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Ordförandes sektor

Hej, en sådan underbar sommar vi
har haft! Har du besökt några fyrar
eller har det varit för varmt? Själv har
jag besökt svenska, danska och tyska
fyrar samt tillbringat 3 dagar i Finland
på Fyrsällskapets resa mellan Helsing-
fors och Åbo tillsammans med 14
andra medlemmar. Finlandsresan var
en fantastisk upplevelse, speciellt att
bo över på Bengtskär och bada bastu
därute på en kal liten klippö långt ute
i Finska viken. 

Det har annars varit många ovan-
liga händelser med fyrar under
sommaren. Först skulle vi ha en
Nordisk fyrbevarandekonferens på en
av Hurtigruttens båtar mellan Bergen
och Ålesund. Konferensen var spons-
rad av Nordiska Rådet men blev
tyvärr inställd då det norska rederiet
drog tillbaks båten veckan innan!! Nu
planerar man konferensen till våren
om vi vågar lita på Hurtigrutten
denna gång. I stället för Norge tog
min fru och jag bilen och åkte runt i
sydligaste Danmark och såg c:a 20
danska fyrar samt 5 tyska på ön Sylt.
Vi lärde oss bland annat att c:a 15
danska fyrar fortfarande är beman-
nade och kommer så att vara ända
tills fyrpersonalen blir förtidspensio-
nerad eller går i normal pension.
Bemanningen består endast av en
person eller en familj som bor på
platsen, putsar och sköter om fyren
samt håller den öppen för besökande.
Min stora komplimang! Både på
Sletterhage fyr (östra Jylland) och
Lyngvig fyr (västra Jylland) mötte vi
fyrpersonal och blev mycket vänligt
mottagna.

Nästa fyrhändelse var när Anders

Lindström och jag under Volvo Ocean
Race stop-over i Göteborg i början av
juni var inbjudna av Sjöfartsforum. Vi
höll föredrag på skolfartyget Gunilla
för bland andra c:a 30 politiker från
riksdagens sjöfartspolitiska utskott
under gång till Känsö i strålande
kvällsväder. Vårt föredrag handlade
om möjligheten att bilda en Nationell
Fyrstiftelse vilken skulle kunna ta
över våra unika fyrar. Intresset var
stort men vägen är mycket lång. Du
kan läsa mer om Fyrstiftelsen i en
separat artikel i detta nummer.

Ytterligare en positiv sak var att
Fyrsällskapet var inbjudet till general-
direktörsmötet mellan Fastighets-
verket, Riksantikvarieämbetet och
Sjöfartsverket på Kullens fyrplats den
17 juni. Man önskade höra våra tan-
kar om hur vi vill starta en Nationell
Fyrstiftelse. Vår idé mottogs mycket
positivt. Vid samma möte beslutades
även vilka 24 fyrar/fyrplatser som
dessa myndigheter tycker skall utgöra
en del av vårt nationella arv.
Undertecknad fick dock inte delta i
denna del av mötet, men kanske vi
kan påverka även sådant med tiden. 

En annan mycket trevlig dag var
när vi den 20 juli firade 150-års födel-
sedagen för fyren på Hjortens Udde
vid Vänern. Vänerns seglationssty-
relse bjöd på lunch och Fyrsällskapet
skänkte en minnesplakett som sattes
upp på dörren till fyren. Den 7 sep-
tember planerar vi även att fira 150-
års födelsedagen för fyren Fjuk i
Vättern om vädret tillåter oss att
komma dit ut.

Den 30 juli hände något unikt.
Pater Noster svävade i luften! Det var
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en helt underbar solig varm dag med
spegelblankt vatten ute vid Hamne-
skär. Där ute fanns 100-tals småbåtar
och en vansinnigt stor pontonkran
som kunde lyfta upp till 900 ton. Med
hjälp av dykare hade man lotsat kra-
nen ända in till ön. Det var mycket
spännande när den drygt 130 ton
tunga fyren c:a 11.15 sakta höjdes
upp från sina 16 granitfundament.
Den lyftes upp någon meter, förflyt-
tades ut över vattnet och placerades
på en pråm för transport in till
Rönnäng. Jag har hört sägas att bara
flytten in till Rönnäng kostar nästan 2
millioner kronor. Sedan tillkommer
reparationer, blästring, målning och
flytten ut igen så projektet behöver
mycket pengar, stöd och ett stort
LYCKA TILL. När den återigen står på
sin plats skall vi göra allt vad vi kan
för att den åter skall lysa.

I början av september represente-
rade jag Svenska Fyrsällskapet vid ett
möte i London och var med om att
bilda WLS (World Lighthouse
Society). Vi var 17 personer från fyr-
sällskap i USA, Canada, England,
Holland, Norge och Sverige.
Dessutom deltog 4 privatpersoner
från Chile och Tyskland. Även
Australien kommer att vara med i
WLS men kunde inte sända någon.
Sedan några år tillbaka hade några av
oss diskuterat behovet av ett interna-
tionellt forum för fyrsällskap och
andra fyrintresserade. Via WLS skall vi
kunna knyta internationella kontak-
ter, utbyta idéer, få hjälp med att
arrangera fyrbesök samt sist men inte
minst hjälpa varandra med idéer hur
man kan göra mer för att bevara
många av världens gamla unika fyrar
och hålla dem öppna för allmän-
heten. Undertecknad är invald i sty-

relsen och till ordförande valde vi vår
vän, mannen bakom Norges fyrbeva-
randeplan och tillika medlem i
Svenska Fyrsällskapet, Danckert
Monrad-Krohn. Vi skall inte förvänta
oss att så mycket kommer att hända
under WLS första verksamhetsår då
en hel del internt arbete först måste
utföras men jag tror och hoppas att
WLS inom ett par år kan öppna nya
intressanta möjligheter.

Vi har också tillsammans med
Engelska fyrsällskapet och några
andra fyrsällskap bestämt att vi
hädanefter varje år skall fira ”En
Internationell Fyrdag” under augusti.
Så många fyrar som möjligt runt värl-
den skall då vara öppna för allmän-
heten. Engelsmännen firade dagen
redan i år men vi hade tyvärr inte tid.

Oj, jag blir nästan trött när jag tän-
ker på allt som har hänt sedan i våras.
Man har ibland sagt åt mig att jag har
en vild fantasi men inte i min vildaste
fantasi hade jag kunnat föreställa mig
hur mycket som skulle hända och hur
snabbt allt skulle hända då vi under
våren 1996 började tala om att starta
Svenska fyrsällskapet. Vi har naturligt-
vis också haft mycket stor tur med vår
timing för snart verkar hela världen
tänka på fyrar.

Allt som händer och vår starka till-
växt medför att vi behöver mer hjälp
och engagemang från fler medlem-
mar. Jag hoppas därför att några som
läser detta vill ställa upp och bilda vår
nya administrativa kommitté. Helst
bör ni bo i göteborgsområdet då både
kassören, sekreteraren och jag bor
där. Kommittén skall bestå av 4-8 per-
soner och ansvara för medlemsut-
skick, stoppa i kuvert, göra etiketter,
kopiera, sätta på frimärken, etc. Vi
skulle även vilja ha någon som hjäl-
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Det är en viktig dag för de 9 bar-
nen, 8 flickor och 1 pojke i
åldrarna 5-14 år. I dag, den 3 maj
1876, är det examen i skolan på
Väderöarna, där de från 15 januari
till 3 maj gått alla tillsammans i en
enda klass hos skolmamsell
Mathilda Simonsson. Examen
övervakas av lotsåldermännen
Engelbrektsson, Aronsson och
Hansson från Strömstads
Lotsfördelning samt flera av bar-
nens föräldrar. 

Allt om hur skolan och examen
förlupit under året rapporteras sedan
av chefen för Strömstads Lots-
fördelning till Lotsdirektören för
Västra distriktet, Forsell i Göteborg,
som i sin tur rapporterar vidare till
Kungl. Lotsstyrelsen i Stockholm och
sänder en kopia till folkskolinspektö-
ren, herr rektor C.L. Leidendorff i
Uddevalla. På det sättet finns fortfa-
rande uppgifter om lotsbarnskolorna
bevarade i statens centrala arkiv, i
motsats till folkskolornas tidiga upp-
gifter, som bara samlades i socknarna. 

De ämnen man läst under året var:
skrivning (efter förskrift, rättskrivning
efter diktamen), räkning, naturlära,
svensk historia, geografi, biblisk

historia, katekes (Martin Luthers med
förklaringar) och innanläsning (uti
Nya Testamentet och Statens läse-
bok). Lotsdirektören skriver att

”De äldsta barnen hafva i allmän-
het genomgått hela Katekesen,
Bibliska historien och Sveriges och
Norges geografi, samt större eller min-
dre delar af öfriga läroböcker, under
terminen”

Skolan startade år 1848, bara tre år
efter det att kung Oscar I år 1845
bestämde att eftersom

”Lotsreglementet föreskrifver att
Lotslärlingar, hvilka företrädesvis
skola tagas af Lotsarnes söner, böra,
för att vinna befordran till lotsar,
kunna läsa, skrifva och räkna, men
undervisningslokaler för lotsarnas
barn på flera af de större lotsstatio-
nerna saknas”
så skulle skolor ordnas för lotsarnas
barn på de platser längs kusten där
det inte gick att ta sig till socknens
folkskola. Detta hade det beslutats
om 1842, men det gick fortare med
ordnandet av lotsbarnskolorna, där
Kungl. Lotsverkat fick ansvaret.

Lotsbarnskolorna var främst inrät-
tade för barn till lotsar, men även fyr-
vaktares barn och andra barn på

per vår kassör med viss bokföring.
Slutligen önskar vi ha fler personer i
våra programkommittéer kanske spe-
ciellt i Stockholm där vi har många
medlemmar. SNÄLLA du som har tid

och vill ställa upp, kontakta mig
snarast (tel 031-972148, e-mail:
esbjorn@hillberg.com). 

Donsö 2002-09-11
Esbjörn

Skolexamen på Väderöarna 1876
Anders Thorslund
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öarna fick undervisning. I dag vid
examen på Väderöarna är det bara ett
barn, som inte har en far som är
anställd vid Lotsverket. Men under
hela perioden för skolorna var det 28
procent av barnen som inte hade en
far anställd inom Lotsverket.
Myndigheterna tyckte det var särskilt
viktigt att lotsarnas barn fick under-
visning, eftersom yrket gick i arv från
far till son, och det samtidigt var ett
krav att lotsen skulle vara skrivkun-
nig. Vilket han ofta inte var på 1800-
talet.

Skolmamsell Mathilda Simonsson
(före den fasta anställningen hos
Lotsverket hette hon Simonsdotter)
hade genomgått läroanstalten i
Uddevalla men var för övrigt ”själv-
lärd skolmamsell, som kunde konsten
att upprätthålla disciplin”. På det sät-
tet liknade hon många av sina med-
systrar. Det fanns de som var utbil-

dade småskollärarinnor, men de var
få. Hon var lärarinna även på Nord-
Koster, Dyngö och Hafstenssund, och
skolan – liksom andra lotsbarnskolor
- ambulerade mellan öarna ungefär
var tredje månad. Skolböcker, griffel-
tavlor m.m. fick åka med. Hon under-
visade 22 år i skolan på Väderöarna
ifrån 1874 till 1896, vilket nog var
unikt. Det var annars vanligt med täta
lärarbyten på skolorna, som ju hade
en ganska så utsatt miljö.

Ofta hystes skolan in i något rum
på lotsplatsen och lärarinnan fick inte
så sällan bo i samma rum. Men på
Väderöarna har man en egen lokal för
skolan och en bostad för lärarinnan.
Den byggdes 1867 av Kungliga
Lotsverket, men det var kallt på vint-
rarna och 1876 tätades väggarna med
munksjöpapp och tapetsering. Det
var ont om ved. I årsrapporten 1848
skriver fördelningschefen att 

Lotsstugan på Rönnskärs lots- och fyrplats. Lotsbarnskola hölls på Rönnskär 1914-
1920. Skolan hölls i kammaren, fönstret hör till storstugan. Lärarinna Anna
Wikman 1894-1980 (moster till Erik Thorslund). På bilden syns Karl och Sverker
Rothsten, fru Elsa Rothsten, Linnea Målarin och Anna Wikman.

Foto: Okänd fotograf
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”Wintertid möter den största svårig-
het med avseende till brist på Wed
och ljus att kunna hafva denna skola
i werksamhet, och är det wid märkli-
ga uppoffringar, som Lotsarne å
Wäderöarne och Koster denna årstid
haft Skolan i gång och således ett
godt bewis för deras åtrå att få begag-
na denna inrättning.”

I de gamla protokollen återkom-
mer ofta hur mycket föräldrarna upp-
skattade att deras barn nu fick utbild-
ning. Ur årsberättelse för Västra
Lotsdistriktet 1849:

”Öfwerallt wälsigna föräldrarna
den omsorg som nådig Konung
genom medels anslående till dessa
skolor haft för dem och deras barn,
hwilka detta förutan i avseende till
den medellöshet som i allmänhet
råder bland föräldrarna, troligen måst
sakna all undervisning.” 

