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Gåsörens gamla fyr återtändes på ”Internationella Fyrdagen” 
efter att ha varit släckt i 82 år.

Foto: Magnus Rietz 
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Jag om mig
Mitt namn är Bo Starmark och jag är tills vidare kassör i Fyrsällskapet. Även sköt-
seln av det omfattande medlemsregistret tillkommer mig. Nybliven sextiofemårig
pensionär med 36 år som adjunkt i svenska och tyska akterom mig. Född och upp-
växt i Göteborg (Johanneberg och Vasastaden). Sedan 1969 är bostadsorten Lysekil.
Våra två barn är sedan länge utflugna så min fru och jag har det ganska lugnt. Vi
har turen att i väster ha obruten horisont och åtskilliga fyrar och lysbojar kan ses
hemifrån: Bläckhall, Hängdyn, Hållö, Brandskärs Flak, Brofjordens Angöring,
Tovas Ungar, Humlesäcken (= Stångholmen) och Islandsberg. Några fyrar skyms
av tilltagande växtlighet. En annan fyr-referens är att jag under 60-talet var tillsy-
ningsman för Lilla Varholmens fyrar och kummel utanför Göteborg. Familjen
bodde där sommartid.

Många fyrmedlemmar har mött mig på ångaren ”Bohuslän”, där jag även i
många år varit redaktör för deras tidskrift. Jag har svårt sjödille och är ute på sjön
så ofta jag kan året om. Sedan tidigt femtiotal är fotografering och filateli rogivan-
de hobbys, som jag söker bedriva ofta. Så återstår goda böcker och svenska språ-
kets rykt och ans, som ligger mig varmt om hjärtat. ”Den bäste vännen är en god
bok!”

På återseende!
Bo Starmark

Presentation av vår nye kassör
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Hej på er!
Detta år verkar vi äntligen ha fått ett
genombrott med vår publicitet i press,
radio och TV. Många lokala tidningar
har haft flera reportage men dessutom
har vi fått in långa debattartiklar om
fyrarnas framtid i alla stora rikstid-
ningar. Vi nämns ofta på radio och nu
har vi även fått ut vårt budskap i TV.
Allt detta hjälper naturligtvis vår sak
även om fyrarna och deras framtid
måste omtalas mycket mer främst i TV
då detta har en oerhörd genomslags-
kraft. En annan sak som slår mycket
är tidningsartiklar som förutom text
innehåller färgbilder. Jag ber därför
dig som har goda kontakter med
press, radio och TV att kontakta oss
och hjälpa till att få ut vårt budskap
ännu mer och till ännu fler.

Ytterligare ett område inom vilket
vi är tvungna att göra mer är påver-
kan av våra politiker. En hel del är
gjort men politikerna måste inse att
det är viktigt att bevara våra unika
fyrar/fyrplatser och att landet bör ha
råd att göra detta. I slutändan är det
riksdag och regering som bestämmer
vad som händer med fyrarna. Det är
otroligt viktigt att man inte säljer ut
fyrar/fyrplatser till en privatperson
eller att det blir en auktion mellan
högstbjudande. Om detta tillåts hända
är nog de flesta av våra fyrar förlora-
de för alltid. Helst av allt bör ägande-
skapet överföras till en lokal förening,
byalag eller liknande för en symbolisk
summa. Denna förening tar sedan
över ansvaret för den aktuella
fyren/fyrplatsen, underhåller den och
håller den öppen för allmänheten.
Naturligtvis kommer detta att kosta

pengar men det blir mycket lägre
underhållskostnader när en lokal
förening frivilligt utför arbetet. Sedan
kan vi förhoppningsvis med tiden
grunda den Nationella Fyrstiftelsen
vars stora uppgift blir att ordna peng-
ar så att våra fyrar/fyrplatser kan un-
derhållas. Även här behöver vi hjälp
från våra medlemmar och jag vill be
dig om tre saker:

• Känner du någon riksdagsman så
kontakta henne/honom och för
fram vårt budskap.
• Är ni några som kan tänka er att
bilda en lokal fyrförening och
ansvara för en fyr så hör av er.
• Känner du någon ”tung” person
inom den privata sektorn som vill
engagera sig i en Nationell Fyrstif-
telse så ring mig snarast.

Jag litar på att du kontaktar oss för vi
behöver hjälp för att lyckas innan det
är för sent. Man skall inte heller tro att
det räcker att flera fyrar/fyrplatser är
eller blir byggnadsminnen eller att de
kommer att tillhöra vårt nationella
arv. Finns det inga pengar så kan man
inte utföra något underhåll. Detta gäl-
ler oberoende av vem som är ägare
eller om denna ägare förvaltar ett
byggnadsminne eller ett nationellt
arv. 

Så var det dags att nämna allt posi-
tivt som händer. Vår idé att vi inte
skall växa genom att värva medlem-
mar utan genom att genomföra olika
aktiviteter och därigenom visa vilka vi
är bär utan tvekan frukt. Vi har passe-
rat 2000 medlemmars nivån och fort-
sätter vår starka tillväxt. Vi är inte
ensamma i världen om att vara intres-
serade av fyrar utan det händer också
saker i andra länder. Under året har
man bildat fyrsällskap både i Finland
och på Island. Man talar också om att
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bilda ett i Tyskland innan årets slut.
Som du kanske vet så finns det redan
tidigare nationella fyrsällskap i Norge,
Danmark, England, Holland, USA,
Australien samt Sverige.

I Sverige har det bildats flera nya
lokala fyrföreningar och sammanslut-
ningar vilka engagerar sig i sin lokala
fyr. Onsala fyrförening ansvarar för
Skalla och Malö fyrar samt underhål-
ler några gamla stenkummel i områ-
det. En grupp medlemmar på Bohus
Malmön har restaurerat och satt upp
en gammal fyr i hamnen på ön.
Ratans Byalag kommer förhoppnings-
vis att få ta över det gamla fyrhuset av
trä på Rataskär under hösten och
sedan ansvara för fyrens fortsatta drift
och underhåll. SXK Skellefteå återtän-
de under den Internationella Fyr-
dagen den gamla träfyren på Gåsören
som varit släckt sedan 1921. Några
personer på ön Pite-Rönnskär under-
söker möjligheten att återtända den
gamla väl underhållna Heidenstam-
maren på ön. Det går till och med ett
rykte att några vill flytta tillbaka och
återtända den gamla Heidenstam-
maren som togs bort från ön Gråklub-
ben på 60-talet. 

Förutom ovan nämnda finns det
flera andra fyrföreningar/sammanslut-
ningar längs vår kust vilka gör en fan-
tastisk insats för sin lokala fyr. Det är
kanske lite svårt att säga exakt vilka
av dem som är en fyrförening. I stäl-
let vill jag försöka räkna upp fyrplat-
ser där privata aktiviteter av något
slag pågår, där det finns ett litet mu-
seum, där man kan äta en bit, där
man kanske kan övernatta, etc. Dessa
platser är: Rödkallen, Bjuröklubb,
Stora Fjäderägg, Bergudden,
Högbonden, Lungö, Eggegrund,
Örskär, Djursten, Söderarm, Svenska

Högarna, Grönskär, Huvudskär,
Landsort, Häradskär, Stora Karlsö,
Hoburg, Ölands Norra, Dämman,
Segerstad, Ölands Södra, Garpen,
Utklippan, Hanö, Sandhammaren,
Smygehuk, Falsterbo, Hallands
Väderö, Nidingen, Valö, Vinga, Pater
Noster, Måseskär, Väderöbod,
Ursholmen, Nordkoster, sjön Mjörns
fyrar och Hammarö Skage. De som är
engagerade i dessa c:a 40 fyrar/fyr-
platser gör en stor insats så att vårt
unika maritima arv blir känt och har
en chans att överleva. 

Som du kanske vet fick vi alla fyr-
vänner ett mycket fint erkännande
under den Internationella Fyrdagen.
Jag vill därför framföra Svenska Fyr-
sällskapets stora tack till Sveriges
Hembygdsförbund (500.000 medlem-
mar) för den fina utmärkelsen, ert
byggnadsmärke 2003, vilken ni den
17 augusti 2003 överlämnade till Sve-
riges fyrvänner med motiveringen:

Sveriges Hembygdsförbund vill
ge sitt stöd till alla som arbetar för
bevarandet av svenska fyrar och
fyrplatser. Vi vill uppmana histo-
riska och kulturvårdande institu-
tioner liksom ideella krafter att
dokumentera händelser och lev-
nadsöden vid fyrplatserna. Vi
stödjer Svenska Fyrsällskapets
strävan att åter tända släckta fyrar.
En tänd fyr motverkar förfall och
eftersatt underhåll.

Slutligen vill jag även framföra
Svenska Fyrsällskapets tack till alla
som arbetar med att bevara fyrar/fyr-
platser. Ge inte upp för er insats bety-
der så mycket! Jag uppmanar er också
att besöka fyrplatser, de är helt fantas-
tiska.

Donsö 2003-09-06
Esbjörn
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Presentation av Utklippans fyr-
plats och den under 2:dra världs-
kriget där förlagda Marinens
kustsignalstation.

Jag 2281-6-42 Jarmo, Helmer då 22 år
gammal (nu fyllda 80 år), tjänstgjorde
där som kock större delen av året
1944. Som hobby hade jag bl.a. foto-
grafering. Utklippan med fyr, hamn-
anläggning och naturscenerier erbjöd
många intressanta motiv och vyer för-
utom fyrfolk och militärer som jag
också ”plåtade” flitigt.

Ön kallas i Svensk uppslagsbok för
Utklipporna och det är givetvis rätt
eftersom ön är delad i två stora skär,
södra skäret där fyr och fyrbostäder är

belägna och norra skäret där det
endast fanns ett par små stugor för
övernattande fiskare. Mellan dessa
skär finns en ypperlig ”nödhamn”
med två inlopp. För att stänga ute
hårda sjöar var inloppen till hamnbas-
sängen försedda med portar som
genom spel gick att hissa upp. För
den yttre hamnen hade uppförts rejä-
la vågbrytare med inlopp i öster och
väster. Det fanns ett antal större och
mindre skär på östra sidan av ön som
vid mycket hårda vindar kunde orsa-
ka att ”Östersjöns vatten” yrde över
ön.

Fyrpersonalen på Utklippan bestod
av tre familjer samt under kriget ett
extra fyrbiträde. Fyrmästaren hette
Söderström och de två fyrvaktarna
Lindqvist och Rydberg. Extra fyrvakta-
ren hette Ternström och var från
Karlshamn. Han hade egentligen sin
ordinarie tjänst på fyrskeppet
Svinbådan i Öresund, men under kri-
get var fyrskeppen som regel indrag-
na.

Besättningen på signalstationen (8
man) bestod av befälhavaren som var
underofficer (styrman), en korpral
och en signalmatros som alla en gång
varit stamanställda. Vi övriga av
besättningen var inkallade värnplikti-
ga flottister. Befälhavaren hette
Karlsson och kom från Karlskrona.
Korpralen var från Stockholm och
hette Adolfsson. Signalmatrosen hette
Aronsson och kom från Jämjöslätt. Jag
”kocken” kom från Helsingborg och
resten av besättningen kom ofta från
öarna i Blekinge och hade god sjöva-
na. Vilket ju var en viktig sak på en
utsjöplats.

Utklippans fyr.
Foto: Helmer Jarmo

Utklippan 1943 - 1944
Helmer Jarmo 



Livet på Utklippan var aldrig
besvärligt tack vare att fyrfolket
betraktade oss som jämlikar. Det var
ett mycket gott samarbete oss emel-
lan. Som kock på en utsjöplats var jag
till en början beroende av att lära mig
en del om hur man skötte hushållet
under de ibland extrema förhållanden
som rådde där. Jag fick många goda
tips av fyrfruarna.

Att jag hamnade som kock på en
fyrplats berodde på att jag tillfälligt
var placerad iland på kasern Sparre i
Karlskrona och väntade på nästa
kommendering. En liten oansenlig
”lapp” på en anslagstavla på kasern-
gården upplyste om att man behövde
matlagningskunnigt folk. Jag anmälde
mig omgående. Min strävan var att få
tjänstgöra på en signalstation på Öre-
sundskusten nära min hemstad
Helsingborg. Men i det militära räknar
man inte ut något själv. Det gjorde
befälet på kompaniexpeditionen och
därför hamnade jag på Utklippan. Det
har jag aldrig ångrat. 

