idag produ-
ceras på alternativt sätt med modern
teknik. Denna teknik har ett mycket
lågt krav på underhåll. Även om det
vore önskvärt att alla fyrplatser får det
underhåll som krävs för att kunna
bevaras, så är det tyvärr omöjligt för

SjöV att under nuvarande ekonomiska
förutsättningar ta ansvar för alla f.d.
bemannade fyrar.

SjöV:s uppgift är att i första hand
tillgodose sjöfartens behov av att
säkert färdas i våra farleder till efter-
frågad kvalitet och rimlig kostnad.
Dock bör SjöV inte vara främmande
för att stödja det kulturella intresset av
att någon håller även andra fyrar
tända, förutsatt att ingen förväxlings-
risk, som äventyrar navigationssäker-
heten, föreligger.

Den totala kostnaden för drift och
underhåll av SjöV:s f.d. bemannade
fyrar och fyrplatser är omkring 9 Mkr
per år.

Med användning av ny teknik,
master med fristående lyktor, kan
man i vissa fall åstadkomma samma
service för sjöfarten som med de äldre
fyrarna men till en lägre kostnad.
Byggnader kan då avyttras alternativt
hyras ut och tillsynen därigenom
effektiviseras. 

Den extra kostnaden för att driva
alla fyrarna i de ursprungliga byggna-
derna är 5 Mkr/år. En årlig besparing
på c:a 2 Mkr bör kunna göras på de
f.d. bemannade fyrarna.

Vilka fyrar kommer sjöfarten att
behöva i framtiden?
De enda fyrar som behövs är de som
har en sjösäkerhetsmässig funktion
beroende på klassificeringen av farle-
den. Ledfyrarna är idag de mest nytt-
jade fyrarna. Småbåtstrafiken, som
inte har eller kan förutsättas ha till-
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Utklippan
Johnny Apell

gång till samma sofistikerade naviga-
tionsutrustningar som yrkessjöfarten,
har mest behov av de större angö-
ringsfyrarna. Framöver kommer
yrkessjöfartens totala behov av fyrar
att minska allt eftersom nya naviga-
tionssystem utvecklas. 

Alternativa ägare
Alternativa ägare är idag andra myn-
digheter, kommuner, ideella förening-
ar samt i sista hand företag och pri-
vatpersoner. Ett annat mycket intress-
sant alternativ är att inrätta en natio-
nell stiftelse.

Nationell stiftelse
En Nationell stiftelse kan fungera
enligt följande: Alla för sjöfarten ej
behövliga fyrar även de byggnads-
minnesförklarade fyrarna överförs till
stiftelsen som får äga och förvalta
fastigheterna på bästa sätt. 

Stiftelsen kan tänkas vara en para-
plyorganisation bemannad av duktiga
fastighetsförvaltare vars uppgift är att

skaffa pengar via sponsring, reklam
på olika sätt, bidrag, visningar, uthyr-
ning, etc. Den nationella stiftelsen hyr
eller leasar ut fyrarna, alternativt
engagerar lokala krafter och stiftelser
att sköta och vårda dem. Den natio-
nella stiftelsen utövar tillsynen så  att
fastigheterna sköts på föreskrivet sätt.
Sålunda skulle den nationella stif-
telsen helt ägna sig åt att göra det
som SjöV inte har resurser till.

Staten borde rimligtvis gå in och ta
sitt ansvar och skapa förutsättning för
en stabil ekonomisk grund. Med detta
angreppssätt blir verksamheten
renodlad och därmed effektivare.
Många av de för sjöfarten ej behövli-
ga fyrarna har då en möjlighet att
överleva. Många av fyrarna som då
skulle lämnas över till stiftelsen skulle
kunna hållas tända. Det råder normalt
inte några hinder att hålla fyrar tända
endast av allmänna skäl även om de
inte behövs för sjöfarten.

Utklippan ligger c:a 15 NM från
Karlskrona. Marinmuseum har planer
på att ordna guidade turer till fyren
under sommaren. Museet förfogar
över en del fartyg som är anpassade
för transporter över öppet vatten. Det
kan bli besvärligt ibland eftersom
vädret inte är lämpligt alla dagar för
förtöjning vid pirarna. Sjön slår över
pirarna och hävningarna är besvä-
rande. Ett problem med Utklippan

eller Utklipporna som det egentligen
heter, är att det är flera klippor. Den
skyddade hamnbassängen ligger på
Norraskär, medan all bebyggelse lig-
ger på Södraskär. Har man ingen
egen följebåt så blir man strandsatt.
Sommartid tillhandahåller Kryssar-
klubben en liten jolle för hamn-
gästerna. Svenska Kryssarklubben
sköter sedan 2001 hamntillsynen.