Lotsbarnskolor ordnades runt hela
svenska kusten. År 1876 finns det 21
skolor med sammanlagt 409 elever;
199 pojkar och 210 flickor. Av dessa
har 240 fäder som är anställda hos
Lotsverket, de andra är barn till
fiskare och andra som bor på öarna.
Vid Västra Lotsdistriktet finns skolor
år 1876 i Bohuslän på: Vrångö,
Brännö, Hönö, Kalvsund, Rörö,
Grönskären (vid Tjörn), Hållö,
Smögen, Dyngö, Väderöarna,
Havstenssund och Nordkoster. Men
eftersom skolor ordnades där det
fanns barn som behövde undervis-
ning; ordnade lotsdistriktet vid olika
tillfällen även skolor på: Tylön,
Nidingen, Mönster, Tistlarna,
Långedrag, Vinga, Pater Noster,
Måseskär, Klöfskär (norr om

Smögen), Ursholmen, Väderöbod och
Svangen (NV om Havstenssund).

Lotsbarnsskolorna fortsatte, men i
minskande omfattning, fram till 1925.
Då bestämdes att skolorna på öarna
skulle avvecklas och att staten i stället
skulle betala för inackordering i land
för barnen från lots- och fyrplatser.
Detta hade redan skett från 1908, men
i begränsad omfattning.

I Övre Norra Lotsdistriktet var min
farmor Vendla lärarinna (1904-08 och
1920-24) vid lotsbarnskolorna på
Holmögadd, Bergudden och Fjärd-
grund, där hon även undervisade
sonen Erik (1909-99), min pappa.
Han började sin utbildning med fem
år vid lotsbarnskolan. Långt senare
blev han länsskolinspektör i Göte-
borgs och Bohus län. Efter sin pen-
sionering samlade han material till en
bok om lotsbarnsskolorna, men den
blev aldrig färdig. Uppgifterna i
denna artikel har jag hämtat ur hans
material. Det samlade materialet har
sänts till Folkrörelsearkivet i Umeå,
och jag hoppas att det någon gång
leder till att en forskare skriver den
bok som pappa planerade. Varför just
Väderöarna då? Jo, där föddes min
frus mormors mormor i mitten av
1800-talet. Men det är en annan histo-
ria.

Lotsbarnskolorna var ett unikt pro-
jekt under tiden 1845 –1925 inom den
svenska statliga undervisningen. De
har inte haft sin motsvarighet i något
annat land. Lotsbarnskolornas historia
väntar fortfarande på att bli skriven. 
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En rundtur på ön utan vägar, bilar
och elektriskt ljus
Och väktaren på Lungö fyr,
han lyser havets män. 
Undan skär och äventyr 
hans lampa leder dem.

Så skulle antagligen envar travestera
den gamla skillingtryckvisan om
”Väktaren på Vinga fyr”, om man lik-
som V.A:s utsände såge det smäckra
vita fyrtornet på Lungön dyka fram ur
soldiset denna vidunderligt granna
novemberdag.

Men kallt är det. Man är faktiskt
riktigt glad åt att kapten Sjöblom på
”Ragnhild” har en aktersalong, där
man kan krypa in, medan båten arbe-
tar sig genom den nästan tumstjocka
isen - det första istäcket för året.

Det är inte lätt att ta sig ut till
Lungö, när kung Bore övertagit spi-
ran. Och man får en viss föreställning
om Lungöbornas svårigheter vintertid,
när i Härnösand inte kan uppbringas
en motorbåt, som ägaren vill utsätta
för risken att skäras sönder av
”fönsterglaset”, som den nattgamla
isen kallas på fackspråket. 

Det är väl bekant att Lungö är en
klippö vid norra inloppet till
Härnösand. Ön tillhör Säbrå socken
och den är c:a 9 kvkm. På södra sidan
ön reser sig Lungö fyr, som skötes av
fyrmästare Hans Arvid Nyberg. När
”Ragnhild” siktas utanför fyrplatsen
skickar fyrmästare Nyberg ut en av
sönerna med isekan för att hämta oss
i land. Det är sonen Harald som

kommer roende ut, han som skall
tjänstgöra på Storjungfrun i vinter.
Fyrmästare Nyberg berättar detta, när
vi slagit oss ner i hans arbetsrum, där
han har fyrjournalerna och minnena
från ungdomsårens färder på fjärran
hav.

Ja, fyrjournalerna berätta förstås
inte om annat än inspektionerna vid
fyrplatsen och de bestraffningar som
fyrvaktarna fått om fyren råkat slock-
na någon natt. Fyrmästare Nyberg har
då för sin del ingen plump i proto-
kollet. De fyrar han haft hand om ha
brunnit enligt reglementet. Och han
är säker om att vid uppnådd pen-
sionsålder om dryga två år kunna
överlämna Lungö fyr utan att ha fått
minsta prickning för mankemang i
tjänsten. 1931 fick han av k. m:t me-
daljen i silver av åttonde storleken för
”nit och redlighet i rikets tjänst”, och
det säger ju en del.

Hos väktaren på Lungö fyr
Artikel ur numera nedlagda Västernorrlands Allehanda, 
lördagen 21 november 1936

Fyrmästare Hans Arvid Nyberg
Foto: Fotograf okänd
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Då ”Svea” havererade på Mada-
gaskar
Fyrmästare Nyberg påminner annars
om en av Sigurd Walléns humörfriska
rospiggar i radio. Väderbiten är han
under uniformsmössan, en grå
mustasch har han och en äkta rospigg
kan inte vara mer ursprunglig och
humoristisk än Nyberg.

Pojkarna påstå ibland att jag talar
som en rospigg, då jag inte bryter på
hälsingedialekt, säger han. Det är väl
därför att jag vid fyrarna haft många
kamrater som varit rospiggar och häl-
singar. Eljest var det nog inte mening-
en att jag skulle bli fyrmänniska. Jag
är född lotsson från Sundsvall och
skulle nog ha blivit lots sen jag seglat
ett tag om inte ett fyrbiträde på
Sydostbrotten blivit krasslig så att jag
fick rycka in i stället. 75 kronor i
månaden och fritt var lönen den tiden
och det hade sannerligen inte en lots-
lärling.

Jag är född den 6 maj 1875, om
det kan intressera, och åren 1893-97
seglade jag som lättmatros på långfart
- Australien, Söderhavsöarna, Ost-
indien, Syd-Amerika. Hela tiden var
jag på en Sundsvallsbark som hette
”Svea”, förd av kapten Holmberg från
Karlskrona. En gång gjorde vi haveri
på Madagaskar. Gick på ett korallrev,
se. Kapten mönstrade dubbel besätt-
ning och svartingarna höllo tre pum-
par igång tills vi kom till en torrdocka,
där vi reparerade en månad. Träkölen
låg och flöt, halva stäven var borta,
och många stora hål hade korallrevet
ristat upp i skrovet. Sen for vi till
Samoaöarna. Så nog har ja varit på
Hawaji, som dom sjunger om i radio
så mycket. När det börjar bli så här

ettrigt kallt skulle jag gärna vilja dit
igen. Där fanns det åtminstone stili-
gare och mera civiliserade människor
än i Europa, se. 

Nyberg och hans söner sköta hus-
hållet själva
Fyrmästare Nyberg tittar ut genom
fönstret bort mot fyren med gråblå,
fjärrskådande blick, som väl den får,
som under ett helt liv haft havet som
synfält.

1931 kom jag hit som fyrmästare
och efterträdde då Nils Rodin, men
dessförinnan hade jag varit på många
fyrar. Skag och Gran bland andra, se.
På Gran var jag i åtta år. Strax före jul
ett år dog hustrun min. Hon hade
förts i land för att få ett barn, en
flicka, och när barnet var 16 dagar
gammalt dog hustrun min. Jag gifte
om mig sen, men nu är min andra
hustru på sjukhus och får väl stanna
där i all sin tid. Motgångar har en nog
haft. Nu har jag inget fruntimmer i
huset. Mina sex flickor äro ej hemma

Bröderna Nyberg, Gustav sittande intill
skåpet. Stående Gunnar Hörlin som
kom till Lungö och tjänstgjorde som
extra fyrmästare. Bilden är tagen i fyr-
mästarbostaden då brödernas far,
Hans Arvid Nyberg, just avlidit

Foto: Fotograf okänd
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längre, men en hel skeppsbesättning
pojkar - sex stycken - har jag till hjälp,
annars skulle det väl knappast gå att
klara fyren och vad därtill hörer. 

En av sönerna har kokat kaffe,
som han dukat fram, medan fyr-
mästare Nyberg berättar: Sjömanslivet
var ingen dålig skola för mej, och jag
har lärt upp pojkarna i samma anda,
se. Inte kan man tala om isolering på
Lungön. Annat var det på Gran. Tänk
sig bara en ö mitt ute i havet, där två
fyrvaktare höllo till. Det fanns ingen
telefon, ingen radio på den tiden, och
tidning kunde man få vara utan i
veckotal. Ibland visste man inte om
man var neger eller indian, se. Och då
man kom i land var man så folkskygg
och blyg, så man helst ville ta till föt-
ters. Det var isolering det. Men nu
finns det telefon och radio till de
flesta fyrplatser, och på Lungön är det
bara det felet att det är så dåliga
vägar. Leran når upp på halva stö-
velskaftet ibland, då man skall till
Källan och följa med färjbåten.

Fyrmästaren demonstrerar fyren
Men nu vill fyrmästaren visa fyren,
som är en agafyr, driven av gas och
komprimerad luft. Den har en ljus-
styrka av 8.000 Dahlénljus, omtalar hr
Nyberg, när vi klättrat upp i det 15
meter höga betongtornet. Inuti en
mer än en meter hög linstrumma,
sammansatt av väl hundratalet kristal-
linser brinner en oansenlig gasstrum-
pa, vars ljus reflekteras så att hela
ljustrumman slungar ett intensivt ljus
ut i mörkret. Om det är klar sikt är
fyren synlig 30 engelska mil och i
varje fall är ljusvidden sådan att en
båt som befinner sig mitt emellan

Bremö fyr och Lungöns skall kunna
se blixtarna från båda fyrarna.

Fyren byggdes 1928 säger fyr-
mästaren, men jag minns nog den
gamla tegelfyren med - den som
byggdes 1861 samtidigt som fyrplat-
sens övriga byggnader uppfördes.
Under åren 1905-07 var jag nämligen
fyrbiträde här. Då eldades fyren med
fotogen och utom fyrmästaren behöv-
des det två fyrbiträden. Jag minns att
det var en författare, som ville bo här
i stugan. Jag och Lundeberg, kamra-
ten min, tittade ofta in genom fönstret
till honom, när vi gingo förbi, för se
det var ganska lyckat att se hur han
rätt som det var kunde stiga upp från
skrivbordet och lägga sig på soffan
med händerna under huvudet. Och
lika plötsligt kunde han rusa upp och
börja skriva för brinnande livet. Han
var liten och svart, författar’n, men
vad han hette minns jag inte se, om
det nu inte var Nordström eller nån-
ting i den stilen.

Molarin var fyrmästare på den
tiden. Före honom var det en som

Ragnar Nyberg, son till Hans Arvid Ny-
berg, stående uppe på Lungö fyrs lant-
ernin

Foto: Fotograf okänd
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hette Sundberg och före honom
Montelius. Och jag har hört att det
skulle vara Montelius som kom hit
när gamla fyren var ny. Den hade
intet svart bälte som den nuvarande
och var inte så hög. Besvärligare att
sköta var den också. Men även den
nya kan vara riskabel. I maj i år exem-
pelvis blev det en explosion, så jag
trodde hela tornet skulle flyga i luf-
ten. Just som jag skulle släcka klock-
an 4 på morgonen small det. Natten
därpå fick fyren vara släckt, men det
var också enda gången. Från första
november till sista mars skall den
brinna natt och dag, resten av året
endast om natten.

På höstarna kan det vara rätt
besvärligt när kalldimman kommer,
säger hr Nyberg och pekar ut mot
klipporna där ”Garibaldi” gick på.
Den kvällen stod dimman så tät att
skepparen inte såg blixtarna från
fyren, förrän båten stod där på under-
vattensklippan, det var så dags då.

Vi går ner till hamnen vid fyren -
Uddhamn heter den. 4 à 5 fiskare bo
här, men endast över sommaren. I
dag har man fått en tunna strömming.
Nyberg konstaterar att fiskaren har en
ganska mödosam lott, men tillägger:
En gammal fyrmästare har det heller
inte för lätt. Man längtar nog ibland
till pensionsåldern, då man får flytta i

land och slipper vara så ensam. Den
som ett helt liv vaktat fyrar, han har
fått cidera mycket av livets goda.

Lungö vänder icke sin vackra sida
mot havet, längs hela utsidan är det
nakna klippor. Att den magra barr-
skogen kryper ihop längre upp på
land undrar man inte på, ty här ute
går kallblåsten genom märg och ben.
I Sundhamn börjar fägringen. Här
ligger kapellet, en vacker och värdig
utpost mot havet. 

Men nu väntar ”Ragnhild” nere vid
bryggan. Dimman kommer rullande
utför älven, säger kapten Sjöblom när
båten passerar Strömskatan. Framför
oss tindra stadens ljus mot en klar
natthimmel och över Sälsten hänger
en japansk månskära. Längst därute
blinkar Lungö fyr mot havet.

Väktaren på Lungö fyr mankerar
icke.

Artikeln som förmedlats av Lennart
von Post har tyvärr en okänd förfat-
tare. Den anknyter till Lennarts skild-
ring i tidigare Blänket av fyr och fyr-
liv på Lungö nu för tiden. (Red. anm.)

Ett varmt tack till Gustav Nyberg,
son till fyrmästare Hans Arvid Nyberg,
som med stor entusiasm letat fram
gamla bilder från tiden då det begav
sig.

