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Som ni säkert vet så gäller det att man 
normalt skall hålla sig i de vita sektorer-
na när man navigerar efter farledsfyrar. 
En förening som Svenska Fyrsällskapet 
får inte negligera farleder eller fyrar 
och gå på grund. Vi har en mycket vik-
tig uppgift att fylla nämligen att rädda 
våra unika fyrar åt framtida generatio-
ner. Därför måste Fyrsällskapet kunna 
beräkna och lägga ut en kurs, vid behov 
ändra den och gira in i andra sektorer 
samt navigera rätt med hjälp av alla 
funktionärer och medlemmar. 

Det har sedan starten varit och det 
blir kontinuerligt allt fler medlemmar 
som hjälper till att navigera. Resultatet 
är hittills mycket bra. Jag vill därför börja 
med att tacka er alla i styrelse, kommit-
téer och övriga funktionärer samt alla 
andra medlemmar som hjälper till och 
lägger ner ett otroligt stort arbete i vår 
verksamhet. Det är faktiskt ett icke helt 
oansenligt företag som vi driver tillsam-
mans. Vi har dessutom växt hela tiden 
sedan starten i oktober 1996. Detta har 
medfört att vi under vår hittillsvarande 
verksamhet ständigt har gjort smärre 
kursändringar. Nu har vi dock blivit så 
pass stora att vi måste göra ett antal 
större kursändringar och ju större man 
är desto längre tid tar giren. 

Under det gångna året har vi haft 
långa diskussioner om vad vi tror måste 
förändras och hur detta skall göras så 
att vi kan fortsätta vår tillväxt, öka våra 
aktiviteter och fortfarande navigera utan 
att gå på grund. Vi kan inte med ständigt 
växande volymer fortsätta att göra allt 
med hjälp av frivilliga krafter och vara 
helt beroende av ett fåtal personer. Om 

något skulle hända kommer vi då även 
att få stora bekymmer då delar av vår 
framgångsrika verksamhet skulle hotas. 

År 2005 och 2006 kommer därför 
att bli år när vi genomför flera större 
förändringar. Från och med nu kommer 
ett företag att utföra nästan all distribu-
tion inklusive etikettering, förpackning, 
frankering, etc. vilket medför ökade 
kostnader. Vi har även börjat utveckla 
och standardisera vår grafiska profil så 
att det skall bli lättare att känna igen 
trycksaker och annat som vi produce-
rar. Ändringarna på omslaget av Blänket 
är en del av denna profilering. Vi skall 
också försöka ha en ”årets fyr” på årets 
publikationer. Tistlarna som år 2005 
fyller 100 finns därför på vår nya bro-
schyr.

Då vi inte har någon praktisk nytta 
av medlemskort har dessa ersatts av 
medlemsdekaler som kan fästas på båt, 
bil, etc. Vi har tagit fram en ny broschyr 
som skall distribueras till fyrplatser som 
är öppna för allmänheten. Vi har tagit 
fram en lätt monterbar utställningsmon-
ter bestående av en blinkande fyr, ett 
par sjömärken och plakat med bilder 
och text. Målet är att montern skall 
användas första gången på båtmässan 
i Stockholm. Om montern blir lyckad 
tänker vi göra några fler. Dessa kan se-
dan ingå i en vandringsutställning om 
fyrar/fyrbevarande som skall utlånas till 
intresserade museer, skolor och andra 
liknande platser.

Fyrsällskapet har hittills haft fyra oli-
ka medlemskategorier. Vi har aldrig sänt 
någon information till de som är extra 
familjemedlemmar trots att de betalar 

Ordförandens sektor

Hej på er!
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en mindre medlemsavgift. Information 
sänds endast till huvudmedlemmen i 
familjen. Alla i en familj är dock väl-
komna på våra möten även om de inte 
är medlemmar. Vi uppdaterar och re-
dovisar alla extra familjemedlemmar i 
vårt register och i vår statistik vilket är 
ett merarbete utan någon större nytta. 
Styrelsen vill därför slopa medlemskate-
gorin extra familjemedlem från och med 
verksamhetsåret 2006. Vi kommer se-
dan endast att ha tre medlemskategorier 
vilket är en renodling och förenkling av 
vår administration. Den enda nackdelen 
är att vår tillväxtstatistik tillfälligt kom-
mer att peka nedåt under ett år.

Ulla Hillberg gör den förhoppningsvis sista 
manuella packningen av Årsboken

Foto: Esbjörn Hillberg

När vi nu får högre kostnader genom 
att vi betalar för våra utskick föreslog 
styrelsen på årsmötet i mars att årsavgif-
ten för enskild medlem från och med år 
2006 skall vara 200 kronor. Om årsmö-
tet har godkänt vårt förslag blir det den 
första höjningen av årsavgiften sedan 
vi startade Fyrsällskapet för 9 år sedan. 
Höjningen kommer även i viss mån att 
kompensera förlorade inkomster när ka-
tegorin extra familjemedlemmar slopas. 

Vår mycket populära Fyrbesöks-
handbok som trycktes i 5000 ex börjar 
ta slut. Det är vår förhoppning att vi 

skall uppdatera den i år och sedan ha 
råd att trycka en ny upplaga under ju-
bileumsåret 2006. Dessutom kommer 
vi under våren att tillsammans med 
Uppsala universitet publicera en mate-
matisk doktorsavhandling om fyrar och 
fyrlinser från 1722 som vi har översatt 
från latin. Vi har sökt och fått stipendier 
för detta unika projekt och boken bör 
vara klar när du läser detta. Tanken är 
att vi därefter skall ge ut en bok per år 
i en serie av unika fyrböcker. Vi arbetar 
redan med nästa bok som handlar om 
livet i början av 1900-talet på en av våra 
fyrplatser.

Årets Internationella Fyrdag firas 
söndagen 21 augusti och planeringen 
är i full gång. Förra året öppnade vi 52 
fyrplatser och hade drygt 4500 besö-
kare. Då Fyrdagen inte kan genomföras 
utan hjälp från Sjöfartsverket, lokala 
fyrföreningar och många medlemmar är 
vi mycket tacksamma för att alla dessa 
ställer upp. Om vädret står oss bi så bör 
vi också denna gång kunna slå tidigare 
besöksrekord.

Troligtvis är vår viktigaste uppgift 
att försöka starta Sveriges Nationella 
Fyrstiftelse. Stadgar och kalkyler är nu 
klara. Vi hoppas sedan kunna övertala 
berörda myndigheter så att de tillsam-
mans med Svenska Fyrsällskapet blir 
grundare av Fyrstiftelsen. I steg två skall 
vi ansöka om stiftelsepengar från indu-
strier, banker, fonder, m.fl. Som du kan-
ske har lagt märke till har vi under åren 
varit sparsamma med våra kostnader så 
att vi har ett överskott. Tanken har varit 
att en del av dessa pengar skall utgöra en 
grundplåt för en eventuell Fyrstiftelse. 
Vi hoppas att årsmötet i mars beslutar 
att stödja styrelsens förslag att redan 
nu reservera pengar för den Nationella 
Fyrstiftelsen tills vi lyckas starta den. Ett 
annat projekt där vi söker stöd från Vel-
linge kommun och något lokalt företag 
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är återuppbyggandet av ett betydelse-
fullt landmärke, vippfyren i Falsterbo. 
Fyren var världens sista vippfyr när den 
släcktes 1796. Om lokala intressenter 
satsar pengar tänker Fyrsällskapet göra 
detsamma.

Du förstår kanske nu varför jag tror 
att 2005 kommer att bli ett år av för-
ändringar. Vi behöver hjälp med mycket 
och vi har antagligen när du läser detta 
redan på årsmötet beslutat att utvidga 
styrelsen med 2 personer.

Vi måste bli aktiva på många fler 
platser och starta mer programverksam-
heter. Som du kan läsa på annat ställe i 
detta nummer söker vi också medlemmar 
som kan vara våra lokala representanter 
/ fyrbevakare på olika platser.

Vill du hjälpa till och engagera dig i 
verksamheten hoppas jag att du kontak-
tar mig eller någon annan i styrelsen.

Donsö 2005-02-12
Esbjörn

Regionala eller lokala fyrsamordnare
Esbjörn Hillberg / Dan Thunman

Inom ramen för fyrarnas, fyrplatsernas 
och sjömärkenas kulturarv sker hela 
tiden förändringar. Fyrar hotas av släck-
ning och rivning. Andra fyrar renoveras 
och tänds på nytt. Bostadshus och eko-
nomibyggnader renoveras, byter ägare 
etc. Sjömärken förfaller eller renoveras 
och ibland återuppförs de enligt gamla 
ritningar.

Staten tar på skilda sätt ansvar för 
delar av detta kulturarv, men inte hela. 
Väldigt mycket görs lokalt genom ideel-
la krafter. Fyrsällskapet tror att denna 
lokala kraft kommer att bli än viktigare 
i framtiden om vi ska klara av att bevara 
och utveckla vårt maritima kulturarv. 
Som ett led i denna strävan tänkte vi att 
fyrsällskapet skulle ha lokala och/eller 
regionala fyrsamordnare/representanter. 
Deras uppgifter skulle bl.a. kunna vara 
att:

-  inom ett begränsat område upprätta en 
bevakningslista över fyrplatser, fyrar, 
båkar, sjömärken m.m. och sedan 
notera händelseutvecklingen för dessa 

samt årligen rapportera till styrelsen 
om läget i regionen

-  efter behov etablera lokala/regionala 
kontaktnät med t.ex. länsstyrelse, 
länsmuseum, kommuner, kustlag, krys-
sarklubbar, hembygdsförening, press 
etc.

-  vid behov hjälpa till med att skapa opi-
nion för bevarande

-  på skilda sätt medverka till att berät-
telser om och från fyrplatserna tas till 
vara och räddas för framtiden.

Fyrsällskapet kan genom styrelsen, övriga 
funktionärer och hemsidan erbjuda ett 
riksomfattandet kontaktnät, vid behov 
skapa opinion samt biträda med kom-
pletterande faktakunskaper.

Detta upprop vänder sig särskilt till 
er som själva bor eller verkar utmed kus-
ter och i skärgårdar. 

Är du intresserad? 
Kontakta då snarast 
Esbjörn Hillberg (031-972148) eller 
Dan Thunman (018-303932).
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År 1933 flyttade min far Henning 
Hermansson med fru Helfrid och oss 
barn, Birgit och Lennart till Ursholmen. 
Far hade då sökt transport från Pater 
Noster, vilket innebar att flyttningen 
fick betalas med egna medel. Flyttningen 
med en jakt från Skärhamn kostade 50 
kr. Ursholmen var en mycket eftertrak-
tad fyrplats p.g.a. att det ej var någon 
mistsignalering och skyddad naturhamn. 
Lön var enligt dyrortsgruppering och 
enslighetstillägget här var samma som 
på Pater Noster.

Nåväl en lugn majdag anlände vi 
med skärhamnsjakten till Ursholmen. 
Jag var då knappt fyra år och min sys-

ter Birgit var drygt två år äldre. På bryg-
gan möttes vi av fyrmästare Axel Holm 
med fru Rosalia, fyrvaktare Ernfrid 
Hagward med fru Jenny samt barnen 
Gunnar, Karin och Albert. Titlarna på 
personalen var på den tiden fyrmästare, 
fyrvaktare och fyrbiträde. Fyrbiträdet 
Hagward hade erhållit fyrvaktartjäns-
ten efter Nils Nordberg som avgått med 
pension varför fyrbiträdestjänsten far nu 
åtnjöt blivit vakant.

Efter sedvanligt kaffedrickande hos 
fyrmästaren påbörjades lossningen av 
bohaget samt transporteringen på skott-
kärror till bostaden i det västra huset. 
För mor var huset ingen överraskning, 

Min uppväxttid på Ursholmen och Koster
Lennart Hermansson

Ursholmens fyr och fyrbebyggelse taget från NO
Foto: Lennart Hermansson
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lägenheten var lika dålig som den som 
lämnats på Pater Noster.

Här bestod lägenheten av ett rum 
och kök. Man hade gemensam ingång 
med fyrvaktaren och avlopp och vatten 
saknades. Vatten fick hämtas i hinkar 
från brunnen vid hamnen. I rummet 
fanns en kakelugn och i köket en vedspis 
för uppvärmning.

Vad jag minns mest av de första 
barndomsåren är ett förskräckligt och 
obeskrivligt ringande oljud från tele-
fontrådarna vilka hängde i stolpar från 
hamnen till fyrmästarbostaden. Ljudet 
var outhärdligt och hördes över hela ön.

På Ursholmen och på den Inre 
Holmen fanns det mängder med sorkar. 
Fyrmästare Holm fångade dagligen fyra  

- fem stycken i råttfällor. Detta förslog 
dock ej då nya kom simmande varje dag 
över hamnen från Inre Holmen. En dag 
var han ej glad. Jag hade använt fällorna 
som båtar i dammen syd om gårdsplanen. 
Jag fick inget ovett, men var tvungen att 
fånga in fällorna med hjälp av bambu-
rör.

En gång i veckan turades fyrvakta-
ren och fyrbiträdet om att hämta mjölk 
i Kyrkesund på Sydkoster och post 
vid Ekenäs där även speceriaffär fanns. 
Motorbåten, som Lotsverket höll, fick 
endast användas för tre landresor till 
Koster och en resa till Strömstad i må-
naden. Man seglade därför oftast en väg 
för att spara bränsle till någon extra resa. 
Redovisningen var mycket noggrann och 
skulle stämma på decilitern. Fyrbåten 
hade beställts som privat segelbåt av 
fyrmästare Holm hos båtbyggare Nestor 
Nilsson i Strömstad men överläts till 
Lotsverket som utrustade densamma 
med motor.

På Nordkoster fanns denna tid en-
dast tre telefoner, en hos lotsarna och 
en i vardera affären. Alla samtal kopp-
lades över telefonväxeln på Sydkoster. 
Ursholmen hade Koster nr 7. Något 
radiolyssnande i onödan fick ej före-
komma. Radiobatterierna skulle sparas 
för nyhetssändningar. Det enda pro-
grammet far ville höra var optimisten 
och pessimisten med Ludde Genzel och 

Fr.v. farbror Knut, mor med Birgit och Lennart i handen. Övriga är släktingar.
Foto: Okänd fotograf



7

Edvin Abrahamsson, att få höra något 
musikprogram var ej tänkbart.

Småskolan
Efter c:a två år började min syster små-
skolan på Nordkoster. Jag blev ensamt 
barn kvar, vilket var mycket långtråkigt. 
En gång frågade jag mamma vad jag skul-
le göra. Jag fick då lite fint salt och så sade 
hon ”gå ut och strö detta på stjärten på 
småfåglarna så kan du fånga dem”. Detta 
sysselsatte mig ganska länge, men till slut 
förstod jag att jag blivit lurad. Mor var 
nog lyckligast som hade hållit mig sys-
selsatt.

Det värsta var de gånger när mamma 
skulle vara med i båten till Strömstad 
eller Koster. Hon var uppvuxen som 
bonddotter i Onsala och var livrädd 
på sjön. Hon skrek och gapade, vilket 
skrämde oss barn så att vi skakade av 
oro. Hon var för övrigt ej simkunnig, 
vilket troligen bidrog till rädslan. Detta 
försvann dock på äldre dar då hon, oftast 
i mycket dålig väderlek, var med far ute 
och drog hummertinor.

Spänningen var stor när skolloven 
nalkades och alla barnen kom hem. En 
tradition var att varje gång man kom 
hem för skolloven måste man gå runt 
och hälsa på alla. Samma procedur skulle 
upprepas när man lämnade ön för längre 
bortovaro. Hagwards barn var mesta-
dels i Hamburgsund för skolgång. Fru 
Hagward född Nordblom härstammade 
från Väderöarna och Fjällbacka varför 
barnen bodde hos släktingar därstädes. 
Albert och jag lekte oftast tillsammans 
trots åldersskillnaden. Han var sex år äld-
re. Oftast hade vi var sitt tunnband och 
en träpinne, vilket vi balanserade bland 
stenar och bergsskrevor. Ibland gjorde 
vi vattenpistoler av bamburör eller sköt 
och kastade pil. Mellan klockan 12.30 
och 16.00 fick vi överhuvudtaget ej leka 
på gården eller runt husen. Denna tiden 

skulle gubbarna sova middag. Skulle nå-
gon då beträda rundelen på gårdsplanen 
var detta rena dödssynden.