Vinterstormen i december 1999
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gick hårt fram på Utklippan, flera tak,
hängrännor och dörrar blev miss-
handlade. Även de båda västra
pirarna blev delvis raserade. Tidens
tand har också tärt på byggnaderna.
Nu håller Fastighetsverket på att reno-
vera bostäderna. Taken har delvis
bytts och ny papp på alla tak har
lagts. Alla fönster kommer att renove-
ras under våren.

Efter elrevisionen klipptes det
mesta av den befintliga elutrustning-
en. Den var undermålig efter 50 års
tjänst. En ny installation är projekte-
rad till i vår (2002). Installationen star-
tar i mars månad.

Svenska Kryssarklubben och orni-
tologerna har varit hyresgäster sedan
lång tid, men nu är ornitologerna
uppsagda för omförhandling. Hamn-
kaptenen disponerar fyrvaktarbosta-
den. Alla bostäderna skall renoveras
och köksutrustningen skall delvis
bytas. Tanken är att en del av bostä-
derna skall fungera som vandrarhem
framöver.

Det ligger trevare ute om att

Fastighetsverket skall ta över fyrbygg-
naden från Sjöfartsverket. Sjöfarts-
verket har aviserat att flera fyrar skall
avvecklas. Framtiden får visa vad som
kommer att ske.

Det finns många intressenter som
har sin verksamhet därute. Förutom
Sjöfartsverket så är det Fastighets-
verket, Marinen, Sjöbevakningen,
Karlskrona Radio (SAA), Hemvärnet,
SMHI, Svenska Kryssarklubben,
Ornitologerna och Sydkustens fiskare
har en övernattingsstuga på Norra-
skär. 

En av många episoder som inträf-
fat vid fyrplatsen var en lettisk kust-
bevakningsbåt som i ”fyllan och vil-
lan” hittade Utklippan. Lotsarna låg
lite längre bort och väntade på dem.
Vid lossdragningen så sjönk båten.
Besättningen smusslades undan för
tillnyktring och hemtransport!

Omkring 1000 fritidsbåtar söker
natthamn på Utklippan varje år, så det
är fler besökare än man kan tro på
dessa karga klippor.

Utklippans fyr med en av de gamla mistkanonerna. Bilden är tagen från väster
till öster. Foto: Johnny Apell
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Strömma Kanalbolaget anordnar efter
högsäsong ofta turer i Stockholms
skärgård, som då utan turister ofta är
som bäst. I slutet av september förra
året hade bolaget en dagstur i södra
skärgården med temat ”Fåglar och
Fyrar”. För det förra svarade den
kände ornitologen och skärgårds-
kännaren Henrik Waldenström, för
det senare fotografen och fyrentu-
siasten Magnus Rietz och underteck-
nad.

Det här visade sig vara ett bra
tema och passagerarna ombord
visade stort intresse för informatio-
nen. På vägen ut från Stockholm till
Sandhamn kunde vi berätta om flera
udda fyrar som Libertus vid
Fjäderholmarna som är den enda
fyren med bibehållen gasdrift,
Klövholmen med dess välhållna
ursprungliga träkur och Tegelhällan
utanför Stafsnäs, där en gång landets
enda atomdrivna fyraggregat pro-
vades.

I Sandhamn kom vår medlem Erik
Sundström ombord. Erik är tillsyns-
man vid Grönskär m.fl. fyrar. På
Grönskär var det verkligen roligt att få
berätta om denna gamla, vackra och
intressanta fyr. 

Ett besök på Svenska Högarna fick
tyvärr utgå, då sjöhävningen förhind-
rade tilläggning. Istället såg vi från far-
tyget på fiskefyren Horsten, som
genom Magnus insatser rustats upp
med fina färger och återtänts.

Ost om Nämndö fick fågelentu-
siasterna fin utdelning i form av en
lång flyguppvisning av en havsörn.
Återfärden ställdes via Baggenstäket
och Skurusundet. En mycket lyckad
dag med intresserad publik, mycket
fyrinformation, flera sålda fyrbesöks-
böcker och några nya medlemmar.

Strömma Kanalbolaget har redan
försäkrat sig om vår medverkan vid
en ny resa i höst måndagen den 23
september.