Den Nationella Fyrstiftelsen skall:

• Äga och administrativt/ekono-
miskt ansvara för f.d. bemannade fyr-

platser och fyrar samt vissa farledsfy-
rar, båkar och kummel, som ej längre
behövs för handelssjöfarten, men som
är värda att bevaras för framtiden.

Nationell Fyrstiftelse - en idéskiss
Esbjörn Hillberg
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• När det är möjligt, återbemanna
fyrplatser och återtända fyrar i samar-
bete med intresserade organisatio-
ner/föreningar.

• Verka för att svensk fyrhistoria blir
dokumenterad medan det ännu finns
människor som har varit med om att
bygga, anlägga eller bo och arbeta på
fyrplatser.

• Upprätta och ansvara för ett
svenskt fyrboksbibliotek och fyrbilds-
arkiv samt verka för skapandet av ett
museum över det svenska fyrväsen-
det.

Bakgrund
Nya navigationssystem medför att
behovet av fyrar minskar. Flertalet
större fyrar/fyrplatser ägs av Sjöfarts-
verket och Vänerns Seglationsstyrelse.
Att underhålla och sköta speciellt de
f.d. bemannade fyrarna är mycket
dyrbart. Det kanske inte är våra sjö-
fartsmyndigheters uppgift att ansvara
för och använda sina intäkter till att
underhålla utrustning och fyrplatser
som handelssjöfarten ej behöver. 

Fyrarna utgör dock en mycket vik-
tig del av vårt maritima kulturarv. Man
kan utan tvekan säga att det aldrig
någonsin mer kommer att anläggas
bemannade fyrplatser i Sverige.
Fyrplatserna kan därför utgöra några
av de mest unika miljöerna som finns
i vårt land. Det kan inte vara rätt att
sjöfartsmyndigheterna skall förvalta
fyrplatser som kan betraktas som kul-
turminnen och som de inte behöver i
sin dagliga verksamhet. Då de inte
behövs kommer man med stor san-
nolikhet att spendera allt mindre på
reparation och underhåll varvid

fyrarna snabbt kommer att förfalla.
Sjöfartsverket (SjöV) och Riks-

antikvarieämbetet (RAÄ) genomförde
år 1999 en inventering av alla de f.d.
bemannade fyrplatserna runt våra
kuster. En bok om inventeringen pub-
licerades i december 2000 (Sveriges
fyrplatser, en bebyggelsehistorisk
dokumentation av f.d. bemannade
fyrplatser anlagda under lotsverkets
tid, ISBN 91-86502-19-0). Vänerns
Seglationsstyrelse, Vänermuseet samt
Länsstyrelserna i Västra Götalands
och Värmlands län genomförde en
inventering av Vänerns fyrar år 1998.
Denna inventering kompletterades år
1999-2000 och en bok publicerades år
2000 (Vänerns fyrar – lysande kultur-
historia, ISBN 91-88048-12-8). 

År 2001 påbörjade RAÄ, SjöV och
Statens Fastighetsverk (SFV) en utred-
ning som i juni 2002 resulterade i en
rekommendation att 24 av våra
fyrar/fyrplatser bör förklaras som
nationellt arv (är även byggnadsmin-
nen). När SjöV inte längre behöver
dessa fyrar skall SFV bli ägare och
ekonomiskt ansvarig för det framtida
underhållet då de tillhör vårt natio-
nella arv. Utöver dessa finns ytterli-
gare c:a 50 fyrar/fyrplatser som också
är byggnadsminnen men som ej till-
hör vårt nationella arv. Allt underhål-
lsarbete, även om ett objekt tillhör
vårt nationella arv, är naturligtvis
beroende av pengar för att man skall
kunna utföra arbetet. Vad som händer
med de fyrplatser som ej behövs för
handelssjöfarten och som inte är
byggnadsminnen men kanske ändå är
värda att bevara går inte att förutsäga.
Troligtvis underhålls dessa bristfälligt.
Risken att många av våra fyrar förfall-
ler är därför stor också om vissa råkar
vara byggnadsminnen och kanske till
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och med tillhör vårt nationella arv.
Förutom RAÄ, SFV och SjöV finns

det många andra intressenter i frågan
om bevarande av fyrplatser nämligen:
Fortifikationsverket, Naturvårds-
verket, museer, länsstyrelser, kommu-
ner, städer, företag, Svenska
Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar
och allmänheten. För att informera
alla intresserade parter arrangerade
Svenska Fyrsällskapet hösten 2001 en
tredagars konferens på temat
”Bevarande och brukande av kultur-
historiskt intressanta fyrar och fyrplat-
ser i Sverige”. Det var första gången
någonsin som samtliga intressenter
inom fyrbevarande i Sverige möttes.
Deltagarna var överens om att man
måste göra något mycket snart innan
fyrar och fyrplatser förstörs eller för-
faller så mycket så att det blir för sent
att göra något överhuvudtaget.

Förslag
Det torde vara en stor fördel om det
fanns en organisation vars enda upp-
gift var att äga och underhålla alla
fyrar/fyrplatser som är värda att bli
bevarade. Sjöfartsverket och Vänerns
Seglationsstyrelse, kunde då överläm-
na sina fyrar/fyrplatser till denna
organisation när de inte längre
behöver dem. Man borde därför sna-
rast bilda en Nationell Fyrstiftelse
som skall ta över ansvaret för dessa
fyrar/fyrplatser. Bidragsgivare till stif-
telsen skall vara staten genom vissa
av sina myndigheter/verk, fonder,
företag med anknytning till sjöfart-
/fyrar/fyrteknik men även andra
intresserade företag. 

Stiftelsen skall ha en rådgivande
styrelse bestående av 5-8 ”tunga”
ledamöter från näringsliv och stat som
träffas 1-2 gånger per år. Dessutom

skall den ha en verkställande styrelse
bestående av c:a 5 ledamöter som
träffas 4-6 gånger per år. En chef och
ytterligare någon person skall anställ-
las för det dagliga arbetet. Stiftelsen
bör även ha en rådgivande grupp
bestående av ett antal fyr- och bygg-
nadstekniska experter. Kanske kan
vissa av dessa funktioner till en början
utföras av berörda myndigheter.
Stiftelsens arbete måste förankras och
utföras där objekten är belägna
genom att man när det är möjligt bil-
dar lokala stiftelser eller föreningar
som samarbetar med den nationella
stiftelsen. Stiftelsen måste naturligtvis
ha ett nära samarbete med berörda
myndigheter såsom RAÄ, SFV och
SjöV 

Stiftelsens årliga kostnader inklu-
sive administration uppskattas till
20–25 miljoner beroende på hur
många fyrar man kommer att äga och
hur snabbt man kommer att bygga
upp verksamheten. Det finns troligtvis
en viss eftersläpning av underhållsbe-
hovet allt sedan fyrarna avbeman-
nades varför kostnaderna för under-
håll kan bli proportionellt högre i bör-
jan. Stiftelsen skall långsiktigt vara
ekonomiskt oberoende och bör där-
för ha ett kapital att förvalta som ger
en årlig avkastning som täcker dess
verksamhet. En stor del av kapitalet
måste avsättas av staten och vissa av
dess myndigheter/verk då de genom
en oberoende fyrstiftelse kan reduce-
ra sina normala kostnader. Resterande
del skall genom styrelsens arbete och
kontaktnät doneras av företag och
andra. Alternativt kan stiftelsen under
några år i början finansieras via årliga
anslag. Man kan även ha individuella
medlemmar (jfr. English Heritage,
National Trusts, etc). Andra inkomst-



källor är uthyrningsverksamhet eller
liknande.

Stiftelsen skall alltså ta över det
administrativa och ekonomiska an-
svaret för åtminstone alla fyrar och
fyrplatser som inte behövs för vår
handelssjöfart men som är värda att
bevaras för framtiden som en del av
vårt viktiga maritima kulturarv.
Stiftelsen skall även försöka återbe-
manna vissa fyrplatser i samarbete
med intresserade organisationer/
föreningar. Bemannade fyrplatser är
lättare att underhålla och bevara
medan man samtidigt ökar säkerheten
i vår skärgård då dessa utposter blir
bebodda. Stiftelsen skall dessutom
bekosta intervjuer och videofilmning
av människor som byggt, anlagt, bott

och arbetat på fyrplatser och därmed
dokumentera svensk fyrhistoria innan
dessa människor och deras erfarenhet
försvinner. Intervjuer och filmer skall
tillsammans med gamla fotografier,
brev, fyrböcker, etc utgöra en grund
för ett unikt svenskt fyrboksbibliotek
och bildarkiv som i ett senare skede
kan ingå som en betydelsefull del i ett
museum över det svenska fyrväsen-
det.

Ju längre tid som går ju svårare
och mer dyrbart kommer det att bli att
bevara vårt maritima kulturarv. Det är
därför viktigt att så snart som möjligt
starta den process som beskrivs ovan.
Vi hoppas att du stöder vår idé och
kan bidra med värdefulla synpunkter.

13

Efterlysning
Vilka program skall vi ha?
Under Svenska Fyrsällskapets nära
sex år långa tillvaro har ett antal före-
läsningar, föredrag, fyrbesök och
utflykter anordnats. I Göteborg, Norr-
köping och Stockholm, där ett stort
antal av våra medlemmar finns, har vi
särskilda programkommittéer. Under
detta år har också en interimskom-
mitté bildats i Skåne.

Efter överenskommelse med
andra intressenter har Fyrsällskapet
hållit föredrag på en rad andra orter,
där våra medlemmar i området kun-
nat närvara. Av statistiken framgår, att
personalens liv och leverne på fyr-
platser och fyrskepp är det ämne,
som lockat flest deltagare. Som

nummer två kommer fyrarnas och fyr-
skeppens historia. Angränsande
områden som lotsnings- och sjökarte-
verksamhet samt teknikföredrag har
hamnat längre ned på listan.
Utflykterna har i allmänhet varit po-
pulära, men deltagarantalet begränsat
av praktiska skäl. 

Statistiken ger ingen anledning till
förvåning, men ett brett programut-
bud är viktigt dels för att täcka så
många medlemsintressen som möjligt,
dels för att öka förståelsen för Fyr-
sällskapets syften.
Har Du förslag eller idéer så ring
oss i programkommittéerna. 
Du hittar oss på sista sidan i årsboken
eller i slutet av Blänket.

Harry Sellmann
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Kring sekelskiftet år 1800 hände
bl.a. i Vänern

att ”Trollhätte Kanal” öppnades
för sjötrafik mellan Vänern och
Västerhavet år 1800. Den nya kanalen
kunde ta emot fartyg med c:a 2 m
djupgående som lastade c:a 140 ton.
Men redan år 1844 fördjupades och
breddades kanalen för fartyg upp till
c:a 300 tons last och med närmare 3
m djupgående. Efter ytterligare
utbyggnader tillåter Trollhätte kanal
idag passage av fartyg med 5,4 m
djupgående, vilka kan lasta c:a 4000
ton.

att en organisation som skulle
verka för säkrare sjöfart och säkrare
farleder i Vänern bildades år 1799 för

att möta den ökade trafiken med
anledning av den nya kanalen. Det
var näringsidkare och redare som
ansökte hos Konungen att få stadfäst
”Fonden för Seglationens å sjön
Vänern förbättrande” (i dagligt tal
”Seglationsdirektionen” och numera
”Vänerns Seglationsstyrelse”).

att ännu en kanal tillkom år
1832 nämligen ”Göta Kanal” mellan
Östersjön och Vänern via Vättern.
Den redan livliga sjöfarten över
Vänern ökade därigenom ännu mer.

att en mycket noggrann ”Seg-
lingsbeskrivning över Vänern” utkom
åren 1805-1815. Beskrivningen i tre
delar skrevs av överstelöjtnanten vid
Flottan Petter Johan Warberg, som

Fyren Hjortens Udde 150 år
Lasse Eléhn (f. Lotsbefälhavaren å Vänern)

Fyrmästarbostaden på Hjortens Udde
Foto: Fotograf okänd



dessutom var en av de drivande
krafterna då Seglationsdirektionen
bildades.

Före år 1800 fanns viss farledsut-
märkning i Vänern, men den var
varken enhetlig eller kontinuerlig och
de som framförde skutorna var oftast
dåligt utbildade, vilket resulterade i
alldeles för många olyckor med för-
lust av både människoliv och laster.
Därför blev Seglationsdirektionens
viktigaste uppgifter att genomföra en
enhetlig grund- och farledsutprick-
ning, att bygga kummel och andra
fasta sjömärken, men också att starta
utbildning av skutbesättningarna och
inpränta ett nödvändigt säkerhets-
tänkande hos dem.

I Vänern fanns vid denna tid sä-
kerligen ett hundratal lastageplatser,
varför farledsutmärkningen och
utbildningen av besättningarna tog all
kraft och alla tillgängliga pengar
under Seglationsdirektionens första
halvsekel. Men trots allt orkade man
med att bygga fyra fyrar de här åren
(år 1804 i Skoghall, år 1807 vid
Bastungen utanför Vänersborg och år
1837 Stranduddens två fyrar utanför
Kristinehamn).

Det hade tidigt förekommit privata
initiativ att ordna farledsbelysning när
köpmännen tände eldar vid sina
angöringar för att få de egna skeppen
i hamn under natten så att de slapp
dreja bi utanför hamnen i avvaktan på
gryningen. Exempel på detta fanns
bl.a. i Åmål och vid Naven på
Kållandsö.

