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Hej 

Som du säkert märkt har vi nu genomfört 
flera förändringar i vår profil och även änd-
rat distributionen av Blänket. Samtidigt 
håller vi på att planera hur vi skall fira  
10 års jubileum nästa år. Denna gång skall 
jag dock inte prata om administrativa ting 
utan om alla trevliga fyrupplevelser jag 
haft under sommaren

Har du tänkt på vilka extraupplevel-
ser alla fyrbesök kan ge. När man besöker 
fyrar kör man nästan alltid på småvägar 
utefter kusten. Fyrar finns på fantastiskt 
vackra platser. På vägarna som leder till 
dem finns nästan alltid andra intressanta 
saker. Vi har genom åren besökt mängder 
av fiskekapell från 1600-talet, herrgårdar, 
slott, museer, fiskelägen, kyrkor, etc. i sam-
band med fyrbesök. Dessutom träffar man 
otroligt många trevliga och intressanta 
människor när man är ute och kör. 

Jag kanske inte kommer ihåg alla fyr-
platser som vi har besökt i år men jag skall 
göra ett försök. Genom min lilla berät-
telse kanske några får en idé vad de kan 
göra nästa sommar. Själv tycker jag att det 
är lättast att besöka fyrar under sommaren 
då man ofta behöver ha tillgång till en båt 
eller färja. Jag vill även ha rätt bra väder 
för då blir alla fotografier tydligare än när 
man fotar i regn eller grådis. Då jag bor 
på ön Donsö ser jag naturligtvis dagligen 
flera både stora och små fyrar men det 
räknas liksom inte. 

Tidigt i april gjorde vi årets första pla-
nerade fyrbesök när vi hälsade på gamla 
vänner i norra Italien där jag har arbetat 
några år. På nervägen passade vi på att titta 
på alla större fyrar på västkusten från den 
franska gränsen ner till Viagreggio inklu-
derande den imponerande La Lanterna i 

Genova och fyren i Portofino. På hemvä-
gen kollade vi in fyrar på ostkusten från 
Ravenna upp till Venedig. Alla fyrar är 
normalt bemannade men skötta av mili-
tär så det är tyvärr så gott som omöjligt 
att komma in i dem. Vi såg naturligtvis 
inte bara fyrar utan även mängder av an-
nat under resan. Redan i slutet av april 
hade Fyrsällskapet under en helg ett sty-
relsemöte på Arkö. Vi gjorde då en sen 
kvällstur med Magnus Rietz båt och tit-
tade på lokala fyrar. 

Under maj blev det lite färre fyr-
besök men innan årsmötet för World 
Lighthouse Society var det inplanerat 
2 dagar med besök på tyska fyrar runt 
Hamburg. Vi deltog en dag och besökte 
drygt 10 fyrar i floden Elbe. Vid hemkom-
sten hann jag även med Måseskär då Leif 
Lehmann hade bjudit ut några från SjöV, 
Sjöräddningen, Helikopterdivisionen och 
undertecknad för att prata om Måseskärs 
framtid.

I juni var vi inbjudna till ett födel-
sedagskalas i södra Portugal. Då vi aldrig 
besökt Portugal tidigare bestämde vi att 
vi samtidigt skulle ta 14 dagars ledigt och 
besöka så många portugisiska fyrar som 
möjligt. Vi besökte alla större fyrar från 
Sao Pedro (rätt nära Coimbra) och söder-
ut utefter kusten till spanska gränsen. När 
vi ändå höll på fortsatte vi med alla större 
fyrar i Spanien fram till Europé Point i 
Gibraltar. Även fyrarna i dessa två länder 
ägs normalt av militären så det är hopplöst 
att komma in. Vi lyckades dock snacka in 
oss på Cabo San Vicente (se separat notis 
om Hyper-radial lins). Portugisiska fyrar är 
mycket vackra och många är klädda med 
kakelplattor både in och utvändigt. Tyvärr 

Ordförandens sektor
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var det många som var dåligt underhållna 
men man hade påbörjat underhåll på vissa. 
På spanska sydkusten kanske man speci-
ellt bör nämna Cabo Trafalgar då det i år 
är 200 år sedan Nelsons stora sjöslag vid 
Trafalgar. Europé Point i Gibraltar är för-
stås en legendarisk engelsk fyr som man 
måste se när man är i närheten.

Midsommar firade vi som vanligt i 
Söderhamns skärgård och vi passade då 
på att köra upp till Sundsvall och besöka 
fyren och fiskeläget på Brämön. Ön är 
nog rätt unik då de flesta gamla husen 
i fiskeläget ännu finns kvar tillsammans 
med fiskekapellet från tidigt 1600-tal 
och ett mycket fint litet museum. Vi blev 
mycket väl mottagna av familjen Brage 
på Brämön. På nervägen till Göteborg be-
sökte vi Bönans gamla fyr, som numera är 
museum, till vilket man kan låna nyckeln 
på lotsstationen. 

I juli blev det bara två fyrplatser. Vi 
hade en magisk dag i strålande sol och 
hård vind på Tistlarna när vi firade fyr-
platsens 100 åriga födelsedag med alla de 
som nu äger alla fyrbostäderna samt vissa 
gästande båtar. Juli avslutades med att vi 
åkte till Ursholmen och deltog i förening-
ens alltid lika trevliga årsmöte.

Så blev det augusti och vi skulle göra 
några fyrbesök i Vänern som vi talat om 
i många år. Vi körde bil till Torsö och tog 
sedan den lilla färjan över till Brommö. 
Där hyrde vi cyklar, trampade runt ön 
under en dag och besökte Smörhättan, 
Borhallsudde och Bromösunds fyrar. Vi 
fick några mycket trevliga nya bekanta 
som bland annat tog sin bil och körde 
oss tillbaka till norra delen av ön då vi 
inte kunde hitta Borhallsuddes fyr bland 
all skog och med dåligt utmärkta vägar. 
Tack för hjälpen! Färja tillbaka till Torsö 
och fyrbesök på Snappudden, Nolhagen, 
Snuggen samt Mariestads hamnfyr efter 

vägen. Därefter till Gullsjö och de ned-
lagda och friköpta fyrarna Gullsjö övre 
och nedre där vi fick nya bekanta och blev 
bjudna på kvällsfika innan vi avslutade da-
gen i Lidköping. Morgonen därpå körde 
vi till en liten hamn där vi blev hämtade 
med båt och utkörda till Navens vackra 
fyr som vi aldrig tidigare besökt. Tack för 
ett mycket trevligt besök och gott kaffe.

Augusti fortsatte med ett besök på 
Marstrands gamla fyr som populärt kallas 
för Lyktan. Fyrbostaden är fantastiskt väl 
underhållen trots sitt utsatta men under-
bara läge. Så var jag inbjuden till Baagø Fyrs 
Vänner i Danmark och därefter besökte vi 
det danska fyrmuseet i Nakkehoveds fyr. 
Du kan läsa mer om detta i nästa nummer 
av Blänket. I augusti deltog jag också i ett 
fyra dagars IALA-möte om fyrbevarande 
i Göteborg. IALA är en sammanslutning 
av alla fyrmyndigheter i världen. För 
några år sedan höll jag ett föredrag på ett 
IALA-möte i Kristiansand, Norge om vad 
Svenska Fyrsällskapet är och vad vi vill 
göra för att rädda våra fyrar. Nu fick jag ett 
bra tillfälle att möta flera bekanta fyrvän-
ner från hela världen och samtidigt lära 
känna nya. Jag fick även jobba lite då jag 
var ombedd att hjälpa till med att guida 
vid studiebesöken på Vinga och Kullen. Så 
det blev återigen ett par extra fyrbesök! 

När jag skriver detta i slutet av au-
gusti vet jag att det blir fler fyrbesök under 
året men det kan vi ta en annan gång. Jag 
vill slutligen uppmana er alla att passa på 
att besöka fyrar när ni är ute och rör på 
er. Jag kan garantera att ni får se många 
vackra platser och att ni träffar mängder 
av trevliga människor. Dessutom gör vi 
alla något för att bevara fyrarna när vi 
uppmärksammar dem genom ett besök.

Donsö 2005-08-28
Esbjörn
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Livet på en pinne, eller?
Karl	Eliasson

Helikopterlandning	på	Grundkallen
Foto: Karl Eliasson

Då jag kom till Grundkallen för att 
tjänstgöra som förste fyrvaktare hade 
jag ingen aning om att det skulle bli min 
arbetsplats under nästan sjutton år, men 
jag kände från första stund, här kommer 
jag att trivas. Det var en grå dag i början 
av mars 1963. Under min tid som fyrvak-
tare hade jag hunnit tjänstgöra på många 
fyrar och även ett år på Erholmens gas-
station. Sedan Grundkallen kom på 
plats och blev mycket omtalad och 
omskriven nästan som världens åttonde 
eller nionde underverk hade jag tänkt 
många gånger: ”Kommer det en chans 
så kommer jag att ta den”. Och nu var jag 
där. Tjänstefartyget lade till vid fyrtor-
net efter en lugn utfärd från Öregrund. 
Efter att ha klättrat upp på två långa ut-
vändiga lejdare av stål kom jag upp till 
entréaltanen 14 meter över havsnivån 
och blev mottagen av en medelålders, 
lite lätt gråsprängd gentleman.

Hej, sa han, jag är fyrmästare här och du 
är välkommen som min närmaste man 
och vi bryr oss inte om några titlar utan 
kallar varandra du genast tycker jag. Vi 
är ett väl sammansvetsat gäng här ute 
och jag hoppas att du snabbt ska komma 
in i gemenskapen och det blev inga svå-
righeter alls med den saken.