Åren gick och det var tid för mig att 
börja småskolan. Min syster Birgit skulle 
nu börja folkskolan på Sydkoster, varför 
jag fick flytta in hos Albert och Karin 
Pettersson där Birgit tidigare varit in-
ackorderad. Första tiden var det ganska 
svårt, att bli accepterad av de infödda 
barnen var ej lätt. Enär mina föräldrar 
kom från Onsala blev jag mobbad för att 
jag pratade fint, varför jag många kväl-
lar grät mig till sömns under täcket. För 
att hävda mig måste jag förståss lära mig 
deras dialekt. När det ej hjälpte blev det 
oftast slagsmål till de äldre pojkarnas 
glädje. Oftast satsade de några ören på 
vinnaren, men efter c:a ett halvår var vi 
allra bästa kompisar. Ett handikapp jag 
haft hela livet är att jag ej lärde mig rätt-
stavning, troligen beroende på dialekt-
ändringen. Jag har på äldre dar besökt 
Koster och märkt att dialekten sorg-
ligt nog försvunnit mer och mer. Idag 
skulle nog vilket utsocknes barn som 
helst bli accepterat. Skolan var inrymd 
i samma hus som jag var inackorderad 
i. Lärarinnan hette Dagny Johander. 
Hennes föräldrar drev Johanders spe-
ceriaffär. Hon var mycket snäll och gav 
mig alltid mycket höga betyg, troligen 
för att hon tyckte synd om mig.

En svår upplevelse var det en gång 
när jag råkade krossa en mindre glasruta 
hos min kompis. Farbror Albert, som var 
mycket snäll, lovade mig att sätta in en 
ny ruta om jag skaffade glas. Med tunga 
steg fick jag gå till affären, låna telefonen 
och ringa Olséns glasmästeri i Strömstad. 
Därifrån sände man ett nytt glas med 
skärgårdsbåten ”Stjärnan”. Detta var ej 
roligt för en åttaåring. Problemet var 
dock ej slut med detta. Jag hade debite-
rat glaset på min far utan att berätta vad 
som skett. Efter några månader träffade 
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far Olsén i Strömstad och blev krävd på 
glaset, varefter jag förklarligt nog fick en 
skarp tillrättavisning.

Hos tant Karin och farbror Albert 
hade jag det riktigt bra så någon hem-
längtan hade jag aldrig, men det var all-
tid roligt när mor och far kom på besök. 
Detta kanske mest för att det då alltid 
blev lite godis. De kom regelbundet en 
gång per månad för att betala för inackor-
deringen, 40 kr per månad. 20 kr åtnjöts 
i bidrag från Lotsverket.

Sommar och semester
Sommarloven är oförglömliga. Vi badade 
och lärde oss simma i badviken vid södra 
hamninloppet. Ibland följde vi med pap-
pa in till holmarna. På Burholmen och 
Stora Sockna växte det mycket smult-
ron och på Inre Holmen fanns det både 
smultron och krusbär.

Fyrpersonalen hade 30 semesterdagar 
per år vilka delades upp på juni-augusti i 
turordning. Vår familj vistades då alltid 
i Onsala. Sommargäster började även på 
denna tiden komma ut till ön. En trogen 
gäst var borgmästaren i Halden som låg 
med familjen i hamnen varje sommar. 
Då smög Birgit och jag oss varje morgon 
ned till hamnen. Vi visste att vi skulle få 
fem sockertöj var som de sade. Även bå-
tar med badgäster kom ut från Strömstad. 
Detta var också spännande men ej om-
tyckt av gubbarna då de hade visning av 
fyren var tredje dag. Besöken skedde all-
tid vid middagstid så deras middagssömn 
blev störd. Detta var dock till kvinnornas 
glädje eftersom de turades om att servera 
kaffe med hembakat kaffedopp, samt att 
få någon utomstående att prata med.

Folkskolan
1938 var det dags för mig att börja folk-
skolan på Sydkoster. Detta var åter nytt 
och spännande med ny inackordering 
hos Anders och Sigrid Hansson i Kile. De 

hade fem egna barn Josef, Nelly, Anna-
Greta, Britty och Anna-Lisa. Anna-Lisa 
och jag var som syskon och gick även i 
samma klass. Mina skolkamrater från 
Nordkoster fick även de börja i skolan 
på Sydkoster. Vi var ett år yngre än 
de övriga barnen som gått i småskolan 
på Sydkoster. Småskolan var treårig 
med skolgång varannan dag. Nelly och 
Britty flyttade till Strömstad respektive 
Göteborg, Anna-Greta gifte sig och flyt-
tade till Nordkoster efter c:a två år och 
Josef var mestadels borta på utsjöfiske.

Farbror Anders och tant Sigrid hade 
en mindre gård. De hade oftast två kor, 
gris, höns och häst varför det alltid fanns 
rikligt med god mat. Farbror Anders och 
tant Sigrid skötte gården med Josefs hjälp 
när han var hemma. Under våren låg far-
bror Anders på makrillgarnsfiske och på 
sommaren seglade han ut med badgäs-
ter från Strömstad bl.a. till Ursholmen. 
På hösten var det hummerfiske på 
Grisbådarna som gällde. Där hade han 
en man som hjälp.

Walldners sjöbod. Här förvarade norrmän-
nen sina vapen samt materiel för vidare 
befordran till Hjemmefronten. Boden flyt-
tades i början av 60-talet till Store Snart 
vid Resö och användes av två bröder som 
bostad.

Foto: Okänd fotograf

Fångsterna räknades inte i styck som idag 
utan i snes som de sade. Ett snes = 20 
stycken. Under fem snes i 75 hummer-
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tinor per dag räknades som dålig fångst. 
Stormdagar och kvällar ägnade han åt 
jordbruket.

Min syster Birgit var inackorderad 
hos en familj ett par hundra meter bort. 
Vi träffades ej så ofta eftersom vi ej gick 
i skolan på samma dag. Till skillnad från 
mig hade Birgit det ej så bra hos sin in-
ackordering. Hon hade krav på sig att 
hjälpa till i hushållet m.m., vilket hon ej 
berättade hemma för att ej oroa mamma. 
Skolan låg vid Kilesand så vi hade en bra 
bit att gå. Värre var det för barnen från 
Nordkoster som först måste ta sig över 
Kostersundet och sedan gå över hela 
Sydkoster.

Ny fyrmästare
År 1935 erhöll Torsten Walldner fyr-
mästarbefattningen efter Axel Holm som 
avgick med pension. Nu blev det lite mera 
liv på Ursholmen. Familjen Walldner 
bestod av fru Blenda och barnen Signe, 
Albert, Torborg och Kalle. Signe var 
gift och bosatt i Hunnebostrand, Albert 
studerade till ingenjör i Katrineholm, 
Torborg och Kalle var mest hemma. 
Walldner var en drivande man. En stor 
sjöbod byggdes upp vid bryggan. Han var 
alltid i farten, vilket inte minst syntes på 
klädseln.

Fyrskeppet ”Fladen” under kriget i 
Långörännan. Fladen användes som 
logementsfartyg för lotsar och för gräns-
övervakning.

Foto: Okänd fotograf

Jag glömmer ej en gång då han föll ige-
nom isen i hamnen. Han kom upp och 
bara ruskade på sig så var kläderna torra 
därför att de var blanka av fett. 

Större händelser på Ursholmen
1938 påbörjades en större upprustning 
av platsen. En ny brygga byggdes och 
räls lades ut för transport på en tralla av 
byggnadsmaterial. Först byggdes det öst-
ra bostadshuset med källarvåning. Halva 
källaren disponerades av fyrmästaren och 
den andra halvan delades av fyrvaktaren 
och fyrbiträdet. En bassäng för upp-
samling av regnvatten byggdes, vatten 
och avlopp drogs in i samtliga hus samt 
värmeledningar med kökspannor installe-
rades. En båtslip byggdes för tjänstebåten. 
Detta var troligen en miss av Lotsverket 
eftersom båten nämligen var helt klädd 
med kopparplåt under vattenlinjen och 
aldrig togs upp. Slipen var dock mycket 
bra för privata båtar, vilket säkert ej var 
meningen. Efter upprustningen flyttade 
Walldner in i det nya fyrmästarhuset. 
Hagward valde att få bo kvar i det västra 
huset medan far erhöll det gamla norra 
fyrmästarhuset. Byggnadsarbetena utför-
des av Lotsverkets egna arbetslag som 
iordningställt en vedbod som logement. 
Mestadels var de 6-8 man, de flesta 
hemmahörande i Skärhamn. Arbetena 
fortgick fram till jul och återupptogs på 
vårkanten i mån av inarbetad tid.

En tragisk händelse jag ej glömmer 
var när Karin Hagward blev svårt bränn-
skadad. Hon och Torborg Walldner var 
anställda av arbetslaget för att sköta 
kosthållet. Tvättstugan hade inretts för 
ändamålet och för kokning fanns en 
järnspis och ett fotogenkök. Karin skulle 
tända i järnspisen varvid hon tog fel på 
fotogen- och rödspritskannan. När spri-
ten fylldes i spisen exploderade kannan 
varvid Karin blev helt indränkt med 5 
liter brinnande rödsprit. Min far och 
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jag var just på utgående då Karin kom 
utrusande från tvättstugan som en brin-
nande fackla. Far hade sinnesnärvaro nog 
att springa till en tvättlina där det hängde 
en trasmatta på tork. Han slet ned denna 
och rusade till Karin som nu hade kastat 
sig på marken. Han lyckades kväva el-
den med mattan i sista sekunden. Karin 
klarade sig lyckligtvis utan svårare men 
och var efter några dagars sjukhusvistelse 
åter i arbete. Då jag var på Ursholmen 
för några år sedan mindes jag denna hän-
delse så starkt att jag började storgråta.

Julfirande
Julfirandet på Ursholmen var alltid lika 
spännande. De flesta familjemedlem-
marna kom hem, så vi kunde ibland vara 
upp till 15 personer på ön. Tråkigast var 
juldagen eftersom ingen då fick vistas ute 
onödigtvis. Till stor glädje sände de stör-
re dagstidningarna varje år ut ett stort 
paket med jultidningar och böcker, vilka 
delades ut till familjerna och byttes efter 
läsning. Detta var mycket uppskattat.

Grannsämjan var alltid god. På 
annandag jul var det tradition att fyrmäs-
taren skulle ha julkalas. Därefter var det 
fyrvaktarens och sist fyrbiträdets tur på 
trettondagen. Kalasen var efterlängtade. 
Då var det lekar och kortspel. Gubbarna 
drack toddy och blev lite mer pratsam-
ma än vanligt, men konstigt nog kallade 
de varandra ändå alltid vid efternamn. 
Kvinnorna tävlade om att ha flest kakor 
och tårtor.

Skolloven tog alltid fort slut. 
Återkommen till Koster efter jullovet 
hade farbror Anders installerat elljus 
samt kopplat in telefon med nr Koster 
34. Innan andra elapparater anskaffades 
dröjde det flera år.

Kriget kommer
Helt plötsligt kom kriget. Far var strax 
före klockan 04.00 vid fyren den 9:e april 

1940. Han hörde då intensiv flygverksam-
het. Helt plötsligt kom ett tyskt flygplan 
och flög mittemellan fyrarna i höjd med 
lanterninen. De hade en sagolik tur för det 
rådde ganska tät dimma. När far lämnade 
av vakten klockan 04.00 till Walldner var 
han övertygad om att tyskarna var på väg 
att ockupera Norge. Detta bekräftades 
också i morgonnyheterna. Hagward och 
en del annan fyrpersonal hade tidigare 
utbildats i morse och semaforsignalering 
i marinens regi. De blev därför snabbt 
inkallade och tillsatta som chefer för 
marinens signalstationer. Hagward tjänst-
gjorde i Marstrand till krigsslutet. Detta 
innebar att en tjänst var vakant. Gunnar 
Hagward och Kalle Walldner turades om 
att vikariera som extra fyrbiträde.

När tyskarna införde vapenförbud i 
Norge kom de norska fiskarna med sina 
vapen till Ursholmen. Ett 20-tal hagel- 
och kulgevär förvarades i sjöbodarna. 
Gevären hämtades över dagen för jakt 
av sillgrisslor, mås, ejder, storskarv m.m.

På sensommaren började mycket 
tonfisk komma in väst och sydväst om 
ön. Detta innebar att alla snipor utrus-
tade sig med harpuner. Sniporna byggdes 
mestadels på med utriggare i fören för att 
komma närmare tonfiskstimmen. Vissa 
stormdagar och nätter låg det oftast ett 
25-tal snipor i hamnen. Vid fin väder-
lek fick de 1-5 tonfiskar per dag vägande 
80-150 kg per styck. Efter det att har-
punen trängt in i fiskarna släppte man i 
c:a 50 meter klen lina i vilken var fästad 
en stor vadblåsa. Tonfiskarna fick sedan 
släpa på denna tills de var helt utmat-
tade. Jag var med ute vid flera tillfällen. 
Detta var mycket spännande och intres-
sant. Inkomna i hamnen styckades ibland 
tonfiskarna varvid vi oftast fick några fina 
bitar. Detta var en delikatess när den var 
så nyfångad.

På kvällarna var jag oftast ombord 
och pratade med de norska fiskargubbar-
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na. De var alltid två man. Vid matlagning 
stekte de alltid först torsk- eller makril-
lever för att få fett i pannan för att steka 
fisken i. De som rökte hade tobaksblad 
med sig som torkades på en bleckplåt 
över ett primuskök. En gång stod det 
ett par nya blankpolerade läderstövlar i 
en båt. Jag frågade om de kunde köpa 
så fina stövlar i Norge. De skrattade då 
bara och sade att det låg en alldeles färsk 
tysker och drev här utanför så vi ryckte 
av stövlarna för att vi tyckte det var synd 
på så fina stövlar.

Krigets verkningar
Det hade nu börjat bli svår matbrist i 
Norge. Framför allt saknades mjöl, mat-
fett o.dyl. Pengar saknades ej eftersom 
fisk betalades med skyhöga priser. En 
stormdag satt några fiskare och spelade 
poker i en sjöbod, sådana insatser det här 
spelades om förekommer nog ej ens idag 
i Las Vegas. Tillgången på torsk och ma-
krill var obegränsad. Makrillen fiskades 
oftast på Persgrundet. Där var det sällan 
makrillarna vägde under 1 kg styck.

Bristen på fotogen började märkas i 
Sverige och den trelågiga brännaren i 
fyren byttes ut mot en enlågig brännare 
som minskade förbrukningen från 1 liter 
per timma till c:a 1⁄2 liter. Personalen 
hade tidigare fått köpa 1 fat lysfotogen 
årligen till Lotsverkets inköpspris, men 
nu var även detta slut varför karbidlam-
por måste anskaffas. Dessa bestod av en 
undre del på c:a 3/4 liter vilken fylldes 
halvfull med kalciumkarbid. Ovanpå var 
en vattenbehållare monterad. Vattnet do-
serades droppvis ned på karbiden varvid 
acetylengas bildades och gasen pressades 
sedan av trycket upp till ett munstycke. 
En laddning räckte c:a 5 timmar, varefter 
behållaren måste rengöras och tömmas 
på släckt kalk. Lamporna gav dock ett 
ganska klart sken.

T. Walldner vid mina från första världskri-
get. Tubkikaren har han under armen.

Foto: Okänd fotograf

Någon tilldelning av bensin och foto-
gen för privatbåtar gick ej att få, varför 
pappa beslöt sig för att ta ut motorn ur 
båten och utrusta densamma för segling. 
Seglingen till eller från Koster i motvind 
kunde vara tidsödande med en snipa som 
ej låg mycket högre än tvärs för vinden 
och med mycket korta slag mellan alla 
holmar. Jag svor många gånger över att 
aldrig skaffa mig någon segelbåt, vilket 
jag ej heller gjort.

Även på Koster var det en spän-
nande tid. Mörkläggning beordrades 
varför alla fönster måste täckas mycket 
noggrant med mörkläggningspapper. 
Farbror Anders var ombud för kristids-
nämnden och delade ut ransoneringskort. 
Dessutom skulle alla hushållsgrisar vä-
gas och stämplas för att köttransonerna 
skulle minskas. Detta sågs lite mellan 
fingrarna med. Även mamma hade en 
gris på Ursholmen.

Hjemmefronten i Norge började orga-
nisera sig och man började med hemliga 
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radioutsändningar varje kväll. De sände 
hemliga meddelanden och berättade om 
hur många människor som skjutits eller 
torterats på Grini varje dag.