I mitten av 1800-talet var antalet
haverier och förlorade laster fort-
farande allt för omfattande och
pressen blev mycket stor på de

farledsansvariga att skynda på fyrbyg-
gandet. Seglationsdirektionen hade
åtta nya fyrar på sitt byggnadspro-
gram för 1850-talet (1851 Fogden vid
Åmål, 1852-53 Gunnarsholmens två
fyrar och 1853 Klubben alla i norra
Luröskärgården, år 1855 Smörhättan
utanför Mariestad, 1856 Naven på
Kållandsö samt 1851 en ny fyr i
Skoghall).

Under resten av 1800-talet ökade
Seglationsdirektionen byggnadstakten
för fyrar så att man vid sekelskiftet
redan hade ett 45-tal fyrar i Vänern
varav ett fyrskepp (Megrundet byggt
år 1883).

Idag - efter några fyrnedlägg-
ningar - har Vänerns Seglations-
styrelse (VSS) 94 fyrar och 48 lys-

15

Fyren Hjortens Udde
Foto: Leif Elsby



16

bojar/-prickar. Fyrar och bojar som
tillkommit under de senaste 50 åren
är iståliga och placerade så att de i
stor utsträckning utgör randmärken i
djupfarlederna.

Hjortens Udde fyr år 1852
Ett av de särskilt olycksdrabbade
områdena vid 1800-talets mitt var det
kring Hjortens udde, där all trafik till
och från Vänersborg och Trollhätte
kanal måste passera. Seglations-direk-
tionen tycktes emellertid inte vilja
prioritera en fyr på denna plats, var-
för några redare och köpmän begärde
att Kronan skulle bekosta fyren där.
På så sätt tillkom Hjortens Udde fyr år
1852. Det var bonden Sven Hansson
på Udden som avstod den steniga
yttre delen av Hjortens Udde till
Kungl. Maj:t och Kronan. 

Fyren kom att tillhöra Göteborgs
Lotsdistrikt och är den enda av
Vänerns alla fyrar, som svenska staten

har uppfört. År 1899 begärde emeller-
tid staten att Vänerns Seglations-
styrelse, som äger och förvaltar alla
övriga fyrar i Vänern, skulle överta
drift och förvaltning av fyren på
Hjortens Udde. Det föreföll styrelsen
naturligt och den överenskommelsen
gäller än idag.

Ritningarna till det 15 m höga,
sexkantiga fyrtornet gjordes av fyr-
ingenjören Nils Gustaf von Heiden-
stam. Fyrtornet var först spåntäckt
och bara vitmålat i toppen. År 1895
vitmålades hela fyren, men det var
svårt att behålla färgen på spånmate-
rialet. I början av 1900-talet kläddes
därför hela tornet med plåt som vit-
målades. I stort är fyren idag både ut-
och invändigt lik den ursprungliga
fyren bortsett från den apparatur som
installerades år 1993 då fyrplatsen
även blev referensstation för satellit-
navigeringsnätet. Referensstationen
äges och drivs av Sjöfartsverket.

Första fyrapparaten var en
fotogenlykta, som visade ett fast vitt
sken. År 1873 installerades en side-
rallampa med två parabolspeglar,
men fortfarande fast sken. År 1895
tillkom en medelst lod roterande
spegel, som gav fyren sin nuvarande
karaktär - en blänk var 5:e sek. Fyren
var fotogendriven ända fram till år
1954, då den helautomatiserades
genom direkt-el med AGA-gasreserv.

Mellan åren 1852-1899 var fyren
dubbelbemannad med en fyrmästare
och en fyrvaktare. Därefter har det
bara funnits en fyrvaktare. Fyr-
personalen svarade även för viss
utprickning och tillsyn av närliggande
lysboj och farledsprickar. Dessa
senare sysslor utökades efter hand

Lasse Eléhn och Hasse Sjöström sätter
upp Svenska Fyrsällskapets minnesskylt
med anledning av fyrens 150-åriga
födelsedag

Foto: Leif Elsby
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särskilt efter fyrens helautomatisering
då fyrvaktarena på Hjorten och
Gälleudde försågs med en rejäl
arbetsbåt. Med denna hade de an-
svaret för farledsprickar, fyrar och lys-
bojar i södra Dalbosjön och
Vänersborgsviken. Solpanelfyrar och
smidigare prickmaterial minskade
emellertid arbetskraftsbehovet ytterli-
gare och år 1981 slopades fyrvaktaren
på Hjorten och den siste befattnings-
havaren fick en ledig fyrvaktartjänst i
Norra Vänern.

Fyrplatsen Hjortens Udde.
Samtidigt med fyren uppfördes ett
bostadshus för en familj. Senare upp-
stod behovet av att få bostad för två
familjer. År 1872 förlängdes därför
huset åt öster, varvid fyrmästaren fick
kök och två rum i östra delen och fyr-
vaktaren kök och ett rum i den västra
delen.

Till fyrvaktarbostället hör även en
uthuslänga med ladugård, förråd och
vedbod, vidare en bodlänga för två
familjer samt ett torrdass sydost om
bostaden med plats för två vuxna och
två barn. På 1940-talet byggdes en
förrådsbyggnad ("raketboden") som
skydd och förvaring för sjörädd-
ningsmaterial tillhörande den raket-
station som fanns vid Hjortens Udde
fram till början av 1970-talet.

Kulturhistoria ?
Älvsborgs Museum gjorde år 1991 en
”Kulturhistorisk Byggnadsinventering”
i Melleruds kommun. Det avsnitt som
beskriver ”Udden 1:35, Hjortens fyr”
avslutas med ”….. Framförallt är det
fastighetens - Hjortens fyrplats - läge
och funktion som fyr- och fyrvaktar-
boställe, som ger den dess kulturhis-
toriska värde”.

Fyrpersonalen vid fyren Hjortens Udde genom åren:
Fyrmästare Philibert Söderkvist   1852 - 1866
Fyrvaktare Sven Fredrik Svensson, Udden 1852 - 1874
Fyrmästare K.V. von Sydov 1866 - 1871
Fyrmästare Johannes Börjesson 1871 - 1899
Fyrvaktare Anton Dannberg 1874 - 1899
Fyrvaktare Karl Persson, Udden 1899 - 1916
Fyrvaktare Anton Persson, Udden (son till K. Persson) 1917 - 1921
Fyrvaktare Johan Edblom, Björkåsen 1922 - 1924
Fyrvaktare Karl Johansson, Lurö 1925 - 1951
Fyrvaktare Nils Johansson (son t. K. Johansson) 1951 – 1976
Fyrvaktare Folke Östman, fr. tjänsteftg Polstjärnan, Åmål  1977 - 1981
(Därefter utförs tillsyn fr. Gälleudde o. Åmål)
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Det har i press och radio den sista
tiden nämnts en hel del om fyrar
skyddade som nationalarv och skyd-
dade som byggnadsminne samt fyrar
utan skydd.

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
Sjöfartsverket (SjöV) att med nuva-
rande ekonomiska förutsättningar ta
ansvar för alla f.d. bemannade fyrar.
SjöV:s uppgift är att i första hand till-
godose sjöfartens behov av att säkert
färdas i våra farleder till efterfrågad
kvalitet och rimlig kostnad. Dock bör
SjöV inte vara främmande till att stöd-
ja det kulturella intresset av att någon
håller även andra fyrar tända, förutsatt
att ingen förväxlingsrisk som äventy-
rar navigationssäkerheten föreligger.

Med användning av ny teknik som
t.ex. 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 effektiviseras.
Totalt bör en årlig kostnadssänkning
från c:a 10 Mkr till 5 Mkr kunna göras
på Sjöfartsverkets 85 f.d. bemannade
fyrar.

Byggnadsminnen
Det finns idag 38 byggnadsminnesför-
klarade fyrar i Sverige. Dessa är före-
slagna att utökas till 73. Av dessa 73
fyrar är 24 särskilt utpekade som till-

höriga nationalarvet på grund av sin
beskaffenhet, sitt strategiska geogra-
fiska läge eller sin historiska bety-
delse i svensk fyr- och sjöfartshistoria.
För dessa 24 fyrar garanterar staten ett
fortsatt ansvar och underhåll.

Nationellt arv: Fyrar som normalt
skall förvaltas av staten. Statens fastig-
hetsverk övertar förvaltningen av
fyren när den inte längre behövs av
sjöfarten som fyr. Omfattningen är
endast ett mindre antal byggnader
som har en mycket speciell koppling
till vår historia.

Statligt byggnadsminne: Byggnad
som förvaltas av staten. Riks-
antikvarieämbetet föreslår byggnads-
minnesförklaring och regeringen fast-
ställer. Ägaren i detta fall förblir staten
genom berörd myndighet. Byggnaden
kan säljas utanför staten och övergår
då till att bli ett enskilt byggnads-
minne.

Byggnadsminne: Byggnad som för-
valtas av annan ägare än staten. Läns-
styrelsen fattar beslut om byggnads-
minnesförklaring. Bidrag till ägaren
för det antikvariska underhållet kan
sökas hos länsstyrelsen.

Nationalarvsförklarade fyrar:
Malören, Rödkallen, Bjuröklubb,
Rataskär, Högbonden, Örskär,
Understen, Söderarm, Landsort,
Gotska Sandön, Fårö, Hoburg, Stora
Karlsö, Vanäs, Ölands N:a Udde,
Ölands S:a Udde, Utklippan,
Falsterbo, Helsingborg, Kullen,
Nidingen, Vinga, Paternoster och
Måseskär.

Nationalarv
Christian Lagerwall
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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 i dag de mest nytt-
jade fyrarna. Småbåtstrafiken, som
inte har eller kan förutsättas ha till-
gång till samma sofistikerade naviga-
tionsutrustningar som yrkessjöfarten,
har mest behov av de större angö-
ringsfyrarna. Framöver kommer
yrkessjöfartens behov av fyrar totalt
att minska allt eftersom nya naviga-
tionssystem utvecklas.

Fyrar som ej längre behövs för
sjöfarten
Är fyrarna förklarade som Nationellt
arv kommer Statens Fastighetsverk att
ansvara för den framtida förvaltning-
en.
De byggnadsminnesförklarade fyr-
arna bör överlämnas till annan ägare
än Sjöfartsverket. Om ingen alternativ
ägare finns så kommer staten att fort-
sätta vårda den släckta fyren.

Emellertid ingår det inte i Sjöfarts-
verkets uppdrag att vårda historiska
monument. Sjöfartsverket är ett affärs-
verk som finansieras av sjöfarten var-
för annan finansieringsform måste
sökas för dessa fyrar eller så bör
annan myndighet vårda fyrarna.

Ej byggnadsminnesförklarade fyrar
bör säljas eller på annat sätt avyttras.
Om det finns ett kulturellt behov kan
vissa fyrar efter erhållet tillstånd hållas
tända.

Fyrar till salu
De fyrar där vi nu undersöker möjlig-
heten till avyttring är Holmögadd,
Djursten, Huvudskär, f.d. fyrmästare-
och fyrvaktarebostäder Hakens fyr-
plats på Ven (disponeras f.n. av fri-
tidsnämnden). En stiftelse är den
ägandeform som skulle vara att före-
dra. Stiftelsen skall vara så konstrue-
rad att tillgängligheten för allmänhe-
ten garanteras. Tillskapandet av stif-
telser kräver bl.a. ett starkt engage-
mang på det lokala planet. 

Ny fotogenbod på Grönskär
Det var mer än fyrtio år sedan
Grönskärs fyrapparat drevs med
fotogen. Sedan fyren återtändes år
2000, trettionio år efter det att den
ursprungliga togs ur bruk, drivs
den nu med hjälp av batterier.
Dessa räcker i c:a tre år till den
strömsnåla LED-ljuskällan som nu
blinkar grönt uppe i lanterninen.
Likväl har det nyligen uppförts en
ny fotogenbod på Grönskär.
Design och utförande är en exakt

replika av Lotsstyrelsens klassiska
fotogenbodar som ännu står kvar
på många fyrplatser runt våra
kuster. Boden på Grönskär är
tänkt att bli en slags informations-
bod och kommer också att
inrymma ett fyrmuseum i minifor-
mat. Byggnaden är uppförd av
Erik Sundström, Skärgårdsstif-
telsens tillsynsman på Grönskär,
tillika fyrmästare. 

Magnus Rietz

Notis
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Ett gäng glada fyrentusiaster samlades
på Vikingterminalen i Stockholm en
kväll i slutet av juni, för att tillsam-
mans genomföra årets fyrresa. I år var
det de finska fyrarna och fyrplatserna
som hägrade. Resan hade planerats
och organiserats av Esbjörn Hillberg
och Pekka Väisänen från det
Finländska Sjöfartsverket. Väl framme
i Helsingfors så hade vi förmiddagen
utan aktiviteter, dock med möjligheter
att proviantera för de två kommande
dygnen. Klockan 13:00 var det dags
att gå ombord på Sjöräddningens 24
meter långa ”Jenny Wihuri”. Fartyget
skulle under de två närmaste dagarna
ta oss till ett 10-tal fyrplatser mellan
Helsingfors och Finska Utö.

Första fyren var Soumenlinna

eller Sveaborg, en ganska ovanlig
fyr som sitter 54,2 meter upp i toppen
av Garnisonskyrkan på Sveaborgs
fästning. Nästa fyrplats var Gråhara,
en vacker röd-vit randig byggnad på
granitsockel. Gråhara (Harmaja) lig-
ger i inloppet till den finska huvud-
staden. Fyren uppfördes 1883 och är
24 meter hög. På ön ligger också
Helsingfors lotsplats. Lite längre ut
stannade vi också till och tittade på
kassunfyren Helsinki, fyren når 24
meter över havet och kan ses 19
distansminuter. Helsinki sköts av lot-
sarna på Gråhara.