Fåglar och Fyrar i Stockholms skärgård
Harry Sellmann

Flygande fyrvandaler
Magnus Rietz

Att Sjöfartsverket nedrustar en del
kassun- och utsjöfyrar sedan några år
är säkert bekant för de flesta.
Fenomenet går under benämningen
”sänkning av ljusstyrkan” och innebär
oftast att de stora energislukande
ljuskällorna byts ut mot betydligt
mindre, ljussvagare och energisnålare
apparatur. Härvid förvandlas den

stora mäktiga kassunfyren till en nära
nog skugga av sitt forna jag. Ja, lite
ljus behålles förstås, men detta utgö-
res mestadels av ett så svagt ljus att
det hellre kan betraktas som ett mar-
keringsljus för den betongstolpe det
sitter på än som ett regelrätt fyrljus.
Tyvärr står de stora kassunfyrarna där
de står för överskådlig tid framåt. De
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är nedsänkta på botten en gång för
alla och går inte att flytta på. De väger
ibland mellan 5000 och 10000 ton och
var tänkta att hålla i kanske 200 år.
Den äldsta av dem har nästan 150 år
kvar och man får förmoda att det blir
tvunget att hålla ljus kvar i någon
form på dem under denna tid. Det
kommer nog att prövas flera tekniker
under denna svindlande livstid.

Nu sänks inte ljusstyrkan på alla
våra utsjöfyrar. En del anses fortfa-
rande så viktiga att de får behålla sin
fulla funktion och utrustning tills
vidare. Emellertid har en ny ras av fyr-
släckare börjat härja längs våra kuster.
Sedan mitten av 90-talet har nämligen
en veritabel explosion skett vad det
gäller beståndet av skarvfåglar i våra
skärgårdar. Varför detta skett har man
ingen riktigt bra förklaring till ännu.
Man ser bara att skarven förökar sig
bortom alla rimliga proportioner och
att den invaderar och koloniserar öar,
skär och kobbar i en ursinnig takt.

Skarven vill ha fri luft när den står
och torkar sina vingar. I denna sin
strävan har den upptäckt de mycket
luftiga och fria plattformar som våra

kassun- och utsjöfyrar utgör. Där ute
får de vara ifred och kan hålla till
ostörda året runt.

Tyvärr är skarven en producent av
spillning i stora mängder. Denna spill-
ning är dessutom väldigt starkt frä-
tande och tar död på allt levande den
faller på. En mellanstor skogklädd ö
kan dö på ett par år om en skarvko-
loni fattar tycke för den och bosätter
sig i dess träd.

Bombardemanget med spillning
får andra konsekvenser när skarven
flyttar in i en utsjöfyr. Då täcks grad-
vis tak, räcken, altaner och stegjärn av
en seg smet som är såphal att ta i och
att trampa på. Skiten stinker något all-
deles vedervärdigt och det är rejält
äckligt att beträda dessa slemmiga
guanomiljöer. Vad värre är, efter en
tid börjar smörjan naturligtvis rinna
nedför fyrtak, räcken och även heli-
kopterplattformarnas alla stag och
balkar. Smeten når förstås till slut fyr-
lanterninen där den torkar in och gör
dess glas ogenomskinliga. Fyrljuset
syns snart inte längre fast fyren per
definition är i drift. Eftersom det kan
dröja upp till ett halvår mellan ser-
vicebesöken är det lätt att räkna ut att
fyrljusens angivna lysvidder på dessa
utsjöfyrar får tas med en nypa salt i
fortsättningen om uttrycket tillåts.

Fyren på bilden intill är
Tylögrund. Dess föregångare, fyren
Tylön, som togs ur bruk 1968, är
märkligt nog även den utsatt för
liknande behandling. Tylöns fyr
används som avträde av öns fårbe-
stånd sedan ytterdörren vandaliserats
och ryckts bort. 

Foto: Magnus Rietz
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Byggdes Nidingens fyrar av en kyrkobyggmästare
I samband med en artikel om en kyrka i Göteborgs-Posten i höstas fick jag
kontakt med Bertil Johansson i Göteborg, som forskat kring en grupp kyr-
kobyggmästare från Boråstrakten. Han berättade att hans farfars farfar,
byggmästaren Pehr Nilsson (död 1850) från Erikstorp i Bollebygd, enligt
en släkttradition skulle ha byggt Nidingens fyrar 1832-33. Kan han ha varit
underentreprenör till kofferdistyrmannen Hans Lund från Onsala, som
stod för entreprenadkontraktet med kronan? Pehr Nilsson hade enligt
Bertil Johansson stor erfarenhet av kyrkobyggen och skall bl.a. ha varit
engagerad i bygget av Karl Johanskyrkan i Göteborg (även här finns dock
i litteraturen ett annat namn angivet som ansvarig byggmästare).