Mycket var nytt för mig. Fyren var 
utrustad med det senaste inom fyrteknik. 
I maskinrummet fanns tre dieseldrivna 
generatorer som kunde anses vara fyrens 
hjärta. Ljudet från maskinrummet och 
suset från ventilationsanläggningen blev 
något som man till slut inte märkte, men 
skulle det tystna så märktes det desto 
mer. Det hände mycket sällan att det 
blev något avbrott i driften. De tre mo-
torerna blev mycket väl ompysslade. En 
av fyrvaktarna var nästan övernitisk och 
tycktes praktiskt taget anse att de bull-
rande klumparna hade mänskliga egen-
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skaper. I maskinvåningen fanns en välut-
rustad verkstad med svets, svarv och alla 
tänkbara verktyg som gjorde det möjligt 
att utföra det mesta av de reparationer 
som behövdes. Några våningar högre 
upp fanns en snickarverkstad som var fli-
tigt frekventerad på besättningens fritid. 
Men det som var alldeles nytt för mig 
var radarn som fanns i vakthytten. Den 
hade jag ofta i gång på mina vaktpass. 
Åtminstone två fartyg vet jag att jag per-
sonligen lyckades hindra från att stöta på 
grundklackarna i fyrens närhet.

Det första som jag minns väl var 
ett rödmålat fartyg som kom från bo-
jen Dittmansgrund med kurs mot 
Gävlebukten. Båten styrde rakt mot fy-
ren och jag tänkte, nåja den ändrar väl 
snart kurs, men den fortsatte och kom 
till slut så nära att jag måste ingripa. 
Båten anropades på kanal 16 på VHF. 

”Du måste ändra kurs omedelbart, du 
kommer att passera för nära fyren och 
farliga grundklackar.” Något svar på mitt 
anrop hördes inte, men fartyget ändrade 
kurs och passerade på gott säkerhetsav-
stånd. Kanske hade man litat för mycket 
på autopiloten och något tack för hjäl-
pen hördes inte.

Mitt andra ingripande var under lik-
nande omständigheter. Det gällde också 
ett fartyg som riskerade att komma för 
nära. Våra kontakter med våra sjöfa-
rande vänner skedde ibland på knackig 
engelska. För min del hade jag nästan 
avslutat ”English by the Nature method”. 
Troligen var mitt uttal horribelt många 
gånger, men det gick ändå att göra sig 
någorlunda förstådd. Tyvärr har jag väl 
glömt mycket av det. Jag fick ett vack-
ert slutbetyg och ett fint diplom. Kursen 
var bra och kan rekommenderas, men 
det har ju inget med min berättelse att 
göra.

Vi hade nyss ätit middag och stod och 
småpratade i fyrmästarens kontors-
hytt. Ett fartyg passerade bara ett 
50-tal meter från fyren. Vi såg att det 
liksom gungade till och förstod att det 
hade fått bottenkänning. Det var en av 
Thunbolagets numrerade tankbåtar. Ett 
oljespår efter tydde på det. Om det blivit 
någon allvarlig läcka är obekant för mig. 
Av ren finkänslighet brydde vi oss inte 
om att anropa båten och fråga. Ville inte 
späda på förlägenheten hos däcksbefälet 
på bryggan.

Ett finskt fartyg på sydgående 
passerade fyren med olja i kölvattnet. 
Diplomatisk som jag inbillar mig vara 
anropade jag båten och frågade om de 
hade något läckage i propellerhylsan 
eller dylikt. Oljespåret upphörde näs-
tan genast. Troligen höll man på med 
tankrengöring, eller liknande. Vad som 
hände sedan båten var utom synhåll är 
en annan historia.

Ett svenskt fartyg anropade och 
meddelade att de hade lite trassel i ma-
skin och deras radar var ur funktion. Nu 
kom en intressant fråga. ”Kan du hjälpa 
oss till en bra ankarplats så att vi slip-
per ligga och driva medan vi reparerar?” 
Min avlösare kom upp i vakthytten. Vad 
håller du på med frågade han? Jag håller 
på att lotsa en blindgångare. Nu kan vi 
hjälpas åt att få den här båten till ankars. 
Med radar, sjökort och VHF lotsades 
båten till närheten av Giffards Grund. 
Ett område med lerbotten, 20 meters 
vattendjup och troligen bra ankarfäste. 
Nu kunde båten ligga trygg så länge det 
erfordrades. Efter utbyte av diverse ar-
tigheter avslutades radioförbindelsen för 
tillfället. Du kan låta radarn vara i gång 
tills vidare sa jag till min avlösare. Efter 
flera timmar anropades Grundkallen. 

”Tack för hjälpen än en gång, nu har vi 
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fixat våra problem och fortsätter resan.” 
Det var en av de få gånger som vi fick 
något tack för våra ingripanden.

Efter mina första två veckor på 
Grundkallen reste fyrmästaren till sitt 
hem i Karlskrona och jag övertog ansva-
ret för fyren. Det var ingenting märkvär-
digt med det. Ända sedan 1955 hade jag 
vikarierat som tf. fyrmästare på många 
olika fyrar. Kocken reste till sitt hem i 
Skåne på några veckors ledighet och en 
annan gubbe övertog köket. Fyrfolk är 
praktiska människor och klarar av det 
mesta.

På Grundkallen fanns egentligen allt 
vad man kunde behöva för ett normalt 
liv. Hytterna var av god hotellstandard. 
Ett motionsrum fanns också om man 
skulle få lust att underhålla sina muskler 
någon gång, men vanligen räckte trap-
porna till för att behålla konditionen.

Visst kändes det svårt att vara ifrån 
familjen, ibland ända upp till sex veckor, 
men om hälsan var god hos de hemma-
varande och allt förlöpte normalt så gick 
det ändå ganska bra. Vi hade ju förbin-
delse per telefon, vilket tyvärr var gan-
ska dyrt. Våra samtal gick via Härnösand 
eller Stockholm Radio. Man fick inte bli 
alltför långrandig och dessutom kunde 
samtalen avlyssnas av obehöriga. Efter 
några år fick vi förbindelse med närmas-
te station i land via radiolänk och sedan 
blev det normala telefonkostnader även 
för oss. Jag hade en underbart tolerant 
hustru som har delat mitt liv på många 
fyrplatser, ibland under rent vidriga för-
hållanden. Min älskade vän är död sedan 
flera år.

Varje morgon kl. 9 hade fyrskep-
pen (Finngrundet och Västra Banken) 
och Grundkallen radioförbindelse. 
Man kan nästan kalla det en lätt infor-
mell konferens. Om något särskilt hade 

hänt, hur vädret gestaltade sig o.s.v. En 
del uppgifter skulle vidarebefordras till 
distriktsexpeditionen i Gävle. Det fick 
Grundkallen sköta via VHF-radion el-
ler per telefon. Fyrmästaren på Västra 
Banken brukade sedan han meddelat 
luft- och vattentemperatur avsluta med 

”själv har jag c:a 37 grader i skuggan”. 
Fruarna i land hade radioapparater med 
frekvensband så att dom kunde höra på 
morgontrafiken. På det viset fick dom 
reda på om allt var bra med deras gub-
bar på havet.

Vardagslivet på fyren
Det hände mycket under mina år på 
fyren både roligt och många gånger 
mindre roligt. Som ett litet kuriosum 
kan nämnas att en ynklig liten maskros 
hade lyckats rota sig i en sotfylld spricka 
i betongen. Den var vi mycket rädda om 
ett tag, men naturligtvis blev den inte 
långlivad. Grov sjö spolade snart bort vår 
enda sommarblomma. En lång färd för 
ett litet frö över öppet vatten.

Jag minns sköna sommarkvällar då 
ljumma luftskikt förde ut dofter från 
land. Den ljuvliga doften av björklöv 
och nyslaget hö och lukten av hägg och 
syren. Kanske kände man dofterna ännu 
tydligare då de kom oväntat till en ute 
på havet än när man befann sig mitt 
bland dem i land. Sådana kvällar kunde 
man faktiskt gripas av hemlängtan. Men 
det var också dagar som man helst vill 
glömma. Vinterdagar med stormvin-
dar då sjöarna vräkte långt upp på tor-
net, stänket frös till granithård is ända 
upp mot fyraltanen, entréaltanen var 
blockerad av metertjock is. Då fanns 
bara en enda väg ut i det fria. Upp till 
helikopterplattan, men även den kunde 
vara som en iskana ibland. Många tim-
mar användes till isröjning. Arbete som  
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ibland verkade helt lönlöst, det kom snart 
nya stormar. Dagar då grov drivis tor-
nade upp sig på grunden runt fyren och 
klättrade upp efter fyrväggarna. Ibland 
kunde man tänka: ”Den här byggnaden 
står faktiskt på havsbottnen av sin egen 
tyngd, hur mycket tål den egentligen?” 
Eller långvariga perioder med dimma då 
Nautofonen sände ut sina ideligen upp-
repade tretonsdurackord över ett grått 
hav som man ibland inte såg ytan på.