Någon timma senare var vi framme
vid Porkkala fyr eller Kallbådan
som den också kallas, eftersom den är
byggd på skären med samma namn.
Fyren arrenderas av ett finskt rese-
företag som i framtiden kommer att
arrangera övernattningar på fyrplat-
sen

När Finland blev självständigt bör-
jade man planera uppförandet av en
fyr som komplement till fyren på
Rönnskär. Kallbådan ligger ungefär
6,5 nautiska mil söder om Rönnskär.
Porkkala byggdes för att underlätta
vintertrafiken till Helsingfors. Fyren
ligger i det område (Porkkala halvön)
som överläts som arrendeområde till
Sovjet 1944. Porkkala återlämnades
till Finland 1956. Tyvärr var sjöhäv-
ningen för besvärlig så någon land-
stigning var inte att tänka på. Ett nytt
försök skulle vi göra dagen efter.

Så stävade ”Jenny Wihuri” åter in
mot kusten för att vi skulle besöka
Rönnskär och den 30 meter höga
fyren. Fyren är Finlands näst äldsta

Finska fyrresan
Ingvar ”Immen” Persson

Gråhara fyr
Foto: Esbjörn Hillberg



och stod färdig år 1800. Den består av
en 17 meter hög granitsockel med ett
tegeltorn ovanpå. Under kriget 1808-
09 sprängdes fyren av ryssarna, fyr-
lyktan, trappan och valven förstördes.
Fyren var även utsatt för vandaler
under Krimkriget1854, då engels-
männen brände dörrar, trappor och
fönster. 1928 släckte man så fyren för
gott. 

”Jennys” RIB-båt fick gå i skyttel-
trafik långt in i en liten vik med oss,
sovsäckar och nattpackning till vårat
natthärbärge. Klockan var närmare
midnatt innan alla var installerade i
Villa Hummerheim, en nybyggd kon-
ferensanläggning några landmil från
Esbo. Vi var också dom första svenska
besökarna i Hummerheim. Klockan
06:30 skulle vi påbörja en ny land-
stigning på Kallbådan, varför vår
medhavda frukost fick intas stående
på ”Jennys” akterdäck. Vinden hade

inte avtagit så återigen fick vi nöja oss
med att beundra den vackra röda
fyren från fartygsdäcket. Några sälar
följde också våra förehavanden, men
dök klokt nog i havet när vi kom för
nära skäret. Ny kurs sattes mot
Jussarö och den röd-vita betongfy-
ren som står på skäret Sundharun

sedan 1922. Jussarö fyr var den första
fyr som byggdes för att vara obe-
mannad. Här mötte också två man
från Sjöfartstsverkets farledsavdelning
oss med sin arbetsbåt som även fick
fungera som tender under dagen.

Så stävade vi mot Hangö och en
välbehövlig lunchpaus. Här passade
också många av oss på tillfället att
besöka fyrkonstnären Pekka
Vehviläinens galleri. 

Vi embarkerade åter lotsarnas
arbetsbåt. Färden gick vidare till
Gustavsvärn och fyren som står
bland fästningsruinerna på ön.
Fyrplatsen uppfördes 1888, men den
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Rönnskärs fyr
Foto: Esbjörn Hillberg

Jussarö fyr
Foto: Esbjörn Hillberg



fyr som står där idag byggdes så sent
som 1951. 

Russarö fyr var vårt nästa mål. På
ön Russarö finns även en försvarsan-
läggning varför det fanns en hel del
restriktioner för att få komma iland
där. Efter en kilometerlång promenad
kom vi så fram till den vackra fyren
som var byggd 1863. Fyrens två undre
våningar är uppförda av granit och
dom tre övre är av tegel. Det som nog
mest fastnat bäst i våra minnen var
det vackra vaktrummet med sitt välv-
da tak. Russarö har haft en mycket
stor betydelse för sjöfarten till Hangö.
Vi hann också med en kopp kaffe på
markan innan det var dags att säga,
tack och hej då till våra ciceroner från
farledsavdelningen.

Nu var det dags för resans längsta
etapp, den till Bengtskär. På avstånd
såg vi den mäktiga fyren resa sig stolt
ur havet. Fyren, som byggdes på
rekordtiden 9 månader 1906, av granit
och tegel och är 51 meter över havet.

Bland fyrarna i Norden är nog
Bengtskär något i särklass. Den är
högst av alla och har också en mycket
spännande historia. I början av 1900-
talet bidrog fyren till att bryta Finlands
vinterisolering från det övriga Europa.
På grund av sitt betydelsefulla läge
invid Finska vikens mynning blev den
även utsatt för militära angrepp både
i första och andra världskriget. Här

och var i fasaden kan man ännu se
skador efter stridigheterna. Bengtskär
är mycket mera än fyrplats och krigs-
skådeplats. I sextio års tid var fyren
ett hem för fyrvaktarna med sina
familjer och som mest levde här 37
personer på 30-talet. Om allt detta
berättade Paula Wilson som var vår
värdinna. Tillsammans med sin make
sköter hon om besökarna och fyren.
På Bengtskär finns idag Finlands för-
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Gustafsvärn
Foto: Esbjörn Hillberg

Russarö fyr
Foto: Esbjörn Hillberg



sta fyrmuseum, en utställning om stri-
den 1941 och ett litet kapell. 

Efter en natts stärkande sömn, var

det så dags att starta färden mot vårt
sista mål som var Finska Utö. Väl
framme på Utö övergav vi ”Jenny
Wihuri” och hennes besättning.

Det var väl en ganska stor besvi-
kelse att se den välkända fyren låst,
insvept i presenningar och bygg-
nadsställningar. Som ett konstverk av
Christo. Man håller på med renove-
ringsarbeten och asbestsanering inför
fyrens 200 årsjubileum. Vi fick istället
för att komma in i fyren, besöka ett
litet hembygdsmuseum som var
inrymt i den före detta fyrvaktarbosta-
den.

Färden till Åbo, för vidare transport
med Viking Line till Stockholm,
skedde med en liten trevlig passage-
rarbåt genom en sommaridyllisk skär-
gård. Resan avslutades med gemen-
sam middag ombord. Ett stort tack för
ett trevligt arrangemang, en trevlig
resa och en hälsning till er andra som
var med.
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Bengtskärs fyr
Foto: Esbjörn Hillberg

Pater Noster - en fyr på gång
Maria Elsby & Elisabeth Almqvist

Pater Noster - ”Fader vår …”
Fyrens namn är helt rätt! Fader Vår
fick man verkligen be för att det
unika arbetet skulle lyckas med att
lyfta den starkt renoveringsbehö-
vande fyren i befintligt skick. Fyren,
som efter 134, ja egentligen 137 år på
Hamneskär, skulle fraktas in till land
för renovering. Vad jag vet har tidi-
gare bara en fyr flyttats i sin helhet
och det var Cape Hatteras. Denna
fyren drogs på marken, men i det här
fallet var det fråga om ett lyft med
kran från skäret till en pråm för

vidaretransport in till Rönnäng på
Tjörn. 

Den anrika gamla och 32 m höga
Heidenstammaren byggdes 1865 och
tändes 1868. 1887 fick fyren fotogen-
lampa, dessförinnan hade rovolja
använts. År 1907 fick den luxljus.
Linsen drevs runt av ett 51 kg tungt
lod och sände ut ett blänk var 30:e
sekund. Fram till 1964 hade Pater
Noster en lins av 1:a ordningen av
märket Barbier & Fenestre. Detta år
automatiserades fyren och den fick då
en 4:e ordningens lins. 1977 släcktes
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Pater Noster och ersattes av den 26 m
höga kassunfyren Hätteberget. 

Den 30 juli på morgonen påbör-
jades lyftet av den 132 ton tunga fyren
och efter 1 timma var den säkert pla-
cerad på pråmen. Fram på eftermid-
dagen hade ekipaget nått Rönnäng.
Lyftet hade förberetts genom att fyren
ställts på en 8-kantig ram. Runt fyrens
”midja” hade man dessutom byggt
ytterligare en ram för att skydda den
för trycket som uppstår då vajrarna
sträcks. 

Hela renoveringsprojektet är
beräknat till 6.5 miljoner kronor och
bekostas av Riksantikvarieämbetet,
Sjöfartsverket, Tjörns kommun, Bo-
husläns museum, Västra Götalands-
regionen och Statens fastighetsverk.
Statens fastighetsverk kommer också
att överta huvudförvaltarskapet av
Pater Noster då renoveringen är
avslutad. 

Pater Noster beräknas vara på
plats igen under hösten 2003.
Dessförinnan planerar Bohusläns
museum att arrangera visningar av
fyren då den står uppställd på
Rönnäng. Fyrsällskapets ordförande,
Esbjörn Hillberg, tror på en återtänd-
ning av den nu sedan länge släckta
fyren. 

En av våra medlemmar, Elisabeth
Almqvist, hade möjlighet att studera
flytten på nära håll.

En pråm kommer lastad…
I mitt arbete försäkrar jag dagligen
gods som transporteras från och till
olika platser i världen. Första dagen
efter årets semester, närmare bestämt
den 30 juli 2002, var ”godset” Fyren
Pater Noster. En kollega och jag tog

bilen och styrde mot Tjörn. Vi ville på
plats kunna se hur transporten och
sedan själva lyftet/lossningen upp på
kajen gick till. 

Det var en av denna sommarens
härliga dagar, över 25 grader och det
blåste ost/sydostliga vindar, 2-5
m/sekund. Vi körde först ut till

Pater Nosters fyr på kajen i Rönnäng.
En ovan syn som kommer att bestå
minst 1 år framåt

Foto: Elisabeth Almqvist
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Den amerikanska kustbevakningen,
som också är ”sjöfartsverk”, ska göra
sig av med 301 av nationens större
fyrar. De stolta tornen betraktas som
”överskottsmaterial”.

USA har ungefär 600 fyrplatser av
betydelse, i detta fall fyrar som varit
bemannade. De flesta av dem ligger
förstås vid havet, längs Atlanten,
Mexikanska golfen och Stilla havet.
Men så många som ett par hundra av
USA:s fyrplatser ligger vid de stora
sjöarna (enbart i staten Michigan finns
90 fyrar som varit bemannade). 

US Coast Guard, som 1939 över-
tog ansvaret för nationens fyrar från
US Lighthouse Service, har redan tidi-
gare skänkt bort ett relativt stort antal

av de gamla fyrplatserna till städer,
delstater och lokala organisationer,
men nu är det alltså flera hundra fyrar
som staten inte behöver längre.
Många av dem har inte varit tända på
åtskilliga år.

Detta har fått president Bushs inri-
kesminister Gale Norton att engagera
sig. Hon har hittills under 2002 besökt
fyrplatser i tre stater för att försäkra
sig om att de kulturhistoriskt högin-
tressanta miljöerna inte lämnas åt sitt
öde. Gale Norton är som inrikesmi-
nister ansvarig bl.a. för nationalparker
och kulturminnesvård i Bush-admi-
nistrationen, medan kustbevakning-
en, och därmed fyrväsendet, i fredstid
sorterar under kommunikations-

USA gör sig kvitt fyrar
Mats Carlsson Lenart

Klädesholmen, parkerade bilen och
promenerade sedan så långt ut på
klipporna vi kunde. Långt ute bland
skären kunde vi sedan följa hur Pater
Noster sakta men säkert ”gled” in mot
Stansvik i Rönnäng. Det var en otro-
ligt mäktig syn, den 80 meter höga
danska kranen tillsammans med vår
kära Pater Noster med sina 32 meter.
Det är ju högst märkvärdigt med en
transport av detta slag, där man valt
att inte demontera fyren.

Vi hade kontakt med projektleda-
ren ute på pråmen och hade fått veta
att själva lyftet från Hamneskär
ombord på pråmen hade gått bra.
Omkring klockan 16.00 var transpor-
ten avslutad och lyftet upp på kajen

återstod. Vi stod och väntade till-
sammans med 100-talet andra intres-
serade. Många fotade och pratade liv-
ligt med varandra om hur fantastiskt
det var att få vara med om denna
ovanliga händelse. Det var verkligen
en härlig upplevelse.

Själva lyftet skedde helt utan dra-
matik. Sakta, sakta lyftes fyren från
pråmen, hängande i den jättelika kra-
nen gled den näst intill ljudlöst in
över den plats på kajen där den till
slut lika sakta sänktes ner. Uppdraget
var slutfört. Allt hade gått över för-
väntan.

Ett minne som jag som fyrvän all-
tid kommer att bära med mig.
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departementet i Washington.
I första hand ska de 301 fyrplat-

serna, med stöd av en särskild fyrbe-
varandelag från 1999, skänkas till
lokala myndigheter eller idéella före-
ningar som är beredda att ta på sig
underhållet av miljöerna. Men i de fall
inga sådana intressenter hittas kom-
mer fyrarna att säljas till hugade pri-
vatpersoner. Och i det fyrtokiga USA
finns det gott om sådana.

USA:s första fyr var för övrigt
Boston Lighthouse på Little Brewster
Island mitt i miljonstadens hamnin-
lopp. Den tändes första gången 1716
men sprängdes under frihetskriget i
slutet av 1700-talet. Det nuvarande
tornet har sitt ursprung från 1783.
Boston-fyren är också den enda kvar-
varande bemannade fyren i Förenta
Staterna och skall så vara enligt fede-
ral lag. Dock är denna ”First light of
the nation” automatiserad sedan 1998.

