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Staviks fyr 
Ta i och dra, takmontering sept
2003.
Under överinseende från fyrdotter,

mormor  Solveig, hissar Malin,

Helena och Anna-Lena upp taket 

till Gunno som tar emot.

Foto: Hanna Quist, 9 år

Fyrresa till Sydnorge, 31aug - 4 sep 2004 med färja och buss.

Start tisdag 31 aug. kl. 18.00 från DFDS terminalen, Kajskjul 107 vid
Frihamnsviadukten/-Götaälvbron. Påstigning kan även ske 17.15 ute vid
EILA–garaget/Kungälv (fri parkering). Kl. 19.00 avgår DFDS-nattfärjan. Ank.
Kristiansand kl.09.00.Plats i 2-bäddshytt,middagsbuffé inkl.1glas vin eller öl/vatten,
dans och underhållning ombord, taxfree-butik m.m. www.dfdsseaway.se .
Onsdag: Efter frukostbuffén åker vi ut till fyrarna Lindesnes och Lista för ett myck-
et spännande besök med guidning + lunch/middag. Övernattning på hotell (i Lista
eller Kristiansand).
Torsdag förmiddag besöker vi någon fyr längs vägen till färjeläget i Kragerö. Efter
lunch tar vi taxibåt ut till fyren Jomfruland, som blir huvudmålet denna dag och
kväll. Guidning och god middag ute på fyren tillsammans med våra norska värdar.
Övernattning på hotell i Kragerö.
Fredag: Buss till Ulefors för en tur på Telemarkskanalen. Kl.11-13 kanaltur Ulefors-
Lunde (den vackraste delen). Efter lunch på Lunde Slussekro, direkt till Stavern och
taxibåt/färja ut till Svenner fyr.Vi har erbjudits enkel övernattning där ute + middag
och frukost. Även om vi sover i flerbäddsrum (det finns ett fåtal mindre rum), bör vi
inte missa denna möjlighet att somna och vakna ute på en av Norges vackraste fyr-
platser!! Påslakan och örngott medtages.
Lördag efter frukost: taxibåt från Svenner fyr till Färder fyr utanför Sandefjord, var-
ifrån ColorLine-färjan till Strömstad avgår kl. 16.30 - ank.19.00. Ombord äter vi av
buffé-bordet. C:a kl. 22.00 är vi åter i Göteborg.
Pris: 4800 kr*/ (enkelrum: 5600 kr ) beräknat på c:a 40 betalande deltagare.
I priset ingår: 2-bäddshytt + logi och alla måltider enl. program, bussresa i modern,
säker turistbuss, färje/taxibåtsavgifter, vägskatt, rundturer, lokalguider, reseledare.
*/OBS! Reservation för ev. pristillägg för dyrare transporter ut till fyrarna.
Detaljprogram: se www.borjemo.nu och www.fyr.org
Reseledare och ansvarig för resan: Börje Moberg tel. 031/265865, 0708/195865
borje.mo@telia.com
Anmälan SENAST 10 juni sker genom telefonkontakt och därefter insättning av
resans pris på Pg. 171 98 76–3 Detta datum måste respekteras, då resan innehåller
många förbokningar (färjor och guider).Vill du vara säker på att komma med,bör du
anmäla dig omgående, vilket c:a 20 st redan gjort! Meddela gärna din e-postadress! 
Tips:Vissa betalkort ger ett avbeställningsskydd. Kontakta din bank!

OBS! Bevaka alltid vår hemsida www.fyr.org under rub-
rikerna ”Aktiviteter” och ”Aktuellt” där finns uppgifter om
klockslag, mötesplats, priser m.m. Detta är speciellt viktigt
inför utflykter då de av olika skäl kan ställas in med kort
varsel. Där kan också tidigare ej annonserade program-
punkter förekomma.
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Ordförandens sektor

Hej på er!
Så har vi återigen slagit vårt tillväxtre-
kord. Vi har aldrig tidigare fått så
många nya medlemmar under ett år
som under 2003. Det tillkom 647 nya
medlemmar och 137 avgick. Att vi
växer som vi gör är naturligtvis myck-
et positivt,men det ställer också ökade
krav på oss alla som sköter administra-
tionen. Jag tänkte därför denna gång
prata om vår utveckling och om hur vi
hoppas kunna förändra och rationali-
sera Fyrsällskapets administration så
att vi blir ännu bättre och klarar av ett
ökande medlemsantal.

Som bakgrund vill jag ge dig några
torra men nödvändiga fakta. Ett nor-
malt utskick till medlemmar där vi
klistrar frimärken, sätter på etiketter,
viker papper och stoppar in i kuvert
som sedan klistras ihop tar numera 40-
60 mantimmar. Resultatet är att posten
får 10 stora postsäckar fulla med
kuvert för varje utskick.Vid årsskiftet,
när vi sänder ut medlemskort, inbetal-
ningskort och vår årsbok, lägger vi ner
c:a 100 mantimmar. Denna tidsåtgång
ökar naturligtvis när vår tillväxt fort-
sätter, vilket vi tror kommer att ske.

Föreningens mest arbetskrävande
rutinuppgifter är nog: fyra utskick per
år (årsbok inkl. inbetalningskort och
medlemskort, Blänkets vårnummer,
höstprogram och Blänkets höstnum-
mer), en kontinuerlig uppdatering av
medlemsregistret, utskick var vecka av
medlemspapper till nya medlemmar
(mellan 5-30 nya per vecka), alla in-
och utbetalningar samt utskick av
beställningar på böcker/klubbprylar.
Det ligger dessutom ett otroligt stort
arbete bakom Blänket och vår hem-

sida, men detta är ett mer kvalificerat
och kreativt arbete. Slutligen får vi alla
en massa frågor via telefon eller email
från både medlemmar och icke med-
lemmar, vilket dock är en bra och nöd-
vändig medlemskontakt.

Jag tror att Fyrsällskapets viktigaste
ansikte gentemot sina medlemmar är
Blänket och Årsboken som båda når ut
till alla medlemmar. Vår prisbelönta
hemsida används mycket av en starkt
växande skara, men tyvärr kan inte alla
använda den,då de inte har datorer.Ett
relativt stort antal medlemmar deltar i
våra c:a 25 årliga träffar/utflykter.
Tyvärr kan vi på grund av både för litet
medlemsunderlag och avsaknad av
programkommittéer på många platser
inte arrangera träffar på så många
orter, men det kommer att ändras ju
fler vi blir. Ytterligare en synnerligen
viktig sak för vår image är en effektiv
administration med snabba utskick till
nya och gamla medlemmar. Sist men
inte minst viktigt är att vårt medlems-
register alltid är uppdaterat och kor-
rekt, då det kanske utgör vårt viktigas-
te verktyg för kontakt med alla med-
lemmar.

Om jag skulle önska mig något spe-
ciellt beträffande vår administration, så
vore det att vi kunde ha råd att anstäl-
la en noggrann datakunnig administra-
tör som också var intresserad av fyrar.
Denna person kunde sköta mycket av
vår administration, medlemsregister,
utskick, försäljning av klubbprylar,
samordning av programverksamhet
och även hjälpa till med Blänket.
Personen i fråga skulle fungera som
generalsekreterare i Svenska Fyr-
sällskapet. Troligtvis har vi inte råd
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med någon heltidsanställd förrän vi är
bortåt 5000 medlemmar, d.v.s nästan
dubbelt så många som vi är idag och
det kommer nog att dröja 3-5 år till
dess. En lösning, som vi kanske har råd
med redan nu, är att anställa en person
som arbetar endast c:a 40 % om vi kan
hitta någon sådan.Vi har redan idag ett
kontorsrum i Göteborg där personen
kan arbeta, men vi kommer att få höga
kostnader för lön, telefon, dator, m.m..
Vi måste vara försiktiga och helt över-
tygade innan vi fattar ett så stort
beslut. Om någon av er, som läser
detta, har några bra förslag på intresse-
rade personer, så hoppas jag att du
ringer mig.

Fram tills att vi har en mer perma-
nent lösning räknar vi med att vi måste
börja lägga ut visst arbete som utskick
på någon firma och betala för detta
jobb. Vi hoppas att vi i år finner två
personer som kan adjungeras till sty-
relsen för att avlasta den vissa uppgif-
ter. Vi söker någon som kan fungera
som klubbmästare samt någon som
har juridiska kunskaper. Vi vill också
snarast starta fler aktiva programkom-
mittéer på olika ställen i vårt land. Vi
har även många andra funderingar
såsom: Skall vi ha samma typ av med-
lemskap som vi har idag? Kan vi
komma ut med Blänket fler gånger per

år om Maria får hjälp? Skall vi tillåta
annonser i Blänket?

Ja, som du kanske förstår är det
mycket som vi hoppas kommer att
hända inom de närmaste åren. Vi vill
otroligt gärna ha dina synpunkter så-
väl som din hjälp om du har tid och vill
engagera dig i vårt arbete. Det är
underbart att vi växer och går framåt.
Det är samtidigt mycket viktigt att vi
trivs och har trevligt tillsammans. Vi
har ett mycket gott namn både i
Sverige och utomlands som vi skall
vara rädda om. Förändringar och för-
bättringar är alltid nödvändiga, spe-
ciellt när man växer som vi gör, men
de skall ske successivt. Vi får inte för-
störa något bra som vi byggt upp
sedan 1996. Vi får inte heller glömma
vår uppgift att göra allt vad vi kan för
att rädda så många som möjligt av våra
unika fyrar, fyrplatser och sjömärken,
vilka alla utgör en så betydelsefull del
av vårt maritima kulturarv.

Jag hoppas att du kontaktar oss
med många förslag och idéer. Ju fler vi
är som tänker och är engagerade ju
starkare kommer vi att bli och desto
mer kan vi göra och påverka.Vi är star-
ka men vi kan bli mycket starkare!

Donsö 2004-03-01
Esbjörn

Tistlarna på 1960-talet
Björn Sjöstedt

Under några månader vårvintern och
sommaren 1963 samt sommaren 1964
tjänstgjorde jag som extraman på
Tistlarna ytterst i Göteborgs sydvästra
skärgård. Min egen hemö var Nidingen

utanför norra hallandskusten och kon-
trasten kunde inte vara större mellan
den låga grusön Nidingen och de
höga, klippiga öarna som utgör ögrup-
pen Yttre Tistlarna.
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Jag muckade från min militärtjänst-
göring i slutet av mars och några dagar
senare klev jag från tjänstefartyget
Göteborg direkt ner på isen utanför
Tistlarna och promenerade iland!
Fyrmästare var Gunnar Westerberg
och de två fyrvaktarna Erik Karlsson
och Ingvar Helldner - den senare kom
närmast från Nidingen. Där fanns
också en mer eller mindre permanent
anställd extraman, Johan Andersson,
som med sin fru Elin bodde i den lilla
extralägenheten på vinden till det stör-
re boningshuset. Det var där uppe jag
kom att bo den första tiden då
Andersson var på semester. Det var en
mysig liten lägenhet med en takkupa
med utsikt mot fyren uppe på det
höga berget. De två bostadshusen
kurar ihop sig vid foten av fyrberget
som ger lä för västliga vindar men
också hindrar all utsikt ut mot havet.

Elektricitet fanns inte, så jag eldade
i vedspisen för värmens skull och
ibland roade jag mig med att både laga
mat och baka i den. Annars blev det
fotogenköket och så fotogenlampor
till belysning. Jag hade inte så mycket

annat att göra den första tiden medan
det ännu var vinter.Att vakta och sköta
fyren tog ju inte all min tid så hushålls-
arbetet fick gärna bli lite omständligt.
Det fanns avlopp men vatten fick bäras
in. Proviantresorna gick till Vrångö
men då och då gjordes resor in till
Lerkil på Onsalalandet. Både Wester-
berg, Helldner och hans kusin Lennart
Hermansson, som efterträdde Wester-
berg som fyrmästare, kom från Onsala
så det var naturligt med resor dit.