Jul & Nyår 1943-44 firades på
Utklippans signalstation. Förutom
sedvanlig julmat fick vi så kallade fält-
julklappar från Marindistriktet i
Karlskrona. Dessa brukade öppnas
och packas om för rättvisare fördel-
ning. En flicka från Eskilstuna som
tjänstgjorde i det militära som lotta
visste hur det gick till och bifogade ett
brev där hon skrev att hennes jul-
klapp oavkortad skulle gå till en
svensk soldat. Det råkade bli jag och
mitt tackbrev resulterade i en ganska
långvarig brevväxling som dock tog
slut så småningom. 

Vi fiskade torsk och jagade sjöfå-
gel. Rätt tillagat var sjöfågel en deli-
katess. Fisket bestod mest av torsk-
pilkning. Förutom till mathållning sal-

tade vi ner torsk i kaggar som vi
köpte i en skeppshandel i Karlskrona.
Salt torsk sålde vi till ”Kronan”. Även
med en del strömming och flundror
förfors på samma sätt, men dessa
köpte vi av fyrfolket som hade skötar
och flundrenät. Vi stärkte vår dåliga
kommisslön till viss del på detta sätt.

För att till mathållningen hålla oss
med färska grönsaker såsom dill, per-
silja och rädisor m.m. grävde jag och
signalmatrosen Aronsson upp en jord-
plätt som vi inhägnade med staket till-
sågat av överblivet byggnadsvirke.
Det växte ganska frodigt och fröräk-
ningen betalades av Marinens fritids-
detalj efter att planteringen hade
observerats av kommissbefäl som en
gång inspekterade vår förläggning.
Det var nog enda gången som en frö-
räkning belastade Marinens budget.

Befälhavaren på signalstationen

5

Jag, kocken Helmer Jarmo.
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6

som var en skicklig skytt, sköt en
gång en säl som låg på en klabbe.
Den stannade dock inte kvar på klab-
ben efter skottet utan hoppade i sjön
och sjönk. men efter ett drygt arbete
med en båtshake lyckades vi bärga
den. Det visade sig vara en gammal
säl med slitna tänder. Emellertid togs
den sakkunnigt om hand av fyrvakta-
re Lindqvist och styrman Karlsson
som skjutit den. Flåddes och befria-
des från späcket som smältes till säl-
tran. Köttet, två rejäla ryggfiléer av
mörkröd färg, tog jag, kocken, hand
om. Först stekte jag biff av en del
kött. Det gick inte hem bland besätt-

ningen eftersom de visste var det kom
ifrån. Sedan malde jag en del kött till
köttbullar och pannbiff med mycket
lök och kryddor. Det gick bättre när
man inte längre funderade på var det
kom ifrån. Det var i alla fall det färs-
kaste kött man kunde få på Utklip-
pan. 

Av kriget märkte vi inte så mycket
mer än att en gång fick vi besök av en
amerikansk så kallad ”flygande fäst-
ning” som åtskilligt ”skadskjuten” cirk-
lade runt ön och befriade sig från allt
löst ombord som kunde göra planet
lättare. Svenskt jaktflyg eskorterade så
småningom planet till någon flygplats.

En annan gång på dagen då det
rådde lätt dimma kom en tysk
Messerschmitt på mycket låg höjd
med ena vingspetsen bara några
meter från fyren. Det var snudd på en
katastrof. Lotsverkets byggfolk höll på

Fyrkuttern på väg till Karlskrona.
Personerna på bilden är från vänster;
vpl Adolfsson, Stockholm, ordinarie fyr-
vaktare på Svinbådan Elof Ternström,
Karlshamn, chefen för signalstationen
styrman Karlsson, Karlskrona och i
kappen motorman Karlsson, Hasslö.

Foto: Helmer Jarmo

Vår egenhändigt skapade köksträdgård.
Foto: Helmer Jarmo
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med snickeriarbeten ute på gårdspla-
nen och det fanns gott om hyvelspån
på marken. Av luftdraget när planet
passerade spred sig hyvelspånet över
skäret. 

”Muckardagen” på hösten 1944
blåste det halv storm. Jag kom inte
iland förrän dagen efter. Då hämtade
jag innestående lön 1 krona och 50
öre per dag. Jag lämnade in kom-
misskläderna och fick tillbaka civila
kläder inte alltför ”välpressade” efter
att ha hängt i en tygpåse i taket i ett
förråd på Stumholmen 23 månader i
sträck under rekryt- och beredskaps-
tjänstgöringen. Sedan åkte jag omedel-
bart tillbaka till Utklippan för att börja
jobba med byggnadsarbete eftersom
ett av Lotsverkets byggarbetslag rusta-
de upp fyren och bostäderna och
man behövde byggfolk. Året därpå
1945 på våren, fick jag brev från fyr-
ingenjörskontoret i Stockholm att jag

kunde få anställning i Lotsverkets
arbetslag med början i Trelleborg. I
Lotsverket varade anställningen nära
nog i 8 år och jag hann med ett 20-tal
fyr- och lotsplatser från Luleå till
Väderöbod. Men det är en annan his-
toria.

Säljakten. Fyrvaktare Lindqvist och styr-
man Karlsson flår och styckar sälen.

Foto: Helmer Jarmo

Minnen från Storjungfruns fyrplats
Gustav Nyberg

Jag växte upp på Storjungsfruns fyr-
plats tills jag var 12 år. När hösten
kom så flyttade fiskarfamiljerna iland
och det blev bara fyrpersonalen kvar.
Denna bestod av fyrmästare, fyrvakta-
re och fyrbiträde. Närmaste stad för
Storjungfrun är Söderhamn och när-
maste orter rätt i land är Ljusne och
Vallvik. Det fanns på den tiden ingen
telefonkabel utdragen till fyrplatsen. 

Jag vill gärna berätta om några epi-
soder jag aldrig kommer att glömma.
Det var när min far, som var fyrvakta-
re på Storjungfrun, fick blodförgift-
ning i ena armen. Den vintern det
hände var jag nog 6 år. Jag hade i
varje fall inte börjat skolan. Det var is

som inte höll att gå på och far gick
och hade värk i armen. Till slut var de
tvungna att försöka få honom iland.
Det var då isekan som gällde. Den var
klädd med skidmedar i botten. Min
far, som inget kunde göra, fick sätta
sig ner i ekan och fyrmästaren och
fyrbiträdet fick dra den och hoppa i
ekan när isen brast. Så fick de hålla
på tills de kom iland till Ljusne. 

Inom parentes kan nämnas att till
Ljusne fick också min mor åka när
hon skulle föda barn. Vi var nio sys-
kon och hon fick åka in minst tre
veckor i förväg för att vara säker på
att komma iland. 

För att återvända till min far och



hans blodförgiftning. Oron var stor
innan vi fick veta hur det hade gått
för dem att komma i land. Besked
fick vi inte förrän dagen efter när fyr-
mästaren och fyrbiträdet kom tillbaks
till Storjungfrun. Det var ju bara vi
barn och tre mammor som hade varit
kvar på fyrplatsen. Doktorn hade sagt
att hade de inte kommit iland med far
då så hade han inte klarat sig. Så där-
för brukar jag säga att i dagens läge
behöver ingen känna sig isolerad om
man har en mobiltelefon i fickan. 

En annan episod som jag inte hel-
ler glömmer var när det tog eld i vårat
kök. Jag var då också liten. Min mor
skulle baka och gick ut i matboden
för att hämta någonting. Hon hade
satt på ister för att smälta. Detta glöm-
de hon bort och det bar sig inte bätt-
re än att det tog eld i kläder som

hängde under spiskupan. Vi var ju
många småsyskon och således häng-
de det alltid tvätt över spisen. Den här
dagen var gubbarna i land. Det var
frun i huset mitt emot som fick se hur
det brann i vårat kök. Jag har tänkt
många gånger på vad duktiga tanter-
na var som hjälptes åt att släcka
elden. Det var ju inte bara att ringa
brandkåren.

Under åren jag gick i skolan var vi
fem bröder som var inackorderade
iland. När far åkte iland med oss på
hösten så fick vi stanna där tills våren
innan han kom och hämtade oss igen.
En jul under alla skolåren skulle vi få
komma hem. Det blev storm och driv-
is när vi skulle åka tillbaka till skolan
så det gick inte att åka iland med fyr-
båten. Vi kom fjorton dagar för sent
till skolan och då var det en bogser-
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Gustav Nyberg och hans bror framför fyrmästarbostäderna. Familjen Nyberg bodde i
huset med farstukvisten. Damen på bilden är den som nu rår om husen.

Foto: Gustav Nyberg



båt som kom ut och hämtade oss.
Sedan fick vi inte göra om det mer,
men vi var nog bara glada så länge
det varade.

När jag växte upp på Storjungfrun
var den en fotogendriven fyr. Lots-
ångaren ”Gävle” kom och lossade en
massa fotogenfat som skulle rullas
upp för den branta landgången från
vågbrytaren. Eftersom faten skulle till-
baks så fort som möjligt så fick fyr-
personalen pumpa över fotogenen i
hinkar. I fotogenboden gick cisterner-
na ända upp till taket och man fick
därför gå upp för en liten trapp för att
tömma hinkarna. I nedre delen av cis-
ternen fanns en kran där man fyllde
ett 10 liters mått som man fick bära
alla trappor upp i fyren när den skul-
le tändas. De tomma fotogenfaten fick
jag och mina bröder rulla ner med en
anordning av ett träkryss i vardera
botten med hål i där man satte en rör-
bygel runt och på så sätt kunde styra
fatet ner för landgången. 

Det fanns också en klipp som öpp-
nade och stängde för ett grund.
Klippen sköttes med ett urverk som
måste dras upp var fjärde timma,
d.v.s. det var ett lod som drog urver-
ket. När det var tjocka eller dimma
användes en handdriven mistlur som
satt uppe i vaktrummet i fyren. För
detta extraarbete fick fyrpersonalen
50 öre extra i timman. Jag och mina
bröder fick dra den många gånger
och då fick vi 25 öre i timman. När vi
drog på fars vakt fick vi ingen ersätt-
ning. Han behövde nog det ändå. 

På våren kom lotsångaren ”Gävle”
i land med lysbojar och prickar som
skulle skrapas och målas. Vi bröder
rodde också hem mycket timmer som
låg och flöt. Bolagen hade sina stämp-
lar på timret och vi fick 1 krona stock-

en och 75 öre för en propps ”massa-
ved”. Vi högg bort mycket stämplar
för vi skulle ju ha ved själva också. 

På vintern stod gubbarna mest i
sina stugbodar och snickrade och far
höll väl mest på att sy på sulor på
våra skor. Far skaffade också en ko
som det inte var så lätt att klara efter-
som det inte fanns någon upparbetad
jord. De körde ut höbalar på hösten
med båten. Andra året vi hade kon
tog höet slut i mars månad och det
gick inte att komma i land. Kon åt då
upp halmen i våra madrasser och till
slut fick fyrbiträdet, som var lite slak-
tarkunnig, hjälpa far och slakta kon.
Sedan blev det till att ta till milkbur-
karna igen eller hälla sirap på gröten. 

Om Gustav Nyberg och hans familj
har det tidigare skrivits i Blänket
2002:2. Då skildrades tiden på
Lungö fyr. 

(Redaktörens anm.)
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Gustav Nyberg och hans bror stående
framför Storjungfruns fyr. Matkällaren
syns till höger i bild.

Foto: Gustav Nyberg
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Internationella Fyrdagen - SUCCÉ 
- 2500 besökare!

Harry Sellmann och Esbjörn Hillberg

I Blänket i våras berättade vi, att Fyr-
sällskapet för första gången skulle fira
den internationella fyrdagen den 17
augusti. Vi efterlyste intresserade
medlemmar och fyrplatser som ville
deltaga och fick rätt många positiva
svar.

Följande fyrar/fyrplatser deltog:

Gåsören (gamla), Bjuröklubb,
Skagsudde, Högbonden, Lungö,
Örskär, Djursten,
Svenska, Högarna, Grönskär,
Finngrundets fyrskepp,
Häradsskär, St Karlsö, Hoburg,
Ölands Norra Udde, Kapelludden,
Ölands Södra Udde,
Garpen, Utklippan,
Hanö, Sandhammaren,
Smygehuk, Falsterbo,
Kullen, Helsingborg, 
Morups Tånge, Nidingen,
Vinga, Måseskär, Ursholmen,
Nordkoster, Hjortens Udde (Vänern),
Gälleudde (Vänern),

Vannäsudde (Vättern).

Då dagen blev en succé och trevliga
och bra saker inträffade för Fyrsäll-
skapet är det motiverat att här pre-
sentera ordförandens, Esbjörn Hill-
bergs, hela skrivelse till alla som
hjälpte till att göra dagen till en viktig
händelse.