Fyrskepp fanns i USA mellan 1820
och 1983. Som mest fanns 56 fyr-

skepp utlagda (1909). Det sista ameri-
kanska fyrskeppet som ersattes av ett
obemannat ljus var Nantucket Shoals
utanför Massachusetts kust (1983).
Nantucket är inte minst känd genom
sjöolyckan 1934 när Titanics systerfar-
tyg Olympic i dimma, likt en giljotin,
stävade rakt in i fyrskeppet som klövs
i två delar. 7 av 11 man ombord på
fyrskeppet omkom.

USA:s högsta fyr är Cape Hatteras
på Outer Banks i North Carolina (59
meter). Hela fyrplatsen med torn och
övriga byggnader har nyligen flyttats
ett stycke, på grund av erosion.

Nationens högst belägna fyrplats
är Cape Mendocino vid stillahavs-
kusten i norra Kalifornien (170 meter
över havet). Fyrljuset i Frihets-
gudinnan i New Yorks hamn var
USA:s första elektriska fyr (1886). Det
dyraste amerikanska fyrtornet var St
George Lighthouse som kostade nära
en miljon dollar att bygga 1882-92.
Den mycket utsatta fyren ersattes av
en modern navigationsboj 1975 men
tornet står ännu kvar på en liten
klippa i Stilla havet, 5 distansminuter
utanför staden Crescent City i nordli-
gaste Kalifornien.

Ett nationellt amerikanskt fyrmu-
seum planeras i den gamla under-
hållsdepån på Staten Island i New
York. Fyrdepån med sina många
historiska byggnader är redan nu
öppen för allmänheten.

Mer information
www.cr.nps.gov/maritime/lt_index.
htm (National Park Services invente-
ring av USA:s historiska fyrar och
även uppgifter om vilka fyrar som är
öppna för besök).

Boston Light, USA:s äldsta fyrplats
ligger på en liten ö mitt i inloppet till
hamnen i Boston på den amerikan-
ska östkusten

Foto: Don Carter
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Längst ut i Stockholms skärgård står
ett antal övergivna fiskefyrar och
sjunger på sista versen. En av dessa,
Horssten, totalrenoverades och åter-
tändes år 2002. 

Norrut från Horssten hittar man
ytterligare två fiskefyrar. En står på
Ljusskär utanför Björkskär och en
annan på Prästkobb i Lilla Nassa.
Dessa ingår i ett helt litet system av
dylika i området. 

Under den gångna sommaren har
undertecknad rest längs hela ost-
kusten, från Väddö ner till Simris-
hamn, för att inventera och leta rätt
på sådana här fyrar. Det har glädjande
nog visat sig finnas gott om dylika.
Betydligt fler än vad som först föreföll
vara fallet. Ungefär ett tjugotal fyrar
av sorten har lokaliserats, fotografe-
rats och undersökts. Glädjande
många befanns i förhållandevis gott
skick. 

De flesta fiskefyrar är uppförda i
trä. En vanlig typ är de som har for-
men av en liten bod, c:a 2 x 2 m med
vinklat tak och fönsteröppning i väg-
garna för fyrljuset. En av dessa,
Ljusskär, har renoverats på eget initia-
tiv under sommaren och avses åter-

tändas inom kort. Det är ganska
enkelt att återställa dessa små sympa-
tiska fyrhus till nära nog nyskick. De
har märkligt nog ofta klarat sig utan
fuktskador, öppna och dragiga som
konstruktionerna undantagslöst är. 

I stort sett så ser man bara till att
spika ihop, lappa igen och rikta upp
den lilla stugan. Taket får alltid läggas
om noggrant med nya vindskivor,
kantplåtar och takshingel. Fönster-
brädorna är alltid sönderrostade och
måste bytas ut helt. Till sist skall hela
byggnaden skrapas och borstas samt
ytbehandlas. Vi oljar noggrant med

Ljusskär fiskefyr under renovering,
aug. 2002

Foto: Magnus Rietz

Ljusskär fiskefyr renoverad
Magnus Rietz

w w w . l i g h t h o u s e m u s e u m . o r g
(Hemsida för fyrmuseet som är under
uppbyggnad på Staten Island i New
York).

www.ipl.org/div/light (Don Carters
hemsida där du finner bilder och

beskrivningar av 450 fyrplatser, främst
i USA men även ett 20-tal svenska
fyrar som Don besökte under det
amerikanska fyrsällskapets resa i
Sverige sommaren 1999).
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Det är inte bara fåglarna som bygger
nytt varje år ute på Måseskär. När jag
besöker fyrplatsen i mitten av juni har
fåglarna som vanligt tagit sina delar i
besittning. Strandpiparna vaktar ner-
vöst sina nykläckta dunungar alldeles
intill stigen där jag går och tärnorna
anfaller mig ilsket ifall jag bara skulle
ta ett steg utanför den slitna gångvä-
gen mellan hamnen och fyren. Jag
spanar på marken efter den längs
kusten sällsynta ostronörten, men den
verkar ha dragit sig tillbaka. Tillfälligt,
hoppas jag. 

Väl uppe vid fyrplatsen går jag
säker för dykande fåglar. Det är tyd-
ligt att all den rörelse som varit på
platsen under så många år satt spår i
de individer som vid olika tider besatt
ön. Fåglarna verkar respektera min
närvaro. Jag undrar hur de hade det

som först bemannade ön för att utfö-
ra sitt arbete. Var tärnorna lika tole-
ranta då så länge man höll sig på sti-
gen? Knappast. - Där kan ni vara men
gå inte närmare, verkar vara den regel
som vuxit fram mellan hyresgästerna
på ön under åren.

På de delar som förvaltas av stif-
telsen Bevara Måseskär är det som
vanligt minst lika mycket aktivitet
som hos de häckande fåglarna. Förra
året lades hela taket om på fyrbosta-
den om (400 m2). Ett arbete som för-
utom en massa frivilligt arbete krävde
bl.a. helikopterlyft för att få de nya
skifferplattorna till ön. Det tog tre
man sex veckor att ta loss de gamla
slitna plattorna för att ersätta dem
med nya som skall hålla tätt i ytterli-
gare minst 100 år. 

I år har taket slutbesiktigats men

Fyrplatsaktiviteter
Joakim Agby

impregnerande grundolja samt grun-
dar och täckmålar därefter flera gång-
er. Alcro Färg bistår med teknisk
expertis samt har skänkt all färg till
både Horssten och Ljusskär. Stort tack
för det!

I Ljusskär skall fyrapparat och lins
inmonteras under hösten 2002.
Energikälla blir en batterigrupp som
väntas räcka i c:a tre år. Fyren kom-
mer att hållas tänd som alla fiskefyrar
alltid gjort - d.v.s. vid behov. Behovet
beräknas vara från 1 april till 30
november. 

Efter Ljusskär står Prästkobb i Lilla
Nassa skärgård på tur. Prästkobb är
en vanlig åttkantig fyrkur i betong.
Dessa är förhållandevis lätta att

underhålla. Hela gasapparaturen finns
kvar. Den kommer dock att bytas ut
till elklipp med batteridrift. Sedan
Prästkobb tänts kommer den till-
sammans med Grönskär, Horssten
och Ljusskär bilda en yttre fyrkedja i
en stor och välbesökt del av
Stockholms yttre skärgård. Förhopp-
ningsvis skall dessa fyrar kunna vara
till nytta för många mindre båtar som
kanske behöver lite vägledning här-
ute i mörkret. Det är alltid skönt att ha
en bekräftan på sin position i dessa
tämligen svårnavigerade farvatten
även om det sitter en GPS-plotter
monterad i båten. För att inte tala om
hur härligt det är att gamla fyrar bör-
jar leva och blinka igen. 
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Detta är titeln på Skärgårdsstiftelsens
lilla skrift om en av Sveriges äldsta
fyrplatser. I den står att läsa att den
tidigaste skildringen av Örskär finns i
en avhandling från Uppsala år 1727.
Dock har Fyrsällskapets sekreterare,
Johnny Söderlund, funnit en ännu
äldre beskrivning av Öhreskiär som
ön hette då, i den gradualavhandling
om fyrar som ”den kungliga stipen-
diaten Nicolaus Haggelbom, västgöte,
blygsamt lade fram för offentlig exa-

mination den 4:e juni 1722, i Gustav
den stores auditorium vid den vanli-
ga tiden på förmiddagen”.

I avhandlingen, som Fyrsällskapet
hoppas kunna trycka och ge ut,
berättas om antika och europeiska
fyrar av betydelse men även svenska
fyrar och särskilt Örskär beskrivs.

Den fyr som beskrivs i texten
nedan träffades av blixten 1737 och
den nya som ritades av Carl Hårleman
stod färdig 1739. I samband med att

Örskär - Upplandskustens pärla
Hans Rutberg

tro inte att arbetet avstannat för det.
Likt fåglarnas cykel dyker det upp
människor på ön varje vår med hän-
derna fulla av nya projekt och sysslor.
I år skall det bytas vattenledningar i
fyrbostaden, på Heidenstamaren skall
det återigen knackas rost på den
undre sektionen. Lanterninen skall få
två nya glas och i skrivande stund
byts hela kajskoningen i hamnen ut
mot nytt, friskt virke. Sammanlagt 56
meter av gammalt och murket trä
skall bytas ut. - Sedan skall vi bygga
upp en förfallen sjöbod och innan
sommaren är över hoppas vi på att
kunna fylla vårt fina fyrmuseum med
grejer, säger min guide och tillika ord-
förande i stiftelsen Bevara Måseskär,
Leif Lehmann. 

Under tiden skall man, förutom att
hinna ta emot besök från bl.a.
Riksantikvarieämbetet och Statens
Fastighetsverk hjälpa till att guida de
hundratals besökare som under
sommaren nyfiket letar sig ut till ön
för att ta del av vad som erbjuds här-

ute. Till i år har det färdigställts en
informationsbroschyr som gästerna
kan ta del av för att läsa om fyrplat-
sen. Förhoppningsvis lägger man då
en slant på anvisade ställen för att
stötta stiftelsens ekonomi. 

Äger man en fyr så skall man tyd-
ligen inte tro att det räcker med en
sommars arbete. Det verkar vara ett
oändligt arbete där nya sysslor stän-
digt dyker upp. Ett arbete som utförs
av alla de entusiastiska och frivilliga
krafter som alltid ställer upp för att
bevara och restaurera fyrplatsen. Det
är som sagt inte bara fåglarna som
bygger nytt varje år.

Skulle man ändå inte tycka att det
räcker så kan man ju dessutom
intressera sig för naturen på ön för
Måseskär med fyrplats lämnar ingen
sysslolös någon längre stund. När vi
går in mot Käringön igen ser jag en
havssula som utmattad sitter och vilar
på en klippa. Jag vet inte vad han tän-
ker om oss andra hyresgäster men jag
har mina aningar. 
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stenfyren uppfördes byggdes också
ett bostadshus av sten som står kvar
än idag. Lanterninen byggdes om år
1852 i övrigt är fyren oförändrad
sedan den byggdes. Örskärs fyr
saknar trappor - för att ta sig upp
(36,5 m) får man gå längs en spiral-
väg. Därigenom kunde oljefaten rullas
upp till lanterninen. Fyren har varit ett
viktigt riktmärke för sjöfarten norr-
ifrån in i Öregrundsgrepen och avbe-
mannades så sent som 1997. 

Om hur det var att leva som barn
på Örskär har Björn Sjöstedt skrivit i
Blänket 2001:1. Björns far var fyrvak-
tare där 1948-49 och då saknade
lägenheten, som var inrymd i det
gamla stenhuset, alla moderna
bekvämligheter som el, vatten, av-
lopp och centralvärme. Idag finns på
ön i samma lokaler ett vandrarhem
som inte saknar något av detta.
Vandrarhemmet, som drivs i samarbe-
te med Svenska Turistföreningen, är
öppet 1 maj - 30 september samt efter
överenskommelse. Värdpar är Siw
Öhlund och Per Mattsson, som också
var den sista fyrvaktaren på ön.
Örskär är ett mycket bra exempel på
hur fyrmiljöer kan bevaras. Då fyren
avbemannades sköt ett flertal intres-
senter till medel, bland annat
Skärgårdsstiftelsen, vilket gjorde det
möjligt att öppna vandrarhemmet. På
så sätt kan vi idag besöka Örskär och
stanna där över natten. Resan går från
Öregrund med buss över till Gräsö
och sedan över Örskärssund med
Pers båt. Örskär är en sevärdhet inte
bara på grund av den gamla fyren
utan också tack vare den storslagna
naturen och det rika fågellivet.
Stannar man över natt kan man se det
fantastiska skådespelet när solen går
ned i Bottenhavet. Kanske är det

samma syn som den kungliga stipen-
diaten såg för sådär 280 år sedan?

“Nu trötta efter den långa seglat-
sen, sedan vi tillräckligt passe-
rat/överblickat de utländska strän-
derna, gläds vi till sist åt den ljuva
åsynen av fäderneslandet…..

Därför, så att vi till slut kan avslu-
ta denna seglats, sätter vi kurs via
Ålandshav och lägger i förbifarten
märke till några torn, fast inte med
eldar, som är resta på flera platser
mellan Stockholms bukt och Åbo, som
vid Sandhamn, Utö o.s.v. Sedan vi för-
bigått dessa, som så att säga ligger
utanför denna kurs, och satt segel,
kommer vi slutligen lyckligt i hamn i
Öregrund.