Isvintrarna
I mitten av januari 1941 blev det en 
mycket hård vinter med mängder av 
snö. Ett mycket vackert vinterlandskap 
utbredde sig i skärgården och helt plöts-
ligt var det möjligt att åka sparkstötting 
ut till Ursholmen. Fiskebåtarna på Koster 
blev infrusna, så många fiskare valde att 
gå ut på isfiske omkring Ursholmen och i 
Kalverännan mot Ramsö där det dagligen 
var fullt med pilkfiskare. Konstigt nog var 
tillgången på torsk mycket god. Normalt 
var det mycket ont om torsk under må-
naderna januari - mars. Det verkade som 
om fisken drog sig in på grundare vat-
ten in under isen. Ett stort område som 
dock aldrig blev isbelagt var SV om lilla 
Hålskären. Här stod det tätt med sjörök 
varje dag, troligen var det någon virvel 
från golfströmmen som trängde upp. 
Detta upprepades tre år i rad till tusen-
tals sjöfåglars räddning. Det var även ett 
mycket bra köttförråd för fyrpersonalen.

En dag såg min far tre isfiskare på väg 
väster ut från Ursholmen. När han märk-
te att vinden friskade ifrån nordost tog 
han kikaren och gick upp till fyren där 
han till sin förskräckelse fick se att en råk 
bildats från nord till syd innanför de tre 
männen. För att väcka uppmärksamhet 
tog far flaggan och hissade upp och ned 
på stången några gånger. Efter en stund 
såg han att alla tre började röra sig mot 
Ursholmen. Två man tog sig torrskodda 
över råken medan den tredje hamnade 
i vattnet och blev uppdragen. Efter lån 
av torra kläder och uppvärmning med 
kaffesurrogat kunde de välbehållna åter-
vända till Koster. Räddningen skedde i 
sista minuten då området var helt isfritt 
efter c:a 1⁄2 timma.

På Koster började förråden i affärerna 
att sina. Farbror Anders, som hade hästen 

”Käck” och en stor släde, var beredd att 
försöka ta sig till Strömstad med ekipa-
get. Detta gick bra trots att Kosterfjorden 
kunde vara mycket förrädisk. Han fort-
satte med många turer med post och 
proviant från Strömstad. Jag var med 
under flera turer till Strömstad. Detta var 
alltid lika spännande då isen var belagd 
med 30-40 cm snö varav 15 cm bestod 
av issörja. Sämre blev det vintrarna 1942 
och 1943. Tyskarna hade då börjat tra-
fikera Norge genom Kosterfjorden med 
konvojer varför det kunde ta ett par dagar 
innan det gick att komma över råken.

I Långerännan nära norska gränsen 
hade nu Lotsverket placerat fyrskeppet 

”Fladen” som logementsfartyg för lotsarna. 
Marinen hade ett par inhyrda fiskebåtar 
därstädes för gränskontroll. Lotstvång 
rådde på svenskt vatten. Detta innebar 
att en stor brist uppstod på ordinarie 
lotsar, vilket medförde att många fiskare 
som kände till kusten väl började lotsa. 
Farbror Anders var en av dem. Detta var 
en mycket givande sysselsättning efter-
som en lotsning av de större fartygen till 
Vinga betalades med 400-500 kronor. 
Det största problemet var att få följa med 
den ordinarie lotsbåten från Vinga till 
Göteborg. Oftast fick de betala 50 kronor 
till båtmännen för detta. En del blev ne-
kade och var nödsakade att följa med till 
Tyskland. Avundsjukan var mycket stor 
bland de ordinarie lotsarna som endast 
åtnjöt en ringa lotslott för varje lotsning 
utöver lönen. Konkurrensen var mycket 
stor. Vid ett tillfälle sades det att det var 
90 stycken s.k. ”epalotsar” vid gränsen.

Ingen kunde föreställa sig att 3 så-
dana vintrar i rad skulle återkomma. 
Den enda som förutspådde detta var 
en gammal gumma, Hilma Holm från 
Hamnholmen. Hon sade att en sådan 
vinter kommer aldrig ensam, men börjar 
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vintern före gamla trettondag jul, den 19 
januari, blir den ej långvarig. Själv blev 
hon 104 år. Alla åren låg isen kvar till i 
slutet av april.

En vinter hade far samlat 40 kg torsk. 
Detta gick bra för temperaturen låg varje 
dag på 17-20 minusgrader. Han beslöt 
sig för att gå till Rossö för att sälja fisken. 
Den dagen glömde han aldrig. Varje väg 
tog c:a 4 timmar med sparkstötting ge-
nom snö och issörja och var fruktansvärt 
jobbig. Närmare Rossö mötte han några 
glada Ramsöbor som kom dragande på 
hemmagjorda plåtpulkor. Väl kommen 
till Rossö fick han sålt fisken för 3 kronor 
per kilo. Han blev också bjuden på kaffe 
m.m. hos handlaren, varefter återfärden 
blev betydligt lättare. Dagen efter tillver-
kade även far en pulka, vilken senare kom 
till god användning då den flöt ovanpå 
snö och issörja. Detta var föregångaren 
till dagens plastpulkor.

1947 blev det även en hård, men 
kortvarig isvinter. Jag fick kallelse från 
sjömansförmedlingen om att jag stod 
på tur för utmönstring i början av mars 
månad, varför jag begav mig med spark-
stötting till Strömstad. En tur jag aldrig 
kommer att glömma. Isen var täckt med 
ett tjockt snötäcke av skarsnö. Stundvis 
gick sparkstötten ovanpå snön men se-
dan skar medarna igenom snön varvid jag 
var tvingad att gå framför och dra den-
samma. Efter 6 timmars färd anlände jag 
totalt utmattad till Strömstad och vak-
nade först i Göteborg efter en 4 timmars 
tågresa.

Flyktingarna kommer
Kriget gjorde sig allt mer gällande. 
Strömstads hamn spärrades av med 
grova timmerstockar och öppnades 
bara delvis under dagtid för trafik och 
då efter kontroll. Kajerna var avspärrade 

Ursholmen taget från SV under isfiske.
Foto: Lennart Hermansson
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med taggtråd och militär bevakade. Fler 
och fler flyktingar började anlända till 
Ursholmen. Oftast kom de med mindre 
motorsnipor fullastade med våta och 
nedkylda barnfamiljer. Dessa kom oftast 
nattetid. Jag vet ej hur många nätter mor 
var uppe och kokade kaffesurrogat och 
lagade mat. Efter hand blev tillström-
ningen så stor att mamma var nödsakad 
av skriva till Tjärnö kristidsnämnd och 
begära extra ransoneringskort på en del 
baslivsmedel. Jag tror att hon även lycka-
des få lite extra kaffetilldelning. På ägg 
fanns det ingen brist. Mamma hade alltid 
ett 10-tal höns, dessutom konserverade 
hon alltid måsägg i vattenglas. Dessa 
dög mycket bra till bakning och matlag-
ning. Någon ersättning fick ej mamma 
för allt arbete, men hon var mycket stolt 
över alla tackbrev hon fick senare samt 
en tavla med påskrift om all hjälpverk-
samhet under kriget. Detta tackades det 
mycket hjärtligt för. I breven mor fick 
kunde man läsa gripande berättelser om 
vad de upplevt före flykten. Mor grät all-
tid när hon läste breven. Själv glömmer 
jag aldrig en äldre man som kom iland 
på bryggan. Han tog upp ett rakblad ur 
bröstfickan och kastade detta i havet 
med orden ”nu känner jag mig säker, för 
levande skulle tyskarna ej tagit mig”. Vid 
ett par tillfällen var flyktingarna ej säkra 
på att de befann sig på svenska sidan var-
för de smög omkring nattetid sökande 
efter bevis härför. Far var alltid rädd för 
att det var tyskar som landstigit varför 
han under den mest kritiska tiden hade 
ett laddat gevär stående vid sängen.

En man hittades sittande sovande i 
en eka. Han hade rott från Risör i Norge 
och var helt skinnflådd i stjärten och to-
talt utmattad. Tre tyska officerare, som 
deserterat, kom in i norra hamninlop-
pet vinkande med en vit flagga. Efter 
avväpning blev de hämtade av tullen. 
Förklarligt nog var de livrädda för att bli 

sända till Tyskland. Båten de kom med 
visade sig vara stulen i Norge.

Samarbetet med Hjemmefronten 
hade i all hemlighet utökats. En del va-
pen och ammunition smugglades över 
från Ursholmen, även kurirer reste till 
och från Norge. Min far berättade först 
på äldre dar att det en eftermiddag kom 
en medelålders man som skulle bli häm-
tad av två norska fiskare. Under kvällen 
anlände fiskebåten med två man. De sök-
te upp mannen som var inkvarterad hos 
Hagward för att få lösenord. De förstod 
att allt ej stod rätt till varför de sent på 
kvällen uppsökte far som hade kvällsvakt. 
Gemensamt gick de ned till sjöboden där 
bagaget stod. Fiskarna fick en chock när 
de öppnade för koll, i stället för vapen 
o.dyl. innehöll bagaget apelsiner, dam-
strumpor m.m. På morgonen begav de 
sig iväg mot Norge men c:a 2 timmar se-
nare återkom fiskebåten med endast de 
två fiskarna ombord. När far frågade vart 
den tredje mannen tagit vägen svarade de 
bara att han bara försvann. Under dagen 
anlände en annan man med rätt lösenord 
varefter de begav sig iväg igen. Någon 
efterforskning av den man som försvann 
har mig veterligen aldrig skett. Troligen 
var det en s.k. Qvissling, vilka ej stod 
högt i kurs. Bombningarna över norska 
landet fortsatte oavbrutet. Mycket kraf-
tiga eldsken och explosioner syntes och 
hördes varje kväll.

Tillbaka till Ursholmen
Walldner sökte och erhöll fyrmästartjäns-
ten på Vinga dit han flyttade i januari 
1942, varefter far åtnjöt fyrvaktartjänsten 
efter Hagward. Enär Hagward tjänstgjor-
de i Marstrand till krigsslutet uppehöll 
far fyrmästartjänsten tillsammans med 
extrapersonal. Då fyrskeppen var intagna 
fick även en del personal omplaceras till 
Ursholmen. I och med att far erhöll fyr-
vaktartjänsten var det dags att flytta in i 
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det västra bostadshuset. Detta låg något 
mer i lä för höststormarna, men utsikten 
var betydligt sämre.

I juni 1942 slutade jag folkskolan 
efter 4 år på Sydkoster. Nu återstod 6 
veckors fortsättningsskola på Sydkoster 
under vintern 1942-1943 samt 6 veckors 
hushållsskola på Rossö. Tant Sigrid var 
nu sjuk så jag var denna tiden inackorde-
rad hos Hilmer och Ulla Holm. På Rossö 
var jag inackorderad tillsammans med 
Åke Hansson från Ramsö och Torsten 
Danielsson från Lindholmen hos Karl 
och Anna Juliusson.

Efter skolgången var det spännande 
att få komma hem till Ursholmen mera 
på heltid. Sjöfynd började nu driva iland 
mer och mer på kusten. Oftast var det 
i form av söndersprängda livbåtar. Man 
kunde föreställa sig vilka tragedier som 
utspelat sig vid torpederingar och min-
sprängningar. Min far, som var mycket 
duktig snickare, såg en möbel i varje ma-
hogny- och teakbit vi hittade. På denna 
tiden var alla fartyg väl inredda med 
ädelträ.

En gång höll det på att sluta mycket 
illa. Vi hade varit inne på holmarna för 
att söka efter vrak. På återvägen vid den 
östra udden av Ursholmen hörde jag ett 
dovt klingande ljud. Jag vände mig om 
och till min förskräckelse fick jag se en 
stor engelsk hornmina ligga slående mot 
ett grund (engelska minorna hade alltid 
en oval form). Minan låg på endast 20 
meters avstånd från oss. Min far skrek i 
samma ögonblick ”ro för livet”. För att 
komma i skydd av ett litet brant skär 
var vi nödsakade att passera minan ännu 
några meter närmare. Efter att ha vilat i 
skydd en stund fortsatte vi rodden hem. 
Väl hemkomna till Ursholmen hörde vi 
detonationen efter c:a 1⁄2 timma. Minan 
hade då drivit ned mot ett annat skär där 
den exploderade. Först nu förstod vi vil-
ken änglavakt vi haft.

Man kunde även göra värdefulla fynd 
ibland. En gång hittade jag en rågummibal 
på 65 kg. Denna såldes på svarta mark-
naden för 20 kr per kg. Albert Hagward 
och jag hittade ett fullt plåtfat en gång 
i Källeskären när vi var där för att jaga 
gräsänder. I hopp om att det var smörj- 
olja var vi ivriga att öppna fatet, men fann 
till vår besvikelse att det luktade lever-
tran varför vi beslöt oss för att uppgiva 
fyndet till Tullen i tron att fyndet var av 
ringa värde. Efter någon månad träffade 
jag Alberts mor som sade att vi hade fått 
700 kronor för fatet eftersom det hade 
visat sig vara mycket fin medicintran. 
Även smör och margarin var på drift. En 
gång blev ett fartyg lastat med smör och 
margarin sänkt väst om Ursholmen när 
det var på väg från Danmark till Norge. 
Fiskebåtar från Koster bärgade mycket av 
lasten som var emballerad i träkaggar. En 
del drev även iland i skärgården.

En bomullsbal bärgade vi i havet 
och anmälde till Tullen. Efter en tid 
meddelade Tullen att den värderats till 
60 kr varav vi endast fick 20 kr i bärgar-
lön. Detta ångrade far i hela sitt liv, då 
bomull ej fanns att uppbringa på mark-
naden borde värdet varit skyhögt. Ett 
sådant misstag gjorde han ej mera om.

Ett bättre kap gjorde två lotsar från 
Nordkoster som hittade ett fullt vinfat. 
Eftersom de ej hade möjlighet att ta med 
fatet iland beslöt de sig för att rulla upp 
och resa upp fatet på en liten holme 
som ett kummel för senare avhämtning. 
Detta lyckades också i all hemlighet.

Min far byggde en kanot till mig av 
masonit. Den var av typ kanadensare. 
Med kanoten paddlade jag så gott som 
dagligen runt i skärgården. Allt bränn-
bart samlades i högar på holmarna för 
senare avhämtning. Detta markerades 
alltid med en sten ovanpå högen. En 
oskriven lag var att ingen rörde någon an-
nans hög. Praktiskt taget allt kunde man 
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hitta på stränderna. En gång paddlade jag 
förbi Luseskär och såg något vitt ligga i 
strandkanten. Det visade sig vara en stor 
uppsvälld gris. Även ett och annat lik flöt 
iland i skärgården. 

Utterjakt och hummerfiske
Vid utterjakt höll det på att sluta illa för 
far. Han hade rott till insidan av inre hol-
men i väntan på att uttern skulle komma 
ut ur grytet. Detta skedde aldrig förrän 
det var helt nermörkt. I jaktivern hade 
far ej märkt att vinden från väst hade 
friskat till stormstyrka och sjön blivit för 
hög för att med ekan ta sig tillbaka in 
i hamnen. Han beslöt sig för att klättra 
ner på västsidan mot hamnen och kas-
tade brinnande tändstickor för att väcka 
uppmärksamhet. Lyckligtvis uppmärk-
sammade Gunnar Hagward detta. Han 
kunde med knapp nöd med en eka ta 
sig över hamnen och hämta far. Någon 
utter blev det ej denna gången. En och 
annan säl sköts varje år. I kosterskär-
gården fanns på denna tiden högst 5-6 
sälar. Sedan minkar invaderat skärgår-
den har även uttern försvunnit trots att 
den numera är fridlyst. Minken har även 
bidragit till en katastrofal minskning av 
ejder, änder och måsar m.m. Under kri-
get då hård jakt på all sjöfågel förekom 
samt äggplockning av alla slag märktes 
ingen minskning av bestånden.

Varje sommar blev det alltid två 
ejderkullar liggande kvar i hamnen. 
Honorna lockade dit ungarna. De var 
mycket medvetna om när det kom nå-
gon för att rensa fisk. Var de ej synliga 
och man lockade på dem så kom de med 
en väldig fart och såg till att ungarna fick 
fiskrens i första hand. Tyvärr växte ungar-
na upp i en sådan skyddad miljö att de ej 
lärde sig skaffa naturlig föda bestående av 
tångkrabbor, skal m.m. Detta medförde 
att fjäderskruden ej utvecklades normalt. 
De flesta magrade ut och dog på hösten 

och vintern. Detta har lärt mig förstå hur 
fel det kan vara när mödrar överbeskyd-
dar sina barn.