Det kunde vara intressant att veta om källorna rörande Nidingen har
något att säga i frågan. Har du upplysningar om detta så vänd dig till Björn
Linn, Ringblommegatan 42, 426 68 Västra Frölunda.

Björn Linn

Rapport från webmaster fyr.org
Glädjande nog så har tillströmningen av besökare till vår hemsida ökat och
var vid årsskiftet c:a 180 besökare per dygn enligt statistik från vår web-
värd. Att hemsidan är välbesökt beror till stor del på det fina material, som
har tillställts mig och jag kunnat publicera. Har vi inget nytt att visa så
kommer besökarna att tröttna och därför är det viktigt att alla som har
något material om fyrar skickar in det till Maria Elsby (Blänket) och mig så
vi får lägga in det på lämpligaste plats.

Har ni ej möjlighet att scanna in bilder själva så skicka dem till mig så
ordnar jag det. Texten bör helst vara som word-dokument. Jag har Word97
så jag klarar ej de allra senaste versionerna men det går ju att spara i äldre.
Ett annat önskemål som jag har är att få tillgång till ljudupptagningar från
mistsignaler och då i första hand tyfoner eftersom de helt saknas. Vi har
även öppnat en insändaravdelning där kortare notiser och bilder med all-
mänt intresse kan införas.

Välkomna med era bidrag till bertil.oestling@telia.com webmaster
fyr.org

Bertil Östling

Notiser
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I mitt arbete hos Riksantikvarie-
ämbetet med inventeringen av rikets
8000 kyrkklockor i våra 3800 kyrkor
och kapell har det konstaterats att i
inskriptionen på vissa klockor ingår
bl.a. texten ”KUNGL. LOTSVERKET”
eller ”FYRSKEPPET ….” etc. Det har
därför fascinerat mig att undersöka
dessa klockors historik och härkomst.

De flesta klockorna har jag ”hit-
tat”, men ett antal ”kattor bland her-
melinerna” kvarstår, vilka jag härmed
tar mig friheten och frågar läsekretsen
om hjälp med identifieringen ”var

dessa klockor finns idag” eller om sin
”ursprungliga placering”.

När materialet är komplett kom-
mer jag att sammanställa en liten
skrift, som beskriver dessa klockor,
som en gång varnat sjöfarande och
som nu fått annan tjänst att från torn
och klockstaplar kalla menigheten
samman.

Om du har information om klock-
orna vänligen kontakta Ingvar Rohr,
Tåbrovägen 18, 437 33 Lindome,
tel/fax 031-991997 eller e-mail:
iro@raa.se.

Fyrskepps- och mistsignalklockor som
saknas vid inventering
Ingvar Rohr

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:-).
Broderat tygmärke med fyrsällskapets logo, 40:- inkl. porto (30:- utan).
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Den intressanta fyrutställningen på
Göteborgs Sjöfartsmuseum i höstas
har lånats ut till Länsmuseet i Kalmar.
Vid kontakt med Kalmar kom man
överens om, att Fyrsällskapet skulle
vara representerat vid invigningen
den 22 februari. Genom denna över-
enskommelse kunde museet få sak-
kunnig medverkan av Fyrsällskapet
och vi å andra sidan få tillfälle att
träffa medlemmar i sydöstra Sverige
och orientera om vår verksamhet.

P.g.a. det extrema vädret denna
dag kom Sällskapet endast att repre-
senteras av undertecknad. Vid
ankomsten till Kalmar blåste det 29
m/s med stormbyar och snödrev och
man kan lugnt konstatera, att de c:a
60 närvarande som vågat sig dit var
de verkliga entusiasterna.

Utställningen invidges av 1:e anti-
kvarien Sten-Åke Silverin, som häl-
sade välkommen till den gamla sjö-
fartsstaden Kalmar. Chefen för
Sjöfartsmuseet talade allmänt om sjö-
fart och fyrar och kåserade över sjö-
manstermer, som infogats i det vanli-
ga språket. Jag avslutade med att
berätta om hur den ursprungliga
utställningen kommit till med stark

påverkan av Fyrsällskapet och med
bidrag i form av fina fyrbilder och
utarbetade tekniska och historiska
texter. Jag fick också tillfälle att redo-
göra för Fyrsällskapets syfte och verk-
samhet. I god tid före invigningen
hade ordföranden sänt ut ett selektivt
meddelande till våra medlemmar i
sydöstra Sverige.

