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Erland Persson tänder en av de gamla ensfyrarna på Grynge på internationella fyrdagen 2004
Foto: Tommy Söderlund, Gotlandstidningarna
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Ordförandens sektor

Hej på er!

Vad kommer att hända med våra gamla
unika fyrar och fyrplatser? Vi borde alla
ställa oss denna fråga som varit aktuell
under så många år och ännu inte besvarats.
Midsommarveckan 2002 var jag, som
representant för Fyrsällskapet, inbjuden
till ett möte på Kullen. Deltagarna var de
högsta cheferna från Fastighetsverket,
Riksantikvarieämbetet och Sjöfartsverket
tillsammans med ytterligare ett par exper-
ter från varje verk. Jag var endast inbjuden
som åhörare utan yttranderätt. Mötet var
unikt då man för första gången skulle enas
om en generalplan för bevarande av fyrar,
fyrplatser samt vissa sjömärken som utgör
en så viktig del av Sveriges maritima kul-
turarv. Allt var väl förberett, experterna
hade förberett en gemensam rekommen-
dation som nu skulle godkännas formellt
och sedan bara implementeras! Som en
parentes (men mycket positiv sådan) kan
jag nämna att man på samma möte även
bestämde att de tre myndigheterna skulle
satsa 1,5 millioner var på Pater Nosters
överlevnad. Ett avtal för sistnämnda över-
enskommelse presenterades av Riks-
antikvarien, godkändes och skrevs under
av samtliga generaldirektörer.

Så tillbaka till generalplanen för beva-
randet av våra fyrar och fyrplatser. På
mötet presenterades och genomgicks den
plan som hade utarbetats gemensamt av
representanter från berörda myndigheter.
Förteckningen över vilka objekt som ingår
finns på Fyrsällskapets hemsida under
knappen ”Läsvärt”, därefter långt ner i
vänsterkolumnen under rubriken 

”Bevarandeplan för Svenska fyrar och
fyrplatser” 

Som du kan se i förteckningen skall 25
objekt förklaras som nationalarv. Detta
medför att när Sjöfartsverket inte längre
behöver en av dessa fyrar överförs ägande-
skapet till Statens Fastighetsverk som
sedan skall förvalta och underhålla fyren
på samma sätt som man gör med kungens
slott och andra nationalarv. Utöver de 25
som rekommenderas bli nationalarv före-
slås att 7 objekt skall få utökat byggnads-
minnesskydd och att 24 nya objekt, några
eller samtliga av Vänerns viktigaste 13
fyrar samt minst en kassunfyr, skall bli
byggnadsminnen eller statliga byggnads-
minnen. 

Närvarande myndigheter godkände
bevarandeplanen men sedan har ingenting
hänt under drygt två år!!!! Vad jag förstår
så skall alla nationalarv godkännas av
regeringen/departementet. Jag har hört att
de har fått en rekommendation för länge
sedan men att inget händer! Under tiden
förfaller allt fler av landets presumtiva
nationalarv och det kommer att bli avse-
värt dyrare att reparera dem när man en
gång kanske ”kommer till skott”.

Hur skall man göra för att ändra
utvecklingen? Hur skall man påverka kul-
tur- och transportdepartementen samt
regering så att något händer snarast möj-
ligt? Ju längre vi väntar desto mer kommer
det att kosta att underhålla de objekt vi vill
bevara. Vissa objekt kanske kommer att bli
helt förstörda. Det är samtidigt mycket
glädjande att intresset för fyrar bara ökar.
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Fyrsällskapet får allt fler medlemmar, det
bildas nya lokala fyrföreningar och mer än
4500 personer besökte de fyrar som öpp-
nades under den Internationella Fyrdagen
i år. Ju mer som händer och ju fler som är
intresserade desto större chanser har vi att
påverka utvecklingen. Min förhoppning är
att vi dessutom skall lyckas starta Sveriges
Nationella Fyrstiftelse och därigenom
rädda fyrar och fyrplatser. Du kan läsa mer
om denna idé på vår hemsida under knap-
pen ”Aktuellt”, näst översta stycket. 

Som kontrast till vad som händer i
Sverige vill jag nämna vad som har hänt
och händer i vårt grannland Norge. För
några år sedan beslutade regeringen i
Norge att 83 före detta bemannade fyr-
platser skulle bevaras! Sedan dess har
exempelvis Vest-Agders Fylkeskommun
(län) med centrum i Kristiansand tagit
över 3 fyrplatser: Lista, Lindesnäs och
Odderöya. På Lindesnäs håller länet på att
uppföra Norges första stora fyrmuseum.
Museet är till större delen beläget under
jord i en gammal militärbunker. Man har
fått statliga bidrag på 10 millioner och sat-
sar själv 15 millioner. Man har också köpt
en privat restaurang utanför museet för ett
par millioner som man nu arrenderar ut.
Museet kommer att öppnas officiellt nästa
år men redan nu används de tomma loka-
lerna till konserter och utställningar. Vest-
Agders Fylkeskommun har dessutom 3
heltidsanställda byggnadsarkivarier och
experter som bara arbetar med fyrbevaran-

de samt med att starta fyrmuseet. Vest-
Agder är inte unika utan samma engage-
mang från lokala myndigheter finns även i
många andra fylkeskommuner i Norge.
Vilket intresse för fyrar från myndigheter-
na! Jag önskar bara att exemplet var från
Sverige. 

Jag är dock realist och begär inte, base-
rat på erfarenheter hittills, lika mycket från
svenska myndigheter. Det skulle emeller-
tid vara underbart om myndigheterna i
Sverige gjorde lite mer än att bara produ-
cera en pappersprodukt om ett rekom-
menderat nationalarv. Till saken hör att
kostnaden för att underhålla och bevara
våra före detta bemannade svenska fyrar
inte alls är hög. Den kan uppskattas till
mellan 20-40 millioner per år. Har inte ett
land som Sverige råd med detta eller tyck-
er myndigheterna inte att det är tillräckligt
viktigt att bevara fyrar och fyrplatser som
utgör en betydelsefull del av vårt lands
nationalarv?

Har du någon bra myndighetskontakt
eller fina idéer om hur vi skall få fart på
utvecklingen så att våra myndigheter änt-
ligen vaknar till och börjar hjälpa till med
att rädda våra fyrar? Kontakta mig i så fall.
Vi behöver även kontinuerlig hjälp från
några som har tid att jobba mer med detta
ämne, gärna någon med juridisk bak-
grund.

Donsö 2004-09-12
Esbjörn



4

Mitt i farleden till Sundsvall, mellan
Raholmen på Alnön och Hambergsudden
på Nyhamnslandet, ligger en liten hälla,
40 meter lång, 35 meter bred och bara
någon meter över vattnet. Hällan heter
Draghällan efter fjärden innanför, som
heter Draget. Namnet kan tyckas lite
egendomligt, men en rimlig förklaring
skulle kunna vara, att längre in i fjärden
ligger ön Tjuvholmen, som fått sitt namn
av att den stal vinden från segelfartygen.
När man på utgående tagit sig förbi
Tjuvholmen, så fick man åter vind, det
började dra, så namnet Draget är ett
lämpligt namn på den del av fjärden. Ost
om Draghällan finns ett grundområde och
farleden grenar sig norr och söder om häl-
lan. 

Man kan lätt förstå att Draghällan var
till mycket bekymmer innan det fanns
några fyrar. Därför byggdes 1845, ett vitt

12 fot högt stenkummel, med en järnstång
på toppen. Stången var försedd med en
stor flög i form av och målad som svenska
örlogsflaggan.

Detta kummel var ju endast ett dag-
märke och sedan Brämö fyr tänts 1858, så
började man diskutera en fyr på
Draghällan. År 1878 byggdes så en fyr där,
bekostad av borgare i Sundsvalls stad.
Fyren konstruerades av fyringenjör Gustaf
von Heidenstam, för övrigt far till den mer
berömde skalden Werner. 

Fyren byggdes som ett vitt torn på NO
änden av ett ljusgrått bostadshus med röd-
bruna knutar. Till fyren ledde en trappa
från kammaren upp till lanterninen.
Bostadshuset bestod av ett rum och
kokvrå på 4 kvadratmeter, då ansett som
toppmodernt och försett med järnspis,
vilket inte fanns i alla hus i staden. I kam-
maren fanns en kakelugn. Vatten fick man

Draghällans fyrplats
Ur Minnesalbum över lotsverkets personal 1914-1924

DRAGHÄLLAN
Tore Olsson
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hämta i Västanvärsviken på Alnön eller i
bäcken i Tegelviken vid Hambergsudden
på Nyhamnslandet. På bergets NV sida
sattes ett par dävertar upp, för att man
skulle kunna hissa upp tjänstebåten, då det
inte fanns någon hamn. Som fyrvaktare
antogs Olof Olofsson. Fyren var en s.k.
enmansfyr och det förutsattes, att fyrvak-
taren var gift, så att han kunde få avlös-
ning ibland. För det utgick ett arvode till
hustrun. 

Fyren försågs med en lins av 4:e ord-
ningen och ljuskällan var en veklampa för
rovolja. Fyrkaraktär var fast sken med en-
och tvåklipp. Klippljuset åstadkoms med
en von Otters klippapparat, en apparat
med stående plåtpersienner, som omväx-
lande öppnades och stängdes, så att man
på ena sidan farleden fick ett blinkande
vitt ljus och på den andra en dubbelblänk,
medan ljuset över farleden var fast vitt.
Apparaten drevs av ett urverk med lod och
gick i ungefär fyra timmar efter varje upp-
dragning. Innanför dörren till trumman
för lodet fanns en bräda, som när lodet
kom i beröring med den, utlöste ett larm i
form av en ringklocka. Anläggnings-
kostnaden var 11400 kr. En för den tiden
ansenlig summa. Sedan fyrplatsen tagits i
drift överlämnades den till Lotsverket.

Nästa genomgripande förändring kom
1880, då man anlade en mistsignalering
med gonggong på fyrens altan. På gong-
gongen skulle man slå med jämna mellan-
rum under tjocka. Det året antogs en ny
fyrvaktare, Lars Jonsson. Han var född
redan 1837, och var således ingen ung-
dom, när han tillträdde tjänsten.

Bostadshusen på fyrplatserna runt om
i landet är kända för att vara mycket väl-
byggda, men på Draghällan var det nog
inte så, för 1884 infordrades anbud på för-
bättring av fyrvaktarens bostad, då den var

mycket dragig. På den låga hällan och nära
till vattnet var bostadshuset väldigt utsatt
för vågor och is. 1886 rasade en storm,
som åstadkom så stor skada på fyrhuset att
lotskapten Wennerström i Sundsvall
begärde hos Kungl. Lotsstyrelsen, att
medel skulle beviljas för att anlägga en
vågbrytare. Året efter byggdes vågbrytaren.
Huset hade, för säkerhets skull, inte
försetts med fönster åt sjösidan. Men icke
för ty lättade taket under en storm och
vatten slog in och fyllde hela källaren och
en fot över golvet i bostaden. Barnen i
familjen var små och fick hängas upp i
handdukar, som hängdes upp i krokar i
taket. Så nog behövdes vågbrytaren.

Under en storm 20 januari 1890
förstördes dävertarna, som fyrplatsens eka
var upphängd i. Ekan återfanns senare
sönderslagen på Alnön och fyrvaktaren
fick order om, att införskaffa en ny till en
kostnad icke överstigande 80 kr. Två år
senare påbyggdes vågbrytaren och ytterli-
gare tre år senare påbyggdes den åter. 