Harry Sellmann

Hej på er!

Först vill jag framföra Fyrsällskapets
stora tack till er för all hjälp före och
under den Internationella Fyrdagen,
söndag 17 augusti. Nu när vi har facit
i hand och kan summera kan vi nog
säga att dagen blev en succé. Vi hade
ju också tur (som alla skickliga och
djärva skall ha) för det var verkligen
kanonväder och folk kunde även
besöka svåråtkomliga fyrar/fyrplatser.

Totalt öppnades 33 fyrar/fyrplatser.
Naturligtvis varierade antal besök-
ande från plats till plats, men totalt
var det fler än 2500. Vinga hade flest
med c:a 500 men då firade de också
Vinga Dagen. Många platser såsom
Gamla Gåsören, Bjuröklubb, Finn-
grundets fyrskepp, Ölands Södra,
Garpen, Hanö, Falsterbo, Morups
Tånge, Nidingen, Måseskär och Hjort-
ens Udde hade mellan 90-200. Andra
hade runt 50 såsom Högbonden,
Lungö, Örskär, Häradsskär, Hoburg,
St Karlsö, Kapelludden, Sandham-
maren, Smygehuk, Kullen, Nordkos-
ter och Vannäsudde. På ett par ställen
var det dock färre än 5 besökare, men
det kommer fler nästa år.

Tillsammans lyckades vi nog också
informera pressen hyfsat bra. Det har
varit många artiklar i tidningar runt
våra kuster samt flera inslag i radio
och TV. Våra fyrar/fyrplatser har varit
mycket omtalade under några dagar,
vilket är viktigt så att vi skall kunna
bevara dem för framtiden.
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Gåsörens gamla fyr som har varit
släckt sedan 1921 återtändes dess-
utom på den Internationella Fyrdagen
genom en fantastisk insats av flera
medlemmar i Svenska Kryssarklub-
bens Skelleftekrets och dess v.ordf.
Thomas Hedman.

Det var även synnerligen lämpligt
och bra att Sveriges Hembygdsför-
bund (500.000 medlemmar) denna
dag gav sitt stöd till alla svenska fyrar
och fyrplatser, till alla som arbetar för
bevarandet av svenska fyrar och fyr-
platser samt till Svenska Fyrsällska-
pets arbete genom att utse Sveriges
fyrar och fyrplatser till årets byggna-
der 2003. Rent praktiskt gjordes detta

genom att man satte upp sitt vackra
byggnadsminnesmärke i brons på
Högbonden, Örskär och Nidingen
som symboliska representanter för
samtliga svenska fyrar/fyrplatser.

Ett mycket stort TACK till
Sveriges Hembygdsförbund för
den fina utmärkelsen och ert 
viktiga stöd

Samtidigt som den Internationella
Fyrdagen firades fanns det under hela
helgen radioamatörer på 25 svenska
fyrplatser (varav 12 hölls öppna av
oss). Dessa pratade via radio med
totalt 369 fyrplatser runt hela världen.

Berndt Jonasson och Kerttu Pärnänen på Nidingen tar emot plaketten från Ola
Grudin från Svenska Hembygdsförbundets styrelse.

Foto: Esbjörn Hillberg
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Gåsören - vad är det för en fyr??
Kjell och Eva Marklund

Ni som vill veta mer kan titta på deras
hemsida med adress http://lighthou-
ses.net.au/illw/2003_list.htm.

Vad vi vet så firades den Interna-
tionella Fyrdagen på flera fyrplatser i
följande länder: Australien, Bahamas,
Cuba, Danmark, England, Holland,
Irland, Mexico, Polen, Puerto Rico,
Skottland, Turkiet, Tyskland och USA.
Det verkar dock som om Sverige
hade flest fyrplatser öppna av alla län-
der. Det kan tänkas att man i några av
ovan nämnda länder har räknat fyr-
platsen som öppen även om det
endast har varit radioamatörer där.
Om vi skulle räkna så i Sverige skulle
vi faktiskt ha haft 46 (33+25-12) fyr-
platser öppna vilket är helt otroligt!!

Jag vill också nämna att vi har fått
många positiva rapporter från er som
deltog. Ni har beskrivit vad som hänt
och hur många trevliga människor
som kom. Vissa fyrplatser bjöd på fika
och någon hade ordnat en liten
poängpromenad. Då det var första
gången vi firade fyrdagen har vi
mycket att lära. Vi hoppas kunna göra
ännu mer nästa år, kanske ordna

underhållning, lekar, poängpromena-
der, etc.

Vi skulle uppskatta om du kontak-
tar oss med roliga och intressanta
idéer runt fyrdagen. Det vore mycket
bra om vi kunde bilda en liten arbets-
grupp som ansvarar för dagen. Hör av
dig om du är intresserad av att delta i
denna grupp. 

Nästa år i mitten av augusti firar vi
återigen den Internationella Fyr-
dagen. Vi hoppas då att ännu flera
platser kan hållas öppna för allmän-
heten och att Sjöfartsverket bevarar,
underhåller och sköter sina fyrar så
att vi kan besöka dessa unika bygg-
nader och platser som tillhör svenska
folket och som utgör en så viktig del
av Sveriges maritima kulturarv.

Ett stort tack till er alla som
hjälpt till och varit så positiva.

Bästa hälsningar
Esbjörn

På förmiddagen den 24 maj står vi,
min fru Eva och jag, på kajen vid Näs-
uddens lotsplats. Vi möts av ett trev-
ligt gäng från Svenska kryssarklub-
ben, som skall ut till ön för det årliga
vårarbetet. Hans-Olof Danielsson lot-
sar oss ut i sin pietetsfullt restaurera-
de Holmö-båt med alla moderna
instrument för kommunikation och
navigering. Efter att ha klättrat upp på
den raserade kajen så står jag för för-
sta gången på Gåsören, ön som jag

hört talas om, men egentligen aldrig
funderat över var den finns trots att
jag är född bara några kilometer från
den. Längs plankgångar tar vi oss
fram till den nya fyren från 1921 och
vidare till lotshuset och får så syn på
den gamla fyren med sin lanternin på
taket - imponerande. En sådan vacker
byggnad gömd på ön! Svart skiffertak
och spetsgattad, vitmålad panel på
väggarna.
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Hur började det här äventyret
egentligen?
För drygt ett år sedan blev jag upp-
ringd av Thomas Hedman, vice ord-
förande i kryssarklubben i Skellefteå,
då han upptäckt att det fanns ytterli-
gare en medlem i Fyrsällskapet här i
Skellefteå. Han inbjöd därför till ett
besök på den fyrplats som klubben
äger. Han tyckte väl att jag borde ha
litet mer kännedom om vår egen fyr
här i Ursviksfjärden, speciellt som den
är en verklig klenod, varsamt restau-
rerad. Sagt och gjort! Efter genomli-
den vinter hörde Thomas av sig igen
om besöket och nu är vi här.

Härligt väder bjuds vi på upp-
blandat med skrien från tärnkolonien
och skrakmeddelanden. Utsikten väs-
terut skyms av Rönnskärsverken, som
dock denna dag har lagt sordin på
fabriksbullret. Österut brer havet ut
sig i solglitter med andra öar som
mörka punkter. Deltagarna sprider ut
sig i området för att ta itu med sina

olika arbetsuppgifter, som nytt tak på
bastun, toan skall göras i ordning,
vedhuggning och allmän vårstädning.
Bas för detta är Kjell Hansson, medan
Carina Thylin basar för verksamheten
inne i lotsstugan. Hon har bl.a. lovat
att bjuda på köttsoppa till lunch. Själv
följer jag med Thomas Hedman in i
fyrstugan och upp för en vindlande
trappa till lanterninen. Medan
Thomas arbetar med inställning av
stativet för den nya fyrlinsen berättar
han litet fyrhistoria.

- Gåsören blev fyrplats 1881. Dess
fotogenfyr tändes den 13 augusti
samma år. Första fyrvaktaren var
Carl Svensson. Huset som är byggt i
trä och i två plan med fyrtorn på taket
är 11 m högt. Fyrlanterninen är 2 m
i diameter. På bottenvåningen finns
rum och kök, förstuga och trapprum.
(Här håller klubben på och planerar
en renovering tillsammans med läns-
antikvarien.) Lotshuset stod klart
1904, då lotsarna kunde flytta från
Ursviken till Gåsören. Telefon fick
man c:a 1918. El drogs fram till ön
1932, vilket gjorde det möjligt att
ersätta acetylendriften med elljus i
den nya fyren, som stod klar 1921
med en höjd av 13.7 m och försedd
med en linsfyrapparat av 4:e ord-
ningen.

Under min promenad runt bland
hus och bodar upptäcker jag att klub-
ben på husen satt upp en fyllig infor-
mation om historia och olika händel-
ser på ön. En rejäl järnstång finns
neddriven i backen omgiven av vita
stenar. Det visar sig vara det största
solur jag någonsin sett. Det visar sig
också gå på minuten rätt. Urmakare
var Gunnar Hettinger i Bygdeå.

Gåsörens gamla fyr med författaren i
förgrunden. Den nya linsen finns i
lådan i bakgrunden. Observera det
nya skiffertaket.

Foto: Eva Marklund
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Skeppsklockan kallar till köttsop-
pa med tillbehör. Vi bänkar oss i salen
i lotshuset och njuter av maten som
kryddas av mustiga och roliga seg-
lingshistorier blandat med framtids-
planering och förhoppningar om en
bra sommar till havs. Frågor finns
också - blir det en ny hamn och hur

många blir besöken i gästhamnen?
Mätta och belåtna färdas vi sedan mot
Näsudden in i västersolen.

Ett tack till Gåsören och Svenska
Kryssarklubben - Skelleftekretsen från
Eva och mig.

Den som vill veta mer hittar det
på http://www.sxk.se/kretsar/ske/

Gåsörens nya fyr med det fantastiska soluret.

Foto: Eva Marklund

Täckta stenkolsfyrar
Leif Elsby

Epoken med täckta stenkolsfyrar
varade från 1700-talets slut fram till
1880-talet, alltså i nära 100 år. I
Sverige började den 1817 och slutade
1853. När de introducerades gav de
täckta stenkolsfyrarna det kraftigaste
fyrljus som människan då kunde
alstra. Lysvidden för Nidingens täckta
stenkolsfyrar uppges ha varit 12 M.
Dessförinnan, och delvis samtidigt,
hade fyrljuset alstrats i huvudsak med
fyreldar från öppna stenkolsfyrar eller
vippfyrar. Enstaka fyrar var försedda
med talgljus bakom glas i lykta eller i

lanternin. Epoken med täckta sten-
kolsfyrar efterföljdes av spegel- och
linsfyrar försedda med rovoljelampa
av typen Argand, uppfunnen 1784. 

Täckta stenkolsfyrar byggdes hu-
vudsakligen i England och i Skandi-
navien. Den första var fyren Spurn
Point i England som uppfördes 1776
vid en tidpunkt då England redan var
industrialiserat. Man kan förmoda att
den inspirerats av masugnarna som
användes för järn- och stålframställ-
ning. 

Stenkolsfyrarna hade under tidens
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gång stegvis förbättrats. Från början
anlades fyrelden på ett fyrfat eller i en
korg av järn placerad direkt på mar-
ken. En av nackdelarna var att i kraf-
tig pålandsvind, när fyrljuset behöv-
des som bäst, sveptes flammorna ner
bakom fyrgrytan och kom att skym-
mas av denna. Senare placerades fyr-
korgen ovanpå ett torn. 

I Sverige experimenterade Anders
Polheimer (1746-1811) med nya kon-
struktioner av öppen och täckt sten-
kolsfyr. 1791 lanserade han sin ”fyr-
ugn”, som var en förbättring av den
öppna stenkolsfyren. Under fyrgrytan
var tornet försett med luftkanaler som
mynnade åt olika väderstreck. Kana-
lerna tillförde genom självdrag eller
med hjälp av vinden mer luft åt fyrel-
den. Fyrpersonalen såg till att hålla
luckorna öppna för kanalerna som

mynnade mot lovart medan de mot lä
hölls stängda. Fyrelden kom därmed
att brinna med en kraftigare synlig
låga, samtidigt som den kom att resa
sig på höjden. Den centrala trumman
under eldstaden gick genom en stor
del av tornet. Den var både en luftka-
nal och en kanal som askan föll ner i.
1792 byggdes den öppna stenkolsfy-
ren i Kullen om till ”Polheimers fyr-
ugn”. Ett antal sådana fyrar byggdes.
T.ex. dåtidens fyrar Landsort, Falster-
bo och Ölands Södra Udde represen-
terar denna fyrtyp. 