Fyrutställningen var mycket vack-
ert arrangerad och berikad med vack-
ra modeller av fyrar och fyrskepp ur
regionala och lokala samlingar.

Utställningen, som görs i samarbe-
te med Sjöfartsmuseet i Göteborg,
Statens Sjöhistoriska museum samt
Föreningen Garpens Vänner, kommer
att visas på Kalmar läns museum
under perioden 22 februari - 19 maj
2002. 

För närmare information se
www.kalmarlansmuseum.se/utstall/
fyrar/fyrar.htm eller ring museet tel.
0480-451300, 451355.

Utställningen kommer sedan att
visas på Mossholmens Marina, Tjörn
under tiden 29 juni - 30 september.
Telefon till Mossholmens Marina
0304-675255.

Det var extra festligt när Svenska
Fyrsällskapet höll sitt 5:e årsmöte
ombord på Marieholm S/S restaurang
i Göteborg. Deltagarantalet var
rekordstort – hela 71 medlemmar
hade mött upp och programmet var
mer omfattande än någonsin tidigare. 

Mötet inleddes med att Johnny
Söderlund överlämnade en ordföran-
deklubba till Esbjörn Hillberg som
hittills saknat detta redskap för att
bekräfta våra beslut med. Naturligtvis
var det inte vilken klubba som helst,
utan tillverkad av kärnvirke från Valö

Fyrutställning i Kalmar
Harry Sellmann

Svensk Fyrsällskapets 5:e årsmöte
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fyr från 1885 och svarvad av träsvar-
vare Kurt-Erik Wessling i form av en
trumlins.

Därefter följde sedvanliga årsmö-
tesförhandlingar. Till ordförande val-
des Esbjörn Hillberg (omval på ett år)
och som övriga styrelseledamöter val-
des Johnny Söderlund (omval på två
år), Victoria Ask (nyval två år) och
Hans Rutberg (nyval två år). Joakim
Agby (ett år kvar på sin mandatpe-
riod). Som suppleanter på ett år val-
des Christian Lagerwall och Joakim
Söderberg.

När det var dags att dela ut årets
VIPP var spänningen naturligtvis stor.
I år gick priset till förre generaldirek-
tören vid Sjöfartsverket, Anders
Lindström, som på många sätt verkat
i enlighet med våra mål och som
också varit ett stöd för Svenska
Fyrsällskapet. Styrelsen motiverade
sitt beslut med bl.a. följande rader:

”Anders Lindström har både som pri-
vatperson och som generaldirektör för
Sjöfartsverket visat ett stort intresse
och engagemang för sjöfartskultur i
allmänhet och fyrar och fyrhistoria i
synnerhet. I uppgiften som ledare för
Sjöfartsverket, vars egentliga uppdrag
ligger utanför det kulturhistoriska
området, har han med fantasi och
beredvillighet försökt hitta lösningar
som inneburit ett stöd för bevarande
och dokumentation av fyrar och fyr-
platser så långt detta varit möjligt
inom ramen för Sjöfartsverkets verk-
samhet.”  

Därefter berättade Esbjörn om vad
som har hänt och vad som är på gång
inom Fyrsällskapet och de som lyss-
nade noga kunde sedan pricka in rätt
svar på en av de frågor som fanns
med i en frågetävling som presente-
rades av Harry Sellmann och Victoria
Ask. Däremellan fick deltagarna lyss-
na till ett ”fyrkåseri” av Gert
Malmberg och Ulf Svenningsson. Med
inlevelse och humor berättade de om
några av sina många fyrbesök och
alla turer kring månadens fyr i GP.