Besök på Grundkallen
På grund av sin unika konstruktion 
fick Grundkallen ofta besök av fyrbyg-
gare från många främmande länder. 
(Teleskopmetoden som jag inte gör mig 
besvär att närmare beskriva.) Jag fick 
den stora äran att bli bekant med uppfin-
naren av metoden (ingenjör Gellerstad). 
Dessutom fick man tillfälle ibland att 
rådbråka sin knackiga engelska med folk 
från andra länder. Intressanta besök. Jag 
minns en engelsman som gick runt och 
såg lite nödig ut och stirrade på olika 
dörrar. ’There is the door you are look-
ing for’, sa jag och han dök in och kom ut 

och såg lättad ut. Han flinade tacksamt 
och jag själv kände mig ganska nöjd över 
att ha räddat en engelsk fyringenjör från 
att pinka i byxorna.

Men de bästa besöken på min ar-
betsplats var de två gånger min hustru 
kom. Första gången följde hon med 
tjänstefartyget ut från Öregrund. Att 
klättra upp på lejdarna var omöjligt för 
henne p.g.a. svår ledgångsreumatism. Vi 
brukade hissa upp våra besökare i båts-
mansstol. Hon placerades i den nere 
på kajen. Lotsdirektören, som var med 
för inspektion kanske var något av en 
psykolog och såg att hon såg lite orolig 
ut, placerade sin portfölj i hennes knä 
med orden: ”Ta den här med upp fru 
Eliasson, men tappa den inte.” Det var 
före du-reformen. Jag körde lyftkranen 
själv. En så dyrbar last vågade jag inte 
anförtro någon annan. Andra gången 
fick hon åka helikopter ut. Hon fick sitta 
bredvid föraren i framsätet med hörlurar 
och mikrofon. Han hette Pettersson och 
var en av våra trevligaste pilotkompisar i 
Ostermans Aero. Det var hennes första 
och enda flygresa.

Då jag ändå är inne på helikopter-
resor kommer jag ihåg den gången en av 
våra killar fyllde 50 år just den dagen. 
Jag sa det till föraren och frågade om han 
inte kunde göra en looping som uppvakt-
ning för jubilaren. Ja det går sa han, men 
det är inte tillåtet, men jag får hitta på 
något annat. Våra respektive anhöriga 
stod och väntade på att vi skulle landa. 
Föraren minskade framfarten över sun-
det och sänkte och höjde maskinen flera 
gånger. Det var ett rejält hissande. Det 
var bara jag som hade radioförbindelse 
med föraren. De två i baksätet visste inte 
vad som hände. Vi landade och jag sa 
till jubilaren. Nu blev du väl rejält his-
sad Bertil? Usch sa han, han höll ju på 

Karl	Eliasson,	siste	fyrmästaren	på	
Grundkallen,	i	radiohytten

Foto: Karl Eliasson
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att skrämma livet ur mej. Även de som 
stod och väntade på vår nedkomst såg 
lite bleknosiga ut. Dom hade trott att 
det blivit något fel på fågeln.

Förbindelse med land
Beträffande förbindelseresorna så var 
det så här. Behövdes det olja eller vatten 
så var det tjänstefartyget Gävle som fick 
stå för det. Lotskuttern från Öregrund 
skötte de första åren våra personalskift-
nings- och proviantresor. Sedan fick vi 
en motorbåt för att sommartid kunna 
klara våra egna resor veckovis. Den för-
sta båten tappades av någon anledning 
från 14 meters höjd rätt ned på betong-
kajen och blev skrot. Det hände då jag 
var på en månadslång fyrservicekurs i 
Stockholm och Göteborg. Vår andra båt 
blev en norsk Fjordling som gjorde 40 
knop. Det var roligt att låta den luffa på 
i maxfart i vackert väder, men Östmarin 
i Östhammar som sålt båten påstod att 
man inte behövde ta någon hänsyn till 

sjögång. Det var bara att blåsa på i alla 
väder. Det stämde nog inte. Vi upptäckte 
ganska snart att den hade sina begräns-
ningar särskilt i grov undansjö.

Drunkningstillbud som slutade lyckligt
Lotskuttern hade lagt till vid fyren. Då 
en av avlösarna från land skulle debar-
kera bar det sig inte bättre än att han 
tappade taget i lotslejdaren och föll i 
sjön. Han sjönk som en sten. Vi stod helt 
paralyserade. Vi visste att han inte var 
simkunnig. Att kasta sig i sjön och för-
söka dyka efter honom verkade inte vet-
tigt, dels var vattnet iskallt och dels var 
det många meter djupt vid kassunväggen. 
Mannen som skulle avlösa kocken på fy-
ren befann sig i aktern på lotsbåten. Han 
tyckte sig se något diffust under ytan 
och körde ner armen i vattnet och fick 
tag i håret på den som vi hade trott vara 
dödsdömd. Troligen hade han lyckats 
hålla andan och ha så pass mycket luft 
kvar i lungorna att han flöt upp mot ytan. 

Maskinrummet	får	ett	besök.	Fr.	vä.	Karl	Eliasson,	Gunnar	Jansson	och	Ture	
Eriksson.	 Foto: Karl Eliasson
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Allas lättnad var stor, att ha en kamrat 
liggande död på bottnen vid fyren hade 
varit mycket sorgligt.

Samme man skulle embarkera vår 
motorbåt i Öregrunds hamn. Han kan-
ske var något ”ostadig” på benen vid det 
tillfället. Han steg fel och hamnade i det 
smutsiga vattnet och sjönk naturligtvis. 
Reskamraten började raka runt med 
båtshaken efter bottnen och fick lyck-
ligtvis tag i kläderna och slet upp honom 
i båten. Vår motorbåt var helt ny och 
fin. Den var till och med försedd med 
en vackert mönstrad matta på durken. 
Att få upp detta oljiga, geggiga sjöodjur 
var naturligtvis förödande för finheten. 
Mattan tvättades, men vi föredrog att 
vara utan den i fortsättningen. Du måste 
lära dej simma föreslog någon den här 
sjömannen. Äh, svarade han, det för-
länger bara pinan, tänk så många som 
har simmat i timmar och drunknat ändå. 
Efter dessa tillbud blev vi mera noga 
med att ha flytjackorna på oss vid våra 
sjöresor. På kustbors vis hade vi väl varit 
lite vårdslösa tidigare ibland.

Extrapersonal
Det var ganska stor omsättning på ex-
trapersonal emellanåt. Många tillfälliga 
biträden hade vi inte så stor glädje av. 
De blev mest som utfyllnad av persona-
len. De fasta fyrgubbarna fick sköta om 
det viktigaste, men att lära sig att skriva 
väderleksrapporter var de flesta duktiga 
på. Även om de hade svårt att hålla sig 
vakna ibland.

Jag var på väg ut från Öregrund en 
gång och hade en extrakille med från hem-
orten. Då vi hade lämnat Gräsökusten 
blev det tät dimma på havet. Mellan 
Klackens fyr och Grundkallen fanns ett 
magnetiskt område där kompassen var 
till ringa nytta, den snurrade hit och dit. 

Grabben började se lite orolig ut och sa 
”är det här farligt Kalle”? Nej, blev svaret. 
Vi har djupt fritt vatten, ingen sjöfart på 
den här sidan om fyren och jag kör ef-
ter vind och sjö så länge. Då vi kommer 
längre ut stoppar vi motorn och lyssnar 
efter mistsignalerna. Dimman var så tät 
att vi inte såg fyren förrän vi var bara nå-
got tiotal meter ifrån den. Happy End.

Sjömätning
Fyra unga marinsoldater hade invaderat 
två av fyrens reservhytter. En apparat 
som kallades hydrodist var uppsatt på 
helikopterplattan. Sjömätningsfartyget 
Gustaf af Klint harvade runt i fyrens 
omgivningar med fyra motorbåtar på 
vardera sidan. Nu skulle havsbotten 
bli noga avbildad genom ekolodning. 
Den senaste sjömätningen skedde för 
mycket länge sedan, kanske redan i slu-
tet på 1800-talet. På den tiden var det 
handlodning som gällde och troligen var 
det relativt långt mellan lodskotten. Nu 
skulle säkert många nya grundklackar 
upptäckas.

Våra fyra tillfälliga gäster fick dagli-
gen lagad mat från moderfartyget, men 
hade kaffe, te, saft och lite diverse torr-
skaffning med sig på fyren. En kväll ef-
ter avslutat arbete satt vi och våra unga 
gäster och såg på TV. En av killama blev 
sugen på ett glas saft. Stack ut i köket 
för att släcka törsten, men fick av miss-
tag fatt i diskmedelsflaskan och svepte i 
sig hela glaset och kom ut i dagrummet 
med skräckslagna ögon. ”Fan, jag tog fel 
och drack diskmedel.” Hans kamrater 
gapskrattade åt hans missöde men jag 
tänkte att det här kan vara farligt och sa 
åt honom att dricka varmt vatten, sticka 
fingrarna i halsen och kräkas. Pojken såg 
rädd ut men löd villigt. Bubblorna stod 
som en sky runt huvudet på den levande 
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skumbildaren. Jag stod bredvid med en 
kanna ljumt vatten och sa åt honom att 
upprepa proceduren gång på gång, och 
till slut kom bara rent vatten och tydli-
gen hade han blivit av med diskmedlet 
han hade svalt. Något medtagen gick han 
ut i dagrummet och sa till sina kamrater. 

”Här ser ni en som har Sveriges renaste 
magsäck, men middagen fick jag inte 
mycket glädje av.”