Att det skulle vara ordning och reda på
fyrplatserna var en självklarhet och platser-
na inspekterades årligen av lotskaptenen. I
visitationsdagboken står noterat för den
26 juli 1895: ”Fyrmästaren ålägges anskaf-
fa en vigt å 1 gram som kommit bort.”

Omkring sekelskiftet anlades en pegel
för vattenståndsmätning i en särskild
byggnad för meteorologiska-hydrografiska
anstalten. Skötseln av denna ingick inte i
fyrvaktarens ordinarie arbetsuppgifter,
men sköttes av denne efter ett särskilt
avtal.

1902 ansåg man att den gamla gong-
gongen hade tjänat ut och en ny mistsig-
nalanläggning byggdes. Den utgjordes av
en klocka med drivverk i en klockstapel på
vågbrytarens södra ände. Drivverket var
inbyggt i klockstapeln och drevs av ett lod.
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Därmed hade en avsevärd förbättring i
fyvaktarens arbete erhållits. Klockan slog 4
tätt på varandra slag var 20 s och togs i
drift den 2 september. Ljudet var dock inte
så högt och sjöfararna litade mer på fyr-
mästarens hund, som skällde så fort någon
närmade sig fyren.

Den 30 juni 1906 anträffade Jonssons
hustru maken liggande livlös på kammar-
golvet. Ensam som hon var fanns det inte
mycket annat att göra än att fortast
möjligt ta sig iland. Nyhamns-Betty med
kapten Westin, som var på väg hem upp-
täckte fru Jonssons signaler och hämtade
upp henne. Färden gick nu in till
Sundsvall, där fru Jonsson sammanträffade
med sina döttrar. Dödsfallet anmäldes till
lotskontoret f.v.b. till lotskaptenen i Gävle,
som i sin tur meddelade Lotsstyrelsen. Två
lotslärlingar i staden beordrades, att tills
vidare sköta fyrvaktarjobbet. De pro-
vianterade i all hast, plockade ihop lite
kläder och eftersom det blåst upp från

nordväst lånades en eka för landstigning.
På Bettys akterdäck stod en svart kista. Så
anlände stadsläkaren dr Elfström och man
satte av med flaggan hissad på halv stång.
Vid ankomsten till Draghällan kunde inte
Betty gå in mot ön på grund av blåsvädret,
utan ekan sattes i sjön med doktorn och en
av lotslärlingarna ombord. Väl iland gick
lärlingen upp till huset och upp för trap-
pan in i köket och där fann han till sin
häpnad den döde uppstånden, som stödd
mot ett bord stirrade på den okände
besökaren. Den som fick fart var lärlingen,
som rusade ut för trappan. Skeppsråd
hölls. Doktorn beslöt att uppskjuta under-
sökningen, kistan täcktes över med en pre-
senning och flaggan hissades, för att inte
ådra sig gubben Jonssons uppmärksamhet.
Fru Jonsson ålade sig ned i ekan tillsam-
mans med en dotter och så kvickt iland
igen och i samlad trupp gick alla upp till
huset, där man fann den sjuke fortfarande
stående vid bordet ilsket seende på för-

Draghällan
Ur Sundsvalls Gilles fotosamling, Medelpad
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samlingen. Han hade tydligen nyss kvick-
nat till efter ett slaganfall och samtidigt
mist talförmågan, som dock kom tillbaka
efter några timmar. Det skulle dock gå ett
år innan någon dödsattest utfärdades och
innan dess hann Jonsson gå i pension vid
70 års ålder. Han efterträddes av Bernhard
Öhman, som efter ett år flyttade till
Saltviksuddes fyrplats i inloppet till
Hudiksvall. Nästa man på platsen var Per
Wilhelm Rosenberg, som blev kvar till
1915.

Den 17 oktober 1906 inspekterades
fyren. Orsaken var, att ljuskällan hade
ersatts med Lux-ljus, som gav en ljusstyrka
av 3 000 Heffnerljus, samtidigt hade man
också ändrat lysvinklarna. 

1912 moderniserades fyren och den
skärmades om med en ny fast vit sektor
genom Spikarhålet, med färgade sektorer
dels över Alnön och dels över Fäbogrundet
och en stor del av Draget.

1916 kom så en ny fyrvaktare till

Draghällan, Lars Erik Lindell. 1923 flyt-
tade han till Agö fyrplats och ersattes av
Johan Wiktor Mattsson. Denne var född
1884 i Lingö församling och hade tidigare
tjänstgjort på fyrskeppet Finngrundet. När
personalen utökades vet jag inte, men
bostadshuset tillbyggdes 1925, så att fyr-
mästaren fick två rum och kök, fyrbiträdet
ett rum och kokvrå samt ett kök för extra
fyrbiträdet. I och med att man fick fler
tjänster kallades den som var chef fyr-
mästare. Ombyggnaden var klar 1926 och
huset rödfärgades med vita knutar. 

Mistsignalanläggningen med klocka
var som tidigare nämnts bristfällig och
1931 erhöll man en motordriven tyfon,
som gav två ljud var 30 sekund. Den 7
november var anläggningen klar att tas i
bruk. Klockan fick vara kvar som reserv. 

1932 blev Arvid Olof Kyhlberg ny fyr-
mästare och ersattes två år senare av Oskar
Andersson. Denne kom närmast från Agö
fyrplats och hade före det tjänstgjort på

Draghällan 1998-05-14 
Foto: Tore Olsson



fyrskeppen Kopparstenarne, Almagrundet
och Svenska Björn. I december drogs en
provisorisk telefonkabel från Njurunda ut
till Draghällan, för att året därpå ersättas
av en permanent kabel. Ungefär samtidigt
fick man också en utombordsmotor till
tjänstebåten, så att man slapp ro till fast-
landet, då man skulle proviantera. 1940
försågs bostäderna med elektrisk belysning
från 2 st. vindkraftverk med batterier.
Vindmotorerna var tillverkade av Andrea-
verken i USA och levererades av Walter
Åsander i Sundsvall.

1942 byggdes ett nytt vitt 13 m högt
fyrtorn av betong bredvid bostadshuset.
Fyrapparaten flyttades över och sektorerna
justerades. Ny fyrkaraktär blev Inter-
mittent med en förmörkelse var 12:e
sekund. Tändes första gången den 26 sep-
tember. Den fyrkaraktären blev inte gam-
mal, för redan året därpå ändrades ljuskäl-
lan till Dalén-ljus med karaktären Morse
(bokstaven A) var 10:e sekund. 

Bostadshuset påbyggdes 1945 till 3
våningar. Fyrmästaren fick då tre rum och
kök, fyrbiträdet två rum och kök och extra
fyrbiträdet ett rum med kokvrå. Bygg-
naden försågs med centralvärme, avlopp
för slask och en hydroforanläggning med
en vattencistern på 6-7 ton, som fylldes på
med dricksvatten av någon vattenbåt i dis-
triktet. Den extra våningen innebar att
fyren fick byggas på med en meter, för att
inte skymmas av huset. Till ny fyrmästare
antogs Nils August Hägglund.

Fyren elektrifierades 1957. Kabel
drogs från Tegelviken till Draghällan. Ett
reservkraftverk med en 22 hk dieselmotor
installerades. Ljusstykan ökades härmed
till 20 000 Heffnerljus för vitt sken.
Sektorerna justerades och det tidigare
oförstärkta skenet ändrades till förstärkt.
Nedre delen av fyrtornet och bostadshuset
SV därom fasadbelystes. Mistsignaleringen
ändrades till supertyfon, vilket medförde
att klagomål kom från folk i Juniskär och
Kvissleby, som inte kunde sova om nätter-
na då mistluren gick.

1966 var en epok slut, då avbeman-
nades nämligen fyrplatsen och bostads-
huset revs. Endast husgrunden och våg-
brytarna finns kvar, som vittnar om den
verksamhet som en gång fanns. Siste fyr-
mästare blev Anders Gustafsson, som kom
till Draghällan 1961, för att avlösa Bengt
Rutqvist, som flyttade till Stora Fjäderäggs
fyrplats. 1985 stängdes också mistsigna-
leringen för gott.

KÄLLOR:
Hägg: Bland lotsar och fyrmän.
Malmquist: Fyrar och fyrfolk. 
Fyrlistor, diverse årgångar. 
Matriklar, diverse årgångar.
Bent: Minnesalbum över Lotsverkets per-
sonal åren 1914-1924. 
Svensk Sjöfarts Tidning, diverse årgångar.
Tidningsklipp, från dagspressen. 
Våra Fyrar 1944
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Marstrand
Marstrand anlades på 1200-talet av norske
kung Håkon Håkonsson. Marstrandsön
gav med Koön på norra sidan en skyddad
hamn, som på vintern ofta var isfri eller
bara lätt tillfrusen. Marstrand blev cen-
tralorten i det norska Bohuslän. 

Sillperioderna kom och gick. När
sillen gick till betydde det rikedom med
flödande brännvin och horeri. När den
försvann betydde det fattigdom.
Marstrand var centrum för fiskhandeln i
Bohuslän. Under sillperioden 1556-1589
gick fisken till i sådan mängd att den
kunde håvas ur vattnet från stränderna.
1566 gjorde svenskarna ett misslyckat
försök att erövra den rika staden. 

Vid freden 1658 i Roskilde blev
Bohuslän svenskt och så även Marstrand.
Staden miste sina privilegier och fick
dramatiskt minskad betydelse. Samtidigt
avtog sillfisket. Staden Göteborg, grundad
1621, började att växa till. 

1775-1794 var Marstrand "porto fran-
co" d.v.s. frihamn och fristad. Det innebar
bland annat att vilket lands fartyg som
helst fick fritt in- och utföra varor på
Marstrand, och att vem som helst oavsett
trosbekännelse kunde bosätta sig där. Flera
judiska familjer invandrade. Svensk eller
utlänning som flydde till Marstrand för
någon förbrytelse kunde oantastad till per-
son och egendom vistas i staden så länge
han förblev där. Undantag var brott mot
ära eller liv, politiska flyktingar och fäst-
ningens fångar som lyckats att rymma.
Staden ansågs från svensk sida som
utländsk ort. Handeln mellan Marstrand

och det övriga Sverige var därför under-
kastad tullbehandling. Undantag gjordes
för livsmedel avsedda att säljas på torget
till Marstrands innevånare. Smugglingen
tog fart. Sillen kom tillbaka. Staden
blomstrade. Fyren på Carlsten inrättades. 

Fyren på Carlsten
1781, den 15 februari, kunde man läsa i
Inrikes Tidningar: "Till de sjöfarandes
efterrättelse länder att på Carlstens eller
Marstrands Fästnings Torn är en fyrbåk
inrättad med 6 Bränspeglar, hvilka drifvas
af ett urverk, så att de på 5 minuter gå
rundt om och gifva under den tid ett skif-
tande sken af 6 starka och 3 svaga ljus.
Denna fyr kommer att tändas den 1
nästkommande augusti."

1782, den 1 augusti, tändes fyrljuset i
Carlstens fyr, den första fyren på den
bohuslänska kuststräckan. På västkusten
fanns då fyrarna Nidingen och Kullen.
Fyren på Carlsten var ritad av C.
Wijnblad. Tornet var runt, lågt och murat

i tegel. Det kröntes av en lanternin av trä
med spira, kula och vimpel. Fyrapparaten
var världens första med på en central vrid-

Carlstens fyr och Marstrand
Leif Elsby

Fyren på toppen av centraltornet 
Ritning: Leif Elsby
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bar vertikal axel monterade lampor med
speglar. Den var konstruerad av Jonas
Norberg (1711-1783), som var kommis-
sarie och direktör vid Modellkammaren i
Stockholm. Denna hade inrättats 1687 av
Christoffer Polhem och kan sägas vara den

första ansatsen till högre teknisk undervis-
ning i Sverige. 