Det allra ovanaste var förstås fyr-
systemet.Fyren lyste med fotogenglöd-
ljus och det var skillnad mot att som
på Nidingen vrida på ett par strömbry-
tare och så var fyren tänd.Här fick man
förvärma brännaren med rödsprit och
när den var varm nog öppnade man
kranen till trycktanken med fotogen.
Fotogenen förgasades av värmen och
strömmade ut efter sidorna på de tre
glödstrumporna där den antändes och
strumporna började lysa med ett

Tistlarnas fyrplats i nutid
Foto: Esbjörn Hillberg

Tistlarnas fyr på 1960-talet
Foto: Björn Sjöstedt
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starkt, vitt sken. Oftast fungerade det
hela utan att man behövde ingripa
annat än när man behövde pumpa upp
trycket eller fylla på fotogen. Ibland
kunde det hända att lågan började sota
och då måste man kvickt försöka rensa
munstyckena. Det var inte alldeles
behagligt att arbeta så nära den myck-
et varma brännaren! En natt var jag
tvungen att byta brännare under fyr-
ningen. Då var det bråttom eftersom
fyren ju kom att vara släckt under den
proceduren.

Fyrkaraktären åstadkoms genom att
en plåtcylinder, som drevs av ett ur-
verk, sänktes ner över luxbrännaren
och för ett ögonblick förmörkade fyr-
ljuset. Urverket måste dras upp med
jämna mellanrum under fyrningen. Då
fyren släcktes på morgonen skulle
brännaren göras ren mycket noga så
att den var klar att tas i bruk på kväl-

len. Om det blev dimma var man
tvungen att starta en motor som drev
en kompressor vilken gav tryck åt tyfo-
nen med sina tre trattar riktade ut mot
havet och som regelbundet sände sina
vrål ut i dimman.

När jag kom tillbaka till Tistlarna
sommaren därpå var luxljuset borta
och ersatt av ett litet elaggregat som
alstrade ström till en 1000-wattslampa.
Tistlarna måste vara en av de allra sista
fyrarna som drevs med luxljus och det
känns roligt att ha varit med på den
tiden.

När sommaren kom och Andersson
behövde sin bostad flyttade jag över
till den övergivna lotsstugan belägen
på den andra stora ön. Där hade jag
gott om plats och utsikt horisonten
runt! Ett kök och två stora rum:
vaktrummet och ett sovrum alldeles
för mig själv. Ja, jag hade faktiskt en
hel, stor ö för mig själv. Det var en bit
bort till fyren, förstås,men det fanns en

Interiör från vaktrummet högst upp i
fyren.Till höger skymtar en bit av
urverket som höjer och sänker plåtcy-
lindern över brännaren.Trappan leder
upp till lanterninen

Foto: Björn Sjöstedt

I centrum av linsen sitter luxbränna-
ren med sina tre glödstrumpor. Överst
i bild skymtar plåtcylindern som
sänks över brännaren och åstadkom-
mer korta mörkerperioder.Till höger
står en reservbrännare

Foto: Björn Sjöstedt
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bro och det var inte avståndet som var
problemet utan alla paddor som kröp
fram på nätterna. Jag minns hur rädd
jag var att jag skulle trampa på någon
av dem när jag gick bort till fyren i
mörkret! Naturligtvis hände det aldrig.
En morgon roade jag mig med att ta
reda på vart paddorna tog vägen när
solen gick upp, så jag valde ut en
padda som jag följde tills den försvann
ner i en bergskreva undan solens strå-
lar. En behagligare naturupplevelse var
att varje morgonvakt lyssna till en kol-
trast som sjöng från toppen av en tele-
fonstolpe i närheten av fyren som om
den ville nå ut över hela världen.
Minnet sitter i fast det är 40 år sedan!

Arbetet på Tistlarna skilde sig inte
nämnvärt från andra fyrar.Det var mest
underhållsarbeten i fyren, på fyrbåt
och bryggor. När förrådet av fotogen
och brännolja fylldes på fick vi pumpa

upp alltihop för hand i en lång ledning
från hamnen upp i fyren vars botten-
våning utgjorde oljeförråd. Den övre
våningen i den borgliknande fyren
utgjorde maskinrum och längst upp
fanns vaktrummet.

Varje vecka gjordes proviantresa till
Vrångö och naturligtvis lärde jag mig
alla farledsmarkeringar och ensmärken
för att kunna ta mig ut ur och in i ham-
nen och kunna gena genom bandet av
öar i Intistlarna.

Jag trivdes mycket bra de korta
månader jag arbetade på Tistlarna,
både med arbetet, naturen och männi-
skorna. Av människorna jag lärde
känna är de allra flesta borta utom
Lennart Hermansson och Ingvar
Helldner som båda bor med sina fruar
i Onsala som pensionärer.

Sagan om de fem tornen
Mats Carlsson Lénárt

Eddystone i engelska kanalen har
gett upphov till sinnebilden för
den ensliga fyren - utslängd i
havet och hårt ansatt av stormar.
Historien om de fem tornen i vatt-
nen utanför Plymouth är nästan
som en saga av Tolkien.

Knappt femton kilometer ut i havet
från Cornwalls kust ligger ett synnerli-
gen lömskt rev. I bästa fall är de sten-
hårda klippsträngarna synliga på några
hundra meters håll, men vid högvatten
höjer sig revet bara en knapp meter

över havsytan. Vattnen närmast
Eddystone är sedan urminnes tider
dessutom ökända bland sjöfarande för
sina oförutsägbara strömmar som
beror på revets utformning under vatt-
net i kombination med nyckfulla tid-
vattenförhållanden. I detta område
gick hundratals fartyg till botten fram
till slutet av 1600-talet, och hur många
liv som revet och strömmarna sam-
manlagt tog vet ingen.

Behovet av en fyr på Eddystone
Reef insågs tidigt men länge var det
omöjligt att ens tänka tanken att det
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skulle gå att tända ett ljus på dessa
klippor. Under 1600-talet ställdes dock
problemet på sin spets eftersom
Plymouths betydelse snabbt växte,
både som det vardande imperiets vik-
tigaste örlogshamn och som Englands
amerikahamn nummer ett. Plymouth
hade en fantastisk, lugn och skyddad
hamn vid mynningen av tre floder. Det
enda mörka molnet för handelsskep-
pare och örlogsmän var Eddystone,
dödens rev, beläget mer eller mindre
mitt i angöringen, drygt tjugo kilome-
ter ut i havet från hamnen.Men det var
först när en av den engelska historiens
många märkliga men mindre kända fi-
gurer trädde in på scenen som visio-
nen om en fyr på Eddystone kunde bli
verklighet.

Henry Winstanley föddes 1644 i den
lilla staden Saffron Walden söder om
Cambridge. Han visade tidigt framåtan-
da och talang på många områden - som
uppfinnare, gravör, formgivare,
arkitekt, trollkarl och affärsman. Men
framförallt var han sin tids främste
practical joker. Han byggde sig ett
spektakulärt hus, fyllt av märkliga
installationer i syfte att spela sina
besökare små spratt. Där fanns stolar
som när man satte sig på dem ändrade
form eller rent av låste fast den sit-
tande, spökfigurer som hoppade upp
ur luckor i golvet och speglar som fick
gästerna att gå rakt in i en vägg. Huset,
som låg vid stora vägen mellan London
och Cambridge,kunde besökas mot en
avgift av en shilling. Det marknads-
fördes till vägfarande under namnet
Winstanley’s Wonders.

Henry Winstanley använde en del
av sina pengar till att köpa fem fartyg.

I augusti 1695 gick ett av dem under
vid Eddystone och fyra månader
senare tog revet ytterligare ett av skep-
pen. Winstanley reste i raseri till
Plymouth och fick där veta att det
fanns planer på en fyr men att ingen
hittills velat åta sig projektet. På
stående fot lovade denne trollkarl från
det engelska inlandet folket i
Plymouth att bygga deras fyr.

Kontrakt skrevs med Trinity House,
den institution som än i dag ansvarar
för fyrarna i England och Wales. År
1696 inleddes arbetet och hela den
första sommaren gick åt till att försöka
borra hål i klippan till de tolv järn-
stänger på vilka Winstanley skulle
mura sin fyr. Hackorna höll inte och
arbetarna översköljdes ständigt av
vågor och saltkaskader. Men just innan
vinterstormarna satte stopp för vidare
arbete det året kunde stängerna resas
mot skyn.

Järnstängerna stod kvar när
Winstanley med manskap återupptog
bygget påföljande vår och det svåra
arbetet med att lasta i land sten till
murningen inleddes.

År 1697 var England, som så många
gånger tidigare, i krig med Frankrike.
Orostiderna gjorde att amiralitetet i
London skickade patrullbåten Terrible
för att se till att fyrbyggarna på
Eddystone fick vara i fred för franska
fribytare. Men en dag kunde Terribles
uttråkade befälhavare inte avhålla sig
från att ta upp jakten på ett passerande
franskt handelsfartyg som han hop-
pades skulle ge rikt byte åt honom och
hans besättning. Strax råkade dock far-
tygen in i tjock dimma och jakten miss-
lyckades. När Terrible återvände till
Eddystone hade ett franskt
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kaparskepp varit där och rövat bort
den obeväpnade Henry Winstanley.
Hans män hade satts i en liten båt som
drev på havet.

Winstanley fördes till Frankrike
och hamnade inför självaste kung
Ludvig XIV, som dock blev rasande på
kaparna när han fick reda på vem som
stod framför honom. ”Ert arbete är till
förmån för alla nationer till sjöss. Jag är
i krig med England och inte med
mänskligheten”, lär kungen ha sagt till
den excentriske engelsmannen. Henry
Winstanley fick omgående återvända
till hemlandet.

På hösten påföljande år var
Winstanleys torn klart, en lustfylld
byggnad på 27 meter, toppad av en
sirlig vindflöjel som man kan förvänta
sig av en glädjespridare. Den 14
november 1698 tände Henry
Winstanley Eddystones ljus för första
gången, 60 talgljus i en väldig kande-
laber. ”Den är avslutad och den kom-
mer att stå för evigt som ett av
världens stora konstverk”, lär den
självsäkre fyrbyggaren ha sagt.

Även om skeptiska röster hördes
var Winstanley vid denna tidpunkt
Plymouths och hela Englands hjälte.
Det skulle dock inte dröja länge innan
naturkrafterna visade att Henry
Winstanley hade fel. Fyrvaktarna berät-
tade hur kraftiga stormar under vin-
tern gång efter annan fått hela tornet
att vibrera.Winstanley insåg snabbt att
Eddystone krävde en mycket krafti-
gare konstruktion och redan några
månader efter att den första fyren ta-
gits i bruk var han i full färd med att
rita en ny. Eddystone I (1698-1699).

Henry Winstanley´s första fyrtorn
Ur Mike Palmers samling 
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Det andra tornet byggdes genom att
Eddystone I inneslöts i ett nytt skal.
Tornets diameter ökades från knappt
fem till hela åtta meter. I stället för att
dra ner på utrustning och utsmyck-
ning gjorde Winstanley tvärtom och
försåg fyren med avancerade kranar,
mängder av vackra inskriptioner och
enorma ljusstakar även på lanterni-
nens utsida. Redan samma år var den
nya fyren färdig.

Winstanleys kritiker ansåg förstås
att den nya fyren var ännu mer
anskrämlig och olämplig än den första
- den såg ju ut som om den vore häm-
tad från en kyrkogård i Kina, sades det
bland annat på Plymouths kajer.

Eddystone II blev dock en stor
framgång - på fem år gick inte ett enda
skepp förlorat vid revet. Men de hån-
fulla rösterna tystnade inte och till slut
meddelade Winstanley sina belackare
att han inget hellre önskade än att få
vara i sin fyr under den värsta tänkbara
storm. Hans önskan skulle dessvärre
bli infriad. Den 26 november 1703, för
exakt 300 år sedan, befann sig
Winstanley på Eddystone för under-
hållsarbeten. Denna dag drog den
kraftigaste orkan som någonsin upp-
mätts på de brittiska öarna in över
Engelska kanalen. Hundratals fartyg
gick under och hela åttatusen sjömän
skall ha mist livet i samband med The
Great Storm.

På Eddystone gick vågorna höga
som berg denna novemberkväll, och
när det blev ljust nästa morgon var
torn nummer två borta. Det enda som
påminde om att det någonsin funnits
något på klippan var rester av en
järnkedja. Henry Winstanley och hans
män hade mött döden när fyren störtat

samman och spolats bort i oceanens
oändlighet.

Det dröjde bara någon dag innan
skepp på nytt började gå under vid
revet. Trycket på Trinity House att
åstadkomma en ny fyr var starkt och
till slut skrev kapten John Lovett på ett
kontrakt som gav honom rätt att i 99 år
ta ut avgifter av passerande skepp mot
att han tände ett ljus på Eddystone.