Fladdermusen
Fyrvaktaren Gunnar, en bjässe på drygt 
100 kilo tjänstgjorde som kock tillfäl-
ligt och skulle duka till middag. Han 
öppnade skafferidörren och tog ut ett 
rostfritt fat med knäckebröd, gav till 
ett illtjut och kastade iväg fatet på köks-
golvet. Bland brödsmulorna låg en liten 
skräckslagen varelse som verkade oska-
dad. Den infångades och sattes under 
en upp och nedvänd glasburk på disk-
bänken. Kanske undrade den hur kan 
jag som är en så liten stackare nästan 

skrämma vettet ur denne store.
Dagen efter var det lördag. 

Sjömätargänget gick till Öregrund för 
permission. Vi hade beslutat att vår lilla 
fånge skulle återfå friheten och place-
rade den i en kartong med uppmaning 
att den skulle släppas fri då man kom 
iland. Men det blev inte som vi plane-
rat. En av grabbarna fick ett infall. ”Nu 
ska vi se om den här fan kan simma” sa 
han, öppnade kartongen och tippade 
ur innehållet i vattnet. Den lilla päls-
klädda flygaren drunknade ömkligen i 
Öregrunds hamn.

Busväder på Grundkallen
Oväder på Grundkallen var inget ovan-
ligt, men den här dagen fick vi uppleva 
något utöver det vanliga. Det var en 
förhöstdag i början av sjuttiotalet, som 
såg ut att bli en helt vanlig dag. Himlen 
var ganska jämnt gråfärgad, men det var 
behagligt varmt. En kassunfyr som står 
ensam som högsta punkt långt ute i ha-

En	stund	i	dagrummet.	Fr.	vä.	Ture	Eriksson,	Axel	Martinsson,	Gunnar	Jansson	och	
Karl	Eliasson.	 Foto: Karl Eliasson
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vet måste väl vara mums för blixten att 
slå ned i vid åskväder, men genom tonvis 
med armeringsjärn är den naturligtvis en 
högeffektiv åskledare. Vid häftiga oväder 
kom blixt och dunder ofta alldeles sam-
tidigt. Givetvis slog blixten ned i fyren, 
men vi som bodde i en jättelik Faradays	
Bur	var inte alls oroliga för det.

Dagens alla rutingöromå1 var avkla-
rade. Väderleksrapporter var avsända 
utom dagens sista kl.19. Vanliga tele-
fonkontakter med expeditionen i Gävle 
och våra hemmavarande familjer var 
överstökade. Maskinrummet hade fått 
sina regelbundna besök och den tjänst-
görande dieseln hade fått en uppmunt-
rande klapp på ventilkåpan. ”Bullra på 
du grabben, i morgon får en av dina kom-
pisar ta över och hålla liv i Grundkallens 
fyr”.

Medan vi satt och åt middag kom 
vi överens om att det skulle vara gott 
med färsk strömming till morgondagens 
middag. Åke och jag stod sedan i godan 
ro nere på den nedersta avsatsen som 
vi kallade kajen och matade ut sköten 
i den svaga strömmen. Det gick ganska 
sakta så vi hade gott om tid att filosofera 
över fyrlivet i allmänhet och kassunlivet 
i synnerhet. Egentligen är nog det här 
ett jobb för ungkarlar, men det går ju 
att vara gift också om allt är bra hemma 
så att man inte behöver vara orolig för 
familjen. Det var vi överens om.

Ett svagt åskmuller hördes på av-
stånd. Det var asaguden Tor som var 
ute och körde. Det brydde vi oss inte 
så mycket om eftersom det tycktes vara 
mycket långt borta. Men Tor fick syn på 
Grundkallen och manade på sina raggiga 
springare. ”Hoppla mina bockar nu ska 
vi ta och leka ett tag med dom som bor 
i det där konstiga tornet, även gamla gu-
dar måste väl få roa sig någon gång”. 

Först kom en häftig vindstöt och 
några enstaka tunga regndroppar. Inget 
att oroa sig över tänkte vi. Det går väl 
snart över, men det gjorde det inte. 
Himlen över fyren blev nästan svart och 
nu kom regnet på allvar. Det var inte ett 
vanligt skyfall utan snarare som att stå 
under ett vattenfall. De första oskyldiga 
vindbyarna hade övergått till full orkan. 
Blixtrarna slog oupphörligt ned på tor-
net, men genom den våldsamma vat-
tenbegjutningen tycktes de ta genvägen 
utanpå fyren i stället för att som vanligt 
utnyttja armeringen. Vi stod och höll i 
oss i varsin bygel i kassunväggen då en 
grov blåvit blixt slog ut från Åkes bygel 
och till en av pollarna på kajkanten. Det 
verkade ju livsfarligt och vi släppte ome-
delbart våra förtöjningar. Nu hade vi ing-
enting att hålla oss fast vid. Sjögången 
ökade och vi stod till knäna i vatten. I ett 
försök till galghumor ropade jag i örat på 
min jämnåriga kamrat ”vi blev bara 53 år 
du och jag Åke”.
På något vis måste vi försöka rädda oss 

Förste	fyrmästaren	på	Grundkallens	
kassunfyr,	Axel	Martinsson	bördig	från	
Käringön	i	Bohuslän.	 Foto: Karl Eliasson



därifrån och efter stor möda kom vi fram 
till uppgångslejdaren som naturligtvis 
befann sig i den allra värsta vindrikt-
ningen. Med uppbjudande av vara allra 
sista kraftresurser lyckades vi kravla oss 
upp till ingångsaltanen på 14-metersni-
vån och lättnaden var stor bland våra två 
andra kompisar då vi dök upp genom-
blöta från topp till tå. Dom hade trott på 
fullt allvar att vi hade blåst bort.

Gunnar hade suttit i vakthytten och 
sett att vindmätaren hade passerat 40 
m/s och plötsligt slutat registrera. Som 
det ofta hände vid hård vind hade skål-
korset blåst sönder. Hur hög vindstyr-
kan verkligen hade varit kan man inte 
ens försöka gissa. Jag tror att det är det 
värsta blåsväder som jag har upplevt. På 
uppgångsaltanen hade orkanen rumste-
rat om ganska ordentligt. Motorbåten 
hade hoppat ur sina skrån och låg på si-
dan. Som tur var hade vi surrat fast den i 
kranrälsen och altanräcket, annars hade 
den troligen blåst överbord med 80-häs-
tars Mercurymotor och all övrig utrust-
ning. Den tunga halvportalkranen hade 
gjort egna utflykter på rälsen men lyck-
ligtvis inte spårat ur. Strömmingssköten 
kunde vi för övrigt glömma.

Åke, som hade seglat på nästan värl-
dens alla hav och till och med varit med 
om en torpedering på Nordatlanten er-
kände att en sådan här pärs ville han inte 
uppleva en gång till. Dagen som kunde 
ha blivit vår sista. Vindstyrkan avtog 
sakta framåt kvällen och guden Tor av-
lägsnade sig med ett sista mullrande gap-
skratt. Han hade fått sin lekstund med 
gubbarna på GRUNDKALLEN.

En tillbakablick
Jag minns tiden på Grundkallen som en 
mycket intressant och omväxlande tid 
i mitt fyrliv. Jag har många minnen av 

verkligt goda vänner, tyvärr är många av 
dem borta från jordelivet. Men jag och 
mina minnen finns ännu kvar en tid.

Båda mina söner tjänstgjorde på sin 
pappas arbetsplats tidvis. Den äldre är 
tyvärr avliden i alldeles för unga år, men 
den yngre minns nog sina dagar där som 
ganska intressanta.

Jag har inte räknat ut hur många 
tusen dagar jag har tillbringat på denna 
betongklump. Tre fyrmästare hann jag 
med innan det blev min tur att ta över. 
De sista sju åren av mitt fyrliv var jag 
fyrmästare på ”Sveriges finaste fyr”. Det 
kändes som att höra till inventarierna och 
jag fick hedersnamnet ”GRUNDKALLE” 
av mina fyrkamrater. Jag blev den siste 
fyrmästaren där. Nu står den ensam och 
övergiven ute på havet, min store vän av 
armerad betong, som jag var med om att 
vårda efter bästa förmåga.

Så här på ålderns höst kan man bör-
ja undra om man har arbetat med något 
betydelselöst. Fyrar behövs ju knappast 
längre. Tekniken har sprungit förbi dem, 
men de står envist kvar på sina platser 
efter kusterna som stora monument från 
en svunnen tid ute på öppna havet.

Jag har inte fått tillfälle att besöka 
fyren sedan den dagen i slutet av decem-
ber 1979 då vi sista tjänstgörande flögs 
i land med helikopter. Nu så här långt 
efteråt har jag snarare blivit avrådd. Du 
skulle nog bli väldigt ledsen om du fick 
se hur allt förfaller har man sagt mig. Ni 
som hade allt så välputsat och fint där. 
Nej, det är nog kanske bäst att minnas 
allt som det var en gång.

14
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Faktaruta:
Grundkallen
Grundkallen är ett grundområde i södra Kvarken utanför Roslagen. Det är 
cirka 15 M långt med branta kanter och består av ett pärlband av enstaka 
skär, bränningar, undervattensklippor och sandbankar. Djupet växlar snabbt. 
Bredden av fritt vatten är cirka 4 M mellan Grundkallegrunden och Märkets 
grundområde på den åländska sidan. Grundkallen har gett namn åt en fyr-
skeppsstation, två fyrskepp samt den kassunfyr som ersatte fyrskeppsstatio-
nen. 

Fyrskeppsstationen Grundkallen låg cirka 1,5 M O om det norra av 
Grundkallegrunden, på cirka 45 m djup och med en botten bestående av lera. 
Position Lat. N. 60° 30’. Long. O. 18° 55’. 