Sex grunda, paraboliska speglar av för-
gylld koppar var monterade på en vridbar
träställning, som drogs runt av ett urverk
med lod. På ställningen satt tre oljelam-
por. Som lysolja användes sillolja.
Speglarna var monterade parvis och i
vinkel så att varje par utnyttjade ljuset från
en och samma oljelampa. Denna var
placerad i respektive brännpunkt. Detta
var en vidareutveckling av fyrljusen från
Korsö fyr utanför Stockholm. 

Genom speglarnas placering fick man
6 starka blänk "under varje omgång", som
tog 5 minuter. Carlstens fyr blev
därigenom världens första blänkfyr.
Norbergs fyrapparat fick efterföljare i
Dieppe, Liverpool, Christiansö (1805),
m.fl. fyrar. 

1784 kompletterades fyrapparaten
med tre mindre speglar, vardera med sin
oljelampa. Genom speglarnas placering

fick man 6 starka och 3 svaga ljus "under
varje omgång". 

1800 invigdes en optisk telegraf på
Carlstens fästning. Den stod via Hisingen
i förbindelse med Göteborg. I 71 år stod
den stora träställningen på fästningen och
utväxlade budskap av militärt och civilt
innehåll. Den ersattes 1871 av den elek-
triska telegrafen som då kommit till
Marstrand. 

Det sista året för den "stora" sillperio-
den var 1808. Därefter började silloljan att

tryta. 1819 gick man därför över till rovol-
ja (= rapsolja) som lysolja i oljelamporna
på fyren. 

Fyrapparaten med sin strålgång sedd ovanifrån 
Ritning: Leif Elsby

Fyren med trälanternin 
Ritning: Leif Elsby

Den med 3 ”lampor” kompletterade fyrapparaten
Ritning: Leif Elsby
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1822 byttes lanterninen av trä ut mot
en motsvarande i järn. Dessutom byttes
oljelamporna ut mot så kallade
"Argandska" lampor. Dessa var tillverkade
i England. 

1829 installerades nya paraboliska
speglar, konstruerade av lotskapten
Dreutzer i Göteborg. 

1836 installerades en ny spegelappa-
rat. Den var tillverkad i England. Sexton
paraboliska speglar av försilvrad koppar,
placerade i en cirkel, med var sin Argandsk
oljelampa. Den stora ringen med lampor-
na vreds med ett varv på 8 minuter av ett
urverk med lod. Varje blänk var synligt i
25-30 sekunder. Fyren var för sin tid av
mycket hög klass och betecknades som

den starkaste i landet. Vid siktigt väder
kunde seglare till havs se Carlstens fyr
samtidigt med Skagens fyr. 

1868, den 1 november, släcktes fyren
på Carlsten samma dag som den ersattes
av fyrljuset från de nybyggda fyrarna Pater
Noster och hamnfyren i Marstrand.
Fyrtornet på Carlsten revs.

Hamnfyren låg vid västra inloppets
norrsida och nära vattenbrynet och bestod
av ett boningshus med ett burspråk för
fyrlyktan i ena gaveln. Hamnfyren hade
till skillnad från fyren på fästningen endast
en lampa, som på kvällen rätt och slätt
ställdes ut på sin plats i fyrfönstret och
sedan stod där till på morgonen. 

Hamnfyren i Marstrand finns idag

Fyren på Carlsten som den såg ut på mitten av 1800-talet och den optiska telegrafen.
Ritning: Leif Elsby
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ännu bevarad med sitt burspråk för fyrlyk-
tan. Den är nu privat sommarstuga och
har innehafts av bl.a. P.G. Gyllenhammar.
Fyren Pater Noster är flyttad iland och
nedmonterad med förhoppningen att den
en dag efter restaurering skall byggas upp
igen. Av fyren på Carlsten syns inga spår. 

Skötseln av fyren
Fyren fanns på toppen av centraltornet.
För att komma dit från staden fick man gå
de branta backarna upp till fästningen och
ytterligare de mer än 200 trappstegen
inom fästningen. 

Fyren skulle tändas en halvtimme före
solnedgången. Innan dess var det en del att
göra. Över speglarna hängde dammkåpor.
De skulle lyftas av. Olja skulle fyllas på.
Vekar och lampglas skulle putsas.
Lanterninens glasrutor skulle torkas av och
urverket dras upp. Sedan måste fyren pas-
sas hela natten. Det gällde att se till att
lågorna brann lika stora och att de inte
sotade. Då och då måste lampglasen lyftas
av och vekarna jämnas till. Den stora rin-
gen fick då inte stannas utan man fick
gåendes följa med apparaten medan den
vreds runt av urverket. 

Under stormiga nätter flämtade lågor-
na och sotade. Det hände också att glasru-
torna trycktes in av blåsten och gick sön-
der. Lamporna kunde då slockna. Man
hade tätningsbitar av plåt till hands för att
tillfälligt ersätta de trasiga glasen.
Problemet med rutorna sysselsatte de höga
vederbörande. Om man använde sig av
starkare, d.v.s. tjockare glas, försvagades
lyskraften. Man fick helt enkelt finna sig i
att fyren kunde krångla då den behövdes
som bäst. 

Fyren skulle släckas en halvtimme före
soluppgången. Mörka och disiga morgnar

gjorde man undantag och den fick då
brinna tills det blev full dager. På vintrar
behövde fyren inte tändas om isen lagt sig
så långt ut att öppet vatten inte kunde sik-
tas från tornet. 

Klockan 10 på förmiddagen skulle fyr-
personalen vara på plats för att utföra den
dagliga översynen. Lampor och vekar
skulle putsas men det viktigaste var
speglarna. De lyftes av sina stativ och
placerades i en särskild putsstol. Den blan-
ka ytan behövde då inte vidröras med fing-
rarna. Poleringen skedde med fint linne
och sämskskinn. Var fjortonde dag tvät-
tades speglarna med svamp och vatten
med "venedisk" tvål. Lanterninens glasru-
tor skulle torkas ut- och invändigt. Sist
sattes dammkåporna på och så fick det stå
till kvällen. 

Under de korta sommarnätterna tog
fyrmästare och fyrvaktare var sin natt, men
så snart som natten blev längre än sex tim-
mar indelades den i vakter om fyra tim-
mar. Oavsett om fyrmästaren hade haft
nattvakt eller ej var han skyldig att person-
ligen se till tändning, släckning samt
rengöring. 

Fästningen och "Marstrandsarbete" 
1667 hade fästningen börjat byggas på
Marstrandsön efter ritningar av Erik
Dahlberg (1625-1703). Den har därefter
byggts till under flera perioder. I början av
1700-talet var vallarna färdiga runt den
stora borggården med det centrala tornet.
På 1700- och 1800-talen byggdes de yttre
delarna. 1860 ansågs fästningen vara
färdigbyggd. 1882 upphörde den att vara
fästning i rikets fasta försvar. 

1677 intogs fästningen första gången.
Detta skedde under det dansk-svenska
kriget 1675-1679. Under ledning av Ulrik
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Fredrik Gyldenlöwe (1638-1704), dansk
ståthållare i Norge och son till kung
Fredrik III av Danmark, erövrades den av
en dansk-norsk flottstyrka. 

1719 intogs fästningen för andra gån-
gen av en dansk-norsk flottstyrka. Denna
gång ledd av den norske sjöhjälten och
amiralen Peder Tordenskjold (1691-
1720). Samtidigt beslagtogs de svenska
örlogsfartyg som låg i hamnbassängen.
Utan att möta något större motstånd
besattes Koön den 10 juli. Tordenskjold
hade snart också erövrat fästningens utan-
verk. Fem dagar senare kapitulerade
Danckwardt och överlämnade till fienden
Sveriges då starkaste fästning med alla sina
förråd. 

För att få arbetskraft för fästnings-
bygget infördes som straff i den svenska
lagen så kallat "Marstrandsarbete". Straffet
dömdes ut för såväl små som stora
förseelser. Längden varierade från ett par
år till livstid. I realiteten innebar det
dödsstraff. Fångarna levde och arbetade
under vidriga förhållanden. De hölls
slagna i järn. 1680 anlände den förste fån-
gen. 1697 avled 70 fångar på grund av
sjukdom. 1845 inrymde Carlsten 179
livstidsfångar, varav 120 var dömda för
stöld och 8 för kyrkostöld. Den kanske
mest ryktbare fången var Lars "Lasse-
Maja" Molin, dömd 1813 till livstids
Marstrandsarbete och benådad 1837 av
kung Karl XIV Johan. 

1854, den 7 mars, befalldes i ett kung-
ligt brev att samtliga fångar på fästningen
skulle transporteras till andra platser i lan-
det. Skälet var att en eventuell indragning
av Sverige i Krimkriget skulle göra det
vanskligt att samtidigt ha fästningen som
försvarsanläggning och som fängelse. 20
dagar senare fördes därför de 232 livstids-

fångarna ombord på en galeas som
bogserades till Göteborg av ångfartyget
Freja. 32 av fångarna lämpades av på Nya
Älvsborg medan resten fördes till skansen
Kronan i Göteborg. 

Fyrmästare Carl Magnus Olsson och
hans familj
1847-1868 var Carl Magnus Olsson
(1817-1910) fyrmästare på Carlsten. Han
var kofferdistyrman och hade gift sig med
Anna Charlotta Sandberg (1814-1899).
Han sökte sig iland och fick tjänst som
fyrvaktare på Morups Tånge. På som-
maren 1843 infann han sig där för att göra
fyren färdig och övervaka inrättandet av
tjänstebostaden. Han skötte sig med all
heder. Familjen växte. 1847 hade befatt-
ningen som fyrvaktare vid Carlstens fyr
blivit ledig. Han sökte den. Eftersom han
hade goda vitsord av Lotsdirektören,
"gjort sig känd för utmärkt pålitlighet och
ordning i sina skyldigheters fullgörande",
erhöll han i augusti 1847 sin fullmakt som
fyrmästare (!) på Carlsten. 

I Marstrand fanns skola för barnen
men ingen tjänstebostad. Familjen hyrde
av änkan Johanna C. Lilja ett litet hus med
del i en bod. Betalningen var 100 riksdaler
banko per år. Barnen började efterhand
den förberedande skolgången hos
klockaren och kopparslagaren E. Alm. För
detta fick han en riksdaler per barn och
månad. 1842 hade folkskolestadgan
införts. Den påbjöd obligatorisk skolgång
för alla barn i Sverige. Det ankom på varje
församling att inrätta och bekosta skolan. 

På Hållö fyrplats var Anton Olsson
fyrmästare. Han var bror till fyrmästaren
på Carlsten. Modern bodde som änka på
gården i Fiskebäckskil. Hos sig hade hon
dottern Anna Catharina och dennes man.
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1855 dog modern. Svågern löste in
brödernas andel. 1863 dog systern. Buden
kom Carl Magnus tillhanda via brev från
brodern. De två kunde på grund av sina
tjänster inte träffas så ofta men desto fliti-
gare skrev man brev. För befordran av post
hade skärgårdsborna ännu inget
förtroende för ångbåtarna. Man använde
sig helst av betrodda, seglande bud. 

Efter ett tiotal år hade fyrmästare Carl
Magnus Olsson fått åtta barn att försörja.
För att dryga ut lönen gjorde han vad han
kunde. Redan 1849 hade han blivit
förordnad till skeppsmätare i Marstrand
efter friherre Evald Uggla, en syssla han
hade i 47 år. Han började också att väva
vekar till fyren. 