Mötet avslutades med en festlig
middag och lotteridragning med en
vinst i form av en fyrtavla skänkt av
en av Fyrsällskapets medlemmar,
Börje Moberg. Börje har ett förflutet i
skolans värld och började efter pen-
sioneringen ägna sig på heltid åt
konsten. Han använder sig av en unik
teknik som består i att han på en
träskiva skapar ett trappstegsplan där
han placerar ut små öar, klippor och
en liten fyr utskuren i trä. Härigenom
skapas en tredimensionell effekt. Vill
du veta mer så gå in på 
www.borjemo.nu 

35

Anders Lindström tar emot årets
VIPP av Esbjörn Hillberg

Foto: Victoria Ask
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Det skrivs en hel del i dagspressen f.n.
om att bevara våra gamla fyrar längs
kusten. På Västkusten är det aktuellt
med att komma igång med en renove-
ring av Pater Noster. I dagarna har
medel beviljats från staten till
Bohusläns Museum för denna renove-
ring. Detta kommer mycket lägligt. Alla
medel finns dock ännu inte på plats
och för många är det en stor angelä-
genhet. Inte minst för oss seglare längs
kusten är bevarandet av fyrarna en stor
hjärtefråga.

Stenungsunds Segelsällskap och
Tjörns Segelsällskap har sedan 11 år
tillbaka arrangerat segeltävlingen Pater
Noster Race. I år görs det en nysatsning
av detta arrangemang där även Pater
Noster lanseras i ett motto för tävlingen
”Rädda vårt rundningsmärke”. En del
av överskottet av tävlingen går nu till
bevarandet av fyren. Ekonomiskt
kanske en droppe i havet men desto
mer ett sätt att få fler att känna sig
delaktiga, vilket kan sprida ringar på
vattnet kring Pater Noster.

Tävlingen går av stapeln lördagen den 1 juni med start i Skärhamn och efter
rundning av öarna kring Pater Noster så fortsätter seglarna mot målet i
Stenungsund. Marknadsföringen av seglingen sker med bl.a. bilden av Pater
Noster.

Pater Noster får draghjälp med segeltävling
Lars Berglund (tävlingsledare)

Fyren Pater Noster
Foto: Sven Axelsson

Följande medlemsavgifter gäller för verksamhetsåret 2002:

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 220SEK, 30US$, 20£ el. EUR 30
Medlem bosatt utom Europa 250SEK, 35US$, 25£ el. EUR 35
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• 14 april kl 14.00 Malmö Museum (mitt emot gamla slottet), Från 
Alexandria till Falsterbo samt våra nutida svenska fyrar (Esbjörn Hillberg 
och Harry Sellmann). Ingen anmälan

• 17 april Stockholm, Epoken kasunfyrar (Bengt Holm och Björn Tänn-
ström)
Anmälan senast 10 april till Bengt eller Rickad

• 17 april Norrköping, Nya navigationshjälpmedel (Benny Pettersson)
Anmälan senast 15 april till Christian

• 11 maj Göteborg, Utflykt till Nidingens fyrplats. Båt från Skalla hamn i 
Onsala kl 09.00 alt. 10.00. Vid otjänligt väder kommer alternativt program 
med besök på sjömuseet och kyrkan i Onsala att anordnas. Medtag mat-
säck. 
Anmälan till Harry eller Esbjörn snarast då deltagarantalet är begränsat 
till max 2 grupper om 20 personer. Pris för båtfärd 175:-/person.

• 26 maj Norrköping, Arkö kursgård förr och nu. Rundvandring och visning
av anläggningen, fyren Kuggviksskärs historia samt möjlighet att ”köra” båt
på land i den nyinstallerade simulatorn. Avresa från kajen i Arkösund 10.30.
Anmälan senast 23 maj till Roger 

• 8 juni Stockholm, Fyrutflykt till Korsö och Grönskär. Taxibåt kl 10.00 från 
Sandhamn. Pris för taxibåt c:a 200:-/person. 
Anmälan senast 27 maj till Bengt eller Rickard

• 8 juni Alingsås, Fyrutflykt med ångbåt på sjön Mjörn. Ångbåtsvarvet (efter 
lasarettet) i Säveåns mynnings södra sida, Alingsås kl 12.00. Ångbåtstur (3-
4 tim) på sjön Mjörn med S/S Herbert där vi får se sjöns gasfyrar och ut-
prickning. Då ångbåten kan ta högst 25 passagerare är anmälan bindande 
(vi måste vara minst 15 st för att turen skall genomföras). Kostnad c:a 160:-
per person inklusive kol till ångmaskinen. Tag med egen matsäck att 
inmundiga under turen. Mjörns Ångbåtsförening förbehåller sig rätten att 
inställa turen om vattenståndet är extremt lågt. 
Intresseanmälan före 10 maj till Harry eller Esbjörn

• 27 juni - 1 juli, Fyrutflykt till Finland. Vi besöker ett 10-tal fyrar.
Intresseanmälan senast 15 april (min 20 och max 25 deltagare) till Esbjörn

OBS  Ring i tid och anmäl dig tack! Göteborg: Harry 0302-14206 el.
Esbjörn 031-972148, Stockholm: Bengt 08-7530708 el. Rickard 08-997894
och Norrköping: Christian 011-191000, för Arkö Roger Larsson 0125-
20310.