Paul de Löwenörn (1751-1826) var
dansk amiral och chef för det danska
lots- och fyrväsendet 1797-1815. Han
hade fått i uppdrag att förbättra det
danska fyrväsendet. Dock var hans
huvudsakliga arbetsuppgift sjökortsar-
kivet. Utöver detta ägnade han myck-

Svartklubben som den såg ut 1820-1842, då den var i utförande täckt stenkolsfyr.
1819 började tornet att byggas för fyring med stenkol. 1842 byggdes fyren om till att
bli en stillastående spegelfyr, för att 1849 byggas om till en roterande spegelfyr med
blänk, i båda fallen med fyrljus från oljelampa.

Ritning: Leif Elsby
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et uppmärksamhet åt hamn- och lots-
verksamhet. Han försökte att bygga in
fyrgrytan i en lanternin. Löwenörn
lyckades med att vidareutveckla ”Pol-
heimers fyrugn” till en fungerande,
täckt stenkolsfyr där fyrelden omgavs
av en lanternin med tak och rökhuv
för att skydda fyrlågan mot vind, regn
och snö. 

Med en bred lanternin av järn, för-
sedd med inglasning som kunde klara
värmechockerna, omslöt han fyrgry-
tan placerad ovanpå en ”Polheimers
fyrugn”. Lanterninens tak var av järn
och försett med en vinklad rökhuv,
som liksom en vindflöjel ställde sig så
att röken sögs ut. Tornet var av murad
sten. Eftersom tornet dessutom hade
central lufttrumma var det av ganska
bastant diameter. Originalen uppför-
des 1800 på Nakkehoveds båda fyrar
i Danmark. Nakkehoved ligger på
Själland norr om Helsingör och är en
av angöringsfyrarna vid inseglingen
sydvart in i Öresund. På den östra
sidan låg Kullen. På den tiden kunde
man inte åstadkomma annat än fyrka-
raktären fast sken för stenkolsfyrar.
För att undvika risk för förväxling
uppfördes därför Nakkehoved som
dubbelfyr. Det östra tornet är idag
museifyr och återställt i originalskick.

Det är det enda intakta tornet i värl-
den i detta utförande. 

1800 byggdes alltså vid Nakke-
hoved de första fyrarna efter ”Löwen-
örns princip”, i fortsättningen förkor-
tat till LP. I Danmark följde fyrarna
Hammeren (1802, på Bornholm),
Gedser (1802, på södra delen av
Falster), Fakkebjerg (1806, på syd-
spetsen av Langeland, södra delen av
Stora Bält) och Anholt (1814, i Katte-
gatt) i utförandet täckt stenkolsfyr. 

I Sverige dröjde det till 1817 då fy-
ren på Kullen byggdes om ”efter LP”.

I Norge uppfördes 1822 Store Fer-
der som täckt stenkolsfyr ”efter LP”.
Andra norska fyrar uppförda som
täckta stenkolsfyrar var Lindesnes,
Kvitsøy, Markøy och Villa. 1859 bygg-
des fyrarna Kvitsøy och Villa om till
oljelampsdrift. 

I Sverige byggdes, förutom Kullen,
Östergarnsholm, Svartklubben, Ni-
dingens båda fyrar, Holmögadd och
Storjungfruns fyr om till utförandet
täckta stenkolsfyrar ”enligt LP”. 

Anholts fyr i olika utvecklingsstadier. I 1814 års fyr var tornet försett med en hand-
driven vinsch som kolen hissades upp med. 

Ritning: Leif Elsby

Hammeren,
Fakkebjerg
och Gedser.

Ritning: 
Leif Elsby

1627 1788

ANHOLT

1814
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För fyrpersonalen var det ett varmt
och smutsigt jobb att forsla upp sten-
kolen och att fylla dem i fyrgrytan.
Trots rökhuven måste det ha varit
rökigt och hett inne i lanterninen. På
grund av nedsotning från kolelden
fick glasrutorna i lanterninen rengöras
regelbundet från sot. Av samma skäl
kunde inte ljusskenet riktas med
reflektorer eller linser. 

Utvecklingen av den Argandska
rundbrännaren, som var ljusstark och

krävde betydligt mindre bränsle samt
kunde kombineras med reflektorer
och linser för att ge ett kraftigare
sken, satte effektivt punkt för sten-
kolsfyrarna. Epoken med de svenska
täckta stenkolsfyrarna blev därför
jämförelsevis kort. Den sista täckta
kolfyren i bruk i Sverige var Storjung-
frun som byggdes 1839 och redan
1853 byggdes om till fyrljus med Ar-
gandsk oljelampa samt försågs med
lins av 3:e ordningen. 

Figuren ovan visar de före detta täckta stenkolsfyrarna. Hållö ändrades redan på rit-
bordet och uppfördes aldrig som stenkolsfyr. Figuren visar Hållö år 1872.

Ritning: Leif Elsby

Några utländska fyrplatser i utförandet täckt stenkolsfyr:
1776-?? Spurn Point England världens första (?) täckta stenkolsfyr 
1800-1833 Nakkehoved Danmark de två originalen ”efter LP”. 

Det östra tornet är återställt till ursprungligt skick. 
1802-1834 Gedser Danmark "efter LP"
1802-1837 Hammeren Danmark "efter LP"
1802-1852 Store Ferder Norge "efter LP"
1806-1834 Fakkebjerg Danmark "efter LP"
1814-1881 Anholt Danmark "efter LP"
1822-1844 Markøy Norge "efter LP"
1822-1854 Lindesnes Norge "efter LP"
1825-1858 Rundøy Norge ”efter LP"
1829-1855 Kvittingsøy Norge "efter LP"
1839-1859 Villa Norge ”efter LP"

Östergarn Svartklubben Nidingens fyrar

Storjungfrun Ölands Södra Udde Hållö Holmögadd
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Fyrskeppet Finngrundet har firat 
100-års-jubileum med buller och bång!
Bodil Sundström - intendent vid Museifartygen: 
Isbrytaren Sankt Erik & fyrskeppet Finngrundet.

Till toner från den nyförvärvade
undervattensklockans signaler hissa-
des den nybyggda toppkulan i aktra
masten och från signalkanonerna på

fördäck sköt vi salut för fyrskeppet
Finngrundet och hennes inbjudna
hundraåriga gästfartyg. Överintendent
Keith Wijkander höll tal. Födelsedags-

Fyrskeppet Finngrundet med kula i topp och stor flagg.
Foto: Bodil Sundström/Smm

Svenska fyrplatser som under följande tid har varit i utförandet täckt stenkolsfyr:
1817-1843 Kullen Sveriges första täckta stenkolsfyr
1817-1849 Östergarnsholm "efter LP"
1820-1842 Svartklubben "efter LP"
1822-1844 Ölands Södra Udde "efter LP"
1834-1846 Nidingens fyrar "efter LP"
1837-1853 Holmögadd "efter LP"
1839-1853 Storjungfrun "efter LP"
1841-1842 Hållö fyrtorn började att byggas som täckt stenkolsfyr men ritningarna 

ändrades till spegelfyr. 
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kalaset pågick samtidigt med den årli-
ga Skärgårdsmässan på Djurgården
den 31 maj - 1 juni.

Våra gästfartyg; Lundbybogser-
båtarna s/s Örnen och m/s Hubbe,
passagerarfartyget m/s Bore och log-
gern m/s Lyckesand deltog också i
evenemanget och firades samtidigt.
Fartygen låg förtöjda jämte
Finngrundet och visades för allmän-
heten hela helgen. Solen strålade och
folk strömmade till. Det kom 4.200
besökare som deltog i evenemanget
och tittade på våra fartyg.

Till stor glädje för våra besökare
körde maskinisterna Finngrundets
gamla tändkulemotor - en Bolinder
på 400 ihk och från Lyckesand hördes
tändkuledunket från en Scania på 150
ihk.

Förre lotsdirektören Harry Sell-
mann höll föredrag om fyrskepp och
passade på att överlämna en plakett
som Svenska Fyrsällskapet förärat
Finngrundet som tack för trogen
tjänst.

Förberedelserna för jubileet har
pågått hela vintern. Korgmakare Stig
Larsson i Gamla Stan fick i uppdrag
att fläta en ny toppkula till
Finngrundet. Förre fyringenjören Nils
Ahlberg donerade en gammal under-
vattensklocka som alldeles för länge
tjänat som trädgårdsdekoration i hans
villaträdgård! Med stor förtjusning
satte våra maskinister igång med att
”återuppliva” både den och tändkule-
motorn lagom till jubileet och våra
tekniker har bl.a. arbetat med att
snygga upp däck.

FAKTA:
Fyrskepp nr 25 Finngrundet bygg-
des vid Gefle Verkstäder 1903.
Skeppet varnade för den farliga
östra Finngrundsbanken i Södra
Kvarken fram till 1969, då hon
drogs in och ersattes av en kasun-
fyr. Sjöfartsverkets generaldirek-
tör Erik Severin deponerade far-
tyget till dåvarande Statens sjöhis-
toriska museum som museifartyg i
juni 1970. Finngrundet visas
sedan dess för publik och ligger
förtöjd nedanför Vasamuseet på

Djurgården i Stockholm.

www.vasamuseet.se .

Carl-Hugo Dahlbom monterar slangar-
na för tryckluft till undervattensklockan
som förre fyringenjören Nils Ahlberg
donerat till 100-årsjubileet.

Foto: Bodil Sundström/Smm
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Projekt fasta sjömärken
Johnny Söderlund

Även om vi, som vår ordförande bru-
kar säga, har ett brinnande intresse
för fyrar så är det viktigt att inse att
fyrarna ingår i ett sammanhang där
det också finns andra maritima kul-
turvärden som är viktiga att värna om.
Ett exempel på detta är alla de fasta
sjömärken som finns längs Sveriges
kuster.

Fyrarna har ofta föregåtts av en
båk eller ett stångmärke. I vissa fall
finns märket fortfarande kvar som
t.ex. vid Pite-Rönnskär. I de flesta fall
har de dock på just dessa platser rivits
och istället har fyren också fått funge-
ra som dagmärke. 

Det finns emellertid många vackra
båkar, stångmärken och kummel
kvar, många med en aktningsvärd
ålder och resning. De löper just nu
samma risk som fyrarna att försvinna
i takt med att deras betydelse för sjö-
farten minskar.

I mitt projektarbete, som jag skrev
om i förra numret av Blänket, har jag
mött såväl privatpersoner som olika
föreningar med ett stort intresse att
vårda och värna de sjömärken som
ofta utgör en del av hembygdens
identitet. På vissa platser har man
t.o.m. återuppbyggt raserade märken.
Att underhålla sjömärken är betydligt
enklare än att klara underhåll och
drift av en fyr och här finns en poten-
tial som det är ytterst angeläget att
knyta an till och ge ett ordentligt stöd.

I den databas som jag arbetat fram
finns nu c:a 700 befintliga eller rase-
rade sjömärken. Historiska uppgif-
ter/ritningar/foton och andra uppgif-
ter finns insamlade från arkiv och tan-

ken är att denna databas ska kunna
vara en källa för de lokala krafter som
vill underhålla eller återuppbygga sjö-
märken. Min förhoppning är också att
databasen skall vara levande och
under hand kompletteras och justeras
allt efter som nya uppgifter kan tas
fram. Jag tar gärna emot uppgifter och
tips om märken som behöver upp-
märksammas.

Jag har under sommaren också rest
längs flera kuststräckor med min
kajak på biltaket och har på så sätt
kunnat besöka en del av de sjömär-
ken som finns med i databasen för att
fotografera och dokumentera skicket.

Flack-eken på Aspö i Blekinge är ett s.k.
märkesträd i vilken en spira fanns
redan år 1822. Det är fortfarande ut-
satt på sjökortet och fungerar som sjö-
märke efter nästan 200 år - samtidigt
som vi använder satellitnavigering!

Foto: Johnny Söderlund
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På vissa håll är underhållet eftersatt
och på andra ställen är sjömärkena i
utmärkt skick.

Innan årsskiftet kommer projektet

att redovisas för en referensgrupp med
representanter för Riksantikvarie-
ämbetet, Sjöfartsverket och Svenska
Fyrsällskapet. 

World Lighthouse Society
Esbjörn Hillberg

World Lighthouse Society, WLS är nu
drygt ett år gammalt. Det grundades 2
september 2002 av c:a 15 personer
från 8 länder, bland annat Svenska
Fyrsällskapet genom undertecknad
och har nu fler än 100 medlemmar. 