Fisk fanns det alltid gott om, såsom 
tunga, rödspätta, torsk m.m. Fisken 
samlades i sumpar vid bryggorna och 
överskottet såldes till fiskhandlare i 
Strömstad. Jag pilkade även mycket 
torsk som fläktes och saltades i tunnor. 
Jag vill minnas att jag fick 3 kr per kg. 
Bönderna från inlandet köpte hur myck-
et fisk som helst. Den 1 oktober 1943 var 
far och jag ute och satte hummertinor 
i mycket dåligt väder. Vid hemkom-
sten möttes vi av Hagward och sonen 
Albert med det hemska beskedet att två 
kosterbor hade drunknat. Den ena var 
min bästa skolkamrat Tage Hansén. De 
hade kommit in i ett grundbrott norr 
om Burholmen varvid båten vattenfyllts 
och sjunkit. Dagen därpå var det dags 
att vittja hummertinorna. Det visade sig 
bli mycket dåligt med fångsten. Vi fick 
endast en hummer i 40 tinor. Det visade 
sig senare att kosterfiskarna fått lika då-
ligt med fångst. Det blev dock mycket 
bättre senare på hösten. De äldre gub-
barna sade att hummern ej krupit in till 
bergen efter en varm sommar. På Rossö 
fanns två hummeruppköpare. De kom 
två gånger varje höst och köpte upp all 
hummer som samlats i sumparna under 
hösten. Priset låg på 6-7 kr per kg.

Många hävdar att hummerfisket var 
en mycket givande inkomstkälla som gav 
en extra årsinkomst. Detta är helt felak-
tigt, möjligtvis kunde det ett bra år ge en 
extra månadspenning. Avundsjukan var 
så stor att Lotsverkets löner graderades 
efter vilka platser som hade tillgång till 
gott fiske.

Strapatsrikt makrillfiske
På våren 1944 lyckades jag övertala far 
att sätta in motor i båten. Det hade 
nu blivit något lättare att anskaffa lite 
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bränsle. Syntetisk bensin hade börjat till-
verkas med benämningen montyl 25-50 
och 75.

Flera minor började driva in mot kus-
ten. Minorna sprängdes av marinen. En 
gång hade en mina förankrat sig själv helt 
nära på västsidan av Bredgrund på c:a 40 
meters djup. Jag låg i närheten och pil-
kade torsk när marinens båt kom för att 
spränga minan. Medveten om att mycket 
sprängd fisk skulle flyta upp körde jag ef-
ter sprängningen snarast dit och lyckades 
plocka upp 200 kg fisk. Det mesta var 
torsk, bleka samt ett par stora långor.

Senare på våren ville farbror Anders 
ha med mig på makrillgarnsfiske. Detta 
fiske började alltid ett par dagar in i maj 
månad. Det var ett mycket riskabelt fiske 
som bedrevs c:a 20 distansminuter väster 
om Ursholmen. Makrillgarnen sattes om-
kring klockan 21.00 för att dragas mellan 
klockan 02.00 - 03.00. En mycket stor 
risk att bli påseglad förelåg då tyska kon-
vojer passerade området där fisket pågick. 
Alla fartygen gick med släckta lanternor 
för att undvika ubåtar och engelska flyget 
som spanade och ofta sköt upp fall-

skärmsljus så hela havet var upplyst som 
i fullt dagsljus. En afton i skymningen såg 
vi på långt avstånd ett krigsfartyg. Helt 
plötsligt började de skjuta rakt mot oss. 
Spårljusgranaterna haglade ned runt om. 
Vi hoppade ned i den lilla skansen och 
hörde granatnedslagen runt om båten. 
Någon träff blev det dessbättre ej.

De tyska fartygen hade alltid 3-4 
spärrballonger på 50-60 meters höjd över 
sig som skydd för de engelska flygplanen, 
trots detta blev många sänkta. Ofta slet 
sig ballonger och drev in mot kusten slä-
pande på wirar som rev ner telefon- och 
elledningar.

Makrillfisket gick bra trots alla stra-
patser och en mycket blåsig vår och 
försommar. Fisket upphörde vid mid-
sommartid. P.g.a. att jag ej var över 15 
år hade vi ej fått fiska med mer än 25 
garn, eljest var antalet 10 garn per man. 
Sjösjukan var hemsk att kämpa mot. Jag 
spydde varje natt och önskade mig ett ar-
bete så långt in i land man kunde komma. 
Detta till trots gick ej min önskan i upp-
fyllelse. Under hela mitt liv har jag ej haft 
någon anställning på landbacken.

Fr v. fru Hagward, Lennart Hermansson, Enok med dotter, Hagward, Anna-Lisa och 
fyrvaktare E. Englund samt far. Enok från Norge satt en tid på Grini men lyckades und-
komma. Han hade hemska berättelser om tortyr m.m.. En mycket fin och troende man.

Foto: Okänd fotograf
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Förtjänsten på fisket var ej stor då till-
gången på makrill var mycket god och 
därför endast betalades med garantipri-
set som var 34 öre per kg. Det var ett 
mycket slitsamt fiske. Värst var det vid 
hårt väder att dra upp garnen som oftast 
var fulla av maneter som stänkte upp i 
ansikte och ögon. En gång gick 5 tyska 
fartyg rakt igenom garnlänken och slet 
garnen i flera bitar. Vid bärgningen av 
sista biten friskade vinden ifrån norr och 
ökade till stormstyrka. Vi hade nu fått 
propellern fullnystad med nät så hårt 
att motorn stoppade. Båten var utrustad 
med ett mindre gaffelsegel som vi satte i 
hopp om att kunna ta oss till Väderöarna 
eller Fjällbacka. Efterhand mojnade vin-
den något. Farbror Anders kom då ihåg 
att han hade en gammal lie ombord som 
användes för att skära bort hummerti-
nelinor som kunde fastna i propellern. 
Hängande i en livsfarlig ställning utanför 
aktern med brottsjöar vräkande över sig 
lyckades han skära bort så mycket nät att 
motorn kunde startas och vi kunde då 
med låg fart styra mot Ursholmen. Vid 
tvåtiden på dagen återkom vi till Koster 
och blev väl mottagna av alla som sak-
nat oss. Flera var på väg ut för att söka. 
Normalt skulle vi återkommit mycket 
tidigt på morgonen.

Efter garnfisket tog de större fiske-
båtarna iland garnen och återgick till 
räktrålfiske, vilket var deras ordinarie 
sysselsättning. De mindre båtarna utrus-
tades för makrilldörjfiske. Makrillen var 
nu så nära land att garnfiske ej kunde be-
drivas. Även på Ursholmen dörjade alla 
makrill, vilken saltades i tunnor för att 
användas som agn i hummertinorna. En 
stor del makrill saltades även på hösten 
när den var riktigt fet för att användas 
under vintern till matfisk.

Kriget tar slut
Tack vare god tillgång på sjöfågel och 
fisk saknades ej någon mat under kriget 
på Ursholmen. Norrmännen blev också 
hjälpta ibland av vårt överskott.

Själv började jag nu längta mig ut i 
världen. Jag kunde ofta sitta med kika-
ren uppe vid fyren och se större fartyg 
passera i Kosterfjorden. På hösten var 
det sedan dags igen för hummerfiske. 
Detta var nu rena nöjet sedan far satt 
motorn i båten så man äntligen slapp 
att ro. Efter hummerfisket började man 
vänta på att sjöfågelsjakten skulle börja 
den 1 november.

På våren 1945 fick jag börja vikariera 
en vecka på fyren under fars tjänstledig-
het för begravning. Senare på våren var 
det åter dags för makrillgarnsfiske med 
farbror Anders. Tyskarna hade nu kapi-
tulerat och dragit sig ut ur Norge varför 
det åter var lugnare på havet.

Dags att lämna Ursholmen
På sommaren började min sjömansbana 
på S/S ”Soten” som gick i passagerarfart 
i norra Bohuslän. Trots min önskan om 
ett arbete iland blev det ej så, sjösjukan 
försvann efter 3 dygn på fyrskepp. Jag 
fortsatte till sjöss ungefär 4 år varvat med 
tjänstgöring i Lotsverket/Sjöfartsverket 
på Erholmens gasstation, Pater Nosters 
fyr, Fyrskeppet nr 24 ”Reserv”, ”Vinga 
fyrskepp”, Tistlarnas fyrplats och 
Nidingens fyrplats. De sista 11 åren gick 
jag som styrman på distriktsfartygen 

”Virgo” och ”Scandica”.
Jag sitter nu som avdankad pensionär 

i Onsala sedan 1989. Efter ett omväx-
lande och spännande liv till havs med bra 
befäl och goda arbetskamrater har hela 
mitt arbetsliv alltid varit ett rent nöje.
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Vänerns Seglationsstyrelse 1799 - 2004.
Lasse Eléhn, verksam inom VSS 1960-96

Vänern har alltid av djupvattenseglarna 
kallats för Grodhavet, men när dessa seg-
lare senare befarit vårt innanhav har det 
ofta legat mer respekt i rösten även om 
de fortfarande använder samma smek-
namn på sjön.

En av våra stora författare var i unga 
år eldare på s/s Gerda, som kommit till-
baka i svenska farvatten efter en resa över 
Atlanten och han berättar:

”Jag glömmer aldrig den morgonen då 
jag kom upp på däck för att hiva min slagg 
i sjön. Runt om vatten, bara vatten. Vi 
sågo inte land. Det hade jag inte tänkt mig. 
Den väldiga morgonhimlen slog i ögonen 
och valvet låg med renrandad horisont 
precis som ute på Nordsjön. Visserligen 
varade det bara några timmar, så döko 
granar upp ur sjön. De stod där på en udde 
och blåste och susade, men ändå - det blev 
en slagghivarläxa. Jag blev rörd av detta 
lilla hav. Vänern är ett oförgätligt vatten.” 
(Harry Martinsson ur ”Kap Farväl”.)

Det finns ingen direkt dokumentation 
om sjöfart på Vänern före 1000-talet, 
men därefter talas det om många lasta-
geplatser runt Vänerkusten. Den första 
med stads- och handelsrättigheter var 
Lidköping år 1446. Gustav Vasa lät för 
kronans räkning bygga en skuta för frakt-
fart på Vänern och han lät kansliskrivare 

upprätta kartor över de segelbara sjösys-
temen. Här visades också på att man från 
Vassbotten - i nuvarande Vänersborg 

- borde kunna gräva för att åstadkomma 
en anslutning till Göta Älv för att segla 
mot Älvsborg och Västerhavet. Men det 
var många hinder på vägen till havet 
främst vattenfallen vid Trollhättan och 
Lilla Edet med tillsammans 45 m i höjd-
skillnad. Därför fraktades länge godset 
från Vänern på den s.k. Edsvägen mellan 
Vassbotten och till en plats nedströms 
Lilla Edet. Härifrån var älven segelbar ut 
till havs.

År 1607 förkortades Edsvägen genom 
en sluss vid Lilla Edet, men det skulle 
dröja ända till år 1800 innan man löste 
förbifarten i Trollhättan så att väner-
skutorna själva kunde föra sin last till 
Göteborg och världshaven.

Under 1600- och 1700-talen blev 
vänerskutorna större, lasterna dyrare 
och pressen på sjömännen större, men 
sjökort och utbildning av besättningen 
saknades liksom en enhetlig utmärkning 
av farlederna.

En säkerhetsorganisation blir till
Inför öppnandet av den första farleden 
från Vänern via Trollhätte Kanal och 
Göta Älv till Västerhavet år 1800 vidtogs 
bl.a. följande:

- År 1773 utkom den första systema-
tiska lantmäterikartan över Vänern 
(tecknad av Nils Marelius).

-  År 1788-89 kom sedan de första sjö-
korten. De var tre stycken och signe-
rade av Johan Nordenankar.
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Seglationsdirektionens flagga

-  År 1799 kallade länsstyrelsen i 
Karlstad efter påstötning från hy-
drografen P.J. Warberg till ett möte 
i Kristinehamn, där syftet var att 
skapa en organisation för att stärka 
sjösäkerheten på Vänern. Den 14 
mars detta år samlades företrädare 
för städerna runt Vänern redare, 
bruksägare och handelsidkare - vilka 
där lade grunden till ”Fonden för segel-
sjöfartens förbättrande på sjön Vänern” 
i dagligt tal “Seglationsdirektionen” 
(SD). Som kuriosa kan nämnas att 
den förkortningen återfanns mitt i 
den tretungade svenska flagga som 
med konungens medgivande fick fö-
ras på Direktionens fartyg.

- Under andra hälften av 1800-talet 
ändrades Seglationsdirektionens 
namn till “Vänerns Seglationsstyrelse” 
(VSS).

Seglationsdirektionens uppgifter blev:

-  att pricka ut viktiga farleder och svår-
passerade skärgårdsområden,

-  att bidra till bättre utbildning av sjö-
fartens besättningar samt

-  att fastställa avgifter för det gods som 
transporterades över Vänern.

Ledamöter i Direktionen utsågs av 
Länsstyrelserna. Ledamot skulle komma 
från de olika hamnarna och ha väsentligt 

intresse av sjöfarten på Vänern. Denna 
organisation för sjösäkerheten på Vänern 
fick redan från början den starka koppling 
mellan näringslivet och Vänersjöfarten, 
som i mer än 200 år kom att prägla även 
den moderna Seglationsstyrelsen.

P.J. Warberg blev Seglations- 
direktionens förste chef och med syftet 
att långsiktigt stärka sjösäkerheten på 
Vänern skrev han till att börja med rikt-
linjer för de krav man kunde ställa på 
skutskepparna.

Där står bl a: ”En Skeppares egenska-
per och skyldigheter, hwilka göra honom 
berättigad till sina underhafwandes akt-
ning, sin Redares och Befraktares förtroen-
de samt billiga erkänsla, äro i synnerhet: 
Kännedom att Takla, Lasta och Föra 
det honom anförtrodda Fartyget - visa 
Driftighet, Rådighet, Waksamhet och Ärlig 
hushållning. Snygghet och Nykterhet äro 
nödvändiga egenskaper för Skeppare och 
Båtsmän.”

Warberg kom också under åren 1805 
- 1813 ut med Vänerns första seglings-
beskrivning “Hydrografisk Beskrifning 
öfwer Wenern, till De Sjöfarandes Tjenst.” 
Den utkom i tre delar och dessa var i 
många år mycket värdefulla för väner-
skepparna. De tre delarna samlades i en 
bok, som idag är en dyrgrip på antikva-
riaten genom sin detaljrika beskrivning 
av Vänerns skärgårdsområden.

Warbergs dokumentation gav 
Seglationsdirektionen en god stadga i sitt 
fortsatta arbete för säkrare Vänersjöfart. 
Det gällde nu att utbilda sjöfolket, att 
tillhandahålla lotsar (”kände män”), att 
skapa enhetlig farledsutmärkning och 
att så snart ekonomin tillät börja bygga 
fyrar.
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Fyren Pålgrunden skadades vårvintern 
1968 vid påsegling och isskruvning. 
Reparation med egna resurser under maj 
- oktober samma år.

Foto: Vänerns seglatonsstyrelse

Vänerns farledsutmärkning
Antalet flytande prickar på 1810-talet 
var 75 st, på 1870-talet c:a 1300 och på 
1990-talet c:a 810 (varav 30 med belys-
ning). År 2000 var antalet c:a 980.

Vänerns första kända fyr är den i 
Skoghall vilken uppfördes år 1804. Den 
följdes tre år senare av fyren Bastungen 
vid inseglingen till Vänersborg. År 
1837 kom sedan ensfyrarna Vålösundet 
Nedre och Övre i inseglingen till 
Kristinehamn.

I början av 1850-talet tog fyrbyggan-
det riktig fart. År 1900 fanns det därför 
hela 51 fyrar samt Megrundets fyrskepp, 
som år 1883 ankrades upp vid ett för-
rädiskt grundområde mitt i Dalbosjön. 
Fyrskeppet drogs in när en bottenfast fyr 
med samma namn togs i bruk år 1919.