1862-1959 var Grundkallen fyrskeppsstation. Fem fartyg har tjänstgjort på 
stationen: 

1862-1863 Fyrskepp nr 7 Vulkan. 1864-1875 Fyrskepp nr 3 Grundkallen. 1876-
1910 Fyrskepp nr 6 Svenska Björn. 1911-1922 Fyrskepp nr 23 Kopparstenarne. 
1923-1959 Fyrskepp nr 30 Grundkallen.1959 ersattes fyrskeppsstationen av 
kassunfyren med samma namn. 

Kassunfyren Grundkallen placerades på Dittmansgrundet vid Grundkallen, 
vid N angöringen av Södra Kvarken. Lat. N. 60° 29’,8. Long. O. 18° 51’,0. Den 
var bemannad 1959-1979. 

Grundkallen var den första så kallade teleskopfyren. Den 31 januari 1957 
började man att gjuta bottenplattan till ytterkassunen på isen vid Lidingö. 
Den 7 juni 1958 var det sjösättning. Bogserad till sin fyrstation byggdes fyren 
färdig på plats. 1959 var den klar och tänd, total höjd 43,5 m, höjd 34 m över 
vattenytan. 

Den var utrustad med den tidens ’high-tec’: spaltsektorfyr med sealed-beam, 
Supertyfon, radiofyr och helikopterplatta. Fyren strömförsörjdes från 3 lokala 
elverk, som drevs med dieselmotor. Spaltsektorljuset alstrades av 108 sealed-
beam-lampor. Lamporna var arrangerade i grupper och tändes och släcktes i 
sekvens via en speciell anordning. Utifrån sett såg fyrljuset ut att komma från 
tre strålar, som svepte varv efter varv. 

1968 var tornet uppifrån räknat: orange, svart, orange, svart med grått funda-
ment i vattnet. Fyrbyggnadens mellersta del var fasadbelyst. Optisk karaktär: 
B(3) 



WRG 30 s 16 M. Lyshöjd: 32 m. Akustisk karaktär: Supertyfon 3 ljud var 60 s. 
Mistsignalen var tretonig (ett dur-ackord: cirka 210, 260 och 310 Hz). Cirkulär 
radiofyr: RC 201. Räckvidd: 30 M. Frekvens: 314,5 kHz. Den ingick i kedjan 
Grundkallen, Simpnäsklubb. Sändning skedde endast vid nedsatt sikt. 

1980 blev fyren helautomatiserad. Fyren avbemannades den 1 januari. 
Fjärrkontrollen anslöts till centralmonitorn i Norrköping.

1992 konverterades fyren till solpaneldrift. Det innebar att dieslarna stop-
pades för gott. Sealed-beam-lamporna ersattes av en fyrlykta med akryllins 
försedd med 20 W halogenlampa. Den placerades i kanten av helikopter-
plattan. Fyrljuset var sektorerat med vit, röd resp grön sektor. Lyktan drevs 
med 4 solpaneler. Raconen utbyttes till lågenergityp och drevs av 1 solpanel. 
Fasadbelysningen med sealed-beam-lampor utbyttes mot 4 bojlyktor med 
2 W halogenlampa och drevs med 2 solpaneler. Ventilationen i fyren drevs 
med 2 solpaneler. Mistsignaleringen upphörde. Fjärrmanövreringen byttes 
till strömsnål modell och togs över av trafikinformationscentralen (TIC) i 
Stockholms Sjötrafikområde. 

1992 upphörde sändningarna med radiofyr från Grundkallen. 

2000 var tornet rött med svart underdel på grått fundament i vattnet.  
Karaktär: LFl(3) WRG 20 s 9,2 M. Racon: (_ _. ) 30 s 17 M.

Källor: 
Björn Werner, Fyrskepp i Sverige - historien om fyrskeppsepoken 1831 - 1972, 
C B Marinlitteratur, 1999. 
Lars Malmquist, Fyrar och fyrfolk - 50 år svensk fyrhistoria, Sjöfartsverket 
1994.
Svensk fyrlista 1961, 1968, 2000. 
	 	 	 	 	 	 	 Leif	Elsby

Viktigt meddelande till dig som flyttar
Vi vill påminna och be dig om att du alltid anmäler din nya adress när du flyttar. 
Varje gång vi gör ett utskick får vi flera brev i retur och sedan börjar bekymren med 
att få tag på nya adresser (via Eniro) till de som inte har anmält sin nya adress. Om 
vi dessutom inte har ert telefonnummer eller e-postadress kan vi vara tvingade att 
tyvärr sluta sända er brev trots att ni faktiskt har betalt årsavgiften. 
Adressändringar skall anmälas till:
Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, 
hemtel 031-295711, epost il.postino@telia.com
En annan viktig sak som underlättar vårt arbete är att du uppger fler av dina kon-
taktdetaljer som hemtelefon, arbetstelefon och epost så att vi har alternativa möj-
ligheter att nå dig. 
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UTÖ; UTÖAR, UTÖN var ett naturligt 
namn för ögruppen längst ut i havsban-
det. Till en början beboddes dessa ytters-
ta skär enbart periodvis under vårar och 
höstar av säsongsfiskare från de åländska 
och åboländska inre skärgårdsöarna. 

Utös läge ritades dock redan i ett tidigt 
skede, på 1500-talet, in på kartor och 
sjökort. Redan tidigare hade hansafar-
tygen i viss mån använt Utö som inkörs-
port mot Åbo. Då torde det ha funnits 
både kas och en spira med en tunna i 
toppen som väglett sjöfararna.

Finska Utö - Finlands äldsta fyrplats
- porten till Finland
Hanna	Kovanen

Utö	by	år	1747	innan	fyren	var	byggd.	Detalj	ur	Jonas	Hahns	karta	
över	farleden	från	Utö	till	Korpostöm	år	1747

Foto: Krigsarkivet Stockholm

Jag heter Hanna Kovanen och är född på Utö år 1963. Museiansvarig för Utö hem-
bygdsmuseum Stenhuset. Efter studier och lärararbete på fastlandet tillbakaflyt-
tad till Utö våren 2004. Försöker livnära mig på guidning på Utö, samt småskalig 
övernattning och matservering för grupper i morfars lotstorp.

”Finska	Utö:	-1,	snö,	SSW	16	m/s,	.”.
Något	liknande	har	du	säkert	hört	på	radio	då	väderleken	för	sjöfarande	lästs	upp.
Utö	är	Finlands	sydligaste	året	runt	bebodda	ö	med	både	skola	och	butik.	Tack	vare	
att	det	på	1700-talet	etablerades	ett	lots-	och	fyrsamhälle	på	ön	och	även	militärfort	i	
början	av	1900-talet	har	ön,	långt	bort	från	fast	vägförbindelse,	hållits	året	runt	bebodd.	
Fyrplatsen	på	Finska	Utö	hör	faktiskt	till	de	äldre	”i	Sverige”.
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Huvudfarleden från Östersjön in till det 
finska fastlandet passerade under medel-
tiden väster om Kökar i den åländska 
skärgården där franciskanermunkarnas 
klosterkyrka fanns. I och med reforma-
tionen reformerade Gustav Vasa inte 
enbart kyrkan i Sveariket utan också 
farleden in mot Finland och Åbo, en av 
Svearikets dåvarande största städer, för 
att undvika det katolska munkklostret 
på Kökar. 

I mitten på 1500-talet började man 
utmärka farleden från Utö till Åbo med 
kummel och ett seglationsmärke restes 
på högsta berget på Utö. Troligen före-
kom någon slags fyrning redan då.

Redan Johan Månsson, överstyrman 
i den svenska flottans tjänst, beskriver 
Utö-farleden från havet förbi Utö och 
vidare norrut mot Korpoström i sin far-
ledsbeskrivning från 1644. Få remmare 
var då utsatta och sjöfararna varnas för 
många farliga ställen. Månsson nämner 
att man kan få lots på Utö eller från den 
närliggande byn Jurmo. De lokala lot-
sarna kände sina vatten väl och kunde 
styra fartygen tryggt vidare. Men trots 
att fartygen har kunnat anlita lots vid 
Utö i långa tider har många sjöolyckor 
inträffat. Många av olyckorna skedde då 
fartygen minskade segel för att ta lotsen 
ombord.

Beslut om byggande av Finlands första 
havsfyr
På 1700-talet var trafiken från Åbo mest 
av allt inriktad på Stockholm och man 
färdades söder om de Åländska öarna. 
Utö-faret användes dock av fartyg som 
transporterade handelsvaror längre bort 
mot södra Östersjön och ända bort till 
Medelhavet där man hämtade salt. Den 
tilltagande seglationen och därmed den 
praktiska erfarenheten öppnade snart 

ögonen för nödvändigheten av en del 
förbättringar i farlederna. Det viktigas-
te målet blev byggandet av flera båkar. 
Krigen under 1700-talets första hälft 
hade delvis även förstört en del navige-
ringsmärken.

Vid riksdagen 1746 i Stockholm yr-
kade handelsmännen i Åbo via sin riks-
dagsrepresentant Kristian Trapp på att 
en fyrbåk skulle byggas vid inloppet vid 
Utö. Carl Hårleman fick till uppgift att 
gör upp ritningar för en fyrbåk. Till en 
början planerades den att sättas ut på ett 
av de allra yttersta skären, Alun skäret. 
Man torde dock ha ändrat platsen till Utö 

Carl	Hårlemans	förslag	till	fyr	på	Utö. 
Foto: KrA : Stockholms eskader nr 34
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eftersom farleden passerade Utö, den 
ögruppen som lotsarna några år tidigare 
hade permanent befolkat. På Utö stod ju 
även det gamla seglationsmärket.