Eddystone II (1699-1703).
Henry Winstanley´s andra fyrtorn

Ur Mike Palmers samling 
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Det tredje tornet byggdes 1706-1708
under ledning av John Rudyerd, en
sidenhandlare från London, som utan
erfarenhet av byggande och teknik,
lyckades uppföra det dittills dugligaste
tornet på det ökända revet. Det var en
kraftig konstruktion i granit, klädd
med ekplankor och helt utan lustfyllda
dekorationer à la Winstanley.

Strax efter att fyren tagits i bruk
inträffade en tragedi som fick kon-
sekvenser för bemanningen av brit-
tiska fyrplatser i flera decennier. En
serie stormar gjorde att de två fyrvak-
tarna inte kunde avlösas som planerat
och det gick flera veckor utan att man
hade någon förbindelse med
Eddystone. Det 23 meter höga tornet
kunde urskiljas från land endast vid
relativt klart och vindstilla väder. När
så äntligen vädret medgav att en båt
kunde sändas ut var oron stor över vad
som kunde ha hänt. Det var nämligen
oklart om fyren alls varit tänd under de
senaste stormiga nätterna.

När båtsmännen nådde fram och
öppnade dörren in i själva fyrtornet
möttes de av en vedervärdig stank. I
halvmörkret såg de en provisoriskt
hopsnickrad kista i vilken det låg ett
lik i långt gången förruttnelse.
Räddningspatrullen fortsatte upp till
den stinkande fyrens övre del där de
fann den andra fyrvaktaren - blek,
utsvulten och skakande av fruktan.
Han lyckades berätta att kollegan blivit
hastigt sjuk och dött någon månad tidi-
gare. Hans första tanke hade varit att
sänka kroppen i havet, men rädd för
att då bli misstänkt för mord eller dråp
valde han att i stället placera kroppen
i en låda.

Efter hand som avlösningen dröjde

Eddystone III (1708-1755).
John Rudyerd´s fyrtorn

Ur Mike Palmers samling 

 



och stanken spred sig i fyren greps
den kvarvarande fyrvaktaren av
ängslan och fruktan. I det längsta hade
han försökt hålla fyrljuset brinnande
nattetid, men när så maten till sist tog
slut orkade han inte längre sköta sina
plikter och det var i sista stund som
männen nådde fram till den utmattade
fyrvaktaren. ”Vi hittade ett lik som vak-
tades av ett spöke”, som båtsmännen
uttryckte saken när de var tillbaka på
pubarna i Plymouth.

Efter detta bestämde Trinity House
att alla engelska och walesiska fyrar i
fortsättningen skulle bemannas av tre
personer samtidigt i stället för bara
två.

Eddystone III stod i många år pall för
stormar och orkaner och dess ljus var-
nade troget de förbipasserande skep-
pen. Men natten till den 2 december
1755 var det slut även med John
Rudyerds fyr. Nu var det dock inte
havets krafter som berövade sjöfolket
tryggheten som Eddystone gav. Den
som hade vakt denna natt var Henry
Hall, som enligt vissa uppgifter skall ha
varit hela 94 år (enligt andra källor
endast 84). När han kom upp för att
kontrollera ljusen hade det tagit eld i
lanterninens kupol. Hall började på
egen hand försöka släcka elden genom
att med en spann kasta upp vatten mot
lågorna i den brinnande kupolen som
var av bly. Elden fick blyet att smälta
och när Hall vid ett av sina släcknings-
försök tittade upp mot lågorna fick
han rinnande bly i sin av skräck öppna
mun. Han gav till ett hjärtskärande
skrik och lär enligt sina kamrater som
nu vaknat och kommit upp ha
utbrustit ”Gud hjälp mig, jag brinner
inuti!”

De tre fyrvaktarna kunde inte få
kontroll över elden utan tvingades
söka skydd från eld, hetta och nerfal-
lande delar i en skreva på den mini-
mala klippan. När en båt från fast-
landet nådde fram till den förkolnade
fyren var de tre fyrmännen chockade
och något brända men ändå till synes
relativt välbehållna. Henry Hall kla-
gade dock fortfarande över smärtor i
magen. Ingen trodde på hans berät-
telse om att han svalt bly men efter
tolv dagar avled den gamle mannen.
Obduktionen visade att han hade en
över två hekto tung blyklump i magen.
Denna makabra relik har bevarats och
är arkiverad på Royal Museum of
Scotland i Edinburgh.

Den fjärde fyren på Eddystone blev
kanske mest känd av alla, och i hela
världen en sinnebild för det trygga tor-
net i den stora oceanen (inte minst
eftersom fyren var avbildad på en del
brittiska mynt).

Det var John Smeaton från York-
shire som konstruerade Eddystone IV,
som byggdes 1756-1759. Smeatons
förebild var ekstammen, vilken tack
vare sin form, menade han, motstår de
värsta väder- och vindförhållanden.
Trädet är kraftigt längst ned,men smal-
nar av en bit upp - och precis så bygg-
de Smeaton sitt torn i granit. Hans
Eddystone skulle komma att bli före-
bild för det stora antal fyrar som bygg-
des på utsatta klippor och skär världen
runt under 1800-talet.

Alla som lyckades bygga fyrtorn på
Eddystone trodde att deras konstruk-
tioner skulle vara för evigt, så även
John Smeaton. Men i mitten av 1800-
talet kom oroande uppgifter från bl.a.
Skottlands fyrbyggare framför andra,
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Robert Stevenson, som i studiesyfte
besökt Eddystone. Han rapporterade
att fyren skakade och vibrerade och
dessutom vajade betänkligt. Eddystone
IV höll helt enkelt på att undermineras
av havets krafter.Trinity House gjorde
flera försök att förstärka den, men
inget hjälpte.

År 1877 beslöts det att Smeatons
klassiska torn skulle ersättas. Arbetet
leddes av överingenjören vid Trinity
House, James Douglass, som under de
närmast föregående åren konstruerat
fyrar på flera andra utsjöklippor, bland
annat på Bishop Rock vid Scilly-öarna.

Douglass valde en annan del av
revet för sin fyr än den klippa där
Smeatons och även de tre första tor-
nen stått.Till skillnad från föregångar-
na började han med att på klippan
gjuta en kraftig rund sockel, på vilken
själva fyren sedan byggdes. Det femte
tornet byggdes dessutom dubbelt så
högt som sin föregångare och fyra
gånger så kraftigt i omfång.

Den 18 maj 1882 tändes så ljuset i
den fyr som än i dag står på
Eddystone. Samtidigt började nedmon-
teringen av Smeatons skapelse, som
under sina nästan 125 år i tjänst blivit
”fyrarnas fyr”, såväl för det brittiska
folket som för hela världens sjömän.
Folket i Plymouth hade samlat in pen-
gar för att Smeaton’s Lighthouse skulle
kunna återuppföras inne i staden.

Nedmonteringen av det fjärde tor-
net höll på att kosta William Douglass,
fyrbyggarens son, livet. Efter att
lanterninen avlägsnats stod han på
toppen av det som var kvar av tornet
då kranen som användes slog omkull
honom av misstag, varpå han föll
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Eddystone IV (1759-1882). John
Smeaton´s fyrtorn i genomskärning

Ur Mike Palmers samling 

 



tjugofem meter ner mot klippan. Men
som en räddande ängel svepte en
väldig våg in över revet just i detta
ögonblick och vattenmassorna brom-
sade det kraftiga fallet. Han undkom i
det närmaste oskadd.

Incidenten var den sista i den långa
rad av dramatiska händelser som utgör
Eddystonefyrarnas historia. Den femte
fyren övergick till elektrisk drift 1959
och försågs 1980 med en helikopter-
plattform, vilket gjorde att man slapp
de ständigt riskabla båttransporterna.

Redan i juli 1981 automatiserades
fyren och de sista fyrvaktarna lämnade
Eddystone, som i dag fjärrstyrs från
land och inspekteras via helikopter en
gång per år.

Boktips: Vill du läsa mer om denna
fantastiska fyrplats så rekommenderas
Mike Palmers fina bok ”Eddystone 300
- The Finger of Light”, Palmridge
Publishing 1998.
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Eddystone V (1882- ). Nuvarande fyren
byggd av William Douglass

Foto: Mike Palmer 

Årets VIPP

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har
beslutat att tilldela Skärgårdsstiftelsen
”Årets VIPP” 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.
Motiveringen kommer att kunna läsas i
nästa nummer av Blänket.
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Svenska Fyrsällskapets Webbmaster
Johnny Söderlund

Visste Du att Svenska Fyrsällskapets
hemsida är den tredje mest besökta
hemsidan om fyrar i världen? 

Gustaf Dalén och Gustaf von
Heidenstam är i sin himmel säkert
mycket nöjda över denna fina fram-
gång för svenska fyrar och fyrhistoria.
Särskilt som mannen bakom denna
utmärkelse arbetar i samma anda som
dessa två herrar - vilket innebär att
uppfinnarglädje, enkelhet och tekniskt
kunnande kombineras till något som
fungerar i praktiken.

Vem är då denne vår webbmaster
som inte syns själv men som får sven-
ska fyrar att synas längre än vad någon
fyrkonstruktör någonsin kunnat ana?
Blänkets utsände åkte ut till Spånga
utanför Stockholm för en intervju med
Bertil Östling som sedan 1998 enträget
arbetat med vår hemsida.

Bertil möter vid pendeltåget och
redan när vi sätter oss i hans bil förstår
jag att här har vi en man som fixar det
mesta själv. På instrumentbrädan sitter
en display där vi på en karta kan följa
bilens väg från stationen till radhuset
där Bertil bor. -  Jag scannade in kar-
torna, sedan har jag en PC i bagage-
utrymmet som är uppkopplad till
GPS, säger Bertil. Det låter enkelt men
egentligen begriper jag inte särskilt
mycket mer än att det tycks fungera
alldeles utmärkt.

Väl framme går vi upp till Bertils
arbetsrum där datorn naturligtvis intar
en central plats. Det är alltså här det
hela sker! 

- Det började med att jag utbildade
mig till telegrafist 1954-55, sedan seg-
lade jag på Sydamerika och Fjärran
Östern i 6 år. Därefter fick jag tjänst
på Deccastationen i Skutskär och
läste samtidigt in ingenjörsexamen
på kvällarna. Så kom jag till
Sjöfartsverket 1969 där jag så små-
ningom fick ansvaret för Decca-
stationerna och senare för kustser-
vice, d.v.s. teknisk service på fyrar,
Deccastationer m.m.

Det syns att Bertil känner sig hemma-
stadd vid datorn och man undrar
naturligtvis när han först kom i kon-
takt med datorer.

- Det var väl någon gång på 80-talet,
genom mitt arbete. På den tiden
handlade det mest om ekonomiredo-
visning och ordbehandling. Min förs-
ta egna dator köpte jag i början på
90-talet, en Texas om jag minns rätt.

Du har gjort en hemsida som är myck-
et uppskattad och välbesökt. Hur har
Du lärt Dig göra hemsidor?

- Jag har lärt mig på egen hand och
jag gör hemsidan på enklast möjliga
sätt med få hjälpprogram. Många
hemsidor är ju väldigt avancerade
men då riskerar man ju också att
utestänga en del.Vår hemsida funge-
rar ju egentligen som en stor databas
med många uppgifter och bilder. Det
är ju oftast information som besöka-
ren vill ha.

 



Hur mycket tid lägger Du ner på vår
hemsida?

- Det är väldigt olika, ibland kan det
ta en hel dag att lägga in bilder och
ibland kan det gå flera dagar utan
att något behöver göras.

Bertil demonstrerar ett program som
innebär att en scannad textsida ”läses
av” och förs över till ett Word-doku-
ment.Ett av många knep för att få plats
med så mycket som möjligt på hemsi-
dan.

- Det är viktigt att spara utrymme.
Jag försöker lägga in det som är mat-
nyttigt och undvika det lite mer
fräcka men utrymmeskrävande. Det
kanske är kul första gången men
sedan tar det bara tid att ladda ner
och på lång sikt är värdet mer
begränsat.

Hur skulle Du vilja utveckla vår hemsi-
da?

- Jag tycker det är väldigt roligt när
jag får in bilder till hemsidan som

kan läggas in. Det behöver inte vara
digitala bilder, det går bra med van-
liga pappersbilder. Det gäller dess-
utom inte bara fyrar, det kan vara
bilder av fyrplatser, människor eller
annat.