Fyrbyggandet var fortsatt intensivt 
under 1900-talet. Fram till år 1950 hade 
98 fyrar uppförts och dessutom fanns 
det 25 lysbojar, men nackdelen med 
bojarna var att de inte klarade att ligga 
på rätt plats så snart sjön blev isbelagd. 
Fr.o.m. år 1956 gavs utmärkningen en 
annan inriktning genom uppförande av 
Vänerns första bottenfasta fyr, Skoghalls 
Svartskär, som ersatte en lysboj på sam-
ma plats

Under de följande 30 åren byggdes med 
i huvudsak egen personal ett tjugotal 
bottenfasta fyrar - de flesta som rand-
märken - i direkt anslutning till de stora 
farlederna. Initiativtagaren till detta var 
lotsbefälhavaren Sten-Olov Fagerlund, 
som var chef för Seglationsstyrelsen 
åren 1944-1974. Den säkerhet, som 
dessa bottenfasta fyrar innebar särskilt 
för vintersjöfarten, var av stor betydelse, 
då man år 1974 beslöt att hålla farleder-
na från Vänerhamnarna via Trollhätte 
Kanal till Västerhavet öppna året runt. 
För att klara den målsättningen ställdes 
den nybyggda statliga isbrytaren “Ale” 
till förfogande i Vänern.

De första bottenfasta fyrarna var 
AGA-fyrar drivna med acetylengas. 
Efter hand har nu flertalet försetts med 
batterier, som laddas via solpaneler. I 
början av 2000-talet hade Vänerns 
Seglationsstyrelse tillsyns- och under-
hållsansvar för c:a 1250 fasta och fly-
tande sjömärken

Personalen
Seglationsdirektionen ålades i sin stadga 
att för vart och ett av de fjorton distrikt 
som sjön då indelades i ”antages en på-
litlig Karl, hwars skyldighet blifwer att 
utsätta och efterse alla inom dess District 
nödiga märken, samt jemwäl med lotsning 
och anvisningar betjena de Sjöfarande ....”

De personer, som antogs enligt det-
ta, benämndes “kände män” eftersom 
de hade stor kännedom om farvattnen i 
och omkring ”sin” lastageplats. De skrev 
ofta kontrakt med Seglationsdirektionen 
både som lotsar och som prickhållare. 
Det blev så småningom en stor och re-
spekterad yrkesgrupp. I början av 1900-
talet fanns fler än ett hundra sådana 
deltidskontrakterade personer. För att 
garantera att deras yrkeskunnande inte 
dog ut hade Seglationsstyrelsen en punkt 
i deras kontrakt som löd: ”den anställde 
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skall låta sig angeläget vara att i alla sina 
åligganden inöva en son eller en annan på-
litlig ung karl, som emot samma förmåner 
kan åtaga sig dessa skyldigheter”.

Snart behövdes emellertid kände 
män för längre distanser. Särskilt efter 
år 1916, då Trollhätte Kanal fördjupats 
och även utländska större fartyg kom 
upp till Vänern. Nu anställdes mer kva-
lificerade nautiker som lotsar, men även 
en och annan känd man med god lokal-
kännedom om sin hamn anlitades så sent 
som på 1940-talet. På 1950-talet fanns 
det sex kvalificerade lotsar för assistans 
mellan alla Vänerhamnarna. År 1971 
infördes av miljösäkerhetsskäl lotsplikt 
för de större oljetankfartygen samt för 
alla fartyg med s.k. allmänfarlig last obe-
roende av storlek. Dessa lotspliktsregler 
kom att skärpas ytterligare under 1980-
talet. Som mest har det därför vissa år 
krävts 10 lotsar för att utan större dröjs-
mål kunna bistå fartygen.

År 2002 fanns i Seglationsstyrelsen 
16 heltidsanställda och 4 på deltid 
(administration 2+1, lotsar 7, fyr- och 
prickpersonal 7+3 inkl. tjänstefartygs-
besättning).

Samarbete med Trollhätte Kanal
Vänerns farledsadministration har allt 
sedan år 1800 varit mycket beroende av 
ett gott samarbete med farledshållaren i 
Trollhätte Kanal/Göta Älv.

Den första slussleden tillät fartyg 
som lastade högst 140 ton med 2 m:s 
djupgående. Men slussarna har byggts 
om och fördjupats/breddats i flera etap-
per åren 1844, 1916, 1939, 1975 och 
1986 för att nu tillåta fartyg med c:a 
4000 tons last med högst 5,4 m:s djup-
gående.

Ett viktigt årtal för trafiken var året 
1974 då kanalen och Vänern öppnades 
för trafik året runt. Nu intensifierades 
samarbetet mellan Seglationsstyrelsen 

och Kanalverket och de båda admini-
strationerna har genom åren på olika 
sätt i samråd med bl.a. Länsstyrelserna 
och rederierna verkat för att sjöfarten 
och båtturismen skall kunna utvecklas 
utan att förstöra vare sig dricksvatten-
kvalitén, naturen, fågellivet eller fisket.

Strävan att värna om miljön har gett 
gott resultat. Så t.ex. rapporterades de 
senaste tio åren endast tre olyckor med 
handelsfartyg i Vänern och ingen av 
olyckorna berörde fartyg med miljöfar-
lig last.

En 205-åring försvinner från Vänern
”Vänersjöfarten är det enda transportmed-
let för vissa industrier att få ut gods eller 
få in råvara. Sjöfarten har dock tappat 
marknadsandelar till landtransportsyste-
men p.g.a snedvriden konkurrenssituation, 
när det gäller betalning för infrastruktu-
ren.”
(Citat fr. VSS årsberättelse 2002)

År 2002 tillsatte regeringen en sär-
skild förhandlingsman för att finna 
infrastrukturella lösningar i syfte att 
säkra Vänersjöfarten. Redan samma år 
träffades en överenskommelse mellan 
staten och berörda parter i Vänern att 
bl.a. sänka fraktkostnaderna på Vänern 
genom lägre avgifter och att pröva nya 
vägar för lotsningsverksamhet med bibe-
hållen sjösäkerhet. Sjöfartsverket (SjöV) 
fick uppgiften att kontrollera att över-
enskommelsen följdes.

För Vänerns Seglationsstyrelse 
innebar överenskommelsen att SjöV 
tog över huvudansvaret för lotsningen 
år 2003 och den 1 juli 2004 även far-
ledsverksamheten och fyrservicen. I och 
med detta avslutades en 205 år lång 
epok av sjösäkerhetsfrämjande verksam-
het i Seglationsstyrelsens regi. Må den 
nya regimen lyckas med att förbättra 
Vänersjöfartens konkurrenskraft.
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Vänerdata

Vänerns vattenyta: 5650 km2

Största djup: 106 m
Vattenvolym: 153 km3

Antal öar större än 1 ha: 800 st
Övriga holmar och skär: c:a 22 000 st
Distans från SV till NO: c:a 80 nm
Distans från V till O: c:a 35 nm
Total strandlängd: c:a 2000 km
Antal häckande sjö- och våtmarksfåglar: c:a 140 000 av c:a 60 arter
Antal fi skarter: c:a 35 st
Antal fartygsresor över Vänern: c:a 2400 st/år
Godsmängden till/från Vänerhamnarna: c:a 3 miljoner ton

Notiser

När kommer våra medlemsutskick under året
Fyrsällskapet har normalt fyra utskick till medlemmarna per år. Vi gör dessa 
utskick till företagsmedlemmar (f), föreningsmedlemmar (i) samt till enskilda 
medlemmar (e) men ej till de som står som extra familjemedlemmar (ef) i en 
familj.

Utskicken kommer normalt vid slutet av månaden:
1.  Januari , Årsbok samt inbetalningskort för årets medlemsavgift
2.  April, Blänket vårnummer
3.  Augusti, höstprogram
4.  Oktober, Blänket höstnummer

Esbjörn Hillberg

Medlemsavgift 2005
Det är fortfarande många medlemmar som ännu inte har betalat sin medlems-
avgift för 2005. Om du vet att du inte har gjort det så ber vi dig göra detta sna-
rast möjligt till vårt pgkonto nr 1968 420-8. Enskild medlem betalar 150:- och 
varje extra familjemedlem 50:-. Ange ditt medlemsnummer (fi nns i Årsboken/
matrikeln). Kontakta oss om du är osäker på om du har betalat.

Esbjörn Hillberg
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Tistlarna - Position N 5731, O 1144
Harry Sellmann

Under tiden 1900-1910 byggdes de sista 
större bemannade landfyrarna och Tist-
larna, på den sydligaste ön i Göteborgs 
skärgård var en av dem. Sjötrafiken till 
de stora hamnarna och efter kusten 
ökade alltmer och man insåg vikten av 
att förbättra och förtäta fyrsystemet på 
kusten.

Tistlarna, omgiven av de stor angö-
ringsfyrarna Nidingen och Vinga, blev 
egentligen en kustfyr med ledande vit 
sektor för storsjöfarten till Göteborg 

- både när man kom väst- och sydifrån. 
Omedelbart ost om fyren gick också en 
fyrbelyst mindre led.

Fyrön heter egentligen Yttre Tistlar-
na och är nästan kluven i två delar av en 
lång havsvik. Den yttre delen kallades 
alltid fyrön och den inre lotsön eftersom 
lotsarna varit etablerade där sedan 1870-
talet.

Fyren är byggd 1905 av tegel som 
putsats. Den är 10 m hög och är den 
enda av sitt slag på västkusten. Det var 
ursprungligen en kastelliknande bygg-
nad med krenelerad murkrans på taket. 
På ostkusten finns ett fåtal liknande 
byggnader som då var på modet.

Det gamla lotsverkets sparsamhet 
firade triumfer vid byggandet av denna 
fyrplats. Endast fyren nybyggdes, bo-
stadshus och uthus med ett undantag 
kom från den nedlagda lotsplatsen vid 
Grönskär utanför Kyrkesund. Undanta-

get det var bagar- och tvättstugan som 
förut varit lotsutkik i Lysekil.

År 1969 drogs el ut till fyren, som 
automatiserades och avbemannades. 
Tyvärr tålde teglet i fyren inte frostbild-
ningen i havsbandet. Man måste riva 
mycket tegel och finputsa fyren. Från 
1920 och framåt kom man att använda 
armerad fetbetong i fyrarna. Från sam-
ma tid ökade trafiken med större fartyg 
utefter kusten avsevärt. Men märkligt 
nog kom också en kraftig ökning på 
inomskärslederna. Alldeles ost om Tist-
larna går en inomskärsled och Tistlarna 
kom alltså att fungera dels som en angö-
ringsfyr och dels som en kustfyr. Under 
de sista åren på 1800-talet förliste ett 
stort engelskt fartyg syd om Tistlarna. 
De hade tagit fel på fyrbelysningen 
och engelsmännen krävde att en ny fyr 
skulle uppföras på Tistlarna. I detta krav 
instämde handelssocieteten i Göteborg.

I ljusstyrka kom Tistlarna aldrig att 
mäta sig med Vinga och Nidingen. Fy-
ren utrustades från början med en 2:a 
ordningens lins, som kom från Sand-
hammaren i Skåne där en av fyrarna 
dragits in.

Fakta:
Fyrkaraktär LFl(2) WR 15 s
Lysvidd 18 nm
Lyshöjd 23 m
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Pater Noster skall åter skyddas mot väder 
och vind
Lars W Karlsson, VD för Reime Process Säffle AB (Varmförzinkning)

Den 9 September 1868 stod fyren Pater 
Noster på plats i Hamneskär utanför 
Marstrand, konstruerad och uppförd av 
Nils Gustaf von Heidenstam. Eftersom 
stora delar av konstruktionen består av 
smide och gjutgods i stål och järn var 
det av yttersta vikt att skydda dessa de-
lar från att rosta, speciellt viktigt i den 
korrosiva miljö som havsbandets salta 
vindar skapar.

Varmförzinkning
När man doppar, på ytan rengjort stål, 
i smält zink reagerar stålet med zinken 
och bildar en järnzinklegering på stålytan 
med god vidhäftning. Järnzinklegeringen 
byggs upp av flera faser med, mot ytan 
avtagande järnhalt. Ytterst fastnar ett 
skikt av ren zink. Detta är ett gammalt 
och beprövat sätt att skydda konstruk-

tioner av stål mot att rosta. Vi ser det i 
vår vardag, ofta utan att tänka på det, på 
broar, byggnader och bilar. Ja tänk om 
inte våra lyktstolpar och vägräcken vore 
varmförzinkade.

Gammalt men fortfarande aktuellt
År 1743 beskrivs varmförzinkningspro-
cessen i Frankrike där kemisten Malouin 
skriver en rapport till Academie Royale 
att man kan ersätta förtenning av hus-
hållsartiklar med den billigare varm-
förzinkningsmetoden. Så småningom 
övergav man denna metod på hushålls-
artiklar och inriktade sig mer mot det 
som varmförzinkning används till idag.

1837 ansöker Stanislav Sorel om pa-
tent på den metod som faktiskt princi-
piellt används fortfarande. Sorel kallade 
metoden galvanisering och syftade då på 

Smidesdetaljer som lämnar zinkgrytan igen 137 år senare
Foto: Lars W. Karlsson
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den galvaniska cell som bildas när zin-
ken katodiskt skyddar en skada i zink-
beläggningen.

I Norden beskrivs metoden för för-
sta gången i Jernkontorets Annaler 1869 
och det är först några år senare som 
metoden anammas industriellt i större 
skala.

Von Heidenstam konstruerade och 
fick patent på sin fyrkonstruktion. Han 
måste ha fått kunskap om varmförzink-
ning innan den i skrift dök upp 1869 och 
ville därför att ståldetaljerna skulle skyd-
das på detta sätt. Så vitt jag vet, tillver-
kades delarna till fyren av Trollhättans 
Mekaniska Verkstad, Nydqvist & Holm 
AB, (Nohab), som redan vid denna ti-
den, alltså före metoden var beskriven i 
Sverige, hade kunskap och möjligheter 
att industriellt utföra processen. Pater 
Noster är sannolikt Sveriges äldsta varm-
förzinkade konstruktion, dessutom en av 
världens äldsta, fortfarande bevarade.

Även zink korroderar
Liksom stål korroderar även zink, dock 
betydligt långsammare. Beroende på 
den yttre miljön, vinkel mot vind och 
nederbörd etc., korroderar zinkskiktet 
olika snabbt. Man brukar ”generalisera” 
att det försvinner mellan 1 - 2 μm (= 
my; mikrometer) per år av zinkskiktet 
i inlandsklimat, men det går väsentligt 
fortare i den saltstänkta miljön ute i 
havsbandet. Om man då tänker sig att 
en stålkonstruktion beläggs med ett, säg 
100 μm skyddande zinkskikt, så dröjer 
det alltså minst 50 år, troligen mer in-
nan stålet på denna konstruktion börjar 
rosta. Om man dessutom skyddar zink-
skiktet med färg, förlänger man korro-
sionsskyddet ytterligare.

Renoveringen
Delarna av fyren är nu nermonterade 
och skall varmförzinkas på nytt. För att 

klara detta och få lika bra resultat som 
för 137 år sedan måste all gammal zink 
tas bort. Första steget är att med sand-
blästring få bort resterande färgrester 
samt det gamla zinkskiktet som återstår. 
Finns zink kvar förhindrar detta att järn-
ytan åter skall reagera med den smälta 
zinken. Eftersom blästringen inte eli-
minerar all zink, så kommer vi därefter 
att lägga detaljerna i en 15%-ig saltsyre-
lösning som ”bränner av” det mesta av 
den kvarvarande zinken. Vi har dock 
noterat att det fortfarande kan återstå 
en del zinkrester och dessa måste bort. 
Åter sandblästring innan vi kemiskt ren-
gör ytan från nybildade oxider. Slutligen 
doppar vi dem i vår zinkgryta som inne-
håller c:a 460 °C flytande zink.

Vi har nu varmförzinkat några detal-
jer, bl.a. smidda stag och gjutjärnskon-
soler. Vi ser att resultaten är varierande 
och att en del detaljer kanske måste ny-
tillverkas för att nå fullgott korrosions-
skydd. Smidesdetaljer som blivit bra, 
där lägger vi på ett skyddande zinkskikt 
av mellan 150 till 300 μm och gjutgods-
detaljerna något mer. Vidhäftningen 
verkar normal. Eftersom alla detaljerna 
skall målas innan återuppbyggnaden så 
bedömer jag att rostskyddet kommer att 
vara minst lika bra som ursprunget och 
att fyren Pater Noster åtminstone skall 
kunna stå på Hamneskär ytterligare 137 
år.

Vi hos Reime Process Säffle AB som 
gör om varmförzinkningsprocessen på 
originaldetaljerna efter 137 år är mycket 
stolta över detta hedersuppdrag och ser 
fram emot juni 2007 då Pater Noster 
åter skall lysa över havet.
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Fyrresa till Sydnorge 2004
Nisse Larsson

Svenska Fyrsällskapets septemberresa 
2004 gick till Sydnorge. En busslast 
medlemmar ledda av den entusiastiske 
reseledaren Börje Moberg tog nattfärjan 
från Göteborg till Kristiansand den sista 
augusti. Knappt hann vi vakna ombord 
onsdag 1 september förrän bussen tog oss 
direkt till klassiska Lista.