Hustrun Anna Charlotta drog också
sitt strå till stacken. Förutom att ta hand
om hem och familj tvättade hon och strök
dammkåpor, handdukar och förhängen till
fyren. Även hon började att väva vekar. Så
gjorde även döttrarna då de hade hunnit
bli så stora att de kunde hjälpa till. Från
och med mitten av 1860-talet skrevs årliga
kontrakt mellan fyrmästare Olsson och
Lotsstyrelsen om leverans av vekar. De
varierade mellan 500 och 1000 alnar om
året. När årets kvantitet var färdig anlände
en fyringenjör till Marstrand för att kon-
trollera den. Innan dess fick inte vekarna
sträckas eller rullas. 

Sedan 1822 har Marstrand varit
badort, sedan 1843 och Oscar II:s tid
Sveriges förnämsta. Vid mitten av 1800-
talet började Marstrand bli allt livligare
besökt av badgäster. Uthyrningen av rum
blev undan för undan en växande
inkomstkälla. Marstrandsborna byggde sig
större hus än vad de själva egentligen
behövde bara för att kunna använda dem
för uthyrningen. Så gjorde även fyrmästare

Olsson. 1854 köpte han det tomma maga-
sinet på Rådhusgatan. Han lät bygga om
och inreda det till ett prydligt boningshus
med kakelugnar och vacker möblering.
1856 var det klart och familjen flyttade in.
Året därpå kom den första hyresgästen,
greve A.G. Leijonhufvud, som för 475
riksdaler riksmynt fick hyra under-
våningen. 

Hushållen i staden var vid 1800-talets
mitt ännu i stor utsträckning självhushåll.
Till fyrmästarens nya bostad hörde ett
fähus där man hade höns, ankor, gäss och
två kor. Korna fick på dagarna beta bland
bergen men varje kväll hämtades de ner till
gården. Grisar hölls också, men de fick på
somrarna flyttas till en särskild ”grisestad”
söder om fästningen för att inte störa som-
margästerna. Fyrmästaren producerade
alltså mjölk, smör, ost, ägg, kött och fläsk.
Sönerna fiskade och gick på sjöfågeljakt.
Trädgården gav frukt och grönsaker. Först
fram på 1890-talet upplöstes denna gamla
ordning. 

Heidenstam i Marstrand
På 1840-talet hade västkusten sex kust-
fyrar: Nidingen (1624), Carlsten (1781),
Vinga (1841), Hållö (1842), Morups
Tånge (1843) och Nordkoster (1849-
1850). I inloppet till Göteborg fanns led-
fyrarna Buskär (1841) och Böttö (1841). 

Överfyringenjör Nils Gustaf von
Heidenstam hade fått ansvaret att här
bygga ut med ytterligare tre kustfyrar:
Måseskär (1865), Väderöbod (1866-
1867) och Pater Noster (1867-1868).
Planläggning och uppföljning av arbetena
gjorde det nödvändigt att han vistades på
plats. Marstrand blev hans bas och han
hade hustru och barnet Werner med sig. 

1863 var det första året som
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Heidenstams bodde i Marstrand. Bland
annat undersökte Nils Gustaf förhållande-
na på Måseskär och fann ön lämplig som
fyrplats. Hans förslag och ritningar på
Måseskärs fyr godkändes i ett kungligt
brev den 16 augusti 1864. 

1864 bodde Heidenstams i Marstrand
även över vintern. De hyrde ett två-
våningshus vid Kvarngatan strax intill tor-
get. För att fara ut till sina arbetsplatser
fick Nils Gustaf färdas seglande. Han var
en skicklig seglare. 

1865 i maj inleddes arbetena på fyr-
platsen på Måseskär. Samtidigt som dessa
pågick tillverkades fyren på Eriksbergs fak-
tori i Göteborg. Den 9 juni 1865 inspek-
terade och godkände Heidenstam tornet
som var uppmonterat i tillverkningshallen.
Därefter monterades tornet ner och frak-
tades i delar till Måseskär. Fyren tändes
den 8 oktober. 

1868 var sista sommaren Heidenstam
med familj vistades på västkusten. Då
byggdes fyren Pater Noster färdig. Nils
Gustaf tog fru och barn med sig ut till
Hamneskär där boningshuset hade blivit

klart året innan. I september reste de hem
till Olshammar. Fyren Pater Noster tändes
den 1 november samma dag som fyren på
Carlsten släcktes för gott. 

Källor, bl.a.:
Claes Krantz, Människor i sommarstad,
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Dan Thunman, Sveriges fyrplatser. En
bebyggelsehistorisk dokumentation av f d
bemannade fyrplatser anlagda under
Lotsverkets tid, Sjöfartsverket, 2000. 
Kungl. Lotsstyrelsen, Beskrifning öfver
svenska fyrarne, med kort underrättelse om
fyrväsendets uppkomst och utveckling, P.A.
Norstedt & söner, 1872. 
D. Alan Stevenson, The World's
Lighthouses Before 1820, Oxford Univer-
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Nordisk Familjebok, 1904, 1925. 
Nordisk uppslagsbok, AB Nordiska
Uppslagsböcker, Stockholm, 1952. 
Personligt besök på fästningen och i
Marstrand, 2002. 

Fyrbyn jämnas med marken
Genom Magnus Rietz:s försorg har jag fått ett tidningsurklipp från Gotlands
Tidningar i min hand som berättar om den gamla fyrbyn på Östergarnsholm. De
gamla husgrunderna från fyrvaktarbostaden har i september jämnats med marken.
Själva byggnaderna revs redan 1967 i samband med att fyren avbemannades. Sedan
dess har husgrunderna fått stå kvar. Anledningen till att de sista resterna nu tas bort
är att Sjöfartsverket, som skall lämna över ansvaret och skötseln av fyrbyn till mark-
ägarna, först vill snygga upp lite. Sjöfartsverket behåller själva fyren och ett mark-
område på några meter runt den. 

Fyren Östergarn som byggdes 1918 och togs i drift 1919 är fortfarande i bruk

Maria Elsby

Notis
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De gamla fyrarna vid Grynge på Gotland
tändes i går kväll när Svenska fyrsällskapet
firade den internationella fyrdagen.

Med de enklaste medel, ved och tjärved,
lyste fyrarna in fiskarna vid Grynge under
1700- och 1800-talen. Det var förmodli-
gen en pensionerad fiskare som hade upp-
draget, sa Sven Norberg, Östergarn/-
Gammelgarns hembygdsförening. Nu-
mera har hembygdsföreningen ansvar för
fyrarna och det här var tredje gången som
de tändes sedan de renoverades år 1993.

Det blåste rätt bra vid Grynge fiskeläge när
fyrarna tändes. Men de vedeldade fyrarna
klarade stormen och lyste vackert i
skymningen. Som att gå tillbaka flera hun-
dra år i tiden och den augustisvarta natten
berättade sin egen historia i vågornas
rytande utanför stranden.

Det finns protokoll som berättar om
att fiskarna fick betala ett öre för varje natt
de var ute och fiskade. Det var vad det
kostade att få eld i fyren och lysa vägen
hem, berättade Sven Norberg. 

Under 1700-talet eldades fyrarna med
ved, men i slutet av 1800-talet kom foto-
gen som sparade mycket av arbetet.
Protokollet, som berättar om betalningen,
är från år 1888 och förmodligen fanns
redan då en person som var ansvarig för att
fyrarna tändes.

I protokollen kan man läsa vad dessa
ettöringar användes till men där står
ingenting om att den som tände fyrarna
fick betalt. Förmodligen fick han det med
fisk, strömming som ramlade genom gar-

net och var för liten för att användas av
fiskarna. De utgifter som anges i protokol-
let är fotogen och annat materiel som för-
brukades.

Ersattes av en generator
Någon gång under 1930-talet ersattes
fyrarna av en generator som drevs med
vinden och gav lyse till fiskarna. Denna
vindgenerator var i drift i början av 1960-
talet och sköttes i regel av någon pensio-
nerad fiskare.

Per Lundvall var fyrvaktmästare vid
Grynge under lång tid och han bodde per-

Grynge gamla ensfyrar tändes när Svenska
Fyrsällskapet firade internationella fyrdagen
2004. Här tänder Stig Buskas en av fyrarna. 

Foto: Tommy Söderlund, 
Gotlands Tidningar

Vedeldade fyrar tändes i Grynge
Svenska fyrsällskapet firade internationella fyrdagen

Yvonne Winarve & Tommy Söderlund - Gotlands Tidningar
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Fyren Eggegrund har ”sänkts i ljusstyrka”
som det så vackert heter i vederbörande
tillsynsmyndighets nyhetsbulletin. Vid
närmare besiktning, vilket skedde i juli
2004, visade det sig att ljuset från den tidi-
gare 1000-wattslampan i fyrens bägge
trumlinser ersatts av en tragisk LED-
ljuskälla fastskruvad i en spretig fack-
verksställning på fyrens övre altan.

Vad för slags problem Sjöfartsverket
löser på detta vis är outgrundligt.
Någonstans inom denna organisation
tycks man tro att nedrustning är den enda
gyllene vägen till lycka och välfärd och att
sparande och nedskuren produktion
innebär vinst.

Det tycks anses som en naturlag att
sluta underhålla fyrar och andra onödiga
sjömärken. Släck helst alla fyrar när man
nu ändå officiellt förklarat att de inte
behövs för sjöfarten. Ägna energin åt att
utreda allmän hastighetsbegränsning till 7
knop i skärgårdarna och kräv 12 månaders
utbildning inkl. maskinistexamen på
20.000 hk dieselmaskin för alla som vill
köra motorbåt över sex meter.

Producera ingenting konkret, men
omorganisera ert verk vart tredje år, så blir
alla vi som älskar havet, båtar och fyrar i
det här landet lyckliga. Lycka till och
trevlig resa, men blöt inte ner fötterna
bara. Det är himla farligt på sjön…

manent i fiskeläget. Men fyrarna vid
Grynge gick ett dramatiskt öde till mötes.
Det var år 1937 som hamnen byggdes och
man antog att fyrarna aldrig mer skulle
komma att ha någon funktion. De plocka-
des helt enkelt ner, sten för sten, och
användes till kajbygget.

Byggde upp fyrarna igen
Hembygdsföreningen i Gammelgarn/-
Östergarn insåg dock att detta var ett miss-
tag och beslutade sig för att bygga upp
fyrarna igen. Dessa invigdes år 1993 och
har endast varit tända två gånger sedan
dess.

För att få tillstånd och papper klara
inför återuppbyggandet fick vi betala
2100 kronor till Länsstyrelsen. Det var
mer än själva bygget av fyrarna kostade, sa
Sven Norberg. Vi fick söka dispens för

strandskyddet och byggnadslov till fyrar-
na. Jan Norberg är kusin med Sven och
han berättade om själva renoveringen av
fyrarna.

Det finns namn på alla som fiskade vid
Grynge och hur många nätter de var ute.
Man lottade ut fiskeplatser varje år och de
som inte höll sig till sin egen plats kunde
anmälas till hamnrätten som såg till att allt
gick enligt reglerna.

Det var internationella fyrdagen i går och
Svenska Fyrsällskapet höll ett 50-tal fyrar
öppna. Världens fyrar är maritima bygg-
nadsminnen och deras existens är hotad.
Med största sannolikhet kommer man
aldrig någonsin mer att bygga några fler
bemannade fyrplatser.

Vi valde Grynge för att de är unika
och har en mycket gammal historia. 