Det går inte att ta miste på Bertils
engagemang och jag är minst sagt
imponerad av hans förmåga att ha koll
på den senaste tekniken och använda
denna på ett praktiskt och framgångs-
rikt sätt. Det märks att detta är en man
som inte bara kan det mesta om dato-
rer utan också har ett gediget tekniskt
kunnande på andra områden och dess-
utom har känsla för god pedagogik.

Många av Blänkets läsare har kanske
ingen dator.Till de som inte har det vill
jag avslutningsvis rikta en uppmaning:
Be någon som Ni vet har en dator med
Internetuppkoppling (barn eller barn-
barn, granne eller varför inte besöka
ett bibliotek) att gå in på www.fyr.org
och visa vad Bertil har åstadkommit.
Det är en upplevelse, det kan jag för-
säkra!
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Det är här det sker - arbetet med vår hemsida som ligger högt upp på fyrarnas
världstopplista Foto: Johnny Söderlund
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Då man kommer ner till Närshamn ser
man den vackra fyrbyggnaden som lig-
ger på andra sidan viken.

Fyren är belägen på den södra
udden av Närsholmen, en halvö på
sydöstra kusten av Gotland, norr om
Ronehamn. I nordost ligger Laus-
holmar, med sin delvis skyddade
ankarplats.

Vägen ut till fyren slingrar sig fram i
ett fågelskyddsområde. Det karga land-
skapet på Närsholmen påminner gans-
ka mycket om en afrikansk savann.
Området är en riksbekant häckplats
för skärfläcka, rödspov, brushane,
sydlig kärrsnäppa, änder och diverse
vadare.Här kan du även få se rödhuvad
törnskata, praktejder, härfågel eller en
glada om turen är framme.

Närsholmen är ett mycket uppskat-
tat strövområde för såväl gutar som
turister. Vackra sommarkvällar är om-
rådet runt fyren välbesökt av män-
niskor som vill njuta av solnedgången,
och kanske grilla en korv på den med-
förda grillen.

Väl framme vid fyrplatsen möter oss
en underbar utsikt med en obruten
horisontlinje från norr till söder. I
väster syns fiskehamnen i När. Den
stenmursomgärdade fyrgården och
dess byggnader förvaltas av MKG
(Militär Kommando Gotland), och kan
hyras av de anställda någon sommar-
vecka, eller under någon helg på höst
eller vårkanten.

Om fyren
Från början var det tänkt att sjöfarten

skulle klara sig med fyrarna på Öster-
garn, Fårö och Hoburg.Tyvärr fortsatte
skeppsbrotten om än med minskad
frekvens.

Närs fyr blev den näst sista stora
angöringsfyren som byggdes på Got-
lands ostkust. (Den sista var Öster-
garns nya fyrplats som togs i bruk
1919.)

Uppdraget att rita fyrplatsen gick
till Höijer och Gellerstedt. Resultatet
blev ett rött, 16,3 m högt järntorn med
tre vita bälten. Man installerade där en
3:e ordningens (1000 mm F) cata-
dioptrisk trumlinslins med 16 fack á
22,5° med krona, 15 ringar och krans,
5 ringar, roterande på metallhjul,
urverk med lod. Ljuskällan var en foto-
genlampa.

Lotsstyrelsen skrev vid fyrens
färdigställande år 1872, lite krystat föl-
jande:

"Med den rättelse för navigeringen,
som lämnas för Östergarns fyr med
fast sken. Närs med tindrande sken.
Faluddens med rött sken och
Hoburgs blänkfyr bör i någorlunda
siktbar luft en uppmärksam fartygs-
befälhavare, oaktat den längs
Gotlands ostkust ofta rådande ström-
sättningen, kunna undvika faran att
komma den kust för nära, som av
nämnda fyr belyses."

1886 ändrades lampnäbben i fotogen-
lampan så att den kunde ha tre vekar.

År 1887 monterades en bifyr under

Närs fyr
Ingvar ”Immen” Persson
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huvudapparaten för att vara till hjälp
vid ankring utanför Ljugarns hamn.
Bifyren hade en fotogenlampa samt en
6:e ordningens lins.

Fotogenbelysningen ersattes 1936
med Dalén ljus och en lins av 4:e ord-

ningen. Bifyren drogs in och ersattes
av en röd sektor i huvudfyren.

Fyren automatiserades 1961 och en
fast lins uppsattes. Samtidigt drogs
också fyrbemanningen in.

Vi köpte Stavikens fyrplats 1 april
2003. Direkt under våren började ren-
overingen av fyren och arbetet pågick
fram till hösten 2003. Vi är lika med
Anna-Lena och Gunno Quist med bar-
nen Helena, Johannes, Malin och
Hanna. Med några timmars marginal
blev vi klara till den i Underrättelser
för sjöfarande (Ufs) angivna återtänd-
ningen den 22/9. Fyren är alltså i drift
men nu med det omvända förhållandet
att Vänerns Seglationsstyrelse (VSS)
istället är hyresgäst. Detta nya och
omvända förhållande känns både

roligt och spännande. Det började
annars 1860 med att Anna-Lenas mam-
mas pappas pappas pappa började
som fyrvaktare. Han hette Erik
Johansson. Egentligen börjar det 1799
med bildandet av föregångaren till
Vänerns Seglationsstyrelse, men
Seglationsstyrelsens historia och
nuvarande väl och ve är värd en egen
artikel. Nästa man i sysslan var sonen
Johan Gustav Eriksson som tog över
1909. Morfar Harry Eriksson fortsatte
sedan fyrvaktarvärvet fram till början
på 50-talet då fyren automatiserades.

Staviks fyrplats från luften, 70-talet
Foto: Okänd

Renovering av 961100, Staviks fyr
Gunno Quist
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Han fick då fram till sin pensionering
1967 komplettera med andra sysslor
som t.ex. prickutsättning inom VSS.
Fyrvaktare Harry och mormor Sonja
bodde sedan kvar i fyrstugans ett rum
och kök fram till 1973 då de byggde
ett mer modernt hus med både vatten
och värme ett par hundra meter inåt
land.

Sedan dess och fram till våren 2003
har släkten hyrt Stavikens fyrplats som
fritidshus. Det var med den bakgrun-
den en märklig känsla att på försom-
maren som nybliven ägare sätta bryt-
spettet i fyrens eternitfasad. Vi är då
framme vid en beskrivning av fyren
och själva renoveringen.

Fyren
Staviks fyr är en av fyra större trä-
tornsfyrar i Vänern. De andra är
Skoghall, Smörhättan och Hjorten.
Totalt i Vänern har Vänerns Seg-
lationsstyrelse (VSS) idag 80 fyrar i
drift.Totalt i fyrlistan är det 135 fyrar i
Vänern.Vissa av dessa sköts av VSS på
entreprenad och andra sköts direkt av
hamnarna.

Stavikens fyr är ett sexkantigt klätt
trätorn, 12,5 m högt fördelat på fyra
våningar och 6 m i basen. I varje hörn
står en stolpe som är drygt 300 mm i
fyrkant och våningsplanen är sedan
sammanbundna med invändigt synliga
grova fyrskäringar. Högst upp ovanpå
en stadig träram står lanterninen (föns-
terhus) i gjutjärn med 6 fönster.
Gjutjärnsramen utan fönster väger c:a
350 kg. På lanterninen är det sedan
som tak en sexkantig "kopparstrut"
med toppkula. Fyren har för var tid
haft sin fyrteknik. Vad jag vet började
det med fotogendrift och en

fyrmekanik med någon typ av lod för
drivning som vi ser spåren av idag i
form av hål i golven. 1998 ersattes 50-
talets AGA-system och tillhörande gas-
backup med ett 12-voltssystem och
batteriladdare.

Platsen
Fyren ligger på fastlandet c:a 20 km
nordöst om Säffle och längst ut på den
udde som utgör inloppet till viken
Staviken. Det är en av få naturliga
skyddshamnar utmed Vänerns västra
kust och där Värmlandssjön är som
bredast. I gamla tider och med "bara"
segelskutor var det en värdefull plats
att ta lä vid när stormarna tog i. En
egenskap som även dagens sjöfarare i
fritidsbåtar kan uppskatta när vågorna
på kort tid kan nå ansenliga höjder.

Fyren har från början varit klädd
med liggande förvandringspanel, en
äldre typ av fjällpanel, men täcktes i
början av 50-talet med det "eviga"
materialet eternit. Några plattor har
under de senaste åren ramlat ner. Inför
köpet av fyrplatsen kom frågan upp
om att även fyren skulle omfattas. När
jag så undersökte fyrens skick kom jag
snart fram till att eterniten var i
utmärkt skick men att reglarna den var
spikad i till stora delar var ruttna och
att en omfattande renovering var nöd-
vändig då springor i eterniten släppte
in vatten som blev stående i väggen.Vi
fann samtidigt att den gamla original-
fasaden var kvar och i förvånansvärt
bra kondition. I valet av olika utföran-
den föddes då tanken på att kunna
återställa fasaden inklusive att öppna
upp det fönster som sattes igen 1950.
Man fick ju elström och elljus så då
behövdes inte fönster. Ett tråkigt men
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Ulf, Lennart, Johannes och Gunno
river eternit Foto: Familjen Quist

Sydfönstret från insidan när merpar-
ten av skadade delar är borttagna

Foto: Familjen Quist

Johannes öppnar upp det gamla nord-
fönstret efter drygt 50 år

Foto: Familjen Quist

Innertaket har blivit rengjort från åt-
skilliga lager mer eller mindre flagad
färg. Foto: Familjen Quist

Gunno får med tillfredsställelse börja
med första fasadbrädan. Bara 500 eller
så kvar.Alla synliga spik är smidda och
galvade Foto: Familjen Quist
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Sjätte generations fyrbarn tar en fika-
paus i arbetet. Fr. v. Johannes, Hanna,
Malin och Helena

Foto: Familjen Quist

Anna-Lena tar sig an lampbordet på
lanterninplan Foto: Familjen Quist

Lanterninen är på plats ovanpå ny
plåtfris i koppar.Taket och fönstren sit-
ter fast med 120 nya eller uppborrade
hål och rostfria skruvar

Foto: Familjen Quist

Helena tar emot linsen innan sista
fönstret monteras

Foto: Familjen Quist

Staviks fyr från syd ost, nyrenoverad
oktober 2003. Foto: Familjen Quist
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klokt beslut då troligen stora delar av
norrfasaden skulle ha fått rötskador.

Renoveringen
Iförda filtermask och hängande i klät-
terrep plockade vi under två lördagar i
maj ner de dryga tusentalet eternit-
plattorna och packade dem i plast-
säckar för vidare deponi på soptippen.
Klättermetoden sparade mycket ställ-
ningstid och gick förvånansvärt
smidigt. Inte minst tack vare vännerna
Ulf Lind tillsammans med grannen och
klättraren Lennart Romberg som även
stod med klätterutrustning.

Väl framme vid midsommar och 4
månaders "semestertid" började jag
och min svåger Mattias Rosander att
bygga 5 våningar ställning och 14 m
högt, av de c:a 8 ton material vi fått
hyra av Bröderna Järns ställningsfirma
i Skoghall.

Ambitionen var alltså att återställa
fasaden i gammalt utseende men utan
alla de läckor vi såg spåren av. I gamla
tider byggde man med bara trä och det
fick inte vara för dyrt. Jag tror inte
heller man tänkte att det skulle stå i
140 - 150 år. Inte bygger vi heller alla
gånger för att det ska bestå år 2150.
Väggkonstruktionen som egentligen är
ett brant tak har fungerat väl genom
åren. Akilleshälen är väggarnas anslut-
ning till fönstren och luckan. Här har
vatten trängt in och bakomliggande
balkar och brädor var ruttna med ett
tunt skal inåt, som faner, där ytan
torkat upp.

För att kunna åtgärda skadorna och
komplettera med ett nytt dropptätt
men diffusionsöppet mellanskikt var
vi tvungna att först plocka ner eter-
nitens 500 löpmeter spikreglar och

sedan hela den gamla fasaden.Tanken
var ju att återanvända alla bra brädor.
Detta krävde att de c:a 500 fasadbrä-
dorna togs ner hela, att de sorterades i
bra och dåliga och efter i vilket väder-
streck de suttit. Vidare behövdes det
urplockning av kanske 5000 rostiga
smidda spik, renhyvling och skrapning
av 100 års målarfärg,avkapning av dåli-
ga ändar, sortera igen, grundmåla och
lägga på tork.