Lista är obemannad och automati-
serad sedan ett par år tillbaka. Numera 
står här bara ett enda fyrtorn, men det 
suggestiva med platsen är att Lista förr 
ståtade med tre fyrar intill varandra. Det 
var det enda säkra sättet att i en tid före 
de blinkande fyrkaraktärerna säkert upp-
lysa sjöfarare om vilken plats de såg.

Nidingen var redan etablerad som 
dubbelfyr. Lista fick utmärka sig med tre 
fasta ljus. Det var 1836 som den första 
fyren kompletterades med två extra 30 
meter höga stentorn. Grunderna efter de 
båda andra fyrtornen är kvar - man ser 
dem tydligt uppifrån det kvarvarande 
tornet.

Norberg Fort blev nästa uppehåll. 
Denna militäranläggning byggdes ut i 
början av 1940-talet av tyskarna under 

ockupationen. Det var med blandade 
känslor de svenska besökarna vandrade 
runt i detta monument över nazitiden, 
men norrmännen visade stolta upp  
officersmässens välbevarade väggmål-
ningar med tyska ordspråk och godmo-
diga karikatyrer av manskapet. Nu plane-
ras här ett stort besökscentrum.

Ingen rast, ingen ro. Efter lunch pila-
de bussen vidare till Östhassel hamn och 
gamla räddningsstation, som nu fungerar  
som museum. Varken räddningsstatio-
nen eller fyrarna står här av en slump. 
Sydnorges farvatten är riskabla. När väst-
liga stormar möter havsströmmen som 
går åt andra hållet pressas skutorna obe-
vekligt mot land. Hundratals skepp har 
förlist längs den steniga kusten genom 
tiderna. De är noggrant förtecknade på 
planscher som möter besökarna på rädd-
ningsstationen i Östhassel.

På kvällen väntade så Lindesnes 
med sitt imponerande besökscentrum 
på Norges sydligaste udde. Där drog 
fyrvaktare Kjell Olsen igång den enor-
ma mistluren för att roa besökarna. Ett 
ohyggligt starkt bröööl rullade ut över 

Ett gäng fyrsällskapsmedlemmar uppe i Lista fyr.  Foto: Esbjörn Hillberg
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havet. ”Tåkeluren” stöter ut 13 kubikme-
ter luft på några sekunder, sedan pumpar 
en motor kompressorn på nytt för nästa 
körare.

Det var en ynklig fyr som tändes här 
1656 som Norges första. Bara trettio talg-
ljus kunde köpmannen Povel Hansson 
lysa upp med eftersom kolet från England 
aldrig kom fram. Så han blev av med pri-
vilegiet. Det dröjde sjuttio år innan fyren 
blev tänd på nytt. Den gamla stenfyren 
står kvar högst uppe på berget medan 
en 1000-wattslampa numera blinkar från 
det nyare typiskt norska fyrtornet i gjut-
järn ett stenkast därifrån. 

Till Lindesnes, detta ”Skandinaviens 
Kap Horn”, kommer ändå uppåt 70000 
besökare varje år i bilar och bussar. En 
vägvisare pekar att det är 2518 kilometer 
till Nordkapp, så långt man kan komma 
åt andra hållet i Norge.

- Vi har alltså besökarna redan. Då 
gäller det att hitta på något sätt att ta väl 
hand om dem. Samtidigt måste vi hela ti-
den hålla i minnet att en fyr egentligen inte 
är något turistmål eller något som byggts för 
att ta emot besökare. Vi måste vara noga 
med att tänka på varför fyrarna finns och 
bevara miljöerna som de varit, påtalar Jo 
van der Eyden, som ansvarar för den nya 
besöksanläggningen i Lindesnes. 

Genom att spränga in byggnaderna i 
berget och bara låta dem ha glasfasader 
utåt har man kunnat få in stora nya ytor 
utan att inverka på fyrplatsens ursprung-
liga utseende. I en ansenlig salong kan 
man nu ta in en stor publik och visa film 
eller hålla föredrag och konserter. Att 
grundvatten läcker in så att det porlar 
utmed den nakna klippväggen på några 
ställen ser man bara som en del av miljön. 
Pengarna kom från den mångmiljonsats-
ning som staten gjorde i varje fylke till 
millennieskiftet och där Lindesnes drog 
vinstlotten i Vest-Agder. Nästa år öppnar 
här Norges första fyrmuseum.

Lindesnes fyrplats
Foto: Esbjörn Hillberg

Så vart det äntligen afton och det blev 
morgon den andra september. Dagen 
började med den märkliga upplevelsen 
att klättra ner för att komma upp i en fyr. 
Odderöya strax utanför Kristiansand når 
man landvägen. Men parkeringsplatsen 
ligger högt uppe på berget och gångvä-
gen störtar ner till den låga fyrbyggnaden 
vid hamninloppet. Platsen låg förr ännu 
mer isolerad och den första fyren är sam-
manbyggd med en fyrvaktarbostad som 
nu rustats upp för gästforskare. Nu är fy-
ren ersatt av en lägre några meter längre 
ut på Odderöya.

I Norge försöker man koppla ett hel-
hetsgrepp i synen på fyrarna. De bildar 

”en lysande serpentin världen runt, utan 
början, utan slut”.

- Tänk på att de lokala hamnfyrarna, 
kusternas ledfyrar och havsbandets stora 
fyrar är delar av ett stort nätverk över 
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hela världen. Betraktar man fyrarna på 
det viset förstår man mer av vad som gör 
den enskilda fyrplatsen så intressant, säger 
Danckert Monrad-Krohn som jobbat på 
norska riksantikvarieämbetet men nu 
lägger ner sin kraft på de gamla fyrarna.

Sedan var det dags för fyrarna ute 
i havet. Till Jomfruland tog båten 50 
minuter. Fyren är i rätt visset skick och 
rappningen faller av efter en felaktig be-
handling för några år sedan.

Då var de mer ensliga fyrplatserna 
längre ut i havet betydligt större upple-
velser. Förbundet Kysten har tagit över 
Svenner fyr och sett till att det går att 
inkvartera besökare. Mellan 10000 och 
15000 besökte den karga fyrplatsen förra 
året. Övernattade gjorde 450 gäster.

Fyrsällskapet har bänkat sig för att inta en 
läcker fisksoppa vid Svenners fyr.

Foto: Esbjörn Hillberg

Så fredag 3 september tuffade de svenska 
besökarna ut i två gamla fiskesmackar till 
Svenner för att välkomnas med fisksoppa 
och en kräftskiva där långbordet under 
bar himmel dignade av skaldjur. Många 
lyckades hitta hem till sina tilldelade sov-
platser i natten på den strömlösa ön. De 
var utspridda i olika hus över den kala 
klippön.

Avslutningsdagen tog båtarna oss vi-
dare ut till Faerder med sin svindlande 
höga fyr. Den är med sina 43 meter 
Norges högsta gjutjärnsfyr med ett ljus 

47 meter över havet. Här bodde 30 per-
soner i slutet av 1920-talet.

Skolan inne i fyrtornet var kvar till 
1953. Dagar med dimma måste ha varit 
rätt outhärdliga. Ty Faerder är i själva 
verket en stor saxofon. Redan på första 
våningen möter besökaren enorma luft-
tankar. Från dem leder ett grovt rör upp 
till den väldiga tratt som sticker ut högt 
uppe på fyren.

Intresset för mistlurar är häpnads-
väckande. I juli ordnas Tåkelurens dag, i 
år kom 3000 besökare för att höra på 
mistluren i Lindesnes. Det finns till och 
med skivinspelningar från en rad nor-
ska fyrar och kompositioner skrivna för 
dem.

Svenska fyrsällskapets ordförande 
Esbjörn Hillberg är avundsjuk på norr-
männen.

- De norska myndigheterna är intresse-
rade av att slå vakt om fyrarna, även om 
de avbemannats och lagts ner precis som i 
Sverige. Norge har en bevarandeplan se-
dan början av 1990-talet. För oss svenskar 
är det helt ofattbart, suckar han.

- Man gjorde en liknande plan i Sverige 
också, där man beslöt att skydda 25 fyrar, 
men ingenting händer. Vi har mycket att 
lära av norrmännen, menar han.

Men om det är myndigheterna som 
värnar fyrarna i Norge, så är det i Sverige 
entusiasterna som står för beskyddet. 
Många fyrar har räddats av ideella före- 
ningar de senaste åren. Med sina 2600 
medlemmar verkar Svenska fyrsäll-
skapet vara näst störst i världen efter  
USA:s motsvarighet. Norsk fyrhistorisk 
förening har bara 200 medlemmar.

- På den internationella fyrdagen i au-
gusti hade vi 52 fyrplatser öppna i Sverige 
och 4500 besökare. Det är mer än res-
ten av världen tillsammans. I Norge var 
det konstigt nog ingenting, säger Esbjörn 
Hillberg.
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Ge dekorationsfyrarna ett liv
Johnny Apell

Tycker du att dina fyrfynd är livlösa?? 
Montera in en liten lampa och du kan vila 
ögonen på dem om kvällarna.

Här är ett förslag till automatiken för att 
styra lampan. Med moderna komponen-
ter så behövs inte mycket för att styra 
den. En microcontroller, fotomotstånd, 
en drivtransistor och lite strömförsörning, 
så har vi en fyrautomatik.

Microcontroller är en liten dator 
med inbyggda in- och utgångar och den 
kan betydligt mer än vad vi behöver 
för fyren. Vi behöver fyra anslutningar 
förutom spänningsmatningen. Fotomot-
ståndet sköter fyrmästarens arbete och 
tänder fyren vid mörker. Det behövs en 
utgång till att driva transistorn/lampan, 

samt två ingångar som ger dig möjlighet 
att välja mellan fyra olika karaktärer på 
blinkningen. Det går att efterlikna en 
roterande fyrs blinkningar genom att 

”smyga” lampans tändning och släckning. 
Detta sköter programmet i kretsen ge-
nom att pulsstyra lampan.

En vanlig julgranslampa 15V 3W 
passar ofta i en dekorationsfyr. Dess-
utom liknar denna krusiga lampa ett 
linssystem. En överbliven 9-12V = minst 
400 mA nätadapter passar fint till ström-
försörjningen.

Vill ni ha mer information om pro-
grammet, kretskort o.s.v. så skicka mig 
ett mail på sm7ucz@ssa.se.
OBS jag har inga fyrar till salu endast 
elektroniken!

Kretsschemat med processorn som sköter fyrmästarens arbete.
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Den Internationella Fyrdagen
Söndag 21 augusti 2005

Esbjörn Hillberg

Den Internationella Fyrdagen firades första gången år 2002 och firas sedan dess varje år 
på söndagen under den tredje hela weekenden i augusti. Förra året hölls 52 fyrplatser 
i Sverige öppna och de besöktes av drygt 4500 personer. Förutom i Sverige brukar 
dagen också firas i: Australien, Bahamas, Cuba, Danmark, England, Holland, Irland, 
Mexico, Polen, Puerto Rico, Skottland, Turkiet, Tyskland, Wales och USA. Dagen är 
synnerligen populär i Sverige. Under 2004 hade vi fler fyrar öppna och fler besökare 
sammanlagt än hela resten av världen!

Under samma augustihelg arrangerar även världens radioamatörer sin årliga fyr- 
radioweekend. Man bemannar då ett flertal fyrplatser runt hela världen med radio-
amatörer som talar med varandra via kortvågsradio. Du kan läsa mer om radioama-
törernas fyrweekend på deras hemsida: http://illw.net

Världens fyrar är mycket unika maritima byggnadsminnen. Deras existens är 
starkt hotad och med största sannolikhet kommer man aldrig någonsin mer att bygga 
några fler bemannade fyrplatser. Under den Internationella Fyrdagen försöker därför 
Svenska Fyrsällskapet, lokala fyrföreningar och myndigheter hålla så många fyrar 
som möjligt öppna för allmänheten så att människor kan besöka en del av vårt lands 
unika kulturarv.

Svenska Fyrsällskapet hoppas att du under söndagen 21 augusti har möjlighet att 
besöka någon eller några av nedanstående drygt 50 fyrar. Vi har listat deltagande fyrar 
med början längst upp i norr från finska gränsen sedan runt vår kust upp till gränsen 
mot Norge och avslutar med några fyrar i Vänern och Vättern. Fyrarna är normalt 
öppna mellan 12 - 16 men viss lokal variation av öppettiderna kan förekomma:

Rödkallen S. G. Hedström 0920-65003, G. Westman 0920-61152
Pite-Rönnskär Lars Lundholm 0910-31800, 0705-319888
Gåsören Thomas Hedman 0703- 536022, 0910-33761
Bjuröklubb I. Andersson 0913-21130, S. Markström 0913-32087
Rataskär Lars Gunnar Englund 0934-31290
Stora Fjäderägg Lena Tengner 090-49201, 090-55071
Bergudden Birgitta Fritzdotter 0705-559023, 090-774243
Skagsudde
Sundklubben Lennart Jansson 060-615288, Lennart Eriksson 0660-13993
Högbonden Kajsa o Ove Grandics 0613-23100
Lungö Lennart von Post 0611-18790, 0705-771711
Örskär P. Mattsson o S. Ölund 0173-34021, 34011, 0708-339256
Djursten  D. Werner 0173-33038,Roger S.0173-33310,Eva W 018-302865
Söderarm U. Svedberg 08-666 6600, A. Andersson 0703-265833
Svenska Högarna  Hans Anderin 08-5716 4262, Sören Norrby 08-5402 1497
Finngrundets Fyrskepp (Stockholm)  Bodil Sundström 0705-813273, 08-5195 4891
Grönskär  Erik Sundström 08-5715 3453
Huvudskär  Claes Hallin 08-835785
Landsort  Per Svensson 08-5203 4116
Gotska Sandön  Daag Pedersén 0498-225918
Fårö  Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523
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Grynge gamla ensfyrar Gotland Sven Norberg 0498-58039
När  Jan Ströberg 0708-949694, 0498-271523
Stora Karlsö  Petter Rimfors 0498-224001
Hoburg  Mats Nyman 0498-497451
Häradskär  Kenneth Magnusson 0708-191258, 0123-47049
Ölands Norra Udde  Kristina Österberg 0485-24161
Kapelludden
Dämman  Håkan Cederberg 0708-489490
Segerstad  Christian Cederroth 0485-664062, 0709-666450
Ölands Södra Udde  Liselotte Wetterstrand, Ornitologerna 0485-661200
Garpen  Lars Sjöholm 0486-20740, Bengt Åstedt 0486-20685
Utklippan  J. Apell 0455-50021, 0708-493595, K. Arvids.0481-64330
Hanö  Anna Stina Bengtsson 0456-53042, 53023, 51535
Sandhammaren  Sture Mattsson 0414-30359, Anders Larsson 046-141436
Smygehuk  Anna Lena Sundin 0410-24583
Falsterbo  Museet 040-470513 (A. Nilsson), L. Karlsson 040-473703
Kullen  Kullabergsguiderna 042-347384 (Marcus Pettersson)
Hallands Väderö  Torekov Turist 0431-363180, M. Haraldsson 0707-996490
MorupsTånge  Lennart Hermansson 0300-60349, Sune Strand 0300-21465
Nidingen  Mats Johansson 0300-60310
Malö och Skalla  Sven Blad 0300-62528, Rolf Jansson 0300-26738
Valö  Johnny Söderlund 031-122052, 0703-001710
Vinga  L. Frykgård 031-489027, E. Billger 031-829896
Pater Noster  Pelle Stavfeldt 0304-673361
Måseskär  Leif Lehmann 0304-52081, 0708-553785, 0304-56142
Hållö  B. Abrahamsson 0523-30292,(B. Sandholm 0523-30964)
Väderöbod  H. Lundström 031-685580, M. Blomstrand 0303-770229
Ursholmen  Ulrica Hellichius 031-203144
Nordkoster  Göran Lyth 0526-20466, 20620
Mjörn  Göran Wiman 0302-42053
Hammarö Skage (Vänern)  Leif Alte 054-830438
Stavik (Vänern)  Gunno Quist 0705-466667, 054-562290
Hjortens Udde (Vänern)  Lasse Eléhn 0530-50061, 0532-71854
Vanäs Udde (Karlsborg,Vättern)  Göran Sundström 0505-10637, 12318

Förutom att du får en möjlighet att besöka de öppna fyrarna kommer många fyrplatser 
även att arrangera andra aktiviteter såsom en teckningstävling för barn, kanske en lätt 
frågesport, etc. På några fyrplatser kan du köpa lite att äta men annars rekommenderar 
vi att du tar med egen förtäring. Kom ihåg att flera av ovan nämnda fyrar är belägna 
på öar i vilka fall du bör kontrollera hur du tar dig ut och vad det kostar.