WLS första årsmöte ägde rum i
Trinity House anrika lokaler vid
Towern i London den 30 juni i år. Då
antogs slutliga stadgar och en ny sty-
relse valdes. Styrelsen har 11 ledamö-
ter som är från England, Wales,
Holland, Tyskland, Norge, Sverige,
USA, Australien och Chile. Då leda-
möterna är spridda över hela världen
och då WLS inte heller har så mycket
pengar i kassan har styrelsen en liten
arbetsgrupp (Chairmans Working
Group, CWG) som träffas några gång-
er per år. CWG har därutöver kontakt
via email och telefon med resten av
styrelsen så att alla är informerade.
Svenska Fyrsällskapet är representerat
både i styrelsen och i CWG genom
mig då jag är vice ordförande. Inga
andra svenskar är ännu medlemmar i
WLS men jag hoppas verkligen att
några av er som läser detta engagerar
er och blir medlemmar.

Mycket av WLS verksamhet kom-
mer att ske genom ”Working Groups,
WG”. Vi tycker att det är ett bra sätt
att arbeta på när medlemmarna bor i
hela världen och man kan lätt ha kon-
takt via email. Under vårt första år har

vi startat följande WG:s:  
Optic Working Group (OWG) som

skall kartlägga och registrera alla
gamla linser i världen. För att göra det
har vi tagit fram ett A4 formulär där
man fyller i standardiserade uppgifter
som sedan kommer att registreras i en
databas. För att alla skall tala samma
språk håller vi på att framställa en
mycket omfattande ordlista med
många förklarande färgbilder på tek-
niska linstermer. Ordlistan är så gott
som färdig och vi hoppas även kunna
trycka upp den för försäljning.
OWG:s medlemmar kommer ifrån
USA, Wales, Tyskland, Japan och
Sverige och resultatet hittills är myck-
et lovande. Om du vill deltaga kon-
takta Egbert Koch:
(egbertw.koch@t-online.de)

Light Vessel Working Group
(LVWG) där Iris Klempau (iris.klem-
pau@arcor.de) från Tyskland koordi-
nerar gruppen. Vi söker fler intresse-
rade så kontakta Iris.

Pharo-Philately Working Group
(PPWG) där Margret och Stan Butcher
från England (sbmc3.uk@virgin.net)
koordinerar gruppen men vi söker
ytterligare medlemmar så kontakta
Margret och Stan.

Fog Signal Working Group (FSWG)
där Jeffrey Laser från USA
(cejl216@earthlink.net) är koordina-
tor. Vi söker fler intresserade med-
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lemmar så kontakta Jeffrey.
Architecture Working Group

(AWG) där Steven Winter 
( l ong sh ip s@ho tma i l . c om) f r ån
England är koordinator men vi söker
fler intresserade så kontakta Steven.

Var arbetsgrupp har fria händer att
bestämma hur de vill lägga upp sitt
arbete och jag kan lova dig som är
intresserad att det är ett utmärkt sätt

att få internationella fyrkontakter. Om
du skulle vilja starta en WG i något
annat ämne kan du kontakta mig. 

Du kan läsa mer om WLS på vår
hittills lite primitiva hemsida: 
www.worldlighthouses.org.

Om du vill ha mer info eller en
broschyr, kontakta mig via mail:
esbjorn@hillberg.com 
eller tel. 031-972148.

Ett nordiskt samarbete
Den första nordiska fyrkonferensen
har genomförts genom ett samarbete
mellan Norsk Fyrhistorisk Forening,
Svenska Fyrsällskapet och Den Dan-

ske Fyrtårnsförening. Konferensen
som ägde rum i Norge genomfördes
längs sträckan Bergen - Ålesund och
finansierades genom ekonomiskt stöd
från Nordisk Kulturfond, Sogn och
Fjordane fylkeskommune, Fylkesman-
nen Sogn og Fjordarne, Landbruks-
avdelningen, Kystverket och Roge-
land fylkeskommune.

Svenska Fyrsällskapet represente-
rades av Esbjörn Hillberg, Johnny
Söderlund och Tomas Wester. Från
sällskapet deltog även Ulla Hillberg
och Mona Paust. Övriga svenska re-
presentanter var Robert Bennet Riks-
antikvarieämbetet och Kerstin Wester-
lund Statens Fastighetsverk. Totalt
deltog c:a 70 personer från Norge,
Sverige, Finland och Island.

Föreläsningar, fyrdans 
och hög sjö
Konferensdeltagarna inkvarterades
ombord på det gamla klassiska
hurtigrutfartyget ”M/S Nordstjernen”
och fick sedan vara med om tre spän-

Nordisk Fyrkonferens 28-30 maj 2003
Johnny Söderlund

Nordiskt samarbete. Pekka Väisenen
Finland, Magnus Skurlasson Island,
Sigbjörg Arnadottir Island och Esbjörn
Hillberg Sverige vid rodret på den nors-
ka båten Nordstjernen.

Foto: Johnny Söderlund



23

nande och fantastiska dagar med
intressanta föreläsningar, besök på
fyrar och en resa längs den mycket
vackra kuststräckan. 

Första dagen inleddes med en
genomgång av fyrförvaltning och
framtidsplaner inom Kystverkets 2:a
distrikt varefter en planerad ilandstig-
ning på Utvaer fyr omintetgjordes av
vädrets makter. En sådan omständig-
het är dock fyrfolk vana vid, varför
deltagarna istället lät sig väl smaka av
middagen medan Nordstjernen satte
kurs mot Geita fyr. Här ikläddes del-
tagarna orange räddningsvästar för att
under överinseende av säkerhetsche-
fen kliva ner längs en smal krängan-
de trappa till små gummibåtar som
transporterade deltagarna till fyrplat-
sen i grupper om 7-8 personer i varje
vända. Efter en presentation och
besiktning av fyren plockade de två
medföljande musikanterna fram sina
instrument och så trånades dansen på
planen vid fyrmästarhuset medan
skymningen sänkte sig över den lilla
ön.

Nästa morgon vaknade deltagarna
i Florø och efter ilandstigning följde
en dag späckad med föreläsningar om
fyrar kustkultur samt inte minst rap-
porter om det ideella arbetet i våra
fyrorganisationer från Sverige, Fin-
land, Island och Norge. Många goda
exempel och idéer kunde redovisas
och det starka engagemanget för
fyrarna var inte att ta miste på. Särskilt
glädjande var Sigbjørg Arnadottirs
rapport om den alldeles nybildade
Isländska Fyrföreningen.

Senare på eftermiddagen lämnade
konferensdeltagarna och Norstjernen
Florø med veteranbåten ”Atlöy” i säll-
skap och planerna var besök på bl.a.
Stabben fyrplats. Även dessa landbe-

sök omintetgjordes än en gång på
grund av vädret och fyrarna fick där-
för beskådas på avstånd. Istället sattes
deltagarnas sjövana på prov genom
en kraftig sjögång som till och med
fick några norska sjöbjörnar att se
besvärade ut och en försvarlig trave
porslin att krascha i kabyssen. Lagom
till middagen hade vi nått lugnare
vatten och det blev en trevlig kväll
med allsång och mycket fyrsnack.

Den sista konferensdagen ägde
rum i Ålesund i Kystverkets lokaler.
Här presenterades det nya norske
Kysverket samt gavs ytterligare exem-
pel på användningsområden för ned-
lagda fyrplatser. Samtidigt arbetade en
arbetsgrupp med att formulera en
slutdeklaration från konferensen. På
eftermiddagen besöktes Alnes fyr och
konferensen avslutades därefter
genom anföranden av Esbjörn
Hillberg, Svenska fyrsällskapet och
Stein Malkenes, Norsk fyrhistorisk
forening.

Intrycket från konferensen var att
det råder en enighet kring att fyrar
och fyrplatser utgör en utomordentlig
viktig del av det gemensamma nor-
diska maritima kulturarvet. Behovet
av insatser för bevarande och säkring
av tillträde för allmänheten är mycket
stort i alla de nordiska länderna.
Förutsättningarna i form av ekono-
miska medel, förekomsten av intres-
seföreningar, intresset från politiker
och allmänhet varierar dock ganska
starkt. Den första nordiska fyrkonfe-
rensen har gett deltagarna grundkun-
skaper om dessa förutsättningar och
det bästa sättet att förvalta detta är att
fortsätta samarbetet och ge varandra
stöd i arbetet med att skapa opinion
och förståelse för den fråga vi alla
brinner för.



Slutdeklarationen från konferensen
har följande utformning:

Slutdeklaration från ”Nordisk
Fyrkonferanse 2003 - Fyr for folk
i Norden” om bevarande och
alternativ användning av fyr-
platser:

Till/
Nordiska Ministerrådet. 
De nordiska ländernas national-
församlingar och regeringar.
De nationella och regionala 

förvaltningsmyndigheterna

Representanter för de frivilliga fyr-
organisationer som är engagerade i
bevarande och ny användning av fyr-
platser i Norden, har enats om en
gemensam slutdeklaration i samband
med den nordiska fyrkonferensen
ombord på M/S ”Nordstjernen” mel-
lan Bergen, Florö och Ålesund i
Norge 28 - 31 maj 2003.

Fyrplatserna utgör viktiga, kulturel-
la hörnstenar i kustlandskapet och

representerar en betydelsefull del av
ett gemensamt nordiskt kulturarv.
Fyrplatserna representerar också en
unik och sammanhängande del av
kustkulturen längs stora delar av
Europas kuster. I detta perspektiv är
det av stor betydelse att Nordiska
Ministerrådet engagerar sig inom
detta område i enlighet med de inten-
tioner som ligger till grund för det
Nordiska Miljöhandlingsprogrammet
2001 - 2004. Nordiska Kulturfondens
bidrag till ”Nordisk Fyrkonferanse
2003 ” upplevs i detta sammanhang
som mycket positivt.

Fyrplatserna har ofta ett läge som
gör dem mycket attraktiva som be-

söksmål. Den enskilda fyrplatsen re-
presenterar, tillsammans med kustens
övriga sjömärken, samtidigt en sam-
mansatt miljö med både arkitektonis-
ka, tekniska och socialhistoriska kva-
liteter. Bevarande och ny användning
av fyrar bör därför ske utifrån en ana-
lys av helheten och på ett sådant sätt
att allmänheten säkras tillträde till vik-
tiga natur- och kulturupplevelser. Er-
farenheter från konkreta projekt har
visat att ny användning av fyrplatser-
na representerar en betydlig potenti-
al, där de ekonomiska möjligheterna
ofta är undervärderade.

Bevarande och ny användning av
fyrplatserna har särskilt aktualise-

rats mot bakgrund av att utvecklingen
inom modern navigationsteknologi
har gjort det möjligt att automatisera
fyrdriften, så att det inte längre är
behov av fast bemanning på fyrarna.
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Alnes fyr utanför Ålesund.
Foto: Johnny Söderlund
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För att undvika förfall och förlust av
oersättliga kulturvärden är det därför
av stor betydelse att myndigheterna i
de enskilda nordiska länderna tar
ansvar för att denna del av kulturarvet
blir bevarat, både utifrån ett nationellt
och ett gemensamt nordiskt perspektiv.
Det är också viktigt att man fortsätter
att upprätthålla fyrarna med intakt
belysning.

Ett lyckat bevarande förutsätter i de
flesta fall att det läggs tillrätta för

alternativ användning genom förmed-
ling och ny aktivitet. I detta samman-
hang kommer de frivilliga organisatio-
nerna att spela en viktig roll i samspe-
let mellan olika myndigheter och all-
mänheten, som bl.a. den norska rege-
ringen understryker i Stortings-melding
nr. 5, 2002-2003, Nordisk Samarbeid.
Mot denna bakgrund är det av stor
betydelse att det läggs upp arbetsmo-
deller där de frivilliga organisationerna
får goda arbetsvillkor i bevarandet av
viktiga offentliga byggnader.

Nästan lika intressanta som fyrar är
våra klassiska sjömärken. Längs lan-
dets kuster står sjömärken av alla
upptänkliga slag och vittnar om en
annan tids navigationsteknik.

Förvisso används en hel del av
dessa sjömärken än idag som naviga-
tionshjälpmedel, men tyvärr har de
för det mesta lämnats att förfalla
sedan några årtionden. Så mycket
längre än så håller många av dem inte
ihop, särskilt inte om de är uppförda
i trä. Så där står nu många av dessa
fantastiska konstverk och sjunger på
sista versen. Det är hög tid att doku-
mentera och avbilda dessa innan det
är för sent.