Här gjorde Helena och Johannes till-
samman med mina systrar Eva och
Inger med familjer en heroisk insats i
det fantastiska juli vädret. Det är varmt
att köra elhyvel i mer än 30 graders
värme 10 timmar om dagen. Men de
har bevisat att även dagens ungdomar
kan jobba.

Det är så här i efterhand kul att veta
att en stor del av fasaden är original
men med facit i hand skulle vi av
tidsskäl ha kört med bara nya brädor i
fasaden.Kompletteringarna med virke,
c:a 1/3 är annars av tätvuxen kärnfura
från Håltebyns såg i Västvärmland och
hyvlingen har Bäcks såg utanför Säffle
förtjänstfullt gjort. Dimensionen kan
på bild se relativt klen ut men fasaden
är 175 x 28 och hörnbrädorna är 200
x 28. Alla synliga spik är spikade med
smidda och galvade spik från
Mustafors bruk i Dalsland. Dimen-
sionerna spänner från 3” till 7” i hörn-
brädorna.

För att återgå något till underar-
betet så var nästa stora post att repa-
rera regelverket runt fönster och lucka
utan att det syntes allt för tydligt på
insidan och att göra anpassningar i
infällningen av de renoverade gamla
fönstren i den nya och något tjockare
väggen. Här hade man användning för

 



många hjälpmedel, men inte av vinkel-
haken, då knappt en vinkel är rät.Varje
regel och bräda är special och måste
provas in. Många upp och ner i stegen
blir det.

Som nytt "undertak" har vi på väg-
garna använt oljehärdad masonit och
utanpå den en 25 - 30 mm spikregel.
Denna lösning ger en ventilerad spalt
bakom fasaden och över hela väggen.
Utvändiga fönsterbrädor och dropp-
näsa över fönstren har täckts med
bockad och lödd kopparplåt och fön-
stersmygarnas sneda sidor har först
täckts med takpapp som i sin tur har
fått en täckkuliss av spåntade plank
45x200.

I sammanhanget kan sägas att en
del av detaljerna på Staviks fyr gick för-
lorade vid eternitmonteringen men jag
har varit och tittat på Skoghalls fyr
som i princip är en likadan byggnad
fast 10 år äldre och i stort sett i origi-
nalutförande. Vi har velat efterlikna
den lite grova inramningen av fönster
m.m. och den valda lösningen ger ett
liknande intryck men medger ett tätt
skikt bakom samtidigt som den är ven-
tilerad.

Hörnbrädorna ligger utanpå pane-
len och är till skillnad mot tidigare inte
figurpassade till varje panelbräda utan
det vatten som blåser in i den öppning
som blir mot panelen tas om hand av
ett "invändigt stuprör" av takpapp som
täcker masoniten i varje hörn. De
största skadorna i den gamla panelen
var annars just i hörnen där kapillär-
krafterna fick vatten att stå kvar.
Utöver fönstren så har toppen under
lanterninen och alla hörn och vinklar
där det kan rinna eller stå vatten
täckts med kopparplåt. Totalt 13 m2.

Lars Rolandsson på Hammarö
Byggplåt har med mina ritningar som
underlag klippt och bockat ämnen
som jag sedan efter bästa förmåga har
fått klippa till och löda ihop på plats.
Roland Wester på WSP har gett goda
råd vid valet av byggtekniska lös-
ningar.

Målning och fönster
Vi har som sagts velat återskapa så
mycket som möjligt av den gamla
karaktären. Till detta hör att vi reno-
verat fönster med gamla beslag och
blåsta glas. Fönstret på tredje våningen
har varit igenbommat i över 50 år och
efter mycket letande fann vi en av två
bågar på uthusvinden. Janne på
Högboda fönsterhantverk i Kil har
utfört renovering och kopiering av
bågar. Tillsamman med kompisen Ulf
Lind har jag sedan renoverat karmar
m.m. på plats.

Vi har använt en gammaldags lin-
oljefärg som vi målat både fönster och
panel med. Den kändes väldigt rätt när
vi målade. Först grundning på "back-
en", rejält utspädd med linolja och
sedan två strykningar på väggen. Vi
avvaktar med en utvärdering av färgen
tills något år gått.Tyvärr drog slutfasen
ut på tiden och i detta sjönära läge var
det problem med dagg i både augusti
och september. Vi får se om detta har
påverkat målningsresultatet. Här
gjorde Helena en insats genom att vara
kvar ensam i 14 dagar och slutföra mål-
ning m.m.. Det måste ju bli klart så vi
kunde riva ställningar m.m..

Lanterninen och tändning
Bland det första vi gjorde i början av
rivningen var att demontera tak och
lanternin. Fantastiskt att smidda bultar
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efter 143 år med lite hjälp av rostolja
går att "lätt" skruva isär. Under en av
sommarens få riktiga busvädersdagar
plockade jag och vår 15 åriga dotter
Malin ner 350 kg gjutjärn och med
hjälp av farfar Ebbe lastade vi det på
kärra för vidare transport till Säffle.
Dan på V-Bro Bläster och Berndt
Kjellgren på Reime Process har
förtjänstfullt hjälpt oss att blästra,
varmgalvanisera och måla lanterninen
för ytterligare minst 150 års tjänst! I
samband med detta har Verk-
stadsbolaget i Säffle utfört rostlag-
ningssvetsning. Vid galvningen gick
tyvärr toppringen i två delar. Arne
Svensson på Industrimekano i Grums
lagade mycket snyggt ringen med två
infrästa rostfria plattor och åtta
försänkta M12 skruvar.

V-Bro Bläster målade sedan lan-
terninen hopmonterad och med hjälp
av kättingtaljor och anpassningar av
ställningen kunde vi lyfta den och
taket på plats. Det skedde under en
intensiv helg 19 - 21 september där vi
utöver lanternin och tak även fick in 6
fönster, bord och fundament för lins
och lampa, sektorglas, elektrisk
inkoppling m.m.. - På kvällen den 21
lyste fyren igen, en timme före utsatt
tid. Sedan är det en annan historia att
vi fick släcka ner några dagar tills VSS
hade kollat och justerat sektorläget
som ger läget för grund någon distans
ut i sjön.

Runt ikring
Utöver de rent byggtekniska jobben så
medför ett sådant här projekt mycket
annat. Det är inte så vanligt i dagens
samhälle och familjeliv att vi får
tillfälle att göra något "på riktigt" till-

sammans. Vi har upplevt att det har
varit väldigt lärorikt och sammansvet-
sande för alla inblandade, både inom
familjen och med övriga som deltagit i
renoveringen. Efter ett tag, om man
orkar hänga i och lära sig nya
uppgifter, så lämnar man rollen "att
hjälpa till" och övergår i att jobba på
riktigt. Man växer mycket på sådana
erfarenheter. En väl så viktig upp-
levelse som egentligen alla behöver
göra förr eller senare i livet om vi ska
fungera i vardag och arbetsliv. En
annan arbetsuppgift som är lite utan-
för byggarbetet är att hålla mat och
husrum för upp till 20 personer när vi
var som flest. Inte oväntat har Anna-
Lena, utöver att vara lite av målarbas,
skött detta med den äran tillsammans
med familj och vänner. Även om vi har
arbetat långa dagar så har det varit en
förmån att mer eller mindre dagligen
få avsluta dagen med någon form av
grillfest i solnedgångens stämningsljus.
Låt vara att vi vid några tillfällen fick
rusa in vid julihögtryckens åskväder
men annars har vi haft en fantastisk
sommar. Inte har det varit långt till en
(kort) badpaus heller när värmen varit
för intensiv.

Framtiden
I år hoppas vi kunna snygga till sådant
som inte hanns med på insidan av
fyren, främst uppe på lanterninplanet
och sedan skall skiffertaket och hän-
grännorna på stugan ses över,plåttaket
på uthuset och ??.

Någonstans mellan 2-3000 timmar i
planering och arbete har vi tillsam-
mans med vänner och bekanta lagt ner
på sommarens renovering. Vi vill som
avslutning passa på att tacka alla
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nämnda och ej nämnda som på olika
sätt hjälpt till så att vi har kunnat slut-
föra vårat projekt i tid och på ett
sådant sätt som skett. Inte minst gäller
detta samarbetet med alla på VSS inte
minst tidigare lotsbefälhavaren Ingvar
Dyberg.

Skulle du vara intresserad av att
delta i några kommande projekt, ha

synpunkter eller frågor eller vilja hyra
en vecka får du gärna höra av dig via
email gunno.q@swipnet.se eller tele-
fon 054-562290. Hoppas även att få till
lite mer info på hemsidan,
www.staviken.se .

Staviken kommer att vara en av de
fyrar som är öppen under interna-
tionella fyrdagen 22/8.

En utsikt nittio år bakåt
Göteborgs och Bohus läns fyrar 1914

Kommentar av Björn Linn

Källan till följande fyrförteckning är
”Göteborgs och Bohus läns kalender
1914, på uppdrag av länets landsting
redigerad och utgiven av Ernst
Hörman”, Elanders förlag 1914. Det
är en mycket spännande bok att
botanisera i. I det rika innehållet
finns ett kapitel rubricerat ”Lots- och
fyrstaten” med data om fyrarna och
deras personal vid den tiden. Vad
man bl.a. kan läsa ut ur listan är att
några fyrbyggnadsår måste ha varit
mycket intensiva.

En förklaring:
Förkortningen ”Gmnor”, som finns
på ett par ställen, betyder
”Guldmedalj för nit och redlighet i
rikets tjänst”.

FYRSTATEN
Inom Göteborgs och Bohus län finnas
ett fyrskepp, 9 större kustfyrar, därav 2
även äro ledfyrar, 3 ledfyrar med stän-
dig bevakning och 44 ledfyrar utan
ständig bevakning, därav 16 äro s.k.
agafyrar. Dessutom äger länet ett antal
fyranordningar, som tillhöra och
underhållas av städerna.

Personalen vid de ständigt bevaka-
de fyrarna utgöras av 9 fyrmästare, 11
fyrvaktare och 11 fyrbiträden.

1 kl. fyrmästare åtnjuter i lön 1.400
kr. + 3 ålderstillägg efter 5, 10 och 15
år à 100 kr.; 2 kl. fyrmästare 1.300 kr.
och samma ålderstillägg; fyrvaktare
920 kr. + 3 ålderstillägg à 50 kr.; fyrbi-
träden 800 kr. + samma ålderstillägg
som fyrvaktare. Alla beställningsinne-
havare på fyrstaten åtnjuta dessutom
fri bostad, vedbrand och lyse.
Chef: Lotskaptenen (– – –).
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KUSTFYRAR
Tistlarne (Adress Lotskontoret,
Göteborg.)
På yttre Tistlarnes sydligaste holme,
kastelliknande byggnad, uppförd
1906. Luxljus, lins av 2 ordningen, vitt
15.000 normalljus, lysvidd 14 minuter.
Personal: K. V. Stolpe, 1 kl. fyrmäst.,
f. 74; 09
N. Göransson, fyrvaktare, f. 48; 06
Ett fyrbiträde

Vinga (Adress Lotskontoret,
Göteborg.)
På ön Vinga vid västra inloppet till
Göteborg, grått, fyrkantigt 29 m. högt
stentorn, byggt 1841, ombyggt 1907.
Lins av 1 ordningen, 101.000 normal-
ljus, luxljus, lysvidd 19 minuter.
Mistsirén, internationell signal- och
telegrafstation, issignalstation, storm-
signalstation.
Personal: C. L. Olén, 1 kl. fyrmäst., sjö-
kapten, f. 67; 05
A. L. Läbom, fyrvaktare, f. 53; 92
Två fyrbiträden

Paternoster (Adress Marstrand.)
På Hamnskär utanför Marstrand, röd-
målat 32 m. högt järntorn, uppfört
1868. Lins av 1 ordningen, 108.000
normalljus, luxljus, 1ysvidd 17 minu-
ter. Mistsignalstation.
Personal: A.Nilén,1 kl.fyrmäst. f.60;02
A.Widdén, fyrvaktare, f. 77; 10
Ett fyrbiträde

Måseskär (Adress Käringön.)
S.V. från Käringön, 21.7 met. högt röd-
och vitrutigt järntorn, byggt 1865. Lins
av 3 ordningen,60.000 normalljus, lux-
ljus, lysvidd 17 minuter. Mistsirén.
Personal: A.Nilén,1kl.fyrmäst.f.64;01

A. Holm, fyrvaktare, f. 37; 89
Ett fyrbiträde

Islandsberg (Adress Grundsund.)
På sydvästra udden av Skaftölandet,
söder om Lysekil. Rödt hus med vit
gavel mot sjön, byggt 1883. Lins av 4
ordningen, vitt ljus 4.000 normalljus,
luxljus, lysvidd 13 minuter.
Personal: L. S. G. Österberg, fyrmästare,
f. 72; 10
O. F. Helgesson, fyrvaktare,f.68;(02)10

Hållö (Adress Smögen.)
Vitt, runt stentorn, 20 met. högt, upp-
fört 1842. Lins av 2 ordningen, 72.000
normalljus, luxljus, lysvidd 18 minuter.
Mistsignalstation.
Personal: J. E. Jacobsson, Gmnor.,
1 kl. fyrmäst., f. 52; 91
J. Hållberg, fyrvaktare, f. 58; (90) 06
Ett fyrbiträde.