Om du vill veta mer om en fyrplats och om hur du kommer dit kan du gå in på 
Svenska Fyrsällskapets hemsida www.fyr.org . Tryck sedan på knappen FYRAR i 
vänster kolumn och därefter på översta raden ”Svensk Fyrkarta av Leif Elsby” (www.
fyr.org/svfyrkartale.htm). Du kan sedan klicka på kartan på namnet på den fyr du 
önskar veta mer om.
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Årets VIPP

Till Harry Sellmann

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har beslutat att tilldela Harry Sellmann “Årets 
VIPP” för år 2005. 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.

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt följande:

”Harry Sellmann har genom sitt yrke som lotsdirektör och som konst- och kulturintres-
serad privatmänniska tidigt insett fyrarnas värde både som exempel på stor teknisk 
genialitet och uppfinningsförmåga och som värdefulla kulturbyggnader.

Harry är en person som på ett pedagogiskt sätt kan förklara hur en solventil tekniskt 
fungerar eller hur en viss fyrkaraktär är uppbyggd, men som också med inlevelse 
kan berätta om feniciernas sjöfart på Medelhavet eller om skönheten i fyrarnas 
arkitektur.

Genom att förena dessa kunskaper om kultur, sjöfart och i synnerhet fyrar med sitt 
stora engagemang, bildning, humor och omfattande kontaktnät har Harry Sellmann 
blivit en föredömlig ambassadör för fyrarna. Han har på ett utomordentligt bra sätt 

Harry Sellmann på Gotland 1999
Foto: Magnus Rietz
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lyckats visa på de många olika intressen som kan locka till engagemang för fyrar och 
fyrhistoria, vilket bidragit till att många som annars inte skulle ha visat intresse har 
blivit entusiastiska fyranhängare.

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Harry Sellmann ”Årets VIPP 2005” visa 
sin uppskattning av hans omfattande arbetsinsatser och engagemang för fyrarna och 
Svenska Fyrsällskapet.”

Stockholm den 19 mars 2005

Esbjörn Hillberg  Bertil Arvidsson
Ordförande  Sekreterare

Pite – Rönnskär; Årets andra 100-åring
Harry Sellmann

Under början av 1800-talet brände rys-
sarna ner många av de små trästäderna 
och hamnarna på svenska norrlands- och 
ostkusten. Under början av 1900-talet 
byggdes flera hamnar på norrlandskus-
ten för att möta det ökande transport-
behovet från den kraftigt expanderande 
industrin. Norrlandskusten är dock lång 
och grunden ligger långt ute till sjöss. 
Det gällde att få flera och starkare fy-
rar. På grund av isen är sjöfartssäsongen 
mycket kort. Inte förrän i slutet av 1800-
talet fick vi särskilda isbrytare. Norra 
stambanan kom först på 1880-talet med 
en avstickare 1915 till Piteå. Piteå lig-
ger dock 19 nm syd om Umeå. Redan 
1840 anordnades lotsuppassning på 
Rönnskärs sydostudde. En siderallampa 
med rött sken anordnades på lotsstugans 
vägg 1880. Den visade var lotssökande 
fartyg kunde gå till ankars och ta emot 
lots. Allra tidigast byggdes dock en pyra-
midformad vit och röd båk. Fyren hette 
först enbart Rönnskär. Ön är mycket låg 

och långgrund. Det var svårt att ordna 
lotsbåtshamnar. Den nuvarande fyren 
byggdes upp igen 1905. Den kommer 
från Sandhammaren där man ursprung-
ligen hade 2 stycken s.k. Heidenstams-
fyrar, beroende på att man tekniskt ej 
kunde åstadkomma olika ljussken och 
då valde att ha två fyrsken för att skilja 
denna fyr från andra närbelägna. Efter-
som Rönnskär var så lågt tillverkade man 
2 moduler, som tillfogades nederst och 
så blev det vår största Heidenstamsfyr 

– 39 m hög. Linsen var av 2:a ordningen 
med trippelluxbrännare, krona, trumma 
och krans. Senare ändrades linsen till 

”3:e ordningens stor” med trumma och 
krans. 1944 fick man Daléngasbrännare. 
Samtidigt flyttades den lilla röda fyren 
på lotshuset till en lucka under huvud-
fyren. 1959 elektrifierades, avbeman-
nades och automatiserades fyren. Fyren 
tändes 1969-1971 då den fick ersätta 
den bottenfasta fyren Nygrån som för-
störts av isen.



35

Boktips

Lov och ära vare gud, som fi nns i det onåbara ljuset, i evighet –

Så avslutas avhandlingen ”De Pharis” - 
“Om Fyrar” som lades fram vid Uppsala 
Universitet år 1722. Denna bok är en av 
de äldsta bevarade svenska skrifter som 
beskriver fyrar. Författaren, den kung-
liga stipendiaten Nicolaus Hasselbom, 
gör i avhandlingen en resa tillbaka i ti-
den och beskriver antikens och romar-
rikets fyrar och gör även en tänkt sjöresa 
från Medelhavet längs Frankrikes och 
Englands kuster för att till sist ”trött 
efter den långa resan och efter att redan 
tillräckligt ha genomsträvat främmande 
kuster glädjas åt den ljuva anblicken av 
fäderneslandet”. Av de ursprungligen 
danskbyggda men vid denna tid svenska 
fyrarna nämns Nidingen, Kullen samt 
Falsterbo. Den fyr som inspirerade 
författaren till att skriva om ämnet var 
Örskär vid Öregrund som fi nns mycket 
väl beskriven. Avhandlingen avslutas 
med ett kapitel rubricerat ”Matematik” 

där författaren ger sig in på att förklara 
hur ljus uppstår samt diskutera frågor 
kring optiska fenomen. Här refereras 
bland annat till Sir Isaac Newton som 
lade fram sina teorier i London några 
decennier tidigare.

Det är en stor glädje för Svenska 
Fyrsällskapet att tillsammans med 
Uppsala Universitet få möjlighet att ge 
ut denna skrift igen tvåhundraåttiotre år 
efter att den försvarades i föreläsningssa-
len i Gustavianum i Uppsala. Genom att 
översätta den latinska texten till svenska, 
lägga till några nyskrivna kapitel som 
sätter in boken i ett sammanhang samt 
tillföra lämpliga illustrationer vill vi ge 
en större publik möjlighet att ta del av 
denna unika skrift.

Utgivningen är ett resultat av samarbete 
mellan Fyrsällskapet och Institutionen 
för lingvistik och fi lologi vid Uppsala 
Universitet. Tryckningen har bekostats 
av Stiftelsen Konung Gustaf VI Adolfs 
fond för svensk kultur samt Sjöhistoriska 
samfundet vilket vi är mycket tacksam-
ma för. Boken kommer under våren att 
bli tillgänglig att köpa för Fyrsällskapets 
medlemmar.

Hans Rutberg
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Stargazing - Memoirs of a Young Lighthouse Keeper

av Peter Hill, Canongate Books Ltd, ISBN 1-84195-499-3
(Bokcitaten är översatta av Jessica Alm)

En eftermiddag i december står jag 
framför en hylla med engelsk litteratur 
i en affär i Stockholm. Som av en hän-
delse plockar jag upp en bok som har ett 
omslag i milda färger i grönt och blått. 
Stargazing heter den och först tänker jag 
ställa tillbaka den i hyllan med tanken 
att man inte kan välja en bok på basis av 
ett vackert omslag... Så faller min blick 
på underrubriken och jag inser att ödet, 
eller vad man vill kalla det, har trätt 
in i mitt liv och ”hjälpt mig att välja”. 
För underrubriken lyder: ”Memoirs of 
a Young Lighthouse Keeper” – En ung 
fyrvaktares memoarer. Tanken att ställa 
tillbaka boken i hyllan har blåst bort och 
boken ligger snart betald och nerpackad 
i en kasse för att avnjutas i fåtöljen fram-
för brasan.

Handlingen utspelar sig på avlägsna 
skotska fyrplatser under sommaren 1973. 
Den blott 19-årige konststudenten Peter 
Hill har halkat in på detta något ovan-
liga sommarjobb av en händelse. Han 
skickas på utbildning och slussas snart 
vidare som ordinarie avbytare i en tid 
som präglas av Vietnamkriget, Water-
gateskandalen och på närmare håll, den 
ovissa framtiden för yrkesgruppen fyr-
personal i automatiseringens era. Vi får 
följa Peter i hans resa, både geografiskt 
och mentalt, runt på skotska fyrplatser 
och på resan mot vuxenvärlden. Tack 
vare noggranna anteckningar som han 
förde under denna tid, kan han i boken 
ge väldigt exakta återblickar på exem-
pelvis de arbetsuppgifter som ingick i en 
fyrvaktares vardag.

Peter Hill ger en både saklig och ro-
mantisk bild av livet på fyrplatsen med 
sin inrutade, men ändå fria vardag. Da-
garna delas in efter de tre fyrvaktarnas 
uppgifter så som matlagning, fyrvakt-
ning och diverse reparationer. När det 
gäller matlagningsbiten så upptar den 
en stor del av vardagen i fyrbostaden. 
Många kulinariska läckerheter dukas 
upp kring matbordet och många är de 
ämnen som avhandlas under måltiden. 
Utbyte av anekdoter till exempel:

”Så var det en fyrvaktare jag jobbade med 
där (Skerryvore), som brukade klättra 
nerför tornet varje kväll och stå på den 
lilla klippan nedanför och skrika ’Hallå!’ 
rakt ut i mörkret. Han hävdade att det 
var det som hindrade honom från att bli 
galen, men han höll på att skrämmas till 
döds när han en natt fick höra någon 
skrika ’Hallå’ tillbaka. Det var en vilsen 
seglare som tack och lov lyckades klara sig 
förbi klippan utan skråmor.”

Jag kan rekommendera Peter Hills 
bok Stargazing till alla fyrintresserade. 
Den ger en tidsenlig skildring av både 
livet på fyrplatserna och det civila livet, 
på fastlandet. Hill delar med sig av sina 
tankar kring avbemanningen av fyrarna:

”Att guida sjömän var huvudorsaken till 
att fyrarna överhuvudtaget existerade från 
början. Men på ett nästan alkemiskt sätt 
förvandlade de också unga pojkar, inte 
till män, men fullt utvecklade människor. 
Vi skulle ha haft kvar alla fyrar beman-
nade – med män och kvinnor, på något 



37

sätt – och varje ung människa kunde gå 
igenom en två veckors utbildning som jag 
gjorde på Pladda.”

Som sagt är det en alltigenom vack-
er, intressant och bitvis väldigt rolig bok 
om fyrar under den bemannade epoken. 

Boken fi nns inte på svenska, men den 
är skriven på en lättförståelig engelska, 
med vissa inslag av fackuttryck, men 
borde inte vara alltför svår med vissa 
språkkunskaper.

Jessica Alm

Blinka lilla fyren där – hur jag undrar vem du är!

T.ex. jag med min fi na karaktär Fl (1+4) 60s 22M. På N58° O18° är jag Sveriges 
äldsta fyr - vem är jag?

Boken Lysande skärgård av skär-
gårdsskildraren Anders Hedin, om åtta 
lysande fyrar i Stockholms skärgård 
kan ge dig svar. Genom skärgårdsstif-
telsens engagemang har den nu kommit 
ut och ligger helt i linje med stiftelsens 
mål att arbeta för en öppen och lysande 
skärgård säger VD:n Berndt Festin, up-
penbart stolt. Detta är boken om de 
klassiska fyrarna i Stockholms skärgård. 
Författaren och fyrforskaren Anders 
Hedin skildrar fyrarnas utveckling, från 
den första enkla fyrbåken på Landsort 
till dagens fyrtäta övärld. Ur historiens 
dunkel kliver människor fram i denna 
bok, män och kvinnor som drevs av en 
stark idé - att bygga och vidmakthålla en 
fyr. I en episk berättelse reser vi här från 
1600-talets pionjärtid, via 1700-talets 

försiktiga framsteg och 1800-talets 
storslagna expansion, till dagens hotade 
fyrväsende. I ett myller av människor, 
händelser och sjöfartsdramatik, får vi 
följa kampen för att varna och vägleda. 
Boken är rikt illustrerad med nästan 
200 bilder. Aldrig tidigare har fyrarnas 
historia skildrats så ingående och så stor-
slaget.

De fyrorter som skildras är Landsort, 
Måsknuv, Huvudskär, Korsö, Grönskär, 
Svenska Högarna, Söderarm och Tjärven. 
Faktainnehållet har Anders Hedin ge-
nom ett synnerligen gediget och fl era 
års omfattande forskningsarbete vaskat 
fram i Riksarkivet och Krigsarkivet samt 
från Sjöfartsverket m.fl ., ofta i form av 
fl erhundraåriga handskrifter.

Skärgårdsstiftelsen sänder ut denna 
fi na present till alla sina 18 000 vänner 
som Årets Vänbok. Rekommenderat 
pris i bokhandeln är c:a 460 kronor. 
Hela 380 sidor och bokförlaget är Max 
Ström. Bilder fi nns under ”pressinfo”på 
www.skargardsstiftelsen.se.

Ulf Andrén
Fyrmästare till Ridö Pilskär i Mälaren.
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Vårdkaseevenemang i Vikingarnas tecken
Magnus Rietz

År 2005 skall gå i Vikingarnas tecken på Gotland.

Detta inleddes den 25 februari med 
tändandet av en vårdkasekedja runt 
hela ön. I skymningen tändes den första 
vårdkasen av kronprinsessan Victoria på 
Grogarnsberget i Östergarn. Strax spred 
sig budskapet som en löpeld runt ön, i 
ordets rätta bemärkelse.

Vårdkasar, fyrbåkar, vippfyrar etc. 
är intimt förknippade med varandra 
bakåt i historien. Alla är delar av signal-
system över land såväl som över vatten. 
Vårdkasar kunde användas för varnings-
signalering såväl som till sjömärken, 
företrädesvis som dagmärken då de näs-
tan undantagslöst var resta på höga och 
väl synliga platser.

Än idag finns en del vårdkasar fort-
farande utsatta på sjökorten. Ibland har 
vårdkaseplatser med tiden utvecklats 
till fyrplatser. Detta har t.ex. skett vid 
Skagsudde och Hallshuk på Gotland.

Just på Hallshuk tändes en prakt-
full vårdkase på eftermiddagen den 25 
februari. Signal hade siktats på Lauter 
på Fårö c:a 20 km bort vid 17.50-tiden 
då Hembygdsföreningen i Hall satte fyr 
på sin resliga kase på klintkanten. På ett 
ögonblick fattade denna eld och brann 

strax som en masugn i den starka vinden 
och syntes vida omkring. Hallshuks ljus-
starka fyr 75 meter bort fick plötsligt en 
kompis att lysa ikapp med i det eljest 
kompakta vintermörkret.

Strax följde tändning av nästa kase 
på Häftingsklint en bit söderut på nord-
västra gotlandskusten. Så nästa vid 
Lickershamn, så nästa, så nästa… För-
visso fanns ett förutbestämt schema med 
fastlagda klockslag för tändning. Alla 
vårdkaseplatser har nämligen inte kunnat 
återfinnas alternativt hindrar uppvuxen 
skog siktbanorna på en del ställen. Man 
kan nog tänka sig att det för några hundra 
år sedan var rätt dramatiskt att helt plöts-
ligt sikta en signaleld i den becksvarta 
natten. Vad innebar den och vad hade 
man att vänta?

Man kan också undra hur t.ex. ett 
skepp på öppna havet upplevde ett 
plötsligt ljussken i mörkret. Det kunde 
ju eventuellt vara från en av de fåtal plat-
ser där det fyrades för sjöfarande längs 
kusten.