En del av dessa märken är det för
sent att göra något åt. De har helt
enkelt ruttnat bort och försvunnit.
Sällan ersätts de sedan med något
nytt, varför vi för närvarande håller på
att bevittna en månghundraårig mari-
tim kulturyttring gå i graven. Innan

detta skett till fullo arbetar underteck-
nad på att försöka leta upp alla kvar-
varande sjömärken runt våra kuster.
Därefter är avsikten att presentera de
vackraste av dem i ett s.k. praktverk
tillsammans med marinmålaren G.
Edvard Johansson.

I förlängningen skall sedan denna
bok kunna verka som inspirationskäl-
la till att renovera, och kanske också
återuppföra, många av dessa glömda
och förfallna konstverk.

Att restaurera ett sådant sjömärke
är i de allra flesta fall ett ganska litet
åtagande. Det rör sig oftast bara om
själva virkeskostnaden, en viss trans-
portinsats samt ett någorlunda tim-
mermanskunnande för att få ihop
pinnarna till en helhet. Sedan står de
ett par decennier innan det bli dags
igen. Men säg en vackrare utsmyck-
ning på ett skär än en reslig vacker
båk av trä eller sten. 

Sjömärken
Magnus Rietz
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Pater Noster är, som väl inte har kun-
nat undgå någon fyrintresserad, flyt-
tad från Hamneskär och ligger nu
nedplockad i Uddevalla hamn. Det
ursprungliga projektet har blivit åtskil-
ligt dyrare än vad det var tänkt från
början och man har nu startat med
”Nya förutsättningar, Nytt projekt, Ny
organisation - Men samma mål” enligt
ett litet häfte som givits ut av
Bohusläns Museum. 

Det nya projektet drivs idag av
Bohusläns museum med ekonomiskt
stöd av EU-initiativet Leader + Carpe
Mare och en rad offentliga intressen-
ter. Inför hösten 2003 finns medel och
planer för en operativ projektorgani-
sation i 15 månader. I organisationens
övergripande arbete ingår:

• Att upprätta en handlingsplan för
finansiering, teknisk upprustning 
och marknadsföring.

• Att utforma en realistisk tidsplan.
• Att starta upp processer och akti-

viteter i etapper.
• Att göra en informations- och 

marknadsföringsplan.
• Att producera presentationsmate-

rial och utåtriktad verksamhet. 

Det första synliga resultatet av det nya
projektet är en utställning kring fyrens
lanternin, som nu står uppställd utan-
för museet i Uddevalla. Det är en
mycket trevlig och informativ utställ-
ning. Det första man grips av är hur
stor själva lanterninen är sedan fängs-

las man av att läsa om fyrens historia
och planerna för framtiden. 

Totalkostnaden för att få Pater
Noster tillbaka på Hamneskär kom-
mer att uppgå till åtskilliga miljoner
kronor. ”Pater Nosters Vänner” har
garanterat den första. Återstoden skall
täckas genom bidrag från nya intres-
senter inom näringsliv, ideella organi-
sationer, offentlig sektor och privat-
personer. 

Vill ditt företag eller organisation
vara med att få Pater Noster tillbaka
till Hamneskär skall du kontakta
Bohusläns museum och Agneta

Pater Noster-nytt
Maria Elsby

Pater Nosters lanternin med utställ-
ning framför Bohusläns museum.

Foto: Bohusläns museum
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Olsson eller Lars Rydbom på 0522-
656500. Vill du vara med som privat-
person betalar du in valfritt belopp till
Pater Nosters Vänner på postgiro 34
88 40-0. Vill du veta mer om projektet
kan du kontakta föreningens ordfö-
rande, Pelle Stavfeldt på 0304-673361.

Citerat ur häftet ”Grunden till arbe-
tet med att få Pater Noster tillbaka på
Hamneskär har lagts av ideella krafter
sprungna ur ett brett allmänt intresse,
bl.a. manifesterat i ”Pater Nosters
Vänner” och ”Svenska Fyrsällskapet””. 

Maria Elsby

Högbonden en dag i juli 2003
Ulla Högberg

Högbonden ligger 61 m över havet
och är Sveriges näst högst belägna
fyrplats. Den är byggd på en klipp-
ö i Bottenhavet 38 km nordöst om
Härnösand. Fyren tändes 1909
och drevs med fotogen fram till
1943 då Dalénljus inmonterades.
1963 blev fyren elektrifierad vilket
innebar att ingen fyrpersonal
längre behövdes. Bostadshuset
stod tomt fram till 1986-1987 när
det renoverades och har därefter
använts som vandrarhem. 

Ön har djupa skrevor och bran-
ta stup. Där finns även grottor

som är lättast att nå ifrån vattnet
Den är tillsammans med två när-
belägna öar naturreservat. Man
kan, om man har tur, se nattviol
och intill fyrbyggnaden växer
roslagsrosor, oxel, lind och lönn
som planterats av fyrpersonal
bördiga från Roslagen. En klipp-
udde är en av sjöfåglar uppskattad
revirplats. Där kan man bland
annat se mås, trut, tobisgrisslor,
roskarlar och andra snäppor.

Fram till en bit in på 1920-talet
bodde över 20 personer på ön och
en tid fanns det t. o. m. en skola

Högbondens fyr.
Foto: Ulla Högberg
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för fyrpersonalens barn. Man kan
åka till Högbonden med M/F
Högbonden ifrån Bönhamn eller
Barsta från maj t.o.m. november
och båtresan tar c:a 15 minuter.

Sveriges Hembygdsförbunds
byggnadsmärke utdelades till
Högbonden under fyrdagen den
17 augusti 2003.

Det var fullt med turister på båten.
Fyrplatsen verkade vara ett lockande
utflyktsmål, speciellt när vädret var
vackert en dag som denna. Man kan
bara försöka tänka sig in i hur det var
att ta sig till ön när vädret var mindre
gynnsamt. Jag har hört berättas om
hur fyrpersonal vid tjock dimma var
rädd för att missa ön och styra rakt ut
mot havet med sin öppna båt som
drevs med utombordsmotor.

Vi kom till en nybyggd kaj vid
Getviken. Det var lätt att komma i
land ifrån båten. Fyrpersonalen hade
det tidigare inte lika bekvämt. De för-
sta av dem fick bygga sig en egen kaj
och båtarna fick hissas upp efter varje
användning. En betongkaj byggdes
senare, men båtarna måste ändå alltid
hissas upp eftersom vädret ofta var så
hårt.

Stigen upp till fyren var som den
alltid varit stenig och brant, och mot
slutet fick vi använda oss av stortrap-
pan som den kallas. Den består av 52
steg och att ta sig upp för stigen och
sedan denna trappa med tunga bör-
dor måste ha varit påfrestande. 

Vi tittade på linbanan som går ifrån
den steniga Klubbviken upp till fyr-
byggnaden. Den användes förr till att
få upp faten med fotogen och andra
tunga föremål. Vi har hört berättas att
den även användes som en början på
sjuktransporter till Härnösands sjuk-

hus. Hur sådana färder kunde upple-
vas kan vi nog idag inte föreställa oss.
Telefon installerades först 1927, så
inte gick det att dessförinnan ringa
om hjälp heller. Något att tänka på för
oss som idag kan ta mobilen till hjälp
när nöden kräver.

Vid Klubbudden kunde vi även se
spår att Lillsjön, som vi har hört att
den kallades. Den var säkert till gläd-
je för fyrplatsens barn. Nu så är den
torrlagd eftersom landhöjningen är
stor i Höga-kustenområdet.

Det är en fantastisk utsikt mot
havet ifrån huvudbyggnaden. Vi
beundrade denna och tänkte samti-
digt på hur det skulle vara att stå där
när höststormarna viner. Det har sagts
att det vid sådana tillfällen stänkte
vatten upp mot fönstren. Otroligt med
tanke på att huset ligger så högt upp,
men säkert sant. Det är ju enorma
naturkrafter som det då handlar om
när hav och vind drabbar samman.
Vid huset finns en gräsbevuxen gårds-
plan. Det är det enda grönområdet
som finns på ön. Den fyrpersonal
som först anställdes, fick som arbets-
uppgift att även dika ut en myr och

Det gamla fyrvaktarbostället har tre
stora våningar. Huset helrenoverades
1986-87. Idag finns här vandrarhem
och servering. Bilden är tagen på 40-
talet.

Foto: Familjen Janssons album
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anlägga denna gräsmatta. Eftersom
det inte fanns någon brunn på ön vid
den tiden fick man ta tillvara myr-
vattnet. En djupborrad brunn fick
man först 1944.

Nu så kunde vi iaktta hur mat och
kaffe serverades där på gårdsplanen.
Det är i dagens läge en välkommen
anrättning för hungriga och törstiga
besökare, men vad skulle den fyrper-
sonalen som levt och arbetat vid fyren
sagt om de kunnat se detta? Deras
kosthållning kan inte ha varit så riklig
och omväxlande. Den bestod säkert
mycket av torsk, strömming och säl-
kött. Vid vissa årstider, t.ex. vid isloss-
ningen på våren, var det omöjligt för
dem att ta sig i land för att handla
några som helst färskvaror. Det har
berättats för oss hur de med hjälp av
helikopter fick torrmjölkspulver leve-

rerat till sig. Ett trädgårdsland var förr
anlagt mellan bergsskrevorna. Vi gick
och letade efter detta, men nu gick
det inte att finna efter alla år som gått.

Vi promenerade omkring på det
man kallar spänger nere vid Klubb-
viken. Området består av stenar i
olika former och storlekar, så det är
välkommet att dessa träplankor finns
utlagda att gå på. Det skulle ha varit
intressant att gå längst ut på Klubb-
hällan, men det var inte att tänka på
eftersom sjöfåglarnas skrik markerade
tydligt att vår närvaro inte var önsk-
värd. När jag såg alla dessa fåglar och
hörde deras läten, så kom jag att
tänka på vad jag hört berättas att det
blev fantastiskt fina sockerkakor ba-
kade med måsägg.

Tiden gick fort denna dag ute på
Högbonden och det var snart dags att
bege sig ner till kajen för båtturen till
Bönhamn. Bondhålan, den största av
grottorna på ön, lyckades vi inte med
att ta oss till och den otillgängliga
delen som kallas Snadden hann vi
inte med denna gång. Timmarna där-
ute på klippön väckte hos oss tankar
om hur det kunde ha varit att leva i
många år därute. Säkert blev det både
positiva och negativa upplevelser i
denna mycket speciella livsmiljö.
Elektricitet drogs ut till ön först 1961,
så det handlade nog om att samsas
och att sysselsätta sig i skenet av
fotogenlampor mörka höst- och vin-
terkvällar.

Ulla Högberg är dotterdotter till Knut
Jansson som arbetade 26 år på
Högbonden, som fyrmästare 1942-

1947 och innan dess som fyrvaktare.

Karta över Högbonden.
Ur: DN 12/6-96,

i artikel av Anna Kyringer
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Lysande vänner i underskönt 
uruguayanskt kustlandskap
Martina Ekström & Martin Prieto Beaulieu

Få regioner i världen har varit värda
att kallas sjöfararnas helvete som den
uruguayanska kusten. Redan från de
första expeditionerna till Rio de la
Plata väckte det panik hos sjömän-
nen. I första hand för de starka och
omväxlande vindar och strömmar och
inte minst luriga sand- och stengryn-
nor som t.ex. The English bank. Det
ansågs så farligt att navigera i dessa
vatten att de franska och engelska
försäkringsbolagen tog en extra kom-
pletterande avgift för sträckan mellan
Uruguays norra kust till Montevideo
och Buenos Aires (Argentina). Under
åren började man föra in farliga plat-
ser och sjövägar i sjökorten. 

Efter flera förlisningar och tragedier
i följd väcktes behovet av att etablera
fyrar och andra sjömärken för att
underlätta och hjälpa sjöfarten. Flera
länder och handelsföretag krävde av
uruguayanska myndigheter att bygga
en serie fyrar på de farligaste platserna. 

Fyrhistorik
Den första fyren tändes vid Monte-
videos kulle (Faro del Cerro de
Montevideo) 1802. Den följdes av
fyren på Isla de Flores som byggdes
1829. En annan fyr blev installerad i
Colonia del Sacramento (Faro de
Colonia del Sacramento) 1857. 1858
tändes fyren Isla de Lobos precis
utanför Punta del Este (Faro de la isla
de Lobos) och Punta del Este fick två
år senare en egen fyr, år 1860 (Faro
de Punta del Este). 1869 invigdes
fyren La Panela i närheten av Monte-
videos bukt och ett år senare en fyr
på ön Farallon (Faro de Farallon). 