Väderöbod (Adress Fjällbacka.)
På en av de södra Väderöarna, rött, 19
meter högt järntorn byggt 1867, lins av
2 ordningen, vitt ljus 48.000 normal-
ljus, luxljus, lysvidd 16 minuter.
Personal: J. E. Uhrberg, 1 kl. fyrmäst.,
f. 68; 10
A. C. Gyldén, fyrvaktare, f. 68; 06
Två fyrbiträden

Svangen (Adress Resö.)
Strax söder om Kosterfjorden, vitt, 9.5
meter högt torn i hörnet av rött
boningshus, byggt 1889. Lins av 4 ord-
ningen, vitt 4.000 normalljus, luxljus.
Personal: G.A.Hult, fyrvaktare, f. 71; 12
Ett fyrbiträde.

Ursholmen (Adress Strömstad.)
På den västligaste av Ursholmarna, S.V.

 



om Kosteröarna. Dubbelfyr i gråa,
runda 13.5 m. höga betongtorn, bygg-
da 1891. Linser av 3 ordningen, 10.000
normalljus, luxljus, lysvidd 17 minuter.
Personal: A. W. Jacobsson, Gmnor.;
1 kl. fyrmästare, f. 54; 91
N. B. Nordberg, fyrvaktare, f. 68; 10
Ett fyrbiträde

FYRSKEPPET N:o 10, GRIS-
BÅDARNE (Adress: Strömstad. )
Rött fyrskepp med två master, utlagt
1900. S.V. från grundet Grisbådarne,V.
om Nordkoster. Spegelfyr, 1.300 nor-
malljus, lysvidd 11 minuter. Mistsirén.
Personal: J. C. W. Knutsén, (lön 1.800
kr.), 1 kl. fyrmäst. sjökapten, f. 66; 06
G. M.W. H. Nilsson Öhman, (lön 1.150
kr.), fyrvaktare, f. 80; 08
A. Herdberg, (1ön 1.150 kr.), fyrvakta-
re och maskinist, f. 71; 09
Två fyrbiträden

LEDFYRAR I INOMSKÄRS-
LEDER
(Med * utmärkta ha icke ständig be-
vakning.)
Södra leden till Göteborg

Varö   
Syd om Vrångö, vitt 11.3 meter högt
torn på gaveln av ett boningshus,
byggt 1885; lins av 4 ordningen, vitt
4.000 normalljus, luxljus, lysvidd 12
minuter. Spegelfyr i ett av husets föns-
ter, upprättad 1886.
Personal: Th. Klint, fyrmästare, f. 60; 95
(adr. Lotskontoret, Göteborg.)
*Rättaren, byggd 1885, agaljus
*Knarrholmen, byggd 1890, agaljus
*Rivö, byggd 1890, agaljus
Knippelholmen. Göteborgs stads fyrar
*Hunnebåden, lysboj ” ” ”

*Maholmen, V. om Vrångö, fiskefyr,
byggd 1910

Sydvästra leden till Göteborg
Buskär Göteborgs stads fyrar
Böttö ” ” ”
*Brännäsbråte, byggd 1880, agaljus
Gäveskär, Göteborgs fyr

Västra inloppet till Göteborg
*Vitten, byggd 1890, agaljus
*Vinga, östra, byggd 1896
*Vinga, västra, ” ”
*Hönöhuvud, fiskefyr, byggd 1904

Leden Göteborg-Marstrand
*Skalkorgarna, byggd 1907, agaljus
*Stora Varholmen, byggd 1884; aga-
ljus
*Lilla Varholmen, södra, byggd
1889
*Lilla Varholmen, norra, byggd
1889, agaljus
*Hällsö, byggd 1884, agaljus
*Stuvö, byggd 1884, agaljus
*Björkö, södra, byggd 1884
*Björkö, norra, byggd 1884
*Sälö, byggd 1884
*Lekskär, byggd 1884
*Ramholmen, södra, byggd 1884
*Ramholmen, norra, byggd 1884
*Stora Oset, byggd 1913
Marstrand
På Koön, vid norra inloppet till
Marstrand, boningshus, byggd 1868,
acetylenljus.
Personal: O. E. Fägersten, fyrvaktare,
f. 60; 08
Leden Marstrand-Uddevalla
*Stora Dyrö, byggd 1894, agaljus
*Elgö, västra, byggd 1894
*Elgö, östra, byggd 1894
*Björningarne, byggd 1907
*Sunningen. Uddevallas stads fyrar
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*Skeppsviken ” ” ”
*Uddevall “          “      “

Leden Marstrand-Lysekil-Strömstad
*Gråen, byggd 1884
*Eggskär, byggd 1904
*St. Olofs södra, byggd 1904
*St. Olofs norra, byggd 1904
*Eckerö, byggd 1888
*Kråksundsgap, yttre, byggd 1890,
agaljus
*Kråksundsgap, inre, byggd 1896,
agaljus
*Tenholmen, byggd 1890
*Fredagsholmen, byggd 1883
Islandsberg, se Kustfyrar
*Ösö, byggd 1883
*Stångehuvud, byggd 1890
*Bläckhall, byggd 1890
*Svensholmen, byggd 1890
*Flåttarne, byggd 1890
*Gravarne, södra, byggd 1894
*Gravarne, norra, byggd 1894
*Holländareberg, byggd 1883
*Skarvasätt, byggd 1883
Klövskär
S.O. om Soteskär, torn på rött bo-
ningshus, byggt 1883. Lins av 4 ord-
ningen, 600 normalljus, lysvidd 13
minuter.

Personal: A.Olén, fyrmästare, f. 73; 10
O. B.Andersson, fyrvaktare, f. 62. 12
*Långholmen, byggd 1883
*Mågholmen, byggd 1883
*Svartskär, byggd 1884, agaljus
*Snixholmen, byggd 1884
*Tenungen, byggd 1884
*Kalvöskär, byggd 1890
*Bränteholmen, byggd 1909
*Trybergsholmen, byggd 1909
*Lilla Köttö, byggd 1909
*Urskär, byggd 1890
*Brämskär, byggd 1906, agaljus
*Stångeskär, byggd 1890, agaljus
*Havstenssunds södra, byggd 1890
*Havstenssunds norra, byggd 1901
*Bissen, södra, byggd 1884
*Bissen, norra, byggd 1884
Svangen, se Kustfyrar
*Vattenholmen, byggd 1899
*Felgdholmen, byggd 1889
*Käbblingarne, byggd 1884
*Likholmen, byggd 1884
*Långö, byggd 1895
*Mjölketången, byggd 1895
*Tjurholmen, byggd 1884

Notiser
Fyrskeppet som höll rekord
Via Säffle Marinmotor Museums hemsida har jag hittat uppgiften att den
största tändkulemotor som byggts i Sverige, en sexcylindrig maskin på 600
hk, tillverkades av Seffle Motorverkstad 1956 för Almagrundets fyrskepp. I
Björn Werners bok ”Fyrskepp i Sverige” (C.B. Marinlitteratur 1999) finns
ingen uppgift om detta. Men jag antar att det måste ha rört sig om fyrskepp
nr 6 Svenska Björn, som 1913-1966 uppges ha legat på Almagrundet.
Eller hur?

Björn Linn

 



30

Övergiven
Gudrun Lindkvist 

ÖVERGIVEN

Talgoxen väntar och fryser.
Nötskrikan hittar ingen godbit.
Skrattmåsens dagliga sväng
runt sjöboden
ger ingen förhoppning.
En ogästvänlig plats.

Den bleka vintersolen
orkar inte tina upp
fönsterrutans frostblommor.
Den första snödrivan
ligger vindformad kvar
över trappans nedersta steg.
Jordsorken har lagt
ett vackert spårmönster.
Ingen katt stör utflykten.
En öde plats.

Stugans vänliga fönsterljus
har slocknat.

Skorstenens dansande rökslingor
syns inte mer.
Trädens avblåsta grenar
sticker som förvridna skelett
upp ur det tunna snötäcket.
En ödslig plats.

Människorna är borta.
Vägar och trampade stigar försvin-
ner.
Ingen hindrar naturens strävan
att utplåna ingreppen.
Manöverledningen spelar
sina frekvensmelodier
utan att störa någon.
Tekniken har vunnit ---
En övergiven fyrplats.

Sven Lindkvist

Min pappa,Sven Lindkvist, som började i Lotsverket 1921 kom 1934 som fyrbiträde
till St Fjäderägg, som ligger NO Holmön i Bottenviken. Vi flyttade till Söderarm i
Roslagen 1940. 1944 flyttade familjen på nytt till St. Fjäderägg då med pappa som
fyrmästare. 1951 flyttade vi till Djursten på Gräsö utanför Öregrund. Pappa var ord-
förande i Fyrpersonalens förening 1944-1963.

Djurstens fyrplats avbemannades två år före pappas pension. Han tillbringade
sina sista tjänsteår på Sjöfartsstyrelsen med kontorsarbete. Det var en avslutning på
hans många tjänsteår i Lotsverket/Sjöfartsverket, som jag tycker speglas i nyårsdik-
ten som publicerades i Svensk Lots och Fyrtidning 1963.
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LÖJTNANT NILS HALLSTRÖMS
FÖRSLAG ÅR 1914 TILL
FLYGKARTA ÖVER SVERIGE
av Allan Sandberg
När jag för några år sedan en sen natt
flög mellan England och Danmark,
kunde jag utmed den Belgiska och
Holländska Nordsjökusten skönja en
sällsamt vacker syn! I sjöröken några
kilometer under flygplanet kastade
ensliga fyrar sina ljussignaler ut över
ett mörkt hav. Dimman förstärkte
ljuset på ett trolskt vis, sett från ett
fågelperspektiv blev cirklarna närmast
en vacker dans.

Denna utopiska ljusdans kom jag
att tänka på när jag läste den av Karto-
grafiska Sällskapet utgivna lilla boken
Löjtnant Nils Hallströms förslag år
1914 till flygkarta över Sverige. I en
hemligstämplad kapsel vid Krigs-
arkivet i Stockholm återfann man för
några år sedan denna utredning från
det svenska militärflygets barndom.
Det var en tid då Sverige enbart hade
en handfull plan till sitt förfogande -
men desto större var ambitionerna för
framtiden.

På uppdrag av Generalstaben
utförde löjtnanten Nils Hallström en
utredning som i hög grad inspirerades
av olika europeiska länders erfaren-
heter av speciella flygkartor, vilket är
ett speciellt område inom kartografin.
Det gällde ju för dåtidens flygare att
praktiskt kunna orientera sig i luftrum-
met under ljusa likaväl som under
mörka förhållanden. Dessutom är en
flygkarta inte enbart ett hjälpmedel för

orientering, utan en del i ett säker-
hetssystem och självklart nödvändig
för såväl planering som kommunika-
tion, det finns många likheter med
sjökorten!

I den digra utredningen får läsaren
ta del av Hallströms metodiska arbete
med att lägga grunden till en svensk
flygkarta. I åtta kapitel går han igenom
det mesta som behövdes för en fram-
tida produktion. Även om någon flyg-
karta inte blev producerad förrän långt
efter denna utredning och då delvis
med andra kriterier, så är Hallströms
arbete ett historiskt dokument som
inte enbart är av intresse för karto-
grafer och flyghistoriker!