Eggegrund
Magnus Rietz
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Tyvärr kära Sjöfartsverk, är detta
bilden som vuxit fram de senaste åren av
den en gång så ädla institutionen. Det
borde inte vara så. I Sverige har vi ett mari-
timt kulturarv och en maritim tradition
att vara stolta över och att värna om.
Betrakta då inte bara arbetsuppgifterna
som problem som skall stökas undan till
minsta möjliga eller ingen kostnad alls.
Borde det inte gå att istället se både bakåt
och framåt samtidigt och att ta vara på den
kunskap och medvetenhet som trots allt
fortfarande finns hos många enskilda indi-
vider inom verket. Låt denna kunskap leva
vidare som en tunn men ändå röd tråd i
framtida beslut och gärningar.

Gör det nu för om fem - tio år är det
för sent att ångra sig!

En blöt avslutning på ett intressant fyr-
besök i Frankrike
Lars Malmquist - författare till boken Fyrar och Fyrfolk

Internationella organisationer
Världen är full av internationella organisa-
tioner och alla dessa organisationer tycks
alltid ha en kryptisk förkortning på engel-
ska, helst också på franska. Under min
”arbetsamma” tid på Sjöfartsverket, det är
nu mer än tio år sedan, var jag svensk re-
presentant i IALA:s Radionavigation
Committee. IALA är en förkortning av
International Association of Lighthouse
Authorities. Organisationen har fort-
farande sitt säte i Paris. I kommittén
behandlades olika frågor, mest om fyrar
och radionavigering, och vi producerade
dessutom en Radionavigation Manual
över alla den tidens många radionavige-

Redan i början av förra seklet hade man tydli-
gen någon form av undervattenssignalering
från denna plats. Bilden visar ruinen av fun-
damentet för undervattenssignalering från
1912.

Vykort: Ecomusée de I'lle d'Ouessant

Eggegrund - LED-apparat som ersatt ljuskäl-
lan (1000 W) i de bägge linserna.

Foto: Magnus Rietz
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ringssystem, Radiofyrar, Decca, Omega
och andra nu saligen avsomnade elektro-
niska navigeringshjälpmedel till sjöss. Om
manualen skulle ha skrivits i dag i satel-
liternas tidevarv hade den blivit väldigt
tunn, nu är det bara GPS, Glonas och
Galileo som gäller.

Vi hade två sammanträden om året
varav det ena alltid var i Paris.
Sammanträde nummer två var i något av
de länder som ingick i Radionavigation
Committee. Det var många länder, men
de flesta mötena hölls i Europa, men även
i USA, Australien och Sydafrika. Då pas-
sade besökslandet på att under en dag visa
sådant som var av intresse och lärorikt för
ledamöterna. Det kunde vara en speciell
fyr, en omegastation i Australien eller de
synkroniserade atomuren i Washington,
nödvändiga för satelliternas ”normaltid”.

Det är om en del av ett sådant
studiebesök som vi gjorde i trakten av
Brest i Frankrike jag vill berätta.

Ön Ouessant och en oförglömlig reträtt
Frankrike har väl inte fött någon Gustaf
Dalén med alla sina uppfinningar inom
gasfyrområdet eller någon Robert
Gellerstad, våra stora kassunfyrars fader.
Man var dock duktiga på att tillverka stora
linser som behövdes och som fortfarande
finns på de stora fyrarna. 

Vi gav oss iväg med båt ut i Atlanten,
från hamnen i Brest till ön Ouessant. Inte
med någon stor båt och resan var väl på en
knapp timma. Det blåste c:a 7 á 8 m/s så
sjöbenen fick dagens första test. Den fran-
ska fyrorganisationen har ett mycket
intressant fyrmuseum på ön Ouessant och
det var målet för denna del av resan. Några

I förgrunden en tredje ordningens Fresnel-lins, 500 mm, från 1860. 16 element med ett varv på 8
minuter ger en blink var 30:e sekund.

Vykort: Ecomusée de I'lle d'Ouessant
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inköpta bilder från museet får berätta:
Efter några timmar i museet och en

god och närande fransk lunch var det dags
att embarkera för återresa till Brest.
Vinden hade ökat och det var skönt att
efter en stund runda pirnocken i Brests

hamn. Båten förtöjde vid en av pirarna
och vår buss hade parkerat sig 100 m från
vår tilläggsplats. Atlantsjöarna tog sats mot
piren, steg upp och landade på pirens insi-
da, vår sida. Här gällde det att planera sin
reträtt mot bussen. Någon av de första
lyckades rätt bra. En ”planerare” tyckte sig
se rätt ögonblick och skrek NU! Det
visade sig vara ett dåligt valt ögonblick!
Kunde det vara lunchens fel!! Den hitin-
tills största vågen slog mot piren, reste sig
till 7-8 m och landade på de flesta i grup-
pen. Det fanns de som inte hade en torr
tråd på kroppen efter språngmarschen.
Själv väntade jag några sekunder, kom
undan relativt ”torrskodd” men blöt upp
till knäna efter en snabbmarsch genom de
20 cm vatten som var kvar på piren.

Gör inte en liknande dålig reträtt när
ni själva skall besöka Ecomusée de I´lle
d´Ouessant. Jag rekommenderar verkligen
själva museet. Det är sannerligen väl värt
en resa.

I förgrunden ett andra ordningens roterande linsarrangemang med 4 linser, 700 mm fokaldistans.
Utrustningar av denna storlek installerades i många stora fyrar runt 1830-1840..

Vykort: Ecomusée de I'lle d'Ouessant

Till vänster den första roterande linsen med
övre speglar installerad i fyren Cordouan år
1823, konstruerad av A. FRESNEL och byggd
av en firma med namnet SOLEIL. Till höger
paraboliska reflektorspeglar för en fyr från
1791.

Vykort: Ecomusée de I'lle d'Ouessant
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Internationella Fyrdagen 2004

Hej på er!

Svenska Fyrsällskapet vill framföra sitt
stora tack till alla som hjälpt till att göra
2004 års Internationella Fyrdag till en fan-
tastisk succé. Detta år lyckades vi med
hjälp av lokala fyrföreningar och
Sjöfartsverket öppna 52 fyrar/fyrplatser (år
2003 var 33 öppna) som sammanlagt
besöktes av drygt 4500 intresserade (år
2003 kom 2500 personer). Vilken fantas-
tisk ökning och då skall vi också komma
ihåg att det på grund av hårt väder inte
gick att besöka 9 av de 52. Var skall detta
sluta? Hur många kommer nästa år i
augusti?

Antalet personer varierade naturligtvis
från plats till plats. Morups Tånge hade i
år flest besökare med 350 personer och
Falsterbo var god tvåa med nästan lika
många. Fårö, Ölands Södra Udde,
Smygehuk, Kullen och Stavik (Vänern)
hade c:a 250 besökare. Bjuröklubb,
Finngrundets Fyrskepp, När, Häradskär,
Segerstad, Garpen och Vanäs Udde
(Vättern) hade mellan 155-210 besökare.
Bergudden, Djursten, Landsort, Grynge
ensfyrar, Hoburg, Ölands Norra Udde,
Kapelludden, Sandhammaren, Skalla,
Hållö och Hammarö Skage (Vänern) hade
50-100 besökare. Gåsören, Rataskär,
Lungö, Örskär, Söderarm, Grönskär,
Huvudskär, Gotska Sandön, Hanö,
Hallands Väderö och Hjortens Udde hade
30-50 besökare. 7 fyrplatser hade färre än
30 besökare var och 9 fyrplatser var det
inte möjligt att besöka på grund av hårt
väder.

Vi lyckades få en relativt god respons
från pressen. Det var många artiklar om
fyrar i flera tidningar och även inslag i
radio och TV. Våra fyrar/fyrplatser var
under några dagar mycket omtalade och
detta är synnerligen viktigt då det kommer
att hjälpa oss att bevara fyrar och fyrplatser
för framtiden.

Samtidigt som den Internationella
Fyrdagen firades fanns det under helgen
radioamatörer på 21 svenska fyrplatser
(varav 7 även hölls öppna av oss). Dessa
kunde i teorin tala via radio med totalt
370 fyrplatser i 52 länder runt hela värl-
den. Ni som vill veta mer kan gå in på
radioamatörernas hemsida med adress:
http://illw.net/2004_list.htm

Vad vi vet så firades den Internationella
Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien,
Brasilien, England, Puerto Rico,
Skottland, Wales och USA. Det verkar
dock som om Sverige hade fler fyrplatser
öppna än alla andra länderna tillsammans.
Det kan även tänkas att man i vissa länder
har inkluderat fyrplatser som endast var
bemannade med radioamatörer och ej
öppna för allmänheten. I så fall skulle
Sverige ha haft 66 (52 + 21 -7) fyrplatser
öppna vilket är helt otroligt!!

Vi har fått många mycket positiva rap-
porter från er som deltog. Ni har beskrivit
vad som hänt och hur många trevliga
människor som kom. Vissa fyrplatser bjöd
på fika, andra hade ordnat en liten poäng-
promenad eller frågesport med de frågor vi
hade distribuerat. Någon hade en orkester



22

som spelade och många hade ordnat fina
utställningar om sin fyrs historia.
Teckningstävlingen för barn var mycket
populär och prisutdelning beräknas kunna
ske i slutet av september.

Nästa år i mitten av augusti firas åter-
igen den Internationell Fyrdagen. Vi hop-
pas då att ännu fler platser kan hållas
öppna för allmänheten och att
Sjöfartsverket bevarar, underhåller och
sköter sina fyrar så att vi under många år
kan besöka dessa unika byggnader och
platser som tillhör hela svenska folket och

som utgör en så viktig del av Sveriges
maritima kulturarv.

Kontakta oss gärna med roliga och
intressanta idéer runt fyrdagen. Det vore
också bra om vi kunde bilda en
Fyrdagskommitté inom Fyrsällskapet så
hör av dig om du är intresserad av att delta
i denna grupp.

Ett stort varmt tack till er alla som
hjälpt till. 

Esbjörn Hillberg 

Axplock från några av de besökta fyrplatserna

Lars Gunnar Englund, Ratan
Vi hade soligt sommarväder (+19) men blåsigt i Ratan (syd c:a 10 m/s). Luften var myck-
et klar, och eftersom vi veckan innan siktröjt lite runt fyren så såg man långt - från Vännskär
i norr till Fjäderägg och Holmön i söder. Visningen av Rataskär var mycket lyckad, det kom
c:a 45 personer varav 8 var bybor från Ratan. Förutom fyren visade vi båken och lotssta-
tionen. Vi hade lagt ut en del material inne i fyren, bl.a. gamla fyrlistor samt fyrbesök-
shandboken och annat material från fyrsällskapet. På väggarna hade vi satt upp sjökort,
gamla foton från fyr- och lotsepoken i Ratan samt bilder och text om Västerbottens fyrar
(hämtat från fyrbesökshandboken). Vi hade även förstorat upp texten om idéskiss till fyrs-
tiftelse och satt upp på en vägg. Besökarna fick också kall saft & kakor när de kom upp -
det var rätt svettigt att gå upp till fyren i värmen. Arrangemanget var mycket uppskattat och
besökarna tyckte det var mycket intressant. 

Kenneth Magnusson, Häradskärs Intresseförening
I år hade vi kunnat göra bra reklam för Internationella Fyrdagen i både press och radio var-
för vi trots blåsten hade c:a 200 besökare, varav drygt 150 st var uppe i fyren. Det stora fler-
talet kom i tur- och taxibåtar eftersom blåsten gjorde att endast 2-3 fritidsbåtar vågade sig
ut. Eftersom så mycket folk var förannonserat började vi visningen redan c:a 10.30 och höll
på till c:a 16.30. Trots detta var kön till fyren alltid lång eftersom vi inte tog upp mer än
max 10 personer åt gången. En mycket lyckad och av besökarna uppskattad dag.
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Teckningstävlingen från årets
Internationella Fyrdag är avgjord!