Kommande föreningsmöten m.m.
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Ett stort tack för alla bidrag till Blän-
ket som ni skickat in. Det märks att
tidningen engagerar många och så
skall det ju vara. Det betyder att den
ger er som läsare något och mig som
redaktör uppmuntran. Fortsätt att
skicka in! Har du någon idé om vad
du skulle vilja läsa om men inte kan
eller vill skriva själv så hör av dig till
mig. Jag kanske kan finna någon
annan som är villig att ta sig an
ämnet. En sak är klar och det är att
detta inte är en tidning bara för ”de
stora grabbarna” alla är lika välkomna
att skriva. Det finns bara ett krav och
det är att bidraget måste ha direkt an-
knytning till fyrar eller lotsväsendet. 

Efter förra årets explosion av fyr-
bokspublikationer har det i år hittills
varit stiltje på den fronten. Det bety-
der däremot inte att inget skrivits. På
mitt skrivbord har jag fullt med
urklipp ur tidningar där på ett eller
annat sätt fyrarnas bevarande tas upp.
Ett axplock ur floran är Erik
Nordströms finstämda inlägg i GP
under titeln ”Bevara våra gamla fyrar”.
Flera har skrivit om hur Pater Noster
nu verkar kunna räddas. Där finns det
olika alternativ till hur man skall gå
till väga. Ett originellt förslag är att
helt sonika med kran lyfta av fyren för
att på pråmar frakta den in till fastlan-
det för renovering. Det finns också ett
löfte från Fastighetsverket att de efter
upprustningen tar hand om fyrens
underhåll. Flera fyrar föreslås bli
byggnadsminnen. Om det skriver
Christian Lagerwall i detta nummer av
Blänket. 

Något som uppmärksammats i tid-
ningarna är skarvarnas skadliga

påverkan på bl.a. fyrar. I ett tidnings-
inlägg kan man läsa att Åholmen,
Sandön och Fjuk i Vättern skall fredas
från häckande skarvar. Länsstyrelsen
har tagit beslut om att skjuta av skarv
eftersom ”deras frätande spillning
omöjliggör friluftslivet på öarna …”.
Detta är helt i linje med Magnus
Rietz’s Blänket-artikel. Av naturliga
skäl har de tidningsklipp om fyrar jag
kommer i kontakt med till största
delen anknytning till västkusten efter-
som jag bor där. Den 31 januari var vi
1414 medlemmar spridda över hela
landet. Detta måste innebära att
många fler läser lokala fyrinlägg.
Varför inte klippa ut och skicka till
mig så kan alla få reda på vad som är
i görningen vad fyrar beträffar längs
vår långa kust och vid våra större
sjöar. 

Notisskrivandet i Blänket har tagit
fart. Det skulle vara intressant att veta
om Fyrsällskapets medlemmar är på
alerten och svarar. Du som har svar
på frågor under Notiser eller Efterlyst
kan antingen vända dig till den som
efterlyser något eller till mig -
Blänkets redaktör (se omslagets insi-
da) som sedan vidarebefordrar sva-
ren. Något som också kan sägas vara
svar är korsordslösningarna som trillat
in i oanad mängd jämfört med tidi-
gare. Flera har tyvärr varit så ivriga att
de glömt bort att skriva sitt namn
innan de skickat in. 

Till sist ett varmt tack till alla er
som det har varit så roligt att ha kon-
takt med per brev, mail eller telefon.
Forsätt att höra av er

Maria Elsby

Redaktörens ruta



Svenska Fyrsällskapet
Postgirokonto nummer  1968420-8     Fax: 031-970623
Hemsida: www.fyr.org    E-mail:esbjorn@hillberg.com

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585 
Kassör Joakim Agby, Frigångsgatan 16, 413 01 Göteborg, tel 031-711 5935
Sekr. Johnny Söderlund, Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, tel 031-122052

Victoria Ask, von Gerdesgatan 5, 412 59 Göteborg, tel 031-196070 
Suppl. Christian Lagerwall, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-191000
Suppl. Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, 060-560664

Redaktionskommitté
Sammank. Maria Elsby, Uppegårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund, tel 0303-770301

Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel 0455-50021
Leif Elsby, Uppegårdsvägen 25, 444 42 Stenungsund, tel 0303-770301
Björn Linn, Ringblommegatan 42, 426 68 Västra Frölunda, tel 031-299971
Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel 0498-34107  
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel 0611-18790
Dan Thunman, Eksoppsvägen 29, 756 46 Uppsala, tel 018-303932

Programkommitté Stockholm
Sammank. Rickard Westerberg, Gillerbacken 26 8tr., 124 64 Bandhagen, tel 08-997894 

Bengt Karlzén, Gimlevägen 42, 182 33 Danderyd, tel 08-753 0708
Katarina Nell, Åsögatan 56, 118 29 Stockholm, tel 08-429 9008
Thomas Wester, Thengdalsgatan 12, 116 41 Stockholm, tel 08-643 9666

Programkommitté Västkust
Sammank. Harry Sellmann, Tallbacken 12, 443 38 Lerum, tel 0302-14206

Ingvar Dyberg, Vänerns Seglationsstyrelse, Box 6, 662 21 Åmål, tel 0532-18440
Rune Johansson, Stamsjöbacken 32, 443 39 Lerum, tel 0302-12404
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165

Programkommitté Norrköping
Sammank. Christian Lagerwall, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-191000

Lars Andersson, Lidaleden 168, 603 81 Norrköping, tel 011-284398
Bengt-Åke Larsson, Garvaregatan 28, 602 22 Norrköping, tel 011-105962
Roger Larsson, Grundläggaregatan 110, 603 59 Norrköping, tel 011-141154
Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585

Programkommitté Gotland
Sammank. Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel 0498-34107 
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OMSLAGSBILD: 
Båken Magö eller Majgu c:a 3 NM 
utanför Slite på NÖ Gotland. Uppförd 
av kalkpatron Grubb 1851. Även 
båken Bungeör uppfördes av Grubb
Foto: Ingvar ”Immen” Persson

Läsö-tornet - 17 m högt, mitt i Kattegatt
Fakta om Läsö-tornet :
Adress : Thorvald Hansensvej 5 - Byrum
Byggår / Höjd : 1927  -  17 meter
Entréintäkter : Med GODA entréintäkter
Turistattraktion : Ja – 
Vem kan köpa : Nordiska medborgare
Restriktioner : Inga
Kännar-/samlarobjekt : Ja, säljs ej till envar

Ingår : Villa på 72 m2, byggd 1940
Läge : Fint läge i Byrum by, centralt
Var ligger ön Läsö : C:a 60 km väster om Göteborg
Hur kommer man dit : Färja Göteborg/Fredrikshamn/Läsö
Läsö flygplats : Ja, i Byrum, 2 km från tornet
Pris : 980.000 dkr
Närmare information : www.laso-boligcenter.dk
E-post : salg@laso-boligcenter.dk

Läsö-tornet 17 m högt byggt 1927
och med ett boningshus på 75 m2 beläget
mitt i Byrum by, med goda grannar, nära till
affärer, café, restaurant och hotell.
På ön Läsö är det nästan ingen kriminalitet.
Ön är mycket barnvänlig och har Danmarks
bästa badstrand. 

Det går en stor och modern färja med god
turtäthet från Fredrikshamn. Det finns en
internationell flygplats på Läsö.

Till tornet hör också tillgång till motorkran för yttre underhåll under 2-3 dagar vart 5:e år. Det
finns inga restriktioner förbundna med inköpet av tornet. Läsö-tornet är en stor turistattraktion
varifrån man har utsikt över praktiskt taget hela ön. Tornet är också mätpunkt för marinen
och flygvapnet. Nuvarande ägaren har innehaft Läsö-tornet i 18 år och säljer nu på grund av
sjukdom. Tornet ger goda entréintäkter. Man kan antingen passa det själv eller tillämpa ”själv-
betjäning”. Vi efterlyser tornentusiaster till detta unika torn som det inte finns dess like till i
Danmark. Priset är så lågt som 980.000 dkr.

ÖN LÄSÖ är belägen i
Kattegatt mitt emellan

Göteborg och Fredrikshamn,
Läsö-tornet ligger centralt

mitt på ön

Annons
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Tylöns fyr befinner sig i ett bedrövligt skick. Men det finns lite hopp.
Fyren avses att rustas upp av Fastighetsverket under 2002. Till dess
gör den sig bäst i mörker med lite färgglatt smink. September 1999.  Copyright: Magnus Rietz
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