Författaren till boken är den i
karthistoriska kretsar erkänt väl-
bevandrade kartografen och för-
fattaren Allan Sandberg. Med mild
hand har Hallströms texter bearbetats
samt kompletterats med kommentarer
och unika illustrationer av bl.a. his-
toriska flygkartor. En illustration är av
särskilt intresse för fyrhistoriker.Det är
Hallströms förslag till karttecken för
en svensk flygkarta - Nya eller
ändrade konventionella tecken - där
vi under rubrikerna Sjömärken fyrar
m.m. och Fyrkaraktärer kan närmare
studera ett tjugotal tecken med
anknytning för flygnavigering över vat-
ten och i kustlandskap. Inspirationen
till detta kom sannolikt från de speci-
ella kartor för luftskepp som utveck-
lats i Tyskland under början av 1900-
talet, vilka under Optische Zeichen
innehåller motsvarande tecken för

Bokrecension



fyrar, stångmärken, fyrskepp, lysbojar
m.m..

I Hallströms förslag till General-
staben skriver han under Orien-
teringsmedel vid kusten bl.a. att ”På
flygkartan införs följaktligen större
sjömärken (båkar, kummel och stång-
märken), längre rader av duc d'Alber,
fyrar, fyrskepp och lysbojar. De tre sist-
nämnda är bra orienteringsobjekt även
under natten… Bortsett från kompass
och astronomiska orienteringsmedel
blir därför fyrar och andra ljusfenomen
så gott som den enda vägledningen”.
Därefter ges en utförlig beskrivning
om hur mycket av fyrarnas karaktär
som skall redovisas på en flygkarta.
Vissa franska kartor har en mycket
detaljerad fyrbeskrivning men Hall-
ström - skriver Allan Sandberg - menar
att det räcker med att fyrkaraktären
anges så att rätt fyr kan identifieras.
Dessutom bör lysvinklarna utmärkas
för de viktigaste fyrarna.

Allan Sandbergs genomgång av
originalets 73 sidor i folioformat har
blivit till en koncentrerad beskrivning
av Hallströms utredning, där inflikade
kommentarer, citat, illustrationer och
en avslutande sammanfattning kan
komma att bilda en spännande grund
för framtida forskning inom fyrhis-
torik.Vad döljer sig inte för en initier-
ad fyrhistoriker bland slikt material i
olika arkiv?

Själv kunde jag inte i min egen flyg-
upplevelse utmed Nordsjökusten
tänka mig att det jag såg var ett his-
toriskt ljus i gränslandet mellan luft
och vatten? Sandbergs pionjärarbete
har dock förvissat mig om den saken!

Aktuella bok som publicerades 2003
omfattar 64 sidor och är rikt illust-
rerad. Den kan köpas genom
Kartografiska Sällskapet om vilka man
kan läsa mera om på Internet:
www.kartografiska.com.

Lars Hansen

Klubbmästare
Vill Du delta i Svenska Fyrsällskapets styrelse som klubbmästare? Vi vill
adjungera en medlem till vår styrelse med detta uppdrag.Det innebär att Du
skall ansvara för försäljning och inköp av klubbgrejor, samordna program-
verksamheten, planera och ansvara för program vid årsmötet m.m. Du kom-
mer att få mycket fria händer och får stor möjlighet att utveckla denna verk-
samhet. Johnny Söderlund

Fyrutställning
Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har diskuterat möjligheten att ta fram en
fyrutställning med foton, informationsskärmar/tavlor m.m., som kan vandra
runt på bibliotek, skolor, företag m.fl. platser. Målsättningen är att en sådan
skall finnas klar till år 2006 då Svenska Fyrsällskapet firar 10-årsjubileum.Vi
behöver någon som har intresse för detta och som kan ta ansvar för att ta
fram ett sådant material. Hör av Dig till Esbjörn 031-97 21 48 eller någon
annan i styrelsen om Du är intresserad av detta uppdrag.

Johnny Söderlund

Efterlysningar
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Den Internationella Fyrdagen – söndagen 22 augusti 
Den 22 augusti är det återigen dags att fira den internationella fyrdagen.Som
du kanske minns från artikeln om fyrdagen i Blänket hösten 2003 så lycka-
des vi då hålla 33 fyrar öppna för allmänheten och det kom fler än 2500
besökande.

Vårt mål detta år är att kunna erbjuda c:a 50 fyrar. Intresset är mycket
stort och troligtvis är Sjöfartsverkets ovilja att öppna vissa fyrar det enda
som kan hindra oss från att nå målet. Sjöfartsverket har nämligen blivit oroa-
de av att de inte har tillräckligt säkra fyrar så att besökande kan skadas när
de går upp i dem.Vi får dock hoppas att denna fråga löser sig på ett accep-
tabelt sätt för oss alla så att intresserade kan besöka våra fyrar som utgör en
så viktig del av landets maritima arv.

Då vi inte kommer att hinna sända ut mer skriftlig information om fyr-
dagen ber vi dig bevaka vår hemsida, kolla i lokalpressen eller ringa under-
tecknade för mer information.Vi kommer även att trycka affischer och sätta
upp den på de orter där vi kommer att hålla fyrar öppna. Dessutom skall
man på vissa fyrar arrangera många andra aktiviteter som man upplyser om
i lokalpressen.

Den Internationella Fyrdagen firas detta år i c:a 20 länder. Samtidigt som
fyrsällskap i olika länder firar dagen bemannar också ett tusental radioama-
törer runt hela världen under hela helgen 21-22 augusti ett flertal fyrplatser
och fyrskepp och har radiokontakt med så många som möjligt på andra fyr-
platser. Förra året var c:a 25 fyrplatser i Sverige bemannade med radioama-
törer.

Esbjörn Hillberg (031-972148) och Harry Sellmann (0302-14205)

Notiser

Lotterivinster vid julmarknaden i Göteborg
I Fyrsällskapets lotteri vid julmarknaden i Göteborg den 29 november 2003
utföll efter dragning följande vinster:

Vinst nr 1 Fyrtavla av Göta Tehrén lott nr 137
” 2 Fyrbesöksbok” 55
” 3 Fyrbesöksbok” 113
” 4 Fyrbesöksbok” 71
” 5 Fyrbesöksbok” 22
” 6 Fyrbesöksbok” 160

Vinsterna har distribuerats till vinnarna.
Harry Sellmann
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Fyrinformation från lord Hector Mackenzie, medlem
av det engelska parlamentet.
Hector Mackenzie har nyligen fått bekräftat att originaltornet i Kinnaird
Head Lighthouse i Skottland kommer att återtändas. När stationen automa-
tiserades 1991 byggdes ett litet prefabricerat torn i närheten av originaltor-
net. Det gamla tornet blev då en del av Museum of Scottish Lighthouses.
Ingenjörerna inom Northern Lighthouse Board, som arbetar med museet,
har beslutat att ett återställande av fyrljuset i originaltornet kommer att för-
bättra navigationssäkerheten. Man kommer därvid att använda modern
lampteknologi tillsammans med Stevensons hyperradiallins från 1902. Detta
är goda nyheter för fyrbevarandet och kommer att göra det ännu intressan-
tare för museibesökare i och med att Kinnaird Head återigen kommer att
vara i navigationens tjänst. Det prefabricerade tornet kommer troligen att
flyttas till Crammag Head i Galloway där det nuvarande tornet behöver
bytas ut.

Hector Mackenzie berättar också att det pågår en debatt i överhuset där,
lord Geddes, en talesman för de privatiserade brittiska hamnarna och för de
större rederierna, förespråkar ett införande av fyrljusavgifter. Mackenzie
menar att detta skulle medföra stora neddragningar av kustbevakare och
kustbevakningsstationer. Lord Greenway, som går på samma linje, rapporte-
rade att det franska fyrväsendet fått sin budget nedskuren med 25% och att
detta resulterat i att en del av fyrservicen inte längre utförs.

Översättning och sammanfattning Maria Elsby

Notiser

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 reser-
vera 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).

Klubbmärken, tröjor m.m.

 



35

Kommande träffar m.m.

Vårprogram
• 19 april Stockholm, Filmer från svenska fyrplatser 18.00 samling i film-

husets foajé. Start med visning av huset följt av två kortfilmer: Hoburgs fyr på 
Gotland och Fyrskeppet Almagrundet. Därefter långfilmen ”Seger i mörker”
om uppfinnaren Gustav Dalén,AGA-fyrens skapare. Kostnad: 100 kr.
(Upplysningar och anmälningar Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 (dag) 
eller 08/642 1776 (kväll), christer.nettelbladt@sfi.se eller 
ulf.schloss@hem.utfors.se ) 
Anmälan senast 16 april

• 19-27 april Norrlandskusten, Fyrföredrag om fyrarnas historia, svenska
fyrar och Svenska Fyrsällskapet (Esbjörn Hillberg turnerar med föredrag 
och bildvisning)
19 april Härnösand, 20 april Umeå, 21 april Skellefteå, 22 april Luleå, 26 
april Piteå, 27 april Sundsvall. (För närmare upplysningar om tider, lokal,
anmälan m.m. kontakta Esbjörn Hillberg tel. 031-972148,
esbjorn@hillberg.com eller bevaka vår hemsida www.fyr.org )

• 8 maj Gotland, Utflykt till Enholmen - Carlsswerds fästning och jakt 
efter en f.d. fyr Gunnar Svensson guidar. Båt avgår från hamnen i Slite 10.00.
Båtresa t.o.r. 100 kr. Medtag matsäck. Åter c:a 14.00. (För närmare upplys-
ningar och anmälan m.m. Jan Ströberg tel. 0498-271523, 0708-949694,
jan.stroberg@ebox.tninet.se )

• 8 maj Göteborg, Utflykt till Hållö fyr Bertil Abrahamsson och Stig Holm-
gren, Föreningen Hållö Utpost visar runt på fyrplatsen och i fyren. Båt från 
Smögen till Hållö 12.30. Ev. samåkning i egen bil el. buss ”Smögenexpressen”
till Smögen. Medtag matsäck.Vid otjänligt väder kan utflykten ställas in.
Båtresa & guidning 80 kr. Begränsat antal deltagare. (Upplysningar och an-
mälan Marie Tilosius tel. 031-526165 eller fyr@brevet.nu ).
Anmälan senast 25 april

• 9 maj Skåne, Besök på Hallands Väderö Vi beser fyren och fyrbebyggel-
sen och den säregna naturen. Samling i Torekovs hamn, båt avgår 10.00. Åter-
resa senast 16.30. Medtag matsäck.Vid otjänligt väder kan utflykten ställas in.
Båtresa och guidning 100 kr. Begränsat antal deltagare. Obligatorisk föranmä-
lan. (Upplysningar Anders Larsson tel. 046-141436 eller anla.lund@telia.com ).
Anmälan senast 28 april

• 29 maj - 2 juni samt 5-9 juni Gotland, Fyrresa till Gotland, Besök 11 stör-
re och mindre fyrar på Gotland från Fårö i norr till Hoburgen i söder. Om
möjligt arrangeras 2 resor med max.17 deltagare per resa.Kostnad:4700 kr/per-
son, då ingår båtresa t.o.r. från Nynäshamn eller Oskarshamn, lokala båtresor,
alla måltider på Gotland, egen säng i lägenhet samt inträde på de museer vi 
besöker. (Närmare information om program och anmälan Eva Östman tel.
0498-52231, 073-7819563 eller evaost62@hotmail.com ).
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• 5 juni Göteborg, Utflykt till Måseskär Leif Lehmann berättar och visar fyr-
platsen. Färja från Hälleviksstrand till Käringön därefter motorbåt till Måseskär.
Samling vid färjeläget i Hälleviksstrand.Tag med matsäck. Begränsat antal del-
tagare.Vid otjänligt väder kan utflykten ställas in. Färjan kostar 5 kuponger 
var väg, båtfärden 100 kr t.o.r. (Upplysningar och anmälningar Marie Tilosius 
tel. 031-526165 eller fyr@brevet.nu.) 
Anmälan senast 25 maj

• 5 juni Stockholm, Utflykt till Djursten och Örskär Samling 10.00 vid in-
gången Östra station för färd i egna bilar till Öregrund, sedan färja till Gräsö.
Åker du i egen bil meddela Christer Nettelbladt detta och tel.nr senast 29 maj 
för ev. samåkning. (Upplysningar och anmälningar Christer Nettelbladt, tel.
08/665 1118 (dag) eller 08/642 1776 (kväll), christer.nettelbladt@sfi.se eller 
ulf.schloss@hem.utfors.se ) 
Anmälan senast 29 maj

• 22 augusti, Den Internationella Fyrdagen Dags att besöka fyrar runt hela
vårt land 
(För närmare upplysningar läs på annan plats i Blänket, på vår hemsida 
www.fyr.org eller kontakta Esbjörn Hillberg tel. 031-972148,
esbjorn@hillberg.com eller Harry Sellmann tel. 0302-14206.)