Totalt fick vi in 108 konstverk från 13 fyrplatser. Från Djursten kom 54 teckningar, från
Hoburg 21, från När 12 och resterande 21 fördelade sig mellan: Bergudden, Gotska
Sandön, Hanö, Landsort, Morups Tånge, Segerstad, Skalla, Stavik, Vanäs Udde och Örskär.

Vi har utsett 5 pristagare och även beslutat att ge hedersomnämnande till 8 enligt följande:

Pris Namn Från Född Fyr

1. Klara Kindahl Huddinge 1997 Hoburg

2. Helle Andersson Gräsö 1997 Djursten

3. Ida Rönnqvist Uppsala 1995 När

4. Samuel Svendén Visby 1998 Hoburg

5. Frida Granberg Alfta 2000 Djursten

Hedersomnämnande i namnordning

Pris Namn Från Född Fyr

Thea Andersson Gräsö 1998 Djursten

Maria Arvidsson Tokyo 1996 Djursten

Jonathan Bergkvist Krylbo 1995 Djursten

Hanna Bryhn Älta 1997 Hoburg

Ida Hofsten Sundsvall 1996 Hoburg

Emelie Renvert Karlsborg 1995 Vanäs Udde

Elin Rönnqvist Uppsala 1997 När

Märta Wänelöf Bromma 1997 Hoburg

Många av teckningarna är utlagda på vår hemsida (www.fyr.org). 
1:a pristagarens teckning är publicerad på Blänkets omslagsinsida.
Dessutom har alla som är nämnda ovan fått några små priser eller belöningar.

Tack för att du var med i tävlingen och ett stort GRATTIS!

Esbjörn Hillberg
Ordf.
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2:a pris Helle Andersson

5:e pris Frida Granberg

3:e pris Ida Rönnqvist

4:e pris Samuel Svendén
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En av Sveriges allra sorgligaste och mest
övergivna fyrplatser är Gran utanför
hälsingekusten. Den är så öde och bort-
glömd att knappt kråkorna landar här
längre. 

Bostadshusen är igenbommade och
förfaller. Inomhus råder det ett än värre
förfall, ja rent äckel. Liksom på flera andra
stängda fyrplatser har militär närvaro
åtföljt avbemanningen och denna förknip-
pas sällan med någon större hemtrevnad,
snarare snusk och nonchalans för att inte
säga vandalism. Så ock på Gran. 

Bakom bastanta lås i ett uthus återfinns
dock fortfarande två fungerande hjälp-

maskiner för utvinnande av elström, fast
fyren numera endast drivs av solceller. Här
har militären sedan 1992 lämnat en hel
liten kraftstation intakt. Med hjälp av
denna och någon intresserad husspekulant
skulle den ensliga ön Gran lätt kunna bli
ett attraktivt besöksmål i en annars ganska
litet besökt skärgård. Tänk på det, bästa
Hälsingturism!

Fyren Gran är fortfarande i drift men
utgörs numera av en fackverksmast toppad
av en större, klassisk AGA-lykta. I detta
tillstånd, och för gemene man, kommer
Gran långt ner på listan om man längtar
efter spännande fyrplatser att resa till.

Gran - övergiven fyrplats på hälsingekusten.
Foto: Magnus Rietz

Gran
Magnus Rietz
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En dag i mitten av juni 1949 fick innevå-
narna i det lilla fiskeläget Hörvik på
Listerlandet i västra Blekinge uppleva en
gigantisk knall. Den var så kraftig att
fönsterrutor krossades, tavlor ramlade ner
från väggarna och porslin krossades mot
golvet. Det troddes allmänt att vibra-
tionerna orsakats av en jordbävning och
den tron levde man i ända tills fakta lagts i
dagen. Fakta var nämligen att den s.k.
Listershuvuds fyr belägen på klipporna

som benämns Utterskäret sprängts i
luften. Den blev helt enkelt förintad och
delar av den fanns utspridda i terrängen,
bl.a. en tung järndörr. Vid en närmare
undersökning visade det sig att explosio-
nen orsakats av att en s.k. acetylengasbe-
hållare detonerat. Den hittades ännu brin-
nande ute i terrängen.

Efter den extremt ovanliga explosio-
nen uppfördes givetvis en ny fyr så
småningom på ungefär samma plats där
den förintade en gång tronat. Denna
helautomatiska fyr står givetvis ännu kvar
och är ännu lyckligtvis tänd. Hur länge vet
man inte ty alla vet ju att i våra
högtekniska tider är fyrarna överflödiga.
Sjöfarten klarar sig alltså bra utan dem
men vad som är av största vikt är ju att de
gamla fyrarna, både de avvecklade och de
som kommer att avvecklas, bevaras som
dyrbara sjöfartsminnen.

Den fyr jag talar om ståndar vid anri-
ka ålavatten. I fiskeläget Hörvik har alltid
funnits ett stort antal ålfiskare och utmed
stränderna finns därför många ålfisken
med besynnerliga namn. De som ligger
närmast nämnda fyrplats heter t.ex.
Oderskärvet och Stupenosa. Vid dessa och
några till står den vita fyren som
någonting av en väktare. Tvärs över sundet
ligger Hanö, en av vårt lands mest
sägenomspunna öar.

Låt oss titta lite på fyrväsendets histo-
ria på bergknallen Listershuvud och på
den klippa där nämnda fyr finns. Enligt
hävdens blad byggdes den första fyren där
på klippan 1934. Redan året efter (enligt
hävdens blad) var den föremål för en
ombyggnad.

Listershuvuds fyr i fiskeläget Hörvik på
Listerlandet i västligaste Blekinge.

Foto: Ulf Hansson

Listershuvuds fyr - en liten återblick
Ove Johnsson
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Fyren på Ledskär vid den S. inseglingsrännan till Ratans hamn uppfördes 1874. I klockan ringde
man i dimma och tjocka. Kvinnan i dörren är frun till fyrvaktaren Blomgren. Fyren är nu riven
och ersatt med en betongfyr, men grunden och flyttblocket finns ännu kvar.

Fotoägare: Västerbottens museum

Ursäkta, var är klockan?
Christer Hollinder
Ordf. hembygdsföreningen samt Ratans historieförening

Här börjar dock inte Hörviks och
Listershuvuds fyrhistoria. Den tar sin bör-
jan åren 1906-1907 då en liten vit fyr
uppfördes uppe på berget Listershuvud.
Den byggdes strax nedanför den storm-
varningsmast som uppfördes vid samma
tidpunkt. Fyren ansågs som uttjänt när
den nya fyren kom till vid Utterskäret
1934.

I Hörvik finns en gränd som bär nam-
net Fyrgränd. Namnet kommer säkert av
att en person som var tillsynsman för fyren
(Per Persson kallad ”Söttas-Per”) bodde
där.

Annars talas det om ytterligare ett par

tillsynsmän, nämligen Axel Nilsson som
kallades ”Klajsa-Axel” och Per Nilsson
som också var lantbrevbärare.

Den nuvarande fyren vid Utterskäret
är en liten klenod som vi hemmabor alltid
vill se bevarad. Vi pojkar från bondbyn
Hosaby strax intill brukade mycket ofta
vallfärda till fyrplatsen. Speciellt när det
blåste hård östan på gränsen till full storm.
Då njöt vi av de gigantiska brottsjöarna
som kastade sig mot klipporna.

Måtte fyren i allra östligaste Hörvik
alltid vara kvar. Den pryder sin plats vid
anrika hävdvunna ålavatten.
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Ratans fyrar har varit en del på tapeten det
senaste året, inte minst p.g.a. det aviserade
släckningsbudet från Sjöfartsverket. Det
kan i dessa tider te sig som ett överbud att
tillföra byn ännu en fyr, men i vår grann-
by Djäkneboda står en äldre stuga, vilken
har ett brokigt förflutet, och då ursprung-
ligen som fyr i Ratans södra inlopp under
benämningen Ratan Södra. Den
uppfördes 1874 som en sideralskensfyr
med en räckvidd på tre NM och med en
mindre ”kompis” strax nedanför sig
avsedd som ensfyr vid inseglingen i ham-
nen. Den sistnämnda ljuspunkten släcktes
dock redan 1889 och den övre fyren blev
sektorfyr, samt försågs då med lins av 6:e
ordningen. En klockstapel restes alldeles
öster om fyren, i vilken hängde en klocka
att ringa i vid nedsatt sikt till vägledning
för oroliga navigatörer.

Det finns naturligt nog en del historier
om hur fyrvaktare under dimmiga dagar
somnat på sin post och vaknat i sista
stund, då han fått sig en ångvisslas bröl i
öronen.

År 1942 sattes en ny inseglingsfyr vid
södra inloppet inte långt ifrån den gamla,
vilken såldes till Ratans Kolugnar Ek.
förening som flyttade bort huset och
använde detta som raststuga åt kolningsar-
betarna i den branta backen, som först
möter vid färd från Ratan till Djäkneboda.

Behovet av träkol till främst gengas-
drift försvann dock efter krigsslutet och
det gamla fyrhuset såldes ännu en gång.
Nu blev huset helt enkelt ekonomibygg-
nad åt en familj i Djäkneboda som genom
åren har vårdat sig om detta och hållit det
i gott skick.

Nu till problemets kärna: Redan 1927
var det färdigringt i ovan nämnda klocka,
så då Holmöns kyrkklocka sprack en tid
senare, lånades klockan från Ratan ut som

reserv medan den ordinarie kyrkklockan
sändes till Stockholm för reparation.
Ratanklockan kvitterades ut av kyrkliga
myndigheter, men kom aldrig tillbaka, då
den reparerade klockan återbördades till
kyrktornet på Holmön ett år senare.

Tillsammans med en nu avliden och
redan då mycket gammal Holmöbo har
jag varit på plats under sent 70-tal och
förgäves sökt Ratanklockan med bistånd
av de äldre bekanta som mitt resesällskap
hade på ön. Fast det är klart att vi kan ha
missat någon vetande öbo ändå.

Efter tips från Sjöfartsverket har jag
varit i kontakt med verkets förråd i
Rosenvik på Djurgården i Stockholm, och
en pensionerad intendent (i början av
1980-talet) mindes, att de fått in några
klockor av rätta storleken just vid den
aktuella tiden, vilka förvarats en tid och
sedan förts vidare till en del fiskarkapell
under renovering. De gamla pärmarna
över in- och utgående materiel har tyvärr
med åren rensats ut.

Här slutar mitt detektivarbete i brist
på tid och möjligheter att klättra omkring
i alla små helgedomar efter vår kust, men
eftersom granitgrunden till fyren finns väl-
bevarad och eftersom jag blivit lovad av de
nuvarande ägarna att ta med mig det
gamla fyrhuset för återinstallering på sin
ursprungliga plats - mot ersättningsbygg-
nad förstås - skulle det ju vara som prick-
en över i, att även kunna återställa klock-
stapeln i komplett skick. 

Var är alltså signalklockan med
inskriptionen ”RATAN S.”?
Alla tips är välkomna till redaktionen eller
till mig.
Hjälp!
Christer Hollinder, Ratan 81, 918 93
Bygdeå, tel. 0934/31053.
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I förra numret av Blänket skrev jag att
det inte fanns så mycket nytt att berätta
om Pater Noster och dess öde. Strax
därefter började allt hända. En huvud-
sponsor trädde fram. 

Den gamla Heidenstamfyren från
1868 har fått uppleva ett och annat på
senare år. Sommaren 2002 lyftes fyren i
sin helhet över på en pråm och fraktades
in till Rönnäng på Tjörn. Meningen var
att den skulle renoveras där. Nu visade
det sig att fyren var i så dåligt skick att
detta inte var möjligt. Hela fyren mon-
terades ner och fraktades i delar till
Uddevalla. 