Mellan denna stad och ön Gräsön
ligger ett sund som svallar av brän-
ningar, och sedan vi passerat det med
en roddbåt och tillryggalagt över ön
nästan tre mil på land, kommer vi via
ett annat sund fram till en liten ö,
Öhreskiär, som ligger mot nordanvin-
den och det öppna havet. Här är en
berömd fyr, vilken, eftersom tillfälle
ges till oss i denna skrivövning, vi ska
inspektera lite noggrannare. Det övri-
ga som vi kort har framfört är vi skyl-
diga andra, här är vi själva éutÔptai
[autóptai, ögonvittnen]. Om läget har
vi redan hört, vad gäller formen är
det ett sexkantigt torn, med en diame-
ter vid basen på nästan 24 alnar,
byggt som ett klocktorn och helt täckt
med bjälkar och målat med röd färg.
Höjden är omkring 70 alnar över
havsytan, men, eftersom vi saknade
instrument och dessutom hindrades
av havets och vädrets våldsamhet,
kunde vi inte undersöka detta när-
mare, men, så gott vi kunde, uppskatt-
tade vi spegelns höjd över horisonten
till 60 alnar. Utifrån det kan det
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Fyren är belägen på öns sydpynt i
ungefärlig position N 57 grader 20
minuter O 11 grader 58 minuter. Ön,
som är c:a 80 hektar stor består av en

ost-västlig ändmorän, ligger i Onsala
socken och är obebodd. Namnet är
kommet av de stenmalar som ön
består av. Malö är idag naturreservat

Malö fyr återtänd
(några noteringar delvis från ”Fyrplatser i Hallands län” utgiven 1980 genom
Hallands länsmuseer och Landsantikvarien i Halmstad)
Sven Blad

beräknas med trigonometri över hur
långt avstånd ljuset sträcker sig, något
som sjömännen uppskattar till 5 eller
6 mil. Man går upp i det via fem
trappor med 97 steg till den plats vars
diameter är 12 alnar, ty så mycket
smalnar det av, där metallspeglar är
placerade. Denna plats är på alla håll
omgiven av fönster, ordentligt fästade
med järnstavar. Två fönster hör till
varje sida av sexhörningen, 6 alnar
på höjden och 2 1/4 på bredden, så
att hela denna lanterna innehåller
1260 små rektangulära glasrutor. Vid
denna ganska stora urholkning är sex
konkava metallspeglar, som vi ska
beskriva nedan, fästade på sin plats
framför fönstren. Vid varje spegels
fokus finns två lyktor vars "mottagare"
var och en rymmer två kannor linolja
eller rapsolja (som rekommenderas av
prefekterna framför den andra).
Oljan hälls i mottagarna tills de är
fulla via en avlång öppning och flyter
allt eftersom ut i kanalerna för att
nära elden. På detta sätt vakar
flamman till de förbiseglandes from-
ma normalt från S. Bartholomeus fest
till S. Andreas fest, under vilken tid de
flesta nätterna är mörkare och havet
farligare. Alla skepp lastade med
varor, som fyren tjänar, måste vid
tullboden i Stockholm, Blåckhus-

udden, betala en viss skatt (fyr-
giält/båkpenningar) efter sin vikt. De
skickar sedan en ganska stor summa
varje år som sedan används till utgif-
terna för den här fyren. Utöver en
vaktmästare har den här spegeln
också en prefekt, eller, som man säger,
en inspektör, för det mesta boende i
Stockholm, vilken Det Kungliga
Majestätet nådigt har tillerkänt ett sti-
pendium på 900 daler koppar om
året. Den förste av dessa var den snill-
rike mannen Johannes Daniel Braun
från Frankfurt am Main, som själv göt
och polerade de sex omnämnda spe-
glarna tillsammans med en sjunde,
som finns bevarad i Ekebys kyrka.
Denne följde omkring år 1712 Herr
Abraham Kockman, men idag sköter
Herr Jonas Molin denna syssla. Vad
gäller konstruktören av detta arbete,
så var det den svenske skattmästaren,
den mycket berömde Sten Bielke, som
dock inte helt hann genomföra verket
innan sin död. Kort därefter, sedan
den begåvats med kungliga ekono-
miska bidrag, restes den omgjord och
med fler speglar, ty de var bara fyra
från början. Så vitt jag kunde komma
fram till av vaktmästarnas år så bör-
jade denna flamma att brinna
omkring år 1684”.
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och sommarbetas av får för att hålla
ned vegetationen.

I slutet av 1800-talet påbörjade
Kongl. Lotsstyrelsen en stor uppbygg-
nad av fyrar för att främja sjösäkerhe-
ten. Enbart i Onsala socken byggdes
6 stycken fyrar fram till 1946
(Fjordskärs fyr, Malö fyr, Malöhamns
fyr, Hallands Svartskär fyr, Nidingens
enkelfyr och Lillelands fyr). Fyrarna
har under årens lopp moderniserats i
syfte att få enklare och billigare
underhåll samt bättre tillförlitlighet.

Malö fyr byggdes år 1890 och var
bemannad fram till 1911 då en AGA-
fyr ersatte den ursprungliga med fyr-
bostaden sammanbyggda fyren.
Bostaden flyttades till Nidingen och
husgrunden nyttjades som sockel till
AGA-fyren. 1935 höjdes fyren genom
en ny betongsockel ovanpå husgrun-
den för att få större lysvidd. Första
fyren drevs med fotogen, nästa fyr
med acetylengas och de sista åren
innan släckningen med elektricitet i
form av engångsbatterier.

Efter en nästan 10-årig mörkertid
har Onsala Fyrförening under år 2002
renoverat och byggt om fyren till sol-
driven batteridrift. Fyren är en sektor-
fyr (w.r.g.) och har samma sektorer
som innan släckningen med karaktä-
ren 3 blixtar var 9:e sekund. Med
hjälp av fyrens två vita sektorer (nord
och syd om Nidingen) samt Hallands
Svartskärs två sydliga sektorer och
Fjordskärs sydliga vita sektor kan man
nu åter vid klar sikt ta sig runt
Nidingen, angöra Kungsbackafjorden
och inomskärsleden mot Göteborg.

Den avgiftsbelagda sjöfarten har
idag ringa behov av inomskärgårds-
leden mot Göteborg. Det är bara 5-10
kustfarare som nyttjar leden varje
dygn och det är numera ingen lotsled.

Ändock hoppas fyrföreningen att
Malö fyrs tändning skall vara till nytta
och glädje för lokalbefolkningen. 

Onsala Fyrförenings historia
År 1991 ämnade Sjöfartsverket i
besparingssyfte släcka Malöhamns fyr
(även kallad Skallafyren). En lokal
opinion uppstod och Onsala Fyr-
förening bildades. Föreningen arbetar
ideellt och alla är välkomna att efter
egen förmåga bidraga till föreningens
uppgifter som är att bibehålla inrätt-
ningar för sjösäkerhet i socknen.

Föreningen erhöll tillstånd att
driva Skallafyren som numera är
ombyggd för soldriven batteridrift.
Vidare övertogs skötseln av Häst-
holms Landgrunds farledsprick (båt-
sportprick) från Onsala Kofferdi-
kaptener. Ramnö Käring (kummel),
Fluets, Breda Kråkors kummel har
restaurerats och målats. Vidare har
Neptuns pelare i Gottskär och Itali-
enaren på Malö målats. Efter muntligt
tillstånd från Sjöfartsverket har Malö
fyr renoverats och byggts om till sol-
driven batteridrift och tänts den 2 sep-
tember 2002 efter en 10-årig mörker-
tid.

Föreningen har klarat uppgifterna
genom ideellt arbete och donationer
av materiel och penningar. Välvilja
från Sjöfartsverket och medlemmar-
nas stora intresse för att bibehålla
gamla tiders sjösäkerhetsinrättningar
har varit förutsättningen för att driva
föreningen.

Jag ser med tillförsikt framtiden an
då vi sista året erhållit ytterligare med-
lemmar. De flesta medlemmarna är
pensionärer med tillgång till båtar vil-
ket underlättar.
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GÄVESKÄR - Livet på en fyrplats i
inloppet till Göteborg

Låt mig presentera vår aktiva medlem
Marie Tilosius, som är genuint
intresserad av livet i skärgården i
allmänhet och folket på fyrplatserna i
synnerhet. Marie, som även är aktiv i
föreningen ”Allmogebåtar” har valt att
publicera sitt arbete om Gäveskärs
fyrplats i sagda förenings tidskrift
”Träbiten, nr 116”. Författaren har
genom nära släktskap med personer,
som arbetat och vuxit upp på fyrplat-
sen, kunnat ge läsarna en lättillgäng-
lig och fyllig bild av livet på fyren och
den lilla ön. Man får en god beskriv-
ning av fyrapparaturens utveckling,
en detaljerad beskrivning av vakt och
arbete samt viktigare händelser på ön.
Ett särskilt kapitel, närliggande för
författaren, handlar om båtarna. 

De kapitel, som handlar om livet
på ön, barnens situation och fritiden
är av stort socialt intresse genom de
många detaljerna och den positiva
framställningen.

På angöringsfyrarna arbetade en
stor kader av statliga tjänstemän och
här har funnits god dokumentation i
form av ritningar, skriftväxling och
journaler. Bemannade ledfyrar har,
som också framhålles i skriften,
anlagts i mindre antal från 1840-talet i
leder till våra viktigaste hamnar.
Dessa fyrar med i allmänhet liten
betjäning och i de flesta fall under
kommunal förvaltning har sällan blivit
föremål för ordentlig beskrivning.
Författarens arbete fyller här en viktig
och intressant uppgift. En serie fina
och delvis unika foton höjer
Gäveskärsuppsatsens värde.

Harry Sellmann

Bokrecension

Efterlysningar
Sjömärken efterlyses
En kulturyttring som till stora delar fått
gå ur tiden och försvinna i våra skär-
gårdar är alla de vanliga sjömärken
som funnits vid sidan om själva fyr-
systemen. Sådana sjömärken är stäng-
er, kummel och även många båkar.
De som varit, och är, uppförda i sten
är naturligtvis de som kunnat motstå
tidens tand bäst. Men många av mär-
kena uppfördes i trä. Utan uppmärk-
samhet och underhåll varar en dylik
struktur max i 40-50 år. Sedan har alla
knutar och infästningar ruttnat så pass
att konstruktionerna i allmänhet faller
sönder på några år. En kraftig storm

Rödkobben båk i Stockholms skär-
gård. Starkt förfall

Foto: Magnus Rietz



gör oftast processen kort och hela sjö-
märket kan förvandlas till en brädhög
över en natt. SjöV betraktar denna typ
av sjömärken som icke livsnödvändi-
ga för sjöfarten och därmed lämnas
de åt sitt öde. Detta är mycket synd.
Inom några år kommer alla dessa
underbart vackra skapelser vara borta
från kobbar och skär. Många båkar
och stänger är rena konstverk till trä-
skulpturer och borde få leva vidare. 

Inom Fyrsällskapet kommer en ny
arbetsgrupp att startas för våra sjö-
märkens bevarande. Hör av dig till
kansliet för mer info om du är intres-
serad. Vi är mycket intresserade av att
få information om denna typ av sjö-
märken från hela Sverige. Många av
märkena är förfallna och en stor del
är inte heller längre utmärkta på sjö-
kort samt har gått ur Svensk Lots. 

Magnus Rietz

Vår yngste medlem?
Gustav Wettermark är 6 år och har ett
brinnande intresse för fyrar. Det bör-

jade med att morfar Lars Färnstrand
tog med Gustav till de fyrar som
kunde ses från morfars stuga, bl.a.
Kuggviksskäret som hans morfars far-
far var med och byggde. Under som-
maren har Gustav med sin syster och
sina föräldrar besökt en rad fyrar i
Danmark och också Långe Erik på
Öland. Fotot av Gustav är taget i
Rubjerg fyr. Vi hälsar Gustav och hans
familj välkomna i Svenska Fyrsäll-
skapet.

Johnny Söderlund

ÅRSBOK
Det har bestämts på styrelsemöte i
maj att Fyrsällskapet ska ge ut en års-
bok vad det lider. Första utgåvan pla-
neras till någon gång under 2003. 

Alla insatser blir hedersuppdrag
och således frivilliga och oavlönade.
Till redaktör för de första tre åren har
utsetts Magnus Rietz. Intresserade
med eventuella idéer och bidrag kan
vända sig direkt till Magnus, tel: 08 -
601 95 40.

Årsboken är tänkt att bli av det lite
exklusivare slaget och ska kunna
representera Svenska Fyrsällskapet
utåt. Stor vikt kommer att läggas på
läsvärde, språk och bild samt form-
givning. T.ex. har marinmålaren
Göran Johansson utsetts till "hovleve-
rantör" vad det gäller omslag och vin-
jettbilder. Detta borgar för en produk-
tion på yppersta estetiska nivå. Års-
bokens tonvikt kommer att ligga på
aktuella ämnen inom fyrar och fyrliv.
På så sätt tror vi att den kommer att
kunna fungera både lite som en årlig
sammanfattning av ämnet och som en
underhållande och avkopplande bok
att läsa för nöjes skull.
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Gustav Wettermark inuti Rubjergs fyr
i Danmark

Foto: Maria Wettermark
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Blå Jungfrun Ö. riven
Landet har berövats en av sina
vackrast belägna fyrar. I juni detta
år möttes vi av nyheten att Blå
Jungfruns Östra fyr fått stryka på
foten efter 75 år i tjänst.
Sjöfartsverket fann att fyrkuren
och tornet var i sådant rostigt
skick att man hellre tog bort den
än rustade upp den. Sedan den
västra fyren släckts för ett antal år
sedan saknar nu denna gigantiska
klippa mitt i Kalmarsund helt fyr-
markering. Detta måste ur naviga-
tionssynpunkt anses som tvek-
samt, ja nästan obegripligt.
Farleden genom Kalmarsund går

på bägge sidor om Jungfrun och
ön får nog betraktas som ett täm-
ligen ansenligt sjöfartshinder. Den
lär knappast flytta på sig oavsett
vad slags tonnage som eventuellt
skulle försöka. Alltså, en klippö
mitt i havet, nittio meter hög, belä-
gen rätt i en tätt trafikerad farled
lämnas helt utan markering på
natten. Visserligen syns Jungfrun
både på radar och GPS-plotter,
förutsatt att elsystem, apparater
och satellitsignaler fungerar. Men
det gör dom inte alltid och då kan
det vara förbaskat mörkt om nat-
ten i Kalmarsund. Hur tänker dom
egentligen?