Svaren på de frågorna står nog skriv-
na i vågorna. Eventuellt också nere på 
havets botten någonstans.
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De allra fl esta av oss kommer väl ihåg 
reklamen från Svensk Bilprovning där 
den lilla bilen på en slingrande väg tar 
sig över krönet och säger ”ett år går så 
fort”. För Blänket gäller bara ett halvår 
och det har gått väldigt fort men inte 
utan förändringar. Vi har också tagit 
oss över krönet och fått andra vyer. 
Vi har fått en reklamman i vårt gäng, 
Bo Östling, som sett över både det 
ena och det andra. En av förändringar-
na är ju så markant att den väl inte 
kunnat undgå er. Blänkets framsida 
har fått en totalt ändrad layout. Inne 
i tidningen känner ni nog igen er, där 
har inte så mycket ändrats mer än att 
vi har bytt till ett annat teckensnitt. 
Layouten är väsentlig men innehållet 
är ändå det som betyder mest.

En annan stor förändring är att 
vi har bytt tryckeri. Vi har lämnat 
Sjöfartsverket/Luftfartsverkets trycke-
ri och gått över till Prinfo Bergs 
Alltryck i småländska Virserum. 
Esbjörn Hillberg och jag gjorde en 
strålande vinterdag ett besök på Bergs. 
Där blev vi mycket väl mottagna och 
fi ck en rundvandring genom hela 
tryckeriet. Det var en trevlig upple-
velse att se hur välskött det var och 
att få möjlighet att träffa personalen 
där. Jag får nog säga att det var en 
väl använd semesterdag för min del 
och Blänket kommer nog att hamna 
i trygga händer även här.

Vi har varit väldigt nöjda med 
Sjöfartsverket/Luftfartsverkets trycke-
ri och anledningen till att vi nu över-

ger dem efter 9 år är att Bergs kan ta 
hand om hela kedjan från tryckning 
till inplastning och distribution. Den 
ökande omfattningen av arbetet med 
kuvertering och posthantering har 
blivit alltför stor, som Esbjörn skri-
ver om i ”Ordförandens sektor”, för 
att det skall gå att klara av på Donsö. 
Vår ordförande har meningsfullare 
uppgifter att ägna sig åt för Svenska 
Fyrsällskapet än detta.

Det är inte utan ett visst vemod 
jag byter tryckeri och därmed bryter 
kontakten med Janne Berggren, Ulf 
Carlsson och Lennart Hess som alltid 
varit vänliga och tillmötesgående och 
stått ut med mina mera okonventio-
nella korrekturändringsmetoder. Ett 
stort tack till er!

Det skulle vara roligt att höra vad 
Fyrsällskapets medlemmar tycker om 
förändringarna. Är det till det bättre, 
till det sämre eller spelar det ingen 
roll alls? Skriv, maila eller ring till mig 
och berätta vad du tycker. Tidningen 
är till för oss alla och era synpunkter 
är väsentliga.

Till sist ett stort tack till er som så 
fl itigt hört av er med artiklar eller no-
tiser/efterlysningar till Blänket. Det 
är fantastiskt vilken möda ni lägger 
ner på att få fram text och bilder. Ert 
arbete är till glädje för alla oss andra 
så fortsätt bara att skicka in material.

Ha en skön vår/sommar och vi 
kanske ses på någon fyr!

Maria Elsby

Redaktörens ruta
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Kommentar till tidigare artikel med titeln ”Eggegrund”
Med anledning av det som skrivs i medlemsbladet Blänket 2004:2 sid. 17 av 
Magnus Rietz angående lyktan på Eggegrunds fyr försöker jag, som jobbar i 
Sjöfartsverket med placering vid Gävle Lotsstation och medlem i Svenska Fyr-
sällskapet, lämna denna förklaring.

Den största orsaken till att den ordinarie fyrlyktan på Eggegrund har ersatts 
med en LED (batteridriven) lykta, är att elkabeln som ligger på sjöbottnen är 
så pass dålig att vi befarar att den kan gå av när som helst. Senast den lagades 
var 1999 och då till en kostnad av 750 000 kr. För att försäkra oss om fyrens 
funktion, oberoende av högspänning från land, togs detta beslut.

Alf Allanius

Viktigt meddelande till dig som fl yttar
Vi vill påminna och be dig om att du alltid anmäler din nya adress när du fl yttar. 
Var gång vi gör ett utskick får vi många brev i retur och sedan börjar bekymren 
med att få tag på nya adresser till de som har fl yttat och inte anmält det. Vissa 
gånger har vi medlemmens telefonnummer, som kanske inte är ändrat, så att 
vi kan ringa. Vissa gånger kan vi hitta en ny adress eller ett telefonnummer via 
Eniro. Allt tar dock en massa onödig tid. När vi varken har ett telefonnummer 
eller en e-postadress eller har fått en fl yttanmälan så har vi ingen möjlighet att 
kontakta medlemmen i fråga och måste helt enkelt sluta sända brev trots att 
medlemmen har betalt sin årsavgift. Det är därför viktigt att du alltid anmäler 
din nya adress snarast när du fl yttar.

Anmälan skall helst ske till vår registeransvarige:
Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, hemtel 031-295711, 
e-post: il.postino@telia.com

En annan viktig sak som underlättar vårt arbete är om du uppger fl era av dina 
kontaktdetaljer som hemtelefon, arbetstelefon och e-post, så att vi har alterna-
tiva möjligheter att nå dig.

Esbjörn Hillberg

Notiser
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Fyrhistoriska böcker på CD!
Lars R. Gellerstad

Fyrsällskapet har börjat en utgivning 
av 1800-talets publikationer från Lots-
Direktörs-Embetet. Basen för denna 
utgivning är det efterlämnade privat-
biblioteket efter Civilingenjören och 
Fyringenjören Robert Gellerstad. Det 
omfattar 60 nummer med bl.a. en 
komplett samling av Lotsstyrelsens 
«Underdåniga Berättelse» 1875-1909 
samt ett fåtal unika anteckningsböcker 
och matriklar med handskrivna kom-
mentarer av dåtidens fyringenjörer.

De första fem titlarna är nu tillgängli-
ga för beställning via Fyrsällskapets web-
sajt. (www.fyr.org klicka på «Aktuellt»).

«Underrättelse om Svenska Fyrar, 
Båkar och Sjömärken på Svenska kusten 
ifrån Haparanda till Norrska gränsen» 
från 1842 var dåtidens Fyrlista med kort 
beskrivning av de 26 fyrar som då var 
tända och över 100 båkar och sjömär-
ken. Skriften är på 48 sidor plus 11 plan-
scher med illustrationer.

«Underrättelse om Fyrar, 
Känningsbåkar och andra Sjömärken 
på Svenska kusten ifrån Haparanda till 
Norska gränsen» från 1852 är den «an-
dra förnyade och tillökta upplagan» av 
1842 års Fyrlista. Detta exemplar inne-
håller dessutom fyringenjören Gustaf 
von Heidenstams handskrivna uppdate-
ringar och anteckningar för en framtida 
nyutgåva. 70 sidor text och nästan lika 
många sidor med anteckningar, plus 15 
planscher med illustrationer.

«John Höjers Anteckningar». John 
Höjer – fyringenjör/överfyringenjör 
1879-1908 förde noggranna anteck-
ningar över tekniska frågor och specifi-
kationer inklusive detaljerade prislistor 

på material och arbetsinsatser. Två an-
teckningsböcker finns bevarade. Detta 
är den första och omfattar tiden 1882-
1894 med över 100 sidor detaljerad 
operativ fyrhistoria. Den andra anteck-
ningsboken på över 200 sidor beräknas 
vara tillgänglig under våren. Den inne-
håller bl.a. omfattande anteckningar från 
Höjers fyrstudieresa i Frankrike 1881.

«Transumt af Lots-Styrelsens un-
derdåniga betänkande af den 22 
December 1875 angående Lots- och 
Fyrinrättningens ombildning. Med der 
till hörande bilagor m.m.». Svenska äm-
betsverk är under ständig förändring inte 
bara i nutiden. Denna skrift ger bl.a. in-
tressanta insikter i hur - dåligt - en del av 
personalen avlönades. Lotspersonalens 
arbets- och anställningsvillkor beskrivs 
också på de 85 sidorna.

«Instruktion för Tjenstgöringen vid 
de Fasta Fyrarna jemte föreskrifter rö-
rande materielens vård». Utfärdad år 
1866. Skriften är uppdelad i tre kapitel 
(afdelningar):

1. «Om de i fyrar använda lysapparater 
som om olika slag af fyrar». En detal-
jerad beskrivning av teknik och optik 
med illustrationer (35 sidor).

2. «Om fyrpersonalens skyldigheter 
och fyrarnes skötsel» med under- 
avdelningarna: «Om förmanskap, 
vaktgöring, allmän ordning m.m.» 
och «Om fyrapparaternas skötsel 
och vård af dem hörande effekter» 
(45 sidor).

3. «Om uppbörd, underhåll och redo-
visning af fyrmaterielen» (11 sidor).
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Här ett litet smakprov från kapitel 3 som 
visar att det «hållbara samhället» inte är 
någon nyhet: «När materiel eller perse-
del kasseras, bör anmärkas huruvida det 
som utdömes kan till annat än sitt ur-
sprungliga ändamål för fyrinrättningen 
användas, I hvilket fall det påföres i rä-
kenskapen under ny benämning, hvarom 
order utfärdas af den, som besigtningen 
förättar. Kasserade för allt bruk vid fyr-
inrättningen oanvändbara effekter, som 
anses ega något försäljningsvärde, böra 
afyttras, hvarom fördelningschef på 
lämpliga tider gör vederbörlig anmälan, 
och sådana, som äro utan allt värde, för-
störas i närvaro af den, som verkställt 
kassationen».

Dessa böcker ger förutom de fyrhis-
toriska kunskaperna och perspektiven 
möjlighet att skapa text- och bildmate-
rial för utställningar, publikationer och 
föredrag om specifika fyrar. En av våra 
medlemmar är just ni i färd med att 
dokumentera den av John Höjer ritade 
och byggda fyren på Stora Karlsö. I John 
Höjers anteckningsbok fann han 13 sidor 
anteckningar om denna fyr inklusive de-
taljerade byggkostnadsuppställningar.

Böckerna har scannats av Lars  
Gellerstad och Bertil Östling har omvand-
lat bilderna till en pdf fil. Produktionen 
och distributionen sker till självkostnads-
pris och överskottet går oavkortat till 
Fyrsällskapet.

Om Robert Gellerstad
Robert V. Gellerstad (1905-1964) –  
civilingenjör VoV KTH 1932 – anställdes 
1940 vid Kungl. Lotsstyrelsen (sedermera 

Sjöfartsverket) som fyringenjör efter att 
ha verkat vid svenska kraftverksbyggen 
och Göta Kanalverk.

Han efterträdde de legendariska fyr-
byggarna Rikard V. Frost och Hilmer 
Carlsson som chef för Lotsstyrelsens 
fyrbyggnadssektion. Midsommaren 1957 
uppfann han och patenterade den s.k.  
Teleskopkassunmetoden som möjliggjor-
de en snabb, säker och kostnadseffektiv 
ersättning av de omoderna fyrskeppen 
med bottenfasta fyrar till havs som kun-
de skydda och leda sjöfarten året runt.

Fyrarna färdigställdes med all ut-
rustning på pålbäddar i land – mestadels 
som beredskapsarbeten i Norrland – och 
sjösattes sedan för bogsering, sänkning 
på grundet och höjning av det heli-
kopterplattformsförsedda tornet med 
bostadsdel, maskinrum och den nautiska 
utrustningen.

Den första i en lång serie teleskopkas-
sunfyrar var Grundkallen som ställdes på 
grundet den 12 juli 1958 efter 7 månaders 
byggnadstid och bara drygt ett år efter 
de första idéskisserna. Teleskopkassun- 
metoden användes också vid byggandet 
av fyren Kish Bank i Irländska sjön.

Robert Gellerstad belönades 1964 
med Kungl. Ingenjörsvetenskaps- 
akademins (IVA) guldmedalj för sin  
ingenjörskonst.

Robert Gellerstad skrev under sin 
livstid ett flertal artiklar om svenska fyrar. 
Ett urval finns att läsa på Fyrsällskapets 
websajt under rubriken «Läsvärt».
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Fyrresa till Blekinge och Kalmarsund
2-4 sept. 2005 med buss

Start fredagen den 2 sept från Nils Ericssonterminalen *Kruthusgatan, Göteborg kl 
07.00 för färd till Karlshamn - första dagens etappmål. På vägen dit dricker vi kaffe. 
Via Laholm, Hässleholm (möjlighet att ansluta för deltagare som åker tåg från t.ex. 
08-området) och Kristianstad når vi Karlshamns hamn c:a 10.30.
Med m/f Vindskär tas vi till Hanö med en av Östersjöns ljusstarkaste fyrar och Tärnö 
med Sveriges äldsta träfyr som ännu är i drift. Ombord får vi förtäring. Sjöturen + 
besök tar c:a 6 timmar. Vi fortsätter till Karlskrona. Efter middag på Hamnkrogen 
i Karlskrona tar vi färjan ut till Aspö lotsstation. Där övernattar vi fredag - söndag. 
Vi bor i småstugor med dubbelrum (av vandrarhemsstandard) och i själva lotstornet 
(fyr-bäddsrum) Lakan etc. finns på plats.

Lördagen ägnar vi åt Karlskrona med några av världsarvssevärdheterna, bl.a. Golf-
banan, Marinmuseet och Polhemsdockan. Vi hoppas också kunna besöka Kungs-
holmens fort samt fyrarna Utklippan och God Natt. Lunch hoppas vi kunna äta på 
Officersmässen. På kvällen blir det middag på Drottningskärs kastell ute på Aspö.

Söndag: Via Brömsebro når vi Bergkvara. Där hämtas vi med båt ut till fyren Garpen 
där vi serveras kaffe + smörgås, varefter Gustav Sjöholm, som är uppvuxen på fyr-
platsen, guidar oss runt. I Svartö norr om Kalmar väntar Ms ”Västerskär av Svartö” 
som tar oss till Vattenhotellet på Dämmans fyrplats där vi intar lunch varefter vi får 
en visning av den unika och spännande anläggningen ”The Waterhotel at DÄMMAN 
Lighthouse”.

Hemfärden går via Oskarshamn och Jönköping och vi är i Göteborg c:a.23.00.

Pris: 3800 kr beräknat på minst 40 betalande deltagare. Då ingår allt enligt ovan-
stående förutom drycker. OBS! Begränsat deltagarantal
Reseledare/ansvarig för resan: Börje Moberg tel 031/265865, 0708/195865 
Medplanerare: Ingegerd Elvingsson, Karlskrona.
Anmälningar senast 1 juni** genom telefonkontakt och insättande av anmälnings-
avgiften 2000 kr på postgiro 1719876-3. Slutbetalning senast 1 augusti.

* Vi kommer att åka med EILA-buss. Påstigning (och parkering av bil) kan göras vid EILA-garaget 
i Rollsbo/Kungälv.

** Därefter erbjuds icke medlemmar följa med.

Synpunkter och önskemål på programinnehåll mottages tacksamt
borje.mo@telia.com
Detaljprogram se: www.borjemo.nu eller www.fyr.org .
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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
Sekr.  Bertil Arvidsson, Källviksvägen 13, 421 66 Västra Frölunda, tel 031-281313
Kassör Margret Mårtensson, Indigogatan 9, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-288456
Klubbmäst. Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, tel 031-295711
Infoansvarig Bo Östling, Spårgatan 2, 590 80 Södra Vi, tel 0492-18051
 Monica Gillisson, Kolonigatan 9E, 413 21 Göteborg, tel 031-182047
 Ulf Schloss, Sten Stures väg 9, 131 47 Nacka, tel 08-716 7492
 Joakim Söderberg, Juniskärsvägen 163, 862 91 Kvissleby, 0702-150362

Redaktionskommitté
Redaktör 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
 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, Högabergsg. 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118
 Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 74071 Öregrund, tel 0173-36207
 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
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västehaninge, tel 08-5302 3810

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
 Ulla Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel 031-972148
 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 Sydsverige
Sammank.  Anders Larsson, Hökvägen 7, 227 32 Lund, tel 046-141436
 Lennart Andersson, Granats väg 21, 231 79 Smygehamn, tel 0410-29099
 Carina Ask-Christensson, Fasanvägen 6, 232 52 Åkarp, tel 040-464860
 Ingvar Skaneland, Tenorgränden 9, 224 68 Lund, tel 046-149176
 Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39B, 239 33 Skanör, tel 040-473065

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



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
 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
 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.  Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, 0300-60310
Webmaster  Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel 08-761 6109,
 e-post: bertil.oestling@telia.com

Nu är vårt nya utställningsmaterial klart!

              Vill ni använda det   i lokala aktiviteter?

             Tag kontakt med Esbjörn H eller Bosse Ö.   



Pite Rönnskär
Foto: Magnus Rietz P
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