Efter detta byggdes det i allt snab-
bare takt fyrar längs den farliga At-
lantkusten, 1874 tändes fyren vid
Cabo Santa Maria (Faro de la
Paloma), 1877 vid Punta Jose Ignacio
(Faro de José Ignacio) och slutligen
1881 i Cabo Polonio (Faro de Cabo
Polonio). 

Fyrarna används fortfarande och
ligger under försvarets ansvar. Fyrar-
na är väl bevarade och i mycket gott
skick. Några utav dem är öppna för
besök av allmänheten.

Faro de Colonia del Sacramento.
Foto: Martina Ekström & 

Martin Prieto Beaulieu
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De elva fyrarna

Faro de Colonia del Sacramento Int. nr: 146

G0756 

Faro del Cerro de Montevideo Int. nr: 92

G0702 

Faro de Punta Brava (Montevideo) Int. nr:

43 G0700

Faro de Punta del Este Int. nr: 15 G0682

Faro de la isla de Lobos (Punta del Este)

Int. nr: 12 G0676

Faro de José Ignacio Int. nr: 11 G0672

Faro de la Paloma   Int. nr: 10 G0668

Faro de Cabo Polonio Int. nr: 5 G0662

Faro de la isla de Flores Int. nr: 28 G0690

Faro de la Panela Int. Nr: 111 G0736

Faro de Farallon  Int. Nr: 148 G0762

Alla fyrplatserna utom La Panela och
Farallon har fyrväktare

Vid en resa till Uruguay under jul och
nyår 2002-2003 begav vi oss på en tur
utmed kusten med målet att besöka
alla fyrar. Denna resa befäste än mer
vårt intresse för fyrar och bidrog
sedermera till att vi gick med i
Svenska Fyrsällskapet. Vi har besökt
flertalet fyrar runt om i Sverige och nu
senast har vi, under sommaren,
besökt ön Menorca utanför Spaniens
östkust, och även där hade vi som
mål att besöka alla öns fyrar - till fots,
med cykel, båt och bil. Vi hoppas att
denna jul kunna göra ett kärt återbe-
sök till Uruguays fantastiska kust för
att se dessa ståtliga fyrar igen och för-
hoppningsvis ta ännu fler och bättre
bilder. Maila oss gärna:

humla@passagen.se

Webblänkar om Uruguay :

www.lonelyplanet.com/destinations/south_
america/uruguay

Turism: www.visit-uruguay.com, www.tur-
ismo.gub.uy/conozca/index.htm 

Kartor: www.visit-uruguay.com/maps.htm,
www.cs.chalmers.se/~bove/Imagenes/ma
p_uy.html 

Portal: http://us.uruguaytotal.com,
www.uruguay.com 

Källor: De naugragios y leyendas en las
costas de Rocha, Juan Antonio Varese

Faro de Punta Brava (Montevideo).
Foto: Martina Ekström & 

Martin Prieto Beaulieu
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HELSINGBORG lördag 29 mars
Programkommittén i Sydsverige hade anordnat eftermiddagsträff på lots- och fyr-
platsen i Helsingborg. Ett 25-tal medlemmar hade samlats i dagrummet denna
tidiga, fina vårdag.

Jag talade om fyrskeppsepoken i Sverige och ute i världen. Efter föredraget
gick många upp i fyren och beundrade den stora linsen av 2:a ordningen. Den
trevliga lokalen, som välvilligt ställts till förfogande av Södra Sjötrafikområdet,
bidrog till en god stämning. Dessutom bjöds vi alla på kaffe och bullar.

Ett hjärtligt tack till sjötrafikområdet och värdarna på platsen.

Harry Sellmann

MÅSESKÄR lördag 17 maj
En mycket lyckad utflykt till Måseskär i strålande väder med 23 medlemmar.
Vinden var litet kall, men på de solvarma hällarna på ön kunde vi sitta skönt och
äta vår medhavda matsäck.

Leif Lehmann, ordförande och eldsjäl i Måseskärsstiftelsen, visade oss runt och
talade om förr, nu och framtid på sitt medryckande sätt. 

Ett fantastiskt idéellt arbete har nedlagts på fyrplatsen, där byggnaderna nu är
granna att se på.

Harry Sellmann

SLITE onsdag 21 maj
Programkommitté Gotland anordnade möte i Slite Båtklubbs fina hus tätt intill
vattnet. Föredraget handlade om fyrarnas historia med viss tyngd på fyrar och sjö-
fart på Gotland. Ett 25-tal medlemmar hade samlats för att höra på föredrag och
diskutera vidare program i kretsen. 

Slites Båtklubb, vars ordförande ingår i vår programkommitté, hade generöst
ställt upp med sin vackra lokal. Det grovt timrade huset i rött och svart är intres-
sant, då det tidigare varit karantänsstation på en ö utanför hamnen. Huset har
senare nedmonterats och åter uppförts i hamnen, där det pietetsfullt förvaltas av
båtklubben. 

Harry Sellmann
...träffar och utflykter forts.

Fyrsällskapets träffar och utflykter 
våren 2003
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STOCKHOLM veckoslutet 31 maj och 1 juni
Wasamuseet firade dessa dagar museifyrskeppet nr 25 Finngrundets 100-årsju-
bileum. Man hade bett Fyrsällskapet om ett fyrskeppsföredrag den 1 juni. Efter
föredraget hade undertecknad glädjen att på Fyrsällskapets vägnar till intendent
Bodil Sundström få överlämna en minnestavla att uppsättas på fyrskeppet. Strax
efter överlämnandet startades fyrskeppets stora tändkulemotor, som med sitt
mäktiga dunkande gav en passande inramning till jubileet.

Harry Sellmann

Fyrresor till Gotland
Nästa år under våren kommer en av våra medlemmar att arrangera 2 fyr-
resor till Gotland där vi bl.a. skall besöka Gotlands alla 6 större fyrar.
Datum för resorna blir 29 maj - 2 juni samt 5 - 9 juni (max 17 deltagare
per resa). Mer info i januari i vårprogrammet och på hemsidan. Du kan
dock redan nu kontakta Eva Östman 0498-52231, email:
evaost62@hotmail.com 

Esbjörn Hillberg

Internationella fyrdagen 2004
Vi kan redan nu tala om att nästa års Internationella Fyrdag beräknas äga
rum söndagen den 22 augusti 2004. Samtidigt kommer radioamatörerna att
sända från vissa fyrplatser hela veckoslutet 21-22 augusti. Reservera redan
nu denna helg. Vi återkommer med mer information nästa år.
Förhoppningsvis borde vi kunna ha fler än 50 fyrar öppna för allmänhet-
en och kanske även många trevliga aktiviteter på olika platser.

Esbjörn Hillberg

Övertagande av driftansvaret för Rataskärs fyr
Sjöfartsverket planerar att släcka Rataskärs fyr som inte längre behövs för
handelssjöfarten. Fyren ingår i den kulturmiljö som enligt ett beslut 2002
skall förvaltas av Statens Fastighetsverk och bevaras som en del av
Sveriges nationalarv. Ratans byalag anser att en bevarad kulturmiljö förut-
sätter att inte bara fyrbyggnaden utan att även fyrens utrustning och funk-
tion skall bevaras. Byalaget vänder sig nu till Sjöfartsverket för besked om
att få överta ansvaret för driften av fyren från den tidpunkt då

Notiser
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Gömda och glömda fyrar
Landets kuster gömmer på en del hemligheter i fyrväg. Det är nog allom
bekant att fyrar släcks och tas ur bruk, raderas ut ur fyrlistor och sjökort
för att med åren falla i total glömska. Det är dock sällan som dessa fyrar
och installationer förintas och försvinner rent fysiskt. Nej, oftast lämnas de
bara vind för våg utan några egentliga handgripliga åtgärder för att, vad
det verkar, på lång sikt återgå till sina minsta beståndsdelar. Kort och gott
överlämnas de till vår jords stora återvinningsprogram. Detta tar ju som alla
vet en viss tid.

Under tiden får de små telningarna stå där i sin ensamhet och är snart
bortglömda. Undertecknad har som en av mina stora fritidssysselsättning-
ar att leta reda på gömda och glömda fyrar. Det kan förefalla otroligt men
bara under åren 2001-2003 har ett dussintal sådana fyrar spårats upp och
fler finns, det vet jag.

Intressanta objekt är f.d. ensamma fyrar, gärna fiskefyrar, som står kvar.
Flyttade fyrbyggnader, i synnerhet klassiska fyrhus i trä, som kan ha hittat
till nya adresser är också intressanta.

Har du något kul tips så kontakta gärna mig på adress: Magnus Rietz,
Box 1195, 131 26 Nacka Strand, email: rietz@welcomeback.se .

Magnus Rietz

Förslag till kandidater till årets VIPP!
Det är dags att föreslå kandidater till årets VIPP (Very Important Pharos
Person) för år 2004. 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.

Efterlysningar

Sjöfartsverket avser att släcka den. Robertsfors kommun kommer att
bekosta elabonnemang och elförbrukning. Länsstyrelsen i Västerbotten
kommer under hösten att påbörja siktröjning runt fyren så att den syns i
de sektorer som anges på sjökorten. 

Rataskärs byalag arbetar sedan tidigare med lotsutkiken, båken samt
den gamla militärbaracken på Rataskär.

Lars-Gunnar Englund/Ratans byalag
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• 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 2003-12-31.
Styrelsen beslutar om priset skall delas ut och till vem.

Johnny Söderlund

Viktig efterlysning
Styrelsen skulle tycka att det vore mycket trevligt om vi kunde hitta någon
som skulle vilja väljas till Fyrsällskapets Klubbmästare. Denna kvinna eller
man skall bl.a. samordna våra programaktiviteter, ansvara för programmet
på vårt årsmöte, sköta försäljningen av våra klubbprylar, ta fram nya
klubbprylar, etc. Du kommer att få mycket fria händer och skall delta i
våra styrelsemöten.

Kontakta Esbjörn Hillberg tel. 031-972148, email esbjorn@hillberg.com
om du är intresserad av att hjälpa till och samtidigt ha mycket trevligt.

Esbjörn Hillberg

Har du något att berätta?
Det måste finnas massor av medlemmar som har minnen med fyranknyt-
ning. Minnen som man skulle vilja dela med sig av till andra.

Fyrsällskapet söker efter dig som kan något om fyrar, inlärt eller upp-
levt och vill berätta om detta på ett fyrmöte. Det kan vara långt eller kort
med eller utan bilder. Vi kanske kan hjälpa dig att komma igång. Tveka
inte utan hör av dig till respektive programkommitté!

Marie Tilosius
(Programkommitté Västkust)

Sponsorer till ”Rescue Station” på Måseskär
Med ”Scandinavian Star”, ”Estonia” och ”Princesse Ragnhild” i gott minne
är vi i ”Stiftelsen Bevara Måseskär” (där jag är ordf.) övertygade om att förr
eller senare kommer något liknande att hända igen, kanske utanför
Måseskär. Tidigare historia talar för detta. Vi vill därför vara framsynta och
i samarbete med sjöräddningsstationen på Käringön bygga upp en ”Rescue
Stat-ion” på Måseskär för olycksfall och för skadade människor som behö-
ver omedelbar hjälp. Måseskär har nära samarbete med Säves helikopter-
bataljon, som ofta är ”stand by” på Måseskär.



36

Denna ”Rescue Station” skall vara försedd med medicinsk utrustning att
kunna användas av intensivvårdspersonal, som med mycket kort varsel
skall infinna sig och ge nödvändig behandling före avtransport till sjuk-
vårdsenheter i land. Lokalen skall också vara lektionssal för utbildning av
ungdom upp till 25 år i sjösäkerhet i samarbete med Sjöräddningssällska-
pet och Helikopterbataljonen samt Beredskapsenheten för Västra Göta-
landsregionen.

Med denna bakgrund är jag mycket tacksam om Du kan hjälpa mig att
finna sponsorer eller lämplig stiftelse med stadgar som rymmer ändamål
eller verksamhet som stämmer med våra intentioner. I så fall hör av dig till
Leif Lehmann under adress: Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-
244810 eller 0708-553785.

Leif Lehmann

LOTSBÅTAR av Ingvar Söderholm

Boken torde vara den första och enda som är täckande i ämnet. Författaren har
en långvarig yrkeserfarenhet inom denna sektor. Dispositionen är klok med en
första del, Historiedelen, av allmänt och bredare intresse. Den andra delen,
Lotsbåtar och kusten, är till stor del en redovisning och sammanfattning. I den för-
sta delen lämnas översikt av lotsorganisationen fram till våra dagar, lotsbåtarnas
ägareförhållanden och den tekniska utvecklingen. Dessa uppgifter är viktiga och
nödvändiga för att kunna följa upp skeendet. Redogörelsen livas dels upp av en
återgiven skrivelse från västra lotsdistriktet år 1807 angående lotsbåtsbeståndet på
Västkusten, dels av ett flertal citat av lotsarnas egna synpunkter och förslag från
olika delar av kusten. 