Höstprogram
• 28 augusti Göteborg, Utflykt Strandhugg i Sälöfjord En c:a 3 tim lång 

rundtur i Sälö fjord där vi ser på mindre farledsfyrar m.m. Lokalguide med-
följer och berättar om småfyrarna, deras tillkomst, skötsel och underhåll.
Båtturen c:a 125 kr. Båten utgår från Rönnäng på Tjörn. Medtag matsäck.
Begränsat antal deltagare. (Upplysningar och anmälan Harry Sellmann tel.
0302-14206.) 
Anmälan senast 20 augusti

• 31 augusti - 4 september, Fyrresa till Sydnorge, (Börje Moberg som arran-
gerade fyrresan till Bornholm 2003 har nu ett nytt arrangemang) 
(För närmare information läs på annan plats i Blänket) eller på Börjes hemsida
www.borjemo.nu och www.fyr.org .)
Anmälan senast 10 juni till Börje Moberg tel. 031-265865

• 5 september Gotland, Utflykt till 3 fyrar Utflykt till fyrarna Ljugarn, När 
och Faludden. Samling vid Ljugarns fyr 09.30 (ligger vid lanthamnen i 
Ljugarn).Tag med matsäck.Vid dålig väderlek finns Golfrestaurangen i När 
att tillgå. Samåk gärna. (Upplysningar och anmälan Jan Ströberg tel.
0498-271523, 0708-949694 eller jan.stroberg@ebox.tninet.se )
Anmälan senast 29 augusti

• 11 september Göteborg, Utflykt till Valö fyrplats Båt vid 10-tiden från 
Saltholmen till Vrångö, vidare med mindre motorbåt till Valö där Johnny 
Söderlund guidar. Medtag matsäck. Begränsat antal deltagare. Kostnad motor-
båt Vrångö-Valö t.o.r. 70 kr (jämna pengar). (Upplysningar och anmälan Marie 
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Tilosius tel. 031-526165 eller fyr@brevet.nu.) 
Anmälan senast 5 september

• 15 september Stockholm, Jan-Ola Öding tillsynsman på Möja berättar
om livet på Möja under olika årstider och om sommarturismen. 19.00 
Sjöfartsverkets lokaler, Rosenvik, af Pontins väg 6. Kaffe och kaka 20 kr.
(Upplysningar och anmälningar Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 (dag) 
eller 08/642 1776 (kväll), christer.nettelbladt@sfi.se eller 
ulf.schloss@hem.utfors.se ) 
Anmälan senast 13 september

• 14 oktober Göteborg, Ärtmiddag med bildvisning 18.30 Fartyget S/S 
Marieholm vid Packhuskajen Vi börjar med att äta.Vid kaffet berättar Harry 
Sellmann om fartyget och därefter visar Marie Tilosius bilder från föreningen 
Allmogebåtars verksamhet på Bassholmen. Bildvisning, mat exkl. dryck samt 
kaffe och kaka 100 kr. Begränsat antal deltagare. (Upplysningar och anmälan 
Marie Tilosius tel. 031-526165 eller fyr@brevet.nu.) 
Anmälan senast 6 oktober

• 27 oktober Stockholm, Fyrens historia Ulf Schloss, tidigare försäljnings-
ingenjör hos AIDS (Aga Navigations Aids berättar om fyrens utveckling fram 
till idag. 19.00 Sjöfartsverkets lokaler, Rosenvik, af Pontins väg 6. Kaffe och 
kaka 20 kr. (Upplysningar och anmälningar Christer Nettelbladt, tel. 08/665 
1118 (dag) eller 08/642 1776 (kväll), christer.nettelbladt@sfi.se eller 
ulf.schloss@hem.utfors.se ) 
Anmälan senast 25 oktober

• 9 november Göteborg, Pater Noster, Grimskär och Sandhammaren
Ebon Adolfsson från en gammal fyrsläkt berättar om sin uppväxt på de tre fyr-
platserna under 1930-40-talet. 19.00 Sjömanskyrkan, Stigbergstorget. Landgång,
öl/mineralvatten, kaffe och kaka 100 kr, endast kaffe och kaka 50 kr.
(Upplysningar och anmälan Marie Tilosius tel. 031-526165 eller fyr@brevet.nu.)
Anmälan senast 5 november

• 10 november Stockholm, Landsort Tillsynsman Pelle Svensson på Landsort 
berättar om fyren och ett samhälle i förändring. 19.00 Sjöfartsverkets lokaler,
Rosenvik, af Pontins väg 6. Kaffe och kaka 20 kr. (Upplysningar och anmäl-
ningar Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 (dag) eller 08/642 1776 (kväll),
christer.nettelbladt@sfi.se eller ulf.schloss@hem.utfors.se )
Anmälan senast 8 november

• 8 december Stockholm, Sjömannen Harry Martinsson Lars Westman, för-
fattare och journalist på tidningen Vi berättar om Harry Martinsson inför hund-
raårsminnet av hans födelse. 19.00 Sjöfartsverkets lokaler, Rosenvik, af Pontins 
väg 6. Kaffe och kaka 20 kr. (Upplysningar och anmälningar Christer Nettel-
bladt, tel. 08/665 1118 (dag) eller 08/642 1776 (kväll),
christer.nettelbladt@sfi.se eller ulf.schloss@hem.utfors.se ) 
Anmälan senast 6 december

• November/december Göteborg, Maritim Julmarknad
Tid och plats meddelas senare.
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Nu har det gått ett halvår igen och vår-
numret är snart klart att skickas iväg till
tryckeriet. Våren som för bara några
dagar sedan tycktes vara inom räckhåll
verkar nu, sista dagen i februari, otro-
ligt avlägsen med den halvmeterhöga
snön utanför. Holmar och skär lyser
vita mot det blygrå vattnet. Otroligt
vackert, men vart tog den stackars kro-
kusen vägen som tryckte sig uppefter
husväggen.

I detta numret av Blänket kan vi
glädja oss åt en intressant läsning och
en bildkavalkad från det mycket omfat-
tande renoveringsarbetet av Staviks fyr.
Helt fantastiskt vad en familj med hjälp
av släkt och vänner kunnat åstadkom-
ma genom ett glödande intresse och
hårt arbete.

Vid styrelsemötet i januari efterfrå-
gades en fyrkarta över Sveriges största
fyrar. Många känner till namnen på
fyrarna men vet bara var de som ligger
närmast är belägna. Jag har haft förmå-
nen att se hur kartan långsamt vuxit
fram eftersom min man Leif gjort den.
Det var en överraskning att se hur
många stora fyrar det finns i Sverige.
Till slut såg kartan ut som ett litet pigg-
svin med alla streck och fyrnamn. Vår
webbmaster, Bertil Östling, har sedan
lagt ner ett stort arbete på att lägga ut
kartan på nätet med länkningar till
varje fyr.

Många undrar kanske vad som hänt
med Pater Noster. Det enda som för
dagen finns att säga är att arbetet fort-

skrider enligt plan och att man hyser
gott hopp om att fyren åter skall kom-
ma på plats. Förhoppningsvis finns det
mer att berätta i höst-Blänket.

Nytt i detta numret är att ni redan
nu kan läsa om höstens program. Av-
sikten har varit att få fram material från
alla våra programkommittéer, men
tiden blev för några alltför knapp.

En dag ringde telefonen och en för-
synt man, som visade sig vara Lennart
Hermansson från Onsala, berättade att
han skrivit ner lite om sin uppväxt på
Ursholmens fyrplats under kriget och
undrade om det kunde vara av intresse
för Blänket. Vad glad jag blev.
Ursholmen är den svenska fyrplats som
ligger mig allra varmast om hjärtat. Där
har vi gjort strandhugg många somrar
med vår båt och njutit av fyren,ön med
sina svarta ränder av basalt och inte
minst av det välordnade fyrmuseet. För
mig har den varma något dammiga luf-
ten i den lilla byggnaden just varit defi-
nitionen på sommar. Två dagar senare
hade jag ett manus i min hand. Det var
en otroligt fascinerande läsning som
jag hoppas att ni alla så småningom
kommer att kunna ta del av.

Du som tror att du har något att
berätta med anknytning till fyrar och
fyrväsendet lämpat för Blänket skriv då
ner några rader och hör av dig. Det kan
vara av nationell eller internationell
karaktär.

Maria Elsby

Redaktörens ruta
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Programkommitté Sydsverige
Sammank. Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-141436
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Följande medlemsavgifter gäller för verksamhetsåret 2004:

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, Fregattvägen 3, 453 30 Lysekil, tel. 0523-13414, fax 0523-15453,
e-mail: markgraf@algonet.se
Använd gärna postens adressändringskort!
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OMSLAGSBILD:
Staviks fyr 
Ta i och dra, takmontering sept
2003.
Under överinseende från fyrdotter,

mormor  Solveig, hissar Malin,

Helena och Anna-Lena upp taket 

till Gunno som tar emot.

Foto: Hanna Quist, 9 år

Fyrresa till Sydnorge, 31aug - 4 sep 2004 med färja och buss.

Start tisdag 31 aug. kl. 18.00 från DFDS terminalen, Kajskjul 107 vid
Frihamnsviadukten/-Götaälvbron. Påstigning kan även ske 17.15 ute vid
EILA–garaget/Kungälv (fri parkering). Kl. 19.00 avgår DFDS-nattfärjan. Ank.
Kristiansand kl.09.00.Plats i 2-bäddshytt,middagsbuffé inkl.1glas vin eller öl/vatten,
dans och underhållning ombord, taxfree-butik m.m. www.dfdsseaway.se .
Onsdag: Efter frukostbuffén åker vi ut till fyrarna Lindesnes och Lista för ett myck-
et spännande besök med guidning + lunch/middag. Övernattning på hotell (i Lista
eller Kristiansand).
Torsdag förmiddag besöker vi någon fyr längs vägen till färjeläget i Kragerö. Efter
lunch tar vi taxibåt ut till fyren Jomfruland, som blir huvudmålet denna dag och
kväll. Guidning och god middag ute på fyren tillsammans med våra norska värdar.
Övernattning på hotell i Kragerö.
Fredag: Buss till Ulefors för en tur på Telemarkskanalen. Kl.11-13 kanaltur Ulefors-
Lunde (den vackraste delen). Efter lunch på Lunde Slussekro, direkt till Stavern och
taxibåt/färja ut till Svenner fyr.Vi har erbjudits enkel övernattning där ute + middag
och frukost. Även om vi sover i flerbäddsrum (det finns ett fåtal mindre rum), bör vi
inte missa denna möjlighet att somna och vakna ute på en av Norges vackraste fyr-
platser!! Påslakan och örngott medtages.
Lördag efter frukost: taxibåt från Svenner fyr till Färder fyr utanför Sandefjord, var-
ifrån ColorLine-färjan till Strömstad avgår kl. 16.30 - ank.19.00. Ombord äter vi av
buffé-bordet. C:a kl. 22.00 är vi åter i Göteborg.
Pris: 4800 kr*/ (enkelrum: 5600 kr ) beräknat på c:a 40 betalande deltagare.
I priset ingår: 2-bäddshytt + logi och alla måltider enl. program, bussresa i modern,
säker turistbuss, färje/taxibåtsavgifter, vägskatt, rundturer, lokalguider, reseledare.
*/OBS! Reservation för ev. pristillägg för dyrare transporter ut till fyrarna.
Detaljprogram: se www.borjemo.nu och www.fyr.org
Reseledare och ansvarig för resan: Börje Moberg tel. 031/265865, 0708/195865
borje.mo@telia.com
Anmälan SENAST 10 juni sker genom telefonkontakt och därefter insättning av
resans pris på Pg. 171 98 76–3 Detta datum måste respekteras, då resan innehåller
många förbokningar (färjor och guider).Vill du vara säker på att komma med,bör du
anmäla dig omgående, vilket c:a 20 st redan gjort! Meddela gärna din e-postadress! 
Tips:Vissa betalkort ger ett avbeställningsskydd. Kontakta din bank!

OBS! Bevaka alltid vår hemsida www.fyr.org under rub-
rikerna ”Aktiviteter” och ”Aktuellt” där finns uppgifter om
klockslag, mötesplats, priser m.m. Detta är speciellt viktigt
inför utflykter då de av olika skäl kan ställas in med kort
varsel. Där kan också tidigare ej annonserade program-
punkter förekomma.
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Närs fyr på Gotland Foto: Barbro Sandström