Handelsmännen i Åbo var med och 
övervakade samt understödde finansiellt 
fyrbygget på Utö. Under byggnationen 
gjordes ändringar till de ursprungliga 
planerna. Norra Dykerikompaniets Åbo-
avdelningschef Robert Fithie, som även 
idkade handel till sjöss, torde vara man-
nen bakom det slutgiltiga utformandet 
av fyrtornet.

Lodning av farvattnen
Den svenska flottan började kartlägga 
de finska farvattnen på 1740-50-talen. 
År 1747 gjorde flottan med Jonas Hahn 
en expedition till Utö. Troligen började 
han med Utö-farvattnen inför starten 
av fyrbygget. Han lodade vattnen och 
ritade samt beskrev farleden från öppna 
sjön via Utö och vidare mot Korpoström 
och Åbo. 

Jonas Hahns vackra och noggranna 
sjökort från år 1747 är den första detal-
jerade kartan med Utö lotsby. Kartans 
detaljer visar den gamla träbåken samt 
inloppen till Utö hamn, som under år-
hundradenas lopp använts som ankrings-
plats. 
På kartan har Hahn skrivit följande far-
ledsbeskrivning: 

”När	man	wil	 söka	 inloppet	 til	Åbo	 från	
siön	kommande	och	har	landkiänning	af	
Utö	skiärgården	och	den	gamla	båken	som	
uti	klart	wäder	wisar	sig	2½	mihl	innom	
yttersta	skiären	och	klipporne	til	siös	ach-
tar	man	seglandet	at	man	får	båken	ifrån	
sig	NNO	wid	pass	2	mihl	i	det	streket	är	
man	fri	från	de	österom	til	siös	sig	utsprick-
ande	upwatens	grund	och	bränningar	som	
hitskinta	i	ZZO	2	stora	mihl	från	båken	
och	kallas	Bråtet,…”

Hahns beskrivning bekräftar uppfatt-
ningen om att lotsarna bodde året om 
på Utö redan på 1740-talet.

”sedan	 man	 passerat	 udden	 af	 Liusskiär	
hvarefter	Båken	står	mitt	på	Landet,	och	
blir	på	en	½	cabellängd	när.	Då	visar	sig	
det	 södra	 inloppet	 til	 Utö	 hamn	 derest	
Lotzarne	bo.”
(Jonas Hahns karta ”Special Charta öf-
wer Inloppet til Åbo ifrån Siön wid Utön 
samt Skiärgården på begge sidor om le-
den intil Corpo-Ström”1747. KrA: Finska 
handritade kartor, Åbo o. Björneborgs 
län, Korpo socken 1)

Utö	fyr	som	den	förverkligades	1753.	
Foto: KrA :Stockholms eskader nr 35
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Utös första fyr 
År 1753 stod Utö fyrbåk äntligen fär-
dig. Samtidigt byggdes ett bostadshus 
för fyrpersonalen, Stenhuset. Lotsarna 
bodde redan då i egna hus av trä.

Utanför den c:a 31 meter höga run-
da gråstensmuren hängde en järnkorg i 
vilken man brände träkol för att få ett 
fixt ljussken. Inne i den tolvkantiga lan-
terninen i trä fanns ljuskällor som tän-
des då ett fartyg skönjdes i horisontlin-
jen. Röken från elden i järnkorgen kan 
även ha stigit upp över horisonten och 
under ljusa tider på dygnet också signa-
lerat om Utö fyr. Följande sommar år 
1754 provfyrades lykthusets apparatur. 
Bakom oljelampor fanns mässingsplåtar 
som kunde vridas och vändas och på så 
vis uppstod ett blinkande ljus som re-
flekterades via plåtarna ut genom de åtta 
fönster som fanns mot havet. Det blin-
kande ljuset signalerade för sjöfararna 
att det fixa ljuset var Utö fyr.

Kontrakt för fyrning underteck-
nades först den 26 september år 1754. 
Detta datum anses som officiellt datum 
för tändandet av Finlands första havs-
fyr.

Till en början var fyrvaktarna bara 
säsongsboende på Utö. Fyren fyrades ju 
enbart under seglationsperioden som var 
beroende på isläget. Fyrningen pågick 
under de första åren från 26.9-11.12 och 

”lite under våren”. Till vintern flyttade 
fyrvaktarna till sina hemtrakter.

Det totalt 35 m höga fyrtornet ut-
nyttjades även av lotsarna som dagstid 
kunde iaktta fartygens framfart på havet 
då de hade vakttur.

Utö fyr under ryska tiden
Kung Gustav IV Adolf förklarade krig 
mot Napoleon år 1804. Under krigfö-
ringen ledde detta till att Sverige även 

krigade mot Ryssland 1808-09. Vid 
freden 1809 miste Sverige Finland till 
Ryssland och Finland i sin tur ”upp-
höjdes bland nationernas antal” av tsar 
Alexander I och fick en autonom ställ-
ning. Landets administration fortsatte 
på svenskt sätt och det betydde att fyr-
vaktare och lotsar fortsatte med sitt 
arbete så fort som förhållandena nor-
maliserats efter fredsslutet eftersom de 
direkt överfördes att underlyda tsaren. 
Fyrvaktarna på Utö hade dock inget fyr-
torn att gå upp i eftersom det förstörts 
i kriget.

Lotsmajor Brodd fick fortsätta i sitt 
ämbete och skriver till tsaren år 1811: 

”[Utö	fyrtorn	har]under	senaste	krig	blifvit	
(af	Kejserliga	ryska	militären)	sprängd	i	
luften	(och	att	mera	ej	finnes	öfvrigt	än	
något	 af	 muren	 på	 ena	 sidan,	 som	 till	
ingenting	 kan	 nyttjas)]”. Han påpekar 
att tornet bör byggas upp å det snaraste. 
Fyren på Utö säkrade inte enbart sjöfar-
ten mot Åbo-hållet utan utgjorde även 
en säkerhet för de fartyg som kom upp 
från södra Östersjön och vände österut 
mot Rysslands dåvarande huvudstad  
St. Petersburg så fort de såg Utö fyr.

Brodd fick tillstånd att återuppföra 
Utö fyr för att återställa sjösäkerhets-
nivån. Sålunda meddelar han till den 
statliga byggnadschefen Charles (Carlo) 
Bassi att ”Utö…	båk(ar)	skola	uppföras	
på	samma	ställe	där	de	förstörde	stått…” 
Den nya fyren fick en helt ny form. Den 
blev kvadratisk med rakt uppåtstigande 
ytterväggar.

Byggnadsarbetet startade 1813.  
Man räknade med att kunna utnyttja 
stenarna från den sprängda fyren, men 
även bryta ytterligare ur Utö-ber-
gen. Manskapet beräknades uppgå till 
60 man, men var svårt att rekrytera. 
Arbetskraft utlystes till och med i sock-
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nens kyrka (Korpo). Även som lotsarna 
ansågs flitiga och arbetsamma tillfråga-
des de, men ganska få åtog sig arbetet 
eftersom de ständigt skulle vara färdiga 
att lotsa och behövde sin lediga tid till 
husbehovsfiske. En andra fyrvaktar-
tjänst tillsattes 24.9.1813. Något slag 
av fyrning på Utö torde ha pågått efter 
kriget trots att inget fyrtorn fanns.

Utö fyr färdig 1814
Det nuvarande kvadratiska fyrtornet 
uppfördes 1814. Väggarna är murade 
av gråsten och rullsten. De är c:a 21 m 
höga. Tornets nuvarande höjd med lins-
hus är c:a 26 m och ljuset ligger på c:a 
40 m höjd ovanför vattenytan. Ljusan-
ordningarna förnyades flera gånger un-
der 1800-talet som medförde föränd-
ringar på linshusets utseende. 

Under de första åren hade man en 
parabolisk pappskiva täckt med metall-
speglar som stod bakom ljuskällan i mit-
ten och vreds med mankraft. Ljuskällan 
utgjordes till en början av tio talgljus 
men så småningom övergick man till att 
använda hampolja i oljelampor. Spegeln 
kunde vridas fram och tillbaka för att 
åstadkomma en ljusstråle. Redan år 
1818 fick man ett urverk till hjälp för 
vridningen som då blev 15 gånger has-
tigare. På 1820-talet förbättrades lins-
anordningen i flera olika etapper och 
man utökade fyrvaktarnas antal först 
till tre och sedan ytterligare till fyra. 
1829 öppnade man ett fönster mot norr. 
En lampa sattes i fönstret för att visa 
farleden norrut.

Vit-röd randig
Utö fyr klarade sig oskadd genom 

”Krimkrigets” (det orientaliska kriget) 
fasor i Finland. Efter kriget 1856 bör-
jade man utmärka farlederna på nytt ef-

tersom alla kummel och andra märken 
raserats för att försvåra fiendens fram-
fart i de finska farvattnen. Sjötrafiken 
ökade och blev snabbt livlig igen som 
före kriget. År 1858 började man ge 
mistsignaler med en enkel liten klocka 
vid foten av Utö fyr. 

År 1860 övergick man till att använ-
da renad hampolja som bränsle och hade 
lampor med flera vekar av Argand-typ.