Fyren låg isärtagen i Uddevallas
hamn och såg bedrövlig ut. Den enda
delen av fyren som gladde allmänheten
var lanterninen, som stod och fortfaran-
de står, uppställd utanför Bohusläns
museum i Uddevalla. När allt såg hopp-
löst ut trädde storföretaget Pharmadule
Emtunga in. Man skulle, efter att fyren
legat uppstaplad på Sörvikskajen sedan i
februari 2003, träda in som huvudspon-
sor och ta på sig renovering och monte-
ring av Pater Noster. Renoveringsarbetet

skulle utföras på de tider då företaget
hade svackor i produktionen. 

Jobbet är nu i full gång. Mindre fyr-
delar har först blästrats på Alucrom i
Uddevalla och sedan transporterats
landvägen till Arendal på Hisingen i
Göteborg. Fyrens större delar fraktades i
mitten av september med pråm till
Pharmadule Emtungas lokaler på
Hisingen där de skall blästras, lagas och
målas. Sommaren 2007 beräknas fyren
vara tillbaka ute på Hamneskär igen.
Efter att ha varit i Bohusläns museums
vård skall då ansvaret för fyren tas över
av Statens Fastighetsverk. 

Sjöfartsverket som också medverkar
i projektet kommer i augusti 2005 att
vara värd för en internationell konferens
i Göteborg där restaureringen av Pater
Noster kommer att stå i fokus. 

Pater Nosters framtid ser ljus ut
igen!
Källor: Tidningarna Bohusläningen och
Göteborgs Posten

Maria Elsby

Pater Noster-nytt
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Faktarutan

Så långt man kan se …

Hur långt bort ligger horisonten? På vilket avstånd kan man se en fyr? Jordytan kröker sig
och sätter gräns för hur långt bort man kan se ett föremål - förutsatt siktigt väder.
Om du har tillgång till en dator med kalkylprogram, t.ex. Excel, kan du själv göra
beräkningarna så här: 

A B C D

1 Geografisk lysvidd p.g.a. klotets krökning

2 Parameter Enhet Värde Formler

3 Jordklotets radie m 6 378 200

4 Atmosfärens refr.koeff 1,08

5

6 Observatörens öga, h ö h m 5

7 Siktvidd till horisont m 8625 =SIN(ARCCOS((C3-C6)/C3))*C3*C4

8 Siktvidd till horisont NM 4,7 =C7/1852

9

10 Lyshöjd för fyr, h ö h m 60

11 Lysvidd till horisont m 29879 =SIN(ARCCOS((C3-C10)/C3))*C3*C4

12 Lysvidd till horisont NM 16,1 =C11/1852

13

14 Lysvidd till observatör NM 20,8 =C12+C8

I kolumn D står formlerna som används för att beräkna det värde som står på samma rad i
kolumn C. I ditt kalkylark kan du i ruta C10 mata in önskat värde för fyrens lyshöjd, höjd
över havet. I ruta C6 kan du mata in ett annat värde för observatörens höjd över havet och
se hur siktvidd till horisont samt fyrens lysvidd till observatören ändras. Beräkningen upp-
dateras när inmatningen är klar. 

I officiella tabeller över fyrars lysvidd utgår man från att observatörens öga är 5 m över
havet. Man har också tagit hänsyn till att ljuset visserligen går rätlinjigt men faktiskt bryts i
atmosfären. Korrektionens storlek beskrivs med atmosfärens refraktionskoefficient,
värde = 1,08. I tabellerna har man utgått från att sikten motsvarar 10 NM i dagsljus och även
tagit hänsyn till fyrarnas ljusstyrka. 

Leif Elsby 
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BENGTSKÄR: fyr, hem och
slagfält av Paula Wilson
2. a uppl. - Schildts förslag, 2001, ISBN
951-50-1196-5

På 2003 års bokmässa i Göteborg ham-
nade jag hos det finska Schildts förlag och
där hittade jag en bok om den finska fyren
Bengtskär. Bengtskärs läge vid Finska
vikens mynning har varit förutsättningen
för dess dramatiska historia. (F.ö. är den
belägen inte långt från den i samband med
Estoniakatastrofen omtalade ”Finska
Utö”.) 

Författare till boken är pol.mag. Paula
Wilson, som också i hög grad bidragit till
att fyren upprustats efter att ha förfallit
från 1970-talet och framåt. Hon skildrar i
boken hur livet framlevdes på Bengtskär
både i vardag och i fest. Fyrens dramatiska
historia börjar på 1880-talet. Efter att ett
antal fartyg på väg till och från Hangö
hade förlist, så tillsatte Kejserliga Senaten
år 1880 en sjöfartskommitté, som bl.a.
skulle se över ”frågan om uppförande af
nya fyrbåkar”. Det dröjde dock nästan 20
år innan man kommit så långt att rit-
ningarna kunde lämnas in till Senaten,
vilket skedde 14 april 1897.

Fyren byggdes 1906-1907 och själva
fyrbyggnaden är utförd i granit, lyktan
tillverkades av Barbier Bénard & Turenne

i Paris och tändes 19 december 1906,
medan mistluren var färdig först 1907.
Personalen bestod av fyrmästare, tre fyr-
vaktare och en mistsirenskötare, som till-
sammans med sina familjer befolkade
Bengtskär. 

Sommaren 1941 höll fyren och dess
bemanning på att råka verkligt illa ut då
ryssarna 26 juli anföll med 120 man, som
landsattes från landstigningsbåtar. Chefen
för de ryska stöttrupperna (P.V. Kunlov)
stupade i striden och finnarna lyckades
hålla stånd. Märken efter kulorna finns
fortfarande i fyrens väggar. Som tur var
hade man hunnit evakuera den civila
fyrbesättningen innan anfallet kom. 1968
automatiserades fyren och förfallet bör-
jade. 1991 skrev man i Hufvud-
stadsbladet: ”där Kunlov gick bet lyckades
vädret” (d.v.s. att spränga fyren). 

Mig veterligen finns det inte någon
annan fyr, som restaurerats genom ingri-
pande av ett universitet. Mellan Åbo
akademi, där författaren är anställd, och
Åbo sjöfartsdistrikt undertecknades 1992
ett hyreskontrakt och sedan gjordes en
bevarandeplan upp och idag är såväl fyr
som omkringliggande hus restaurerade
och fyrälskare från hela världen kan besö-
ka den sommartid.

Inger Söderman

Bok- och tidskriftsrecension
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Specialpris på den inter-
nationella fyrtidskriften
”Leading Lights”
Leading Lights kommer ut med 8 num-
mer per år. Tidskriften innehåller 8 färg-
bilder av fyrar världen över på blankt pap-
per med teknisk och historisk information
i färg på baksidan och 16 svart-vita sidor
med fyrnytt, artiklar, tekniska och his-
toriska fotografier.

Första upplagan av Leading Lights
kom ut 1995. Den walesiske pharologen
Peter Williams publicerade då en svart-vit
tidskrift med titeln ”The journal of
pharology, pilotage and seamarks”. Under
det gångna årtiondet har Leading Lights
utvecklats till en professionell tidskrift
med värdefull information och fotografier

i färg. I år kommer tidskriften att byta
skepnad så att den ges ut i ett lösbladssys-
tem som dels medför bättre tryck och dels
att man själv kan bygga upp sitt eget ”fyr-
lexikon”.

Specialerbjudandet innebär att du får
8 nummer av tidskriften + en ringpärm +
en ram som passar till fyrfotografierna och
25 % rabatt på ordinarie prenumera-
tionspris om du prenumererar före 1 janu-
ari 2005. Enklaste sättet att prenumerera
är att gå in på internet: 
www.worldlighthouses.info . Du kan ock-
så skriva till förlaget under adress: Leading
Lights, P.O.Box 2074, 7420 AB Deventer,
Nederländerna. Det rabatterade prenu-
merationspriset är 60 Euro. 

Maria Elsby

Fyrkalender
Posten Sverige ger ut en kalender med fyrar för 2005!

Bilder och texter kommer från Magnus Rietz. Fyrsällskapets medlemmar kom-
mer att kunna köpa kalendern förmånligt, pris c:a 50 kr plus porto. Storlek A3 på
bilderna med en bild för varje månad. Fyrar från Malören till Vinga, från När på
Gotland till Stångudden i Vänern. 

Fr.o.m. 8 november kan du läsa om kalendern på www.posten.se/frim .
Magnus Rietz

Notis

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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Notiser
Möte i Sundsvall

Svenska Fyrsällskapet, som bildades 1996, bedriver en imponerande verksamhet
och har också lyckats med medlemsvärvningen, c:a 2000 medlemmar är ett lysan-
de resultat, som även imponerar här uppe i farvattnen i Bottniska viken.

Föreningens norrlandsintresse har resulterat i besök i några norrländska städer:
Härnösand, Umeå, Luleå, Piteå och Sundsvall under april månad år 2004.

Arrangörer i Sundsvall var Sundsvalls Museum och Medelpads Sjöhistoriska
Förening, som har en medlemstidning som heter Lubrikatorn och kommer ut med
fyra nummer per år.

I Sundsvall hälsade museichefen och f.d. sjömannen Mona Bornecrantz väl-
kommen. Publiken representerades av både unga och något äldre personer. Två
ungdomar mellan 15 och 20 år ställde frågor till föredragshållaren Esbjörn Hillberg,
som höll ett inspirerande och intressant anförande som imponerade.

Intresset att bevara kända fyrar och att de på nytt får lysa upp en del skärgårdar
i vårt avlånga land är imponerande. 

forts. nästa sida

Brämökalvens fyr år 2003 - en liten fyr i gränstrakterna till Hälsingland - i vattenlinjen
till höger kan man skymta Agön.

Foto: Lars Pettersson
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Vi söker en frivillig som bor i Göteborg
Fyrsällskapet har sedan ett par år ett litet kontorsrum högst upp i det gamla huset
på Postgatan 8 (Kronhusbodarna) i Göteborg. Det finns även några andra före-
ningar som hyr rum på samma våningsplan. Alla delar på ett kök där man även kan
äta eller ha sammanträden för upp till 10 personer.

I vårt rum finns skrivbord, stolar, bokhyllor, en dator, etc. Mycket av sällskapets
ägodelar förvaras där såsom arkiverade protokoll och räkenskaper, donerade böcker,
tidskrifter och bilder, några gamla linser och andra fyrprylar, m.m.. Ett litet försälj-
ningslager för våra klubbgrejor har vi också där.

Vi vill nu prova på att ha denna lokal öppen 1-2 kvällar i månaden för våra
medlemmar så att de kan träffas, forska och prata medan vi bjuder på fika. Vi söker
därför någon som kan vara lokalansvarig samt organisera och ansvara för att allt fun-
gerar dessa kvällar. Naturligtvis kommer många att turas om att vara där, men vi vill
ha en huvudansvarig. Personen i fråga skall även fungera som arkivarie/biblioteka-
rie, sköta dataregistreringen av våra böcker och hålla ordning på vad som förvaras i
vårt rum. Jobbet är inte speciellt tidskrävande, men det ger dig många tillfällen att
vara lite mer aktiv i vår verksamhet. Du bör vara ordentlig och tycka om att orga-
nisera samt ha viss enkel datorkunskap på Word och Excel eller liknande. 