Magnus Rietz

Notis

Blå Jungfrun Ö. fyr i sin glans
dagar. Bilden tagen 1990

Foto: Magnus Rietz

Blå Jungfrun Ö. fyr. Det enda
som återstår nu!

Foto: Magnus Rietz
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Jag lovar - jag visste just ingenting om
de åländska fyrarna innan jag gjorde
en serie artiklar om bl.a. fem fyrar på
Åland för tidningen Nya Åland.
Lågskär och Sälskär var namn på
klasser i Övernäs skola i Mariehamn.
Märket och Nyhamn hörde jag i
radions väder. Att placera fyrarna på
en karta skulle jag inte alls klara. 

Nu har Ålands hav fått hållpunkter.
Vattenmassorna kan ges namn som
vattnen kring Märket eller norr om
Lågskär. Bogskär ligger otroligt långt
ut i havet. Det är segt att komma dit
till och med i helikopter.

Det är magi i fyrar. Ensamheten ger
lugn. En fyr är majestätisk. Avskild-
heten trygghet. Man lämnar sig i vin-
darnas makt. Folk som bodde på fyr-
landen förr blev fyrtagna - numera är
vi många som är fyrtagna på ett annat
sätt. Vi är fascinerade. Längtar dit,
utan att förstå varför. Vi längtar efter
att stå på en ensam klippa vid havet.
Vi längtar efter att kika uppåt den
väldiga fyren, luta ryggen mot den
och känna dess kraft. Vi längtar efter
att räkna trappstegen och stå däruppe
och kika ner.

”Nån” borde göra ”nåt”, tyckte jag
först och sneglade på Norges alla fyr-
vandrarhem, Söderarms hotell- och
konferensanläggning, Bengtskärs fyr,
som drivs av Åbo universitet som
resmål och museifyr. Vi sitter på en
skatt, men den åländska verkligheten
kommer emot. De åländska fyrarna
ligger samtliga långt ut och de flesta
saknar hamn. 

Lågskär, min favorit, vild och vack-
er, men fågellivet där ska inte störas
av mängder av människor.

Bogskär är en pinne på en klippa i
havet - vad ska man där att göra?

Märket lockar mindre än jag trod-
de. Grått och fuktigt och förfallet, ger
inga positiva kickar alls. Ligger för
långt ut. Ett klart fall för en urdum
miljonär! Men vem vet? Beatles och
Pippi Långstrump var också galen-
skap först.

Sälskär är en pärla förstås. En
bröllopsfyr, ett kärleksnäste, ett hotell
och/eller ett vilohem skulle kunna
byggas här bland kattfötter och
blåklockor. Ett fall för en halvdum
miljonär. Alla med fyrfeber kommer
garanterat.

Nyhamn - ett fall för vilken turist-
företagare som helst. Hit ut kommer
vi ofta för att fika med alla ålands-
besökare. Gissa om det ska smaka!
Upp i fyren vill vi förstås och helst
också kunna åka hiss 360 meter rakt
ner i schaktet.

I väntan på att får resa till en fyr
och få sitta där och räkna vågorna,
avvaktar jag nästa Robinson-variant i
TV-utslagnings-underhållning. -
Fyren så klart!

För den extra intresserade kan hela
serien av de åländska fyrartiklarna
beställas från tidningen Nya Åland,
tel. +358 1823444 eller 
e-mail arkiv@nyan-aland.fi, 
hemsida: www.nyan.aland.fi.

Jag blir hög på fyrar!
Kiki Alberius
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Förslag till kandidater till årets VIPP!
Johnny Söderlund

Det är dags att föreslå kandidater till årets VIPP (Very Important Pharos Person)
för år 2003. Priset utdelas årligen till enskild person, myndighet, förening eller
företag som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns
upptagna i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1, vilken uttrycker sällskapets
ändamål:
• Främja och utveckla intresset för och kunskaper om fyrar och fyrplatser samt

till dessa relaterade ämnen.
• Verka för bevarandet av svenska fyrar och fyrplatser
• I samarbete med historiska och kulturvårdande institutioner och intressenter 

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

och organisationer.
Förslag till kandidater kan skickas till någon i styrelsen senast 2002-12-31. 
Styrelsen beslutar om priset skall delas ut och till vem.

FYR SJUTTON är namnet på en tillfäl-
lig vandringsutställning som visats
under våren och sommaren. Vand-
ringsutställningen som bestod av
konst (inkl foto) på fyrtemat ingick i
"Fas II" av fjolårets stora roslagsbase-
rade konstprojekt, FYR TUSAN!, vilket
jag skrivit om i tidigare Blänket. I Fas
II visas "fjolårskonsten" i nya konstel-
lationer, anpassade efter den region
som visningsplatsen ligger i - när det
gäller konstnärer respektive fyrmotiv.
Eftersom FYR SJUTTON! visades i
Nynäshamn och på Gotland så var
det fråga om konstnärer från Stock-
holms län och Gotland som togs ut
(av de som medverkade ifjol, totalt 44
stycken). Roslagskonstnärerna hade
förstås prioritet, eftersom det ändå är
ett roslagsprojekt från början. Antalet
medverkande konstnärer var sjutton
stycken därav namnet. Från Fyrsäll-
skapet medverkade denna gång Bertil
Kumlien, Marianne Lundblad,
Thomas Wester och undertecknad.

Jag har hittills skrivit i imperfekt,

men troligen blir det något mer av Fas
II, med namnet FYR SJUTTON! eller i
annat namn - lite beroende på omfatt-
ningen. Ett tiotal kuststäder är i alla
fall intresserade av att visa delar av
FYR TUSAN!. Det lär dock inte bli
någonting förrän i vår. Städerna som
det är fråga om är: Malmö, Lands-
krona, Ronneby, Oxelösund, Härnö-
sand, Örnsköldsvik och Piteå - samt
Gustafsberg. Trelleborg, Norrköping
och Luleå är inte färdigbearbetade. Är
det någon av er medlemmar som bor
på någon av de nämnda orterna som
är nyfiken på FYR TUSAN! så hör av
er till mig. Kanske man kan hjälpas åt
att pusha på? Eller tillsammans ordna
något kringarrangemang till en
eventuell utställning?

Nästa sommar blir det, som med-
delats tidigare, en finalutställning -
med finska komplement - på stora
museet Forum Marinum i Åbo. Detta
är Fas III av FYR TUSAN! Ekonomin
är förstås inte klar än, men man är ju
optimist!

FYR SJUTTON!
Jinger Bremberg
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• 6 november Stockholm, Livet på Gotska Sandön (Hans Hörlin, nyligen 
pensionerad som tillsyningsman för nationalparken och dessförinnan, den 
siste fyrmästaren på platsen, berättar om Sveriges absolut mest isolerade 
fyrplats) 
Anmälan senast 4 november

• 7 november Norrköping, Fyrplatser som nationalarv - en resa längs 
våra kuster (Dan Thunman har under 10 månader 1999 på uppdrag av 
Sjöfartsverket och Riksantikvarieämbetet inventerat våra fyrplatser. Dan 
kommer att visa bilder och ge en historisk bakgrund kring de byggnads-
minnesförklarade fyrar som är föreslagna som nationalarv) 
Anmälan senast 4 november

• 12 november Göteborg, Livet på Gäveskär fyrplats (Marie Tilosius 
med stark anknytning till Gäveskärs f.d. bemannade fyrplats i Göteborgs 
inlopp berättar och visar gamla bilder.)
Anmälan senast 8 november

• 16 november Malmö, ”Ledd i leden” – om navigation i Öresund (Lars 
Göran Ånefors, Sjöfartsverkets trafikområdeschef berättar om navigationen 
i Öresund. Hur har utvecklingen varit och hur kommer den att bli)
Föranmälan är inte nödvändig. Obs kl 14.00 

• 29-30 november Göteborg, Maritim Julmarknad, Maritim Julmarknad, 
Kustens hus, Majorna, Göteborg 29 nov. kl 12-18 och 30 nov. kl 11-15.

• 11 december Stockholm, Klockor och ringtraditioner Mistsignal-
klockor från fyrar, fyrskepp och bojar som blivit kyrkklockor
(Ingvar Rohr, Riksantikvarieämbetets expert på kyrkklockor berättar)
Anmälan senast 9 december

Kommande träffar m.m.
Esbjörn Hillberg

Efterlysning
Ledfyrsfoto
På Ålandsskäret vid Huvudskär upp-
sattes också 1882 en ny inseglingsfyr
med lins från Korsö och längs leden
från Landsort en fyr vid Söderhäll, en
vid Lilla Rotholmen, en vid Stendör-
ren och en vid Långholmen. I Mälaren
ordnades ledfyrar hela vägen till fjär-
den Galten längst i väster.

Jag undrar nu om det finns något
foto eller någon teckning av dessa
första fyrar, som nog alla hade fyrhus
av trä, eller någon konstruktionsrit-
ning av deras blänkapparat enligt
ingenjör L. Lindbergs modell. Kont-
akta Arne Sundström, Hästholms-
vägen 23, 116 44 Stockholm.

Arne Sundström
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Efter den härliga och ovanligt
långa sommaren är det åter igen
dags för Blänket. Jag tror att detta
är mitt 5:e ”Blänk” och det blir bara
roligare för varje gång. Till min
glädje har Fyrsällskapets med-
lemmar nu kommit igång riktigt
ordentligt med skrivandet av både
långa och korta artiklar, efterlys-
ningar och notiser. Erbjudanden
har kommit om användande av
fantastiska foton av fyrmiljöer.
Detta var precis vad jag hoppades
på. Tidningen är till för medlem-
marna och sammanställs av det
material som spontant kommer in
eller som jag anser har så stort
intresse att jag speciellt ber någon
skriva om ett visst ämne. Eftersom
tidningen skall spegla både nytt
och gammalt, tekniskt och ibland
rent av lyriskt material kan allt inte
alltid tas med i det aktuella numret,
men var lugn allt sparas och tas
fram igen till kommande nummer. 

Vi har haft en fantastisk utveck-
ling av medlemsantalet och var
den 5 oktober 1657 medlemmar!!
En utveckling som ingen vågat
drömma om eftersom Fyrsällskapet
har varit ganska sparsamt med
reklam om sig självt. Det kommer
till ungefär en ny medlem per dag!!
Något som också verkligen är gläd-
jande är att det nu har bildats en
programkommitté i Sydsverige,
som har startat upp med föredrag
(se under ”Kommande träffar”).

Fyrboksflödet har för tillfället
sinat, men vi har kunnat njuta av

en fantastiskt fin fyrutställning som
visats på sjöfartsmuseet i Göteborg,
Kalmar museum och på
Mossholmens marina på Tjörn. Det
var en mycket välgjord, intressant
och informativ utställning som det
bara är att beklaga att inte alla haft
tillfälle och möjlighet att besöka.
Utställningen läggs nu ner då den
är ganska så kostsam att hantera.
Kanske kan man i framtiden ordna
mindre och ambulerande utställ-
ningar eventuellt i samband med
föredrag i vårt ämne. 

På västkusten har många haft
det unika tillfället att se Pater
Nosters fyr flyttas in till Tjörn i
befintligt skick för renovering.
Fyren står under renoveringsarbe-
tet uppställd i Rönnäng och
Hamneskär där Pater Noster nor-
malt befinner sig gapar nu tomt
och ödsligt. 

Ett jättevarmt tack till alla er som
har skickat in bidrag till vår tid-
ning. Fortsätt med det! Har ni t.ex.
en lokal fyrförening så kan det
vara av intresse för andra att läsa
om hur denna bildades och vad
den har uträttat. Det kan ge tips
hur man går till väga för att bevara
och hålla ”sin” fyr i stånd. Det är
ofta på det lokala planet man
måste ta initiativet.

Slutligen vill jag bara säga. Hör
av er till mig med brev, mail eller
telefon. Tyck till om tidningen, ge
tips om förbättringar m.m. kontak-
ten med läsarna behövs!

Maria Elsby

Redaktörens ruta
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e-mail: bertil.oestling@telia.com

Följande medlemsavgifter gäller för verksamhetsåret 2003:

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



BLÄNKET
Informationsskrift för medlemmar i Svenska Fyrsällskapet 2002:2. Årg 6

S
jö

fa
rt

sv
er

ke
ts

 R
ep

ro
 &

 T
ry

ck
, 

N
or

rk
öp

in
g 

86
08

30
 -

02

Rödkobben, en OCCAS-fyr i Stockholms skärgård     Foto & copyright: Magnus Rietz 