I mitten av 1860-talet gick man till-
baka till tanken om att ha ett seglations-
märke på Utö för dagtida navigering. 
Man målade fyrens väggar, som vätte 
ut mot havet, d.v.s. alla utom den norra 
väggen, enligt lotsflaggans färger (sig-
nalflaggan H); vit-röd stående randning. 
Sålunda förmedlades även information 
om att man kunde anlita lots på Utö till 
de fartyg som kom in på Utö-vattnen 
för första gången. Linshuset fick sin nu-

Utö	fyr	och	lotsåldermannens	hus	i	 juli	
1934.	 Foto: Ur Hanna Kovanens arkiv
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varande form i slutet av 1860-talet och 
ytterväggarna bytte även färg från grönt 
till rött för att få en enhetlig färg. Fem 
av de åtta väggarna fick fönster ut mot 
havet.

Det var fyrvaktarna som hade som 
uppgift att se till att alla ytor hölls 
snyggt målade. På den tiden byggdes 
inga bygg-nadsställningar för att under-
lätta målandet av det höga tornet utan 
fyrvaktarna fick lov att hissa sig upp och 
ner i en båtsmansstol medan målandet 
pågick.

Prismalins
År 1881 var reflektorernas tid över 
då en Fresnellins tillverkad av Henry 
Lepaute installerades i Utö fyr, men den 
ansågs emellertid svag och otillräcklig. 
Eftersom det var ett fast sken var dess 
lysvidd för snäv. Dess ljusstyrka var 
7300 Hefnerljus. Petroleumbrännare 
installerades i fyren först år 1902, fastän 
de ställvis varit i bruk på annat håll i 
finska fyrar redan ett längre tag.

Mistsignaleringen förbättrades år 
1900 då man under dimma började 
spränga 2 dynamitbomber från fyrtor-
net var 15:e minut. Detta pågick ända 
till 1935.

År 1906 installerades en ny linsap-
parat från Barbier, Bérnard & Turenne i 
Paris. Den bestod av handslipade kris-
tallprisman och dess ljusstyrka var då 
630 000 Hefnerljus. Det blev den störs-
ta och ljusstarkaste av alla prismalinser 
som installerades i de finska havsfyrarna 
genom tiderna. Denna kristallprisma-
lykta är i bruk ännu i dag, dock auto-
matiserad sedan 1986. Det är en cata-
dioptisk linsapparat av andra ordningen 
med 700 mm lysvidd. Dess krona har 17 
ringar och kransen 8 ringar. Lyktan är 
elliptiskt formad med två identiska sidor. 

I mitten på vardera sidan av lykthalvan 
finns två runda med varandra tangeran-
de ”bullseye” linskonstruktioner. Mitt 
i dem finns platta linshalvor, höjd 27,5 
cm, så att totalt fyra ”bullseye”-linser 
omsluts av prismaringar för att växa 
ut i prismarader i åtta sektorer, genom 
vilka ljusstrålen lyser ut mot havet. Hela 
linsapparatens längd är c:a 210 cm, höjd 
c:a 270 och tjocklek c:a 125 cm, Under 
en rotation blinkar fyren fyra gånger.

De yttre tjockare (krona och krans) 
prismans bas är dryga 10 cm och sidorna 
mäter nästan 7 cm. Dessa handslipade 
kristallprisman samlar ljuset och för-
stärker det ljus som kommer från ljus-
källan. Den gamla petroleumbrännaren 
byttes ut till glödlampa i och med elek-
trifieringen år 1935. Växelström kom 
år 1973 och då togs i bruk en 1500 W 
glödlampa. Kristallernas förstärknings-
effekt gav upphov till en ljusstyrka av 
en miljon candela. Dagens 1000 W ha-
logenlampa ger ytterligare starkare ljus. 
Skenet möts av horisonten vid 18-20 
nmil från fyren. Ljuskäglan syns inte 
360 grader utan roterar från NV till NO. 
Linsen flyter på en kvicksilverbädd som 
fungerar som lager för att kunna få den 
tunga linsen att rotera. Till en början 
användes en urverksmekanism för att 
åstadkomma rotationen. Det gamla ur-
verkets lod hänger från taket i våningen 
under än i dag trots att man övergått 
till maskinell rotation. Lodet skulle dras 
upp med jämna mellanrum så att linsen 
inte slutade snurra.

Nordens enda fyrkyrka
I våningen under linsen finns fyrens ena-
stående sevärdhet, ett kapell. Kapellet, 
eller fyrkyrkan, som utöborna talar om, 
hade inretts åtminstone före 1841 då 
det omnämns i lotsamiral Alexander 
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Wallronds besöksrapport. Officiellt 
prästbesök fick Utö endast två gånger 
om året, men seden var att de äldre 
männen på Utö i tur och ordning varje 
söndag förrättade s.k. postillagudstjäns-
ter i fyrkyrkan. Denna fyrkyrka är den 
enda i Finland och hela Norden som in-
retts inuti ett fyrtorn. Kyrkan används 
än i dag, men främst under sommarhalv-
året för vigslar och fortets sporadiska 
aftonandakter. Utö var sedan urminnes 
tider kyrkligt underställt Korpo kapell, 
medan byn, tillsammans med grannön 
Jurmo fram till 1856 administrativt 
hörde till Föglö socken på Åland. 

Fyrvaktarna
Fyren sköttes under svenska tiden av 
ett par man, men under den ryska pe-
rioden utökades fyrpersonalen kraftigt. 
Förutom fyrmästaren och totalt fyra 
äldre eller yngre fyrvaktare antogs ock-
så ett obestämt antal extra fyrvaktare. 
Dessa personer fick ingen lön, men kom 
in i lotsverkets rullor som “lärlingar” 
och hade oftast förtursrätt då ordinarie 
tjänster tillsattes. De extra fyrvaktarna 
livnärde sig i praktiken på strömmings-
fiske. Vissa skaffade sig också inkomster 
genom andra bisysslor, bl.a. fungerade 
en av dem som byns smed i slutet av 
1800-talet. 

Fyrmästaren var under ryska tiden 
öns hierarkiskt sett högsta tjänsteman 
och fyrmästarna kunde ibland bli be-
ordrade att tillfälligt ersätta lotsfördel-
ningschefen då denne av en eller annan 
orsak var förhindrad att sköta sin tjänst. 
Han fungerade även som lärare och pre-
dikant. Till en början från 1840-talet 
undervisade fyrmästaren fyrvaktarna 
och lotsarna i läsning och skrivning så 
att de kunde få intyg över kunskaperna 
och sålunda behålla behörigheten för 

sin statliga tjänst och tryggade sålunda 
sin månatliga inkomst. Från 1850-ta-
let har bevarats manuskript till fyrens 
vaktjournaler med väderleksobservatio-
ner, tändnings- och släckningstider samt 
bränsleåtgång m.m. Kunskapstörsten 
steg med tiden och man ville även ge 
sina barn en god kunskapsgrund att 
stå på. Därför grundades Utö folkskola 
år 1884 som fortfarande är verksam. 
Fyrmästare Theodor Bengelsdorff var 
med och grundade Utö folkskola år 
1884 samt verkade som dess första lä-
rare. (Se omslagets framsida).

Fram till isbrytarnas tid släcktes fy-
ren för den tiden under vintern då havet 
låg istäckt. Utö fyr elektrifierades 1935 
och samtidigt installerades en radiofyr 
och en nautofon för mistsignalering. 
Fyrvaktarna och fyrmästaren skulle 
vara kunniga att sköta elaggregaten samt 
att kunna motta och skicka meddelan-
den på radiovågorna. Varje kväll gick 
man upp för att tända fyren vid solned-
gången och vistades natten igenom i det 
lilla vaktrummet för att släcka fyren på 
morgonen vid soluppgången. Efter elek-
trifieringen kunde vaktarna till och med 
sova en stund om natten eftersom det 
inte förekom lika stor brandfara som 
under petroleum och oljelampornas tid. 
Fyren hade ett eget elverk med 110 volts 
elektricitet. Inför det andra världskriget 
kunde utöborna lyssna på radio och följa 
med händelserna i Europa eftersom ra-
dioapparaternas ackumulatorer kunde 
laddas i fyren. 

Då vinterkriget bröt ut i slutet av 
november 1939 var fyren släckt. Linsens 
alla prismadelar hade plockats isär och 
förts bort. Man var rädd att den skulle 
förstöras. Finland hade inte råd med att 
låta sin största, ljusstarkaste och dyrba-
raste fyrlins genom tiderna gå förlorad.
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Under fortsättningskriget började man 
år 1943 med fyrens kraftverk producera 
el för hela byns behov. Fyrvaktarnas ar-
bete gick efter detta alltmer ut på att 
underhålla kraftverket. År 1973 om-
vandlades elverket till att producera 
220 volts elektricitet och tio år senare 
övertog försvarsmakten elförsörjningen. 
Det betydde följande år att fyrvaktarna 
omvandlades till farledsskötare och 
skulle nu sköta även underhållet av far-
lederna. I och med automatiseringen år 
1986 finns ingen fast besättning på Utö 
fyr utan underhållet sköts av farledsskö-
tarna som är stationära på fastlandet.

Renovering sommaren 2002
I juni 2002 inleddes renoveringen av 
Utö fyr. Man ”paketerade in” både 
lins, för att inte skråmas, och fyrtorn,  
med byggnadsställningar. Renoveringen 
skulle bli färdig till hösten.