Hoppas att du som är intresserad ringer mig snarast så att vi kan starta detta
projekt. 
Kontakta Esbjörn tel. 031-972148, e-post esbjörn@hillberg.com 

Esbjörn Hillberg

Efterlysning

Notis
Artiklar om fyrar har förekommit i Lubrikatorn:
1987 no 4 sidan 22 Högbondens fyr (Bengt Westin/Jan Häggström)
1994 ” 2 sidorna 3-5 Fyrarnas utbredning längs Norrlandskusten 

tiden fram till 1850 (Dan Thunman)
1998 ” 2 sidan 19 F.d. fyrskeppet Svenska Björn (Lars Pettersson)
1999 ” 2 sidan 22 Furuskärs fyr i Medelpad (Tore Olsson)
1999 ” 3 sidorna 16-20 Brämön - Livet på en lotsplats (Tore Olsson)
2001 ” 4 sidan 4 Lungö fyr återinvigd (Tore Olsson)
2004 ” 1 sidorna 12-13 Draghällans fyrplats (Tore Olsson)

2003 no 1 sidorna 12-13 Härnösands Kustradiostation-Hemsö tiden
1916-1975 (Lars Pettersson)

Lars Pettersson
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Vi efterlyser gamla och nya fyrböcker, fotografier, etc 
Fyrsällskapet har hittills fått drygt ett par hyllmeter fyrböcker/tidskrifter samt c:a
500 gamla diabilder donerade av bl.a. sjöfartsrådet Sven Öbergs barn, Lars
Gellerstad, Sjöfartsverket, AGA m.fl.. Vi är oerhört tacksamma för dessa donatio-
ner och kommer att se till att informationen bevaras och används för forskningsän-
damål. Det är synnerligen viktigt att någon tar hand om och samlar ihop alla gamla
fyrböcker och fotografier som fortfarande finns utspridda hos många släktingar till
de som en gång har jobbat och bott på fyrplatser och fyrskepp.

Vi skulle uppskatta om Fyrsällskapet kunde få fler donationer av denna typ
antingen från dig eller någon du känner. Hoppas att du kan sprida vår vädjan även
till de som inte är medlemmar i Fyrsällskapet. Dokumentation om fyrar utgör en
viktig del av vårt maritima kulturarv. Det måste bevaras för framtida generationer
och fyrsällskapet tar emot det med stor tacksamhet.
Kontakta Esbjörn tel. 031-972148, email esbjörn@hillberg.com 

Esbjörn Hillberg

En mycket viktig efterlysning
I mars 2005, på vårt nästa årsmöte, är det återigen dags att välja ledamöter till
Svenska Fyrsällskapets styrelse och kommittéer. Vi är även mycket intresserade av
att starta nya programkommittéer eller andra grupper på olika ställen i vårt land.

Det finns garanterat många av våra medlemmar som vill engagera sig i vår verk-
samhet och vi skulle vara otroligt tacksamma om ni som är intresserade kunde kon-
takta antingen valberedningen: Leif Lehmann 031-244810 och Lars Malmquist
011-318777 eller Esbjörn Hillberg 031-972148, esbjorn@hillberg.com .

Esbjörn Hillberg

Efterlysningar

Intresse för gamla fyruniformer?
Jag är engagerad i Gåsörens gamla fyr på norrlandskusten och har också intresserat
mig för gamla fyruniformer. Jag undrar nu om det bland Svenska Fyrsällskapets
medlemmar finns något intresse för att återskapa de gamla uniformerna. Jag har
varit i kontakt med några företag. Det verkar inte vara något problem med revärer
och kronan som fanns på ärmen och knappar går det eventuellt också att få tag i.
Det som är lite svårare är själva stjärnan där det behövs ett verktyg för nyframställ-
ning. 

Är du intresserad så hör av dig till mig på tel. 0910-33761, 070-35 36 022 eller
via mail thomas.hedman@myran.ac 

Thomas Hedman
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Här har Du möjlighet att få veta mer om fyrar/ skärgård/sjöfart och får tillfälle att träffa
likasinnade för givande diskussioner och trevlig samvaro. 

• 27 oktober Stockholm, Skärgårdsfotografen Jeppe Wikström berättar och 
visar bilder
Upplysningar och anmälan: Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 eller 08/642 1776 
(kvällar). E-mail: christer.nettelbladt@sfi.se eller ulf.schloss@hem.utfors.se
Anmälan senast 26 oktober

• 9 november Göteborg, Pater Noster, Grimskär och Sandhammaren
Ebon Adolfsson (från en gammal fyrsläkt, född på Islandsbergs fyrplats) berättar om sin
uppväxt på tre fyrplatser, Pater Noster, Grimskär och Sandhammaren under          
1930-40-talet. 
Upplysningar och anmälan: Marie Tilosius, tel. 031-526165. E-mail: fyr@brevet.nu 
Anmälan senast 5 november

• 10 november Stockholm, Landsort. Tillsynsman Pelle Svensson på Landsort
Pelle Svensson sedan många år fast boende på Landsort berättar lite om fyren och ett 
samhälle i förändring.
Upplysningar och anmälan: Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 eller 08/642 1776 
(kvällar). E-mail: christer.nettelbladt@sfi.se eller ulf.schloss@hem.utfors.se
Anmälan senast 8 november

• 26-27 november Göteborg. Maritim Julmarknad, Kustens hus, Majorna, Göteborg 
26 nov. kl.13-17 och  27 nov. kl. 11-16

• 8 december Stockholm, Sjömannen Harry Martinsson
Lars Westman författare och journalist på tidningen Vi berättar om Harry Martinsson
inför hundraårsminnet av hans födelse.
Upplysningar och anmälan: Christer Nettelbladt, tel. 08/665 1118 eller 08/642 1776 
(kvällar). E-mail: christer.nettelbladt@sfi.se eller ulf.schloss@hem.utfors.se
Anmälan senast 6 december

December Göteborg.
Eventuellt kommer fyrsällskapet att deltaga i en julmarknad vid Packhuskajen planerad av
Göteborgs Maritima Centrum.

Kommande träffar m.m.
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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

Fyrresa till Blekinge. Prel. 2 - 4 september 2005

Planeringen är i full gång för följande fyrbesök med buss från Göteborg: Hanö, Tärnö,
Gåsfeten med utgångspunkt från Karlshamn; Utklippan och God Natt utanför Karlskrona
och Garpen och Dämman i Kalmarsund. Givetvis besöker vi Världsarvs-sevärdheterna i
Karlskrona med övernattning ute på Aspö lotsstation. 

Idéer/önskemål mottages tacksamt. Programmet kommer att presenteras i vår-Blänket.
Arrangör + reseledare: Börje Moberg 031-265865, borje.mo@telia.com .

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 bestäl-
ler 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).

Klubbmärken, tröjor m.m.
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När du håller Blänket i din hand så är, för
de allra flesta av Fyrsällskapets medlem-
mar, årets fyrbesök för länge sedan över
och höstvinden viner utanför knuten. Då
är det dags att läsa, bl.a. i tidigare nummer
av Blänket, om våra kära fyrar och kanske
planera nästa års utflykter till dem. För att
du lättare skall kunna finna i vilket num-
mer av Blänket det stod om vilken fyr eller
sjömärke har jag gjort en sammanställning
i Excel-format. Där kan du själv sortera
efter tidskriftsnummer, fyr/sjömärke, titel
eller författare. Sammanställningen kan du
få från mig på mail. Nu har ju inte alla till-
gång till mailfunktion och då finns möjlig-
heten att få sammanställningen i pappers-
format. Sorteringsfunktionen är då natur-
ligtvis borta och allt är sorterat i kronolo-
gisk ordning. Adressen till mig finner du
på omslagets insida. 

Sedan förra numret har det varit fan-
tastiskt roligt med alla kontakter jag haft
med gamla och unga fyrsällskapsmedlem-
mar. Flera har berättat för mig om intres-
santa händelser från olika fyrplatser för
länge, länge sedan och försiktigt undrat om
det kunde vara av intresse om de skrev ner
något om detta. JAA! Detta är en del av
vårt kulturarv som vi måste bevara. Fyrlivet
på våra fyrplatser kommer med största san-
nolikhet aldrig tillbaka. Då är det bra om
det finns bevarat i skrift för att dagens och
morgondagens ungdomar skall kunna få
en bild av hur livet kunde vara på en fyr på
ett isolerat skär eller en udde långt ute i
havet. Jag har fått in sådana intressanta
berättelser och flera är på gång. En del är

publicerat och annat ligger och väntar på
rätt tidpunkt. Alster av större dimensioner
kräver en längre planering innan de kan
publiceras eftersom Blänket har ett maxi-
malt sidantal som inte är så stort. Det är
också lika väsentligt att varje nummer
också innehåller aktuell information, för
det händer verkligen mycket med våra
fyrar och sjömärken. Entusiasmen på det
lokala planet är stort för renovering av fyrar
och därtill hörande byggnader och sedan
som kronan på verket en nytändning.
Många gör ett enastående arbete för att
rädda och bevara vårt kulturarv. Detta
måste synliggöras, t.ex. i Blänket, för att
flera skall komma på idén att ta hand om
just sin lokala fyr.

Det fantastiska intresset för våra fyrar
har avspeglat sig i tillströmningen av nya
medlemmar och inte minst på besöksanta-
let under den Internationella Fyrdagen.
Medlemsantalet är nu över 3000 och anta-
let fyrbesökare (4500) var i det närmaste
fördubblat sedan 2003.

Om du tror att du har något att berät-
ta som kan vara av intresse för vår före-
nings medlemmar så hör av dig till mig
ring, skriv eller skicka ett mail. Jag hjälper
dig gärna om du tycker att det känns svårt
att skriva för publicering. Det är informa-
tionen som är av intresse. Det stilistiska
ordnar vi sedan. Hör gärna av dig redan nu
när du får Blänket. Det ger oss längre tid
att få fram något bra. 

Maria Elsby

Redaktörens ruta



39

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. 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, 0702-150362

Redaktionskommitté
Sammank. Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139

Jessica Alm, Båtsmanstorp 2006, 760 10 Bergshamra, tel 0176-260079
Johnny Apell, Ekedalsvägen 11, 373 00 Jämjö, tel 0455-50021
Lars Eléhn, G. Örnäsgatan 20, 662 31 Åmål, tel 0532-71854
Leif Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
Björn Linn, Ringblommegatan 42, 426 68 Västra Frölunda, tel 031-299971
Ingvar Persson, Jungmansg.193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel 0611-18790
Dan Thunman, 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
Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
Erik Sundström, Box 40, 130 39 Sandhamn, tel 08-5715 3453
Thomas Wester, Thengdalsgatan 12, 116 41 Stockholm, tel 08-643 9666

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

Ingvar Dyberg, Sjöfartsverket, Box 949, 461 29 Trollhättan, tel 0520-472200
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. Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585

Lars Andersson, Lidaleden 168, 603 81 Norrköping, tel 011-284398
Christian Lagerwall, Sjöfartsverket, 601 78 Norrköping, tel 011-191000
Bengt-Åke Larsson, Garvaregatan 28, 602 22 Norrköping, tel 011-105962
Roger Larsson, Grundläggaregatan 110, 603 59 Norrköping, tel 011-141154



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. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel 0498-271523

Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel 0498-493085
Ingvar Persson, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Barbro Sandström, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
Göran Storm, Mörtvätsvägen 23, 620 30 Slite, tel 0498-220098
Eva Östman, Hässle Östergarn, 620 16 Ljugarn, tel 0498-52231

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

Oscar Borgström, Box 3, 231 05 Smygehamn, tel. 0702-337161
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
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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
programpunkter förekomma.
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1:a pris i Svenska Fyrsällskapets teckningstävling

Klara Kindahl 7 år har gjort den fina teckningen av Hoburgs fyr
på Gotland
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Erland Persson tänder en av de gamla ensfyrarna på Grynge på internationella fyrdagen 2004
Foto: Tommy Söderlund, Gotlandstidningarna