Kustbefolkning och sjöfolk i allmänhet har ofta varit konservativa. Det berikar
framställningen, att författaren tagit med tveksamma attityder från lotsar och båts-
män vid förändringar som övergång till motorer, dieselmotorer, järn-, plast- och
lättmetallbåtar samt till användningen av lätta och snabba båtar. En sund skepsis
har ofta fört fram till praktiska förändringar, ny körteknik och på sikt acceptans
av den tekniska utvecklingen. Bildmaterialet är rikligt och klarläggande.

Bokens andra del, Lotsbåtar och kusten, innehåller en utförlig redogörelse för
lotsbåtar vid alla lotsplatser och en sammanställning av aktuella lotsbåtsvarv.
Andra delen är mycket innehållsrik och utförlig och bör bli en guldgruva för alla
lotsbåtsentusiaster.

Harry Sellmann

Ny fyrlitteratur
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2003

• 12 November Stockholm, Ett besök på Evert Taubes Vinga omkring år 
1900 Johnny Söderlund, författare till boken ”Vinga - ön mitt i världen”, 
visar bilder och berättar om fyrplatsen och den miljö som var Evert Taubes 
barndomsvärld.
Anmälan senast 5 november

• 12 november Norrköping, En kort fyrhistoria - fyrskeppsepoken
Harry Sellmann håller föredrag om fyrskepp och deras historia.
Anmälan senast 5 november

• 18 november Göteborg, Sjöräddning i takt med sjöfartens utveckling
Rolf Westerström, VD för Sjöräddningssällskapet, berättar och visar bilder.
Anmälan senast 14 november.

• 28-29 november Göteborg, Maritim Julmarknad, Kustens hus, Majorna, 
28 nov. kl 12-18 och 29 nov. kl 11-15.

OBS! 
Se också vår hemsida www.fyr.org under rubrikerna ”Aktiviteter” och
”Aktuellt”. Där kan med kort varsel program annonseras.

Kommande träffar m.m.
Esbjörn Hillberg

Klubbmärken tröjor m.m.

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

Fyrbesökshandboken inkl. porto och kuvert, medlem 95:-, icke medlem 195:-.
Klubbnål i metall för rockslaget, 40:- inkl. porto (30:- utan).
Tygmärke att sy på kavaj, jacka, tröja, etc, höjd 6 cm, 40:- inkl. porto 
(30:- utan)
Dekal, klubbemblem tryckt på självhäftande transparent vinyl, storlek c:a
100x100 mm, 10:- (plus porto 5:-).
T-shirt, vit med tryckt klubbemblem i färg, storlek: S, M, L, XL, XXL, 130:- inkl.
porto (100:- utan).
Tenniströja, blå med ficka och tryckt klubbemblem i färg, storlek: S, M, L XL,
230:- inkl. porto (200:- utan).
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Tiden rullar på och nu är det dags för
Blänkets höstnummer. Vi har ju haft
en fantastisk sommar som varat långt
in i september, åtminstone här på
västkusten. Många av Fyrsällskapets
medlemmar har deltagit i de arrange-
rade fyrresorna och andra har säkert
varit ute på egna fyrturnéer. För mig
har det varit ett händelserikt halvår
där jag bl.a. flyttat från den tätbebygg-
da industriorten Stenungsund till det
lilla glesbefolkade skärgårdssamhället
Stockevik på Skaftö. När sommargäs-
terna nu lämnat lyser det bara i 7-8
hus. Kontrasten är stor och stjärnhim-
melen är fantastisk där ingen belys-
ning stör. Härligt att hemifrån se Hållö
blinka och Dynabrott och Brandskärs-
flak lysa. Fyrbesöken har för min del
inskränkt sig till ett underbart dagsbe-
sök på Måseskär. Det är nog inte
många som fikat uppe i själva lanter-
ninen på en fyr med utsikt över hela
havet, men det gjorde min man Leif
och jag. 

I år firades för första gången i
Sverige den Internationella Fyrdagen,
som blev oerhört välbesökt. Arrange-
mangen kommer förhoppningsvis
nästa år att bli ännu mer omfattande.
På flera ställen har det också pågått
arbete med att försöka rädda våra
hotade fyrar. Gåsörens gamla fyr åter-
tändes just på fyrdagen, Svenshol-
mens gamla fyr har flyttats in till
Bohus Malmön och som ni kan läsa
under ”Notiser” pågår ett arbete med
att få överta ansvaret för Rataskärs fyr.
I Vänern håller man på med ett jätte-
renoveringsarbete av Stavikens fyr.
Jag hoppas att i nästa nummer kunna

återkomma med mera information om
hur det har gått för de entusiastiska
renoverarna. 

Många fyrsällskapsmedlemmar hör
av sig till mig och skickar in bidrag av
olika slag. Jättefint! Det ger mig möj-
lighet till ett varierat innehåll i Blän-
ket. Det jag saknar är mera fyrteknis-
ka artiklar. Där är tillströmningen näst
intill obefintlig. Berättelser om fyrmin-
nen från gamla tider, egenupplevda
eller återberättade av äldre släktingar
eller vänner, är en kulturskatt som vi
måste bevara NU! Initiativtagande för
bevarande av våra hotade fyrar bör
spridas så att det ger inspiration till
fler entusiaster att engagera sig. Alla
artiklar korta som långa, i notis- eller
efterlysningsform är välkomna. Natur-
ligtvis bör det finnas en anknytning
till fyrar på något sätt. Allt material
som skickas in, men inte kommit med
i det aktuella Blänket, bevaras och
används vid ett senare utgivningstill-
fälle. Har du idéer om tidningsbidrag
så hör av dig redan nu! Arbetet med
Blänket pågår kontinuerligt.

Hör av dig till mig med brev, email
eller telefon. Observera att jag bytt
adress- och telefonnummer. Alla
adressuppgifter finns på Blänkets
främre omslagsinsida. 

Tala om vad du tycker om Blänket
och ge tips om vad som kan förbätt-
ras. Till sist vill jag bara nämna att
kontakten med Fyrsällskapets med-
lemmar är oerhört stimulerande, har
gett mig många roliga stunder och är
helt nödvändig för mig som redaktör!

Maria Elsby

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

Styrelse
Ordf. Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
v.Ordf. Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585
Kassör Bo Starmark, Fregattvägen 3, 453 30 Lysekil, tel 0523-13414
Sekr. Johnny Söderlund, Haråsgatan 17, 414 62 Göteborg, tel 031-122052

Bertil Arvidsson, Källviksvägen 13, 421 66 Västra Frölunda, tel 031-281313
Suppl. Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
Suppl. Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, tel 0702-150362

Redaktionskommitté
Sammank.Maria Elsby, Pl 4453 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139

Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel 0455-50021
Leif Elsby, Pl 4453 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Björn Linn, Ringblommegatan 42, 426 68 Västra Frölunda, tel 031-299971
Ingvar Persson, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel 0611-18790
Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel 018-303932

Programkommitté Stockholm
Sammank.Christer Nettelbladt, Högabergsgatan 83 5tr, 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118

Ulla Ericsson, Folkungagatan 104 2tr, 116 30 Stockholm, tel 08-640 1730
Annika Fransén, Bondegatan 7, 116 32 Stockholm, tel 08-694 9311
Bengt Karlzén, Gimlevägen 42, 182 33 Danderyd, tel 08-753 0708
Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
Thomas Wester, Thengdalsgatan 12, 116 41 Stockholm, tel 08-643 9666
Rickard Westerberg, Gillerbacken 26 8tr, 124 64 Bandhagen, tel 08-997894

Programkommitté Västkust
Sammank.Marie Tilosius, Båtman Lustigs gata 32, 422 57 Hisings Backa, tel 031-526165

Ingvar Dyberg, Vänerns Seglationsstyrelse, Box 6, 662 21 Åmål, tel 0532-18440
Åsa Engström, Östra Fjällgatan 27, 433 62 Sävedalen, tel 031-266017
Rune Johansson, Stamsjövägen 32, 443 39 Lerum, tel 0302-12404
Mirja Lappalainen, Allhelgonagatan 3, 415 13 Göteborg, tel 031-468677
Harry Sellmann, Tallbacken 12, 443 38 Lerum, tel 0302-14206
Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955

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

Lars Andersson, Lidaleden 168, 603 81 Norrköping, tel 011-284398



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

Programkommitté Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-141436

Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel 040-464860
Berne Mattsson, Skatvägen 1, 230 44 Bunkeflostrand, tel 040-152562
Ingvar Skaneland, Tenorgränden 9, 224 68 Lund, tel 046-149176
Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39B, 239 33 Skanör, tel 040-473065

Programkommitté Gotland
Sammank. Ingvar Persson, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107

Mats Björck, Majstre, Sundre, 620 10 Burgsvik, tel 0498-497422
Barbro Sandström, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Göran Storm, Mörtvätsvägen 23, 620 30 Slite, tel 0498-220098

Återtändningskommitté OCCAS
Sammank. Magnus Rietz, Box 1195, 131 26 Nacka Strand, tel 08-601 9540

Ingmar Alverdal, Tingshuset, 620 12 Hemse, tel 0498-483483
Ingvar Persson, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel 08-5715 3453

Övriga funktionärer
Revisor Rune Johansson, Stamsjövägen 32, 443 39 Lerum, tel 0302-12404
Revisor Lars Ledelius, Sjöbacken 4, 427 37 Billdal, tel 031-911642
Rev.supp. Erik Nordström, Liaholm 2204, 310 60 Ullared, tel 0346-39091
Valbered. Leif Lehmann, Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel 031-244810
Valbered. Lars Malmquist, Hendelövägen 66, 603 85 Norrköping, tel 011-318777
Valbered. Peter Alexandersson, Silvergnejsvägen 18, 442 95 Hålta, tel 0303-226420
Webmaster Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel 08-761 6109,

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

Adressändring?
När du flyttar, anmäl snarast ny adress, telefon och e-mailadress till
vår kassör: Bo Starmark, tel. 0523-13414, email: markgraf@algonet.se
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Fårö, Hanö, Landsort, Söderarm, Långe Jan, Högbonden, Grönskär, Örskär, När, Långe Erik,
Falsterbo och Understen. Fyrarna är skalenliga och handmålade. De är designade av Johan

Ebenfors, som också har gjort Göteborgs-Posten´s  serie av västkustfyrar. 13 fyrar är gjorda och en
ny kommer till jul. Fyrarna marknadsförs av: nordic shop&design AB.
Ring/maila för priser och återförsäljare. Telefon: 031 711 55 58 

e-post: nordic.shopdesign@swipnet.se

Jag om mig
Mitt namn är Bo Starmark och jag är tills vidare kassör i Fyrsällskapet. Även sköt-
seln av det omfattande medlemsregistret tillkommer mig. Nybliven sextiofemårig
pensionär med 36 år som adjunkt i svenska och tyska akterom mig. Född och upp-
växt i Göteborg (Johanneberg och Vasastaden). Sedan 1969 är bostadsorten Lysekil.
Våra två barn är sedan länge utflugna så min fru och jag har det ganska lugnt. Vi
har turen att i väster ha obruten horisont och åtskilliga fyrar och lysbojar kan ses
hemifrån: Bläckhall, Hängdyn, Hållö, Brandskärs Flak, Brofjordens Angöring,
Tovas Ungar, Humlesäcken (= Stångholmen) och Islandsberg. Några fyrar skyms
av tilltagande växtlighet. En annan fyr-referens är att jag under 60-talet var tillsy-
ningsman för Lilla Varholmens fyrar och kummel utanför Göteborg. Familjen
bodde där sommartid.

Många fyrmedlemmar har mött mig på ångaren ”Bohuslän”, där jag även i
många år varit redaktör för deras tidskrift. Jag har svårt sjödille och är ute på sjön
så ofta jag kan året om. Sedan tidigt femtiotal är fotografering och filateli rogivan-
de hobbys, som jag söker bedriva ofta. Så återstår goda böcker och svenska språ-
kets rykt och ans, som ligger mig varmt om hjärtat. ”Den bäste vännen är en god
bok!”

På återseende!
Bo Starmark

Presentation av vår nye kassör
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Gåsörens gamla fyr återtändes på ”Internationella Fyrdagen” 
efter att ha varit släckt i 82 år.

Foto: Magnus Rietz 