Fyrens ytterväggar målades om så 
att den vit-röda färgen skulle synas långt. 
Linshuset behövde renoveras i större ut-
sträckning än planerat och det ledde till 
att arbetet var på hälft då höstmörkret 
och stormarna satte in. De förbipasse-
rande handelsfartygen insisterade på att 
få fyren tänd igen, men det var omöjligt. 
Därför blev Sjöfartsverket tvunget att 
installera en provisorisk lins utanför 
linshuset på det södra taket för att kun-
na säkra sjöfartens trygghetskrav.

Nu lyser den gamla juvelen från 
1906 från ett fint renoverat linshus i ur 
och skur, storm och stiltje, både i tjock-
aste snöyra och finaste sommarväder 
och välkomnar tryggt alla sjöfarare in 
till den finska kusten.

Besök på Utö fyr
Guidning sker i grupp ända upp till fyr-
kyrkan. På vägen uppåt passeras radio-
fyrrummet. Totalt ett 70-tal trappsteg 
bör man gå upp för att nå fyrkyrkan. 
Upp till linsen kommer man inte. Den 
är ett viktigt sjösäkerhetsmärke och 
därför har Sjöfartsverket stängt den för 
allmänheten.

Mer info om Utö hittar du på 
hemsidan: www.uto.fi eller genom Utö 
och fyrguiden hanna.kovanen@uto.fi, tel 
+358-400-14 38 14.

Utö	fyr	vintern	2003.	Den	provisoriska	
linsen	är	ännu	kvar	på	taket.
	 Foto: Hanna Kovanen
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Rapport från Internationella Fyrdagen 2005

Även jag som är en optimist är totalt 
överraskad! Visserligen hade vi fint 
väder men ändå! Det kom drygt 6800 
besökare till de 57 fyrar/fyrplatser som 
vi med hjälp av alla lokala fyrföreningar 
och Sjöfartsverket kunde hålla öppna på 
den Internationella Fyrdagen. Svenska 
Fyrsällskapet vill framföra sitt stora 
tack till alla som hjälpt till att göra 2005 
års Internationella Fyrdag till en fantas-
tisk succé. År 2003 öppnade vi 33 fyrar 
och hade 2500 besökare, år 2004 med 
52 fyrar och 4500 besökare och nu 57 
fyrar samt 6800 besökare. Vilken otro-
lig tillväxtkurva! Var skall detta sluta? 
Hur många kommer nästa gång den 20 
augusti 2006?

Antalet personer varierade natur-
ligtvis från plats till plats. Kullen hade 
c:a 600 besökare vilket är rekord hit-
tills någonsin. Finngrundet firade 2 da-
gar och hade drygt 600, Måseskär 500, 
Bjuröklubb och Morups Tånge 475 var, 
Ölands Södra Udde och Falsterbo drygt 
250 var, Örskär, Garpen och Hanö 200-
230 var, Fårö 190, När 163, Huvudskär, 
Häradskär, Nidingen, Skalla/Malö, 
Vinga, Hållö och Hjortens Udde mel-
lan 130-155 var, Djursten, Landsort, 
Gotska Sandön, Smygehuk och Hallands 
Väderö mellan 100-120 var, Bergudden, 
Grynge gamla ensfyrar, Utklippan, 
Sandhammaren och Hammarö Skage 
mellan 60-75 var, Stora Fjäderägg, 
Högbonden, Brämön, Östergarn, 
Ölands Norra Udde, Segerstad, 
Nordkoster och Vanäs Udde c:a 50 var 
samt Sundklubben, Grönskär, Hoburg, 
Dämman, Pater Noster och Snurran på 
Bohus Malmön c:a 40 var. Resterande fy-
rar: Rödkallen, Pite-Rönnskär, Gåsören, 

Rataskär, Skagsudde, Lungö, Söderarm, 
Svenska Högarna, Kapelludden, Valö, 
Väderöbod, Ursholmen, Mjörns fyrar 
och Stavik hade mellan 0 och 20 besö-
kare var.  

En mycket glädjande ny trend är att 
allt fler mindre obemannade fyrar börjar 
delta. Detta betyder att Fyrdagen firas 
mer och mer ute i små kustsamhällen 
och når alltså fler och fler människor. 

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

Samtidigt som den Internationella 
Fyrdagen firades fanns det under helgen 
radioamatörer på 27 svenska fyrplatser 
(varav 14 även hölls öppna av oss). Dessa 
kunde i teorin tala via radio med totalt 
380 fyrplatser i 48 länder runt hela värl-
den. Ni som vill veta mer kan gå in på 
radioamatörernas hemsida med adress 
http://illw.net/2005_list.htm

Vad vi vet så firades den Inter-
nationella Fyrdagen av fyrsällskap i: 
Australien, Belgien, England, Finland, 
Israel, Mexico, Polen, Scotland, Sverige, 
Tyskland, USA och Wales. Enligt de 
uppgifter som jag har fått verkar Sverige 
ha många fler fyrplatser öppna än alla 
andra länderna tillsammans. Det kan 
även tänkas att man i vissa länder har 
inkluderat fyrplatser som endast var 
bemannade med radioamatörer och ej 
öppna för allmänheten. Om vi hade 
gjort det så skulle Sverige ha haft 65 (52 
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Esbjörn Hillberg esbjorn@hillberg.com, tel 031-972148
Ordförande Svenska Fyrsällskapet (www.fyr.org)     

Frivillig fyrvaktarkår under bildande
Magnus	Rietz

+ 27 -14) fyrplatser öppna (år 2005 var 
66 öppna) vilket är helt otroligt!!    

Vi har fått många mycket positiva 
rapporter från er som deltog. Ni har 
beskrivit vad som hänt och hur många 
trevliga människor som kom. Vissa fyr-
platser bjöd på fika, vissa hade ordnat 
en liten poängpromenad eller frågesport 
med de frågor vi hade distribuerat, nå-
gon hade en orkester som spelade och 
många hade ordnat fina utställningar 
om sin fyrs historia. Teckningstävlingen 
för barn var mycket populär och prisut-
delning beräknas kunna ske i slutet av 
september. 

År 2006 söndagen 20 augusti firas 
återigen den Internationell Fyrdagen. 

Vi hoppas då att ännu fler platser kan 
hållas öppna för allmänheten och att 
Sjöfartsverket bevarar, underhåller och 
sköter sina fyrar så att vi under många 
år kan besöka dessa unika byggnader 
och platser vilka tillhör hela svenska 
folket och som utgör en så viktig del av 
Sveriges maritima kulturarv.

Kontakta oss gärna med roliga och 
intressanta idéer runt fyrdagen. Det 
vore också bra om vi kunde bilda en 
Fyrdagskommitté inom Fyrsällskapet 
så hör av dig om du är intresserad av att 
delta i denna grupp.  
Ett stort varmt tack till er alla som 
hjälpt till.

Fyrsällskapet har tagit ett beslut om att 
skapa ett nätverk av individer som ska 
vara kontaktpersoner för olika fyrplatser 
i landet. Dessa ska kunna fungera som 
ett slags värdar på respektive fyrplats 
och på sikt även kunna få ganska kon-
kreta arbetsuppgifter som lättare tillsyn, 
viss byggnadsvård, guidning etc.

Syftet är att skapa en kontinuitet 
av mänsklig närvaro vid så många fyr-
platser som möjligt, samt att helt enkelt 
hålla liv i våra fyrplatser och hjälpa till 
att bevara Sveriges fyrkultur i den anda 
som Fyrsällskapet har instiftat i sitt pro-
gram.

Företrädesvis söks sådana personer 
som redan har någon slags anknytning 
till en viss fyrplats. Närbeläget boen-

de är förstås av stor vikt här. Genuint 
intresse för fyrar i allmänhet och den 

”egna” fyren i synnerhet förutsättes. En 
viss, lättare utbildning inom fyrkunskap 
kommer att ske genom Fyrsällskapets 
försorg.

Eftersom det är vår sjöfartsmyndig-
het som än så länge håller i all fyrtillsyn 
är det svårt att exakt fastställa vilka vi-
dare befogenheter som kommer att an-
förtros dessa frivilliga fyrvaktare, men 
SJÖV har uttryckt en del synpunkter 
att ett sådant här upplägg skulle kunna 
vara av ömsesidigt intresse.

Ett uppdrag och utnämning till 
frivillig fyrvaktare inom Fyrsällskapet 
är inget LITET hedersuppdrag. Det 
kommer nästan att kunna liknas vid att 
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bli invald i en kunglig orden eller något 
ditåt. Men väl utsedd är ”frivillig fyrvak-
tare” nog ingen dålig titel att ståta med.

Fyrsällskapet är härmed öppet för 
förslag och propåer från personer som 
känner sig manade att ta vidare kon-

takt för diskussion om detta uppdrag. 
Vänd er till kansliet, adress i slutet av 
tidningen.

Projektledare för frivilliga fyrvak-
tarkåren under bildande är Magnus 
Rietz. E-mail: fotograf@magnusrietz.se.

Pite Rönnskär återtänd
Magnus	Rietz

Så har det hänt som få trodde vara möj-
ligt i fyrsammanhang - Pite Rönnskär, 
fyrarnas drottning, har ånyo tagits i bruk 
och återtänts. (Se bakre omslaget.)

Fyren tändes igen officiellt helgen 
den 21-22 augusti och står nu och skiner 
i all sin forna glans. Förutom att vara 
exceptionellt väl renoverad och beva-
rad exteriört och interiört, är också 
hela fyrapparaten med roterande lins 
och allt igång enligt originalet. Låt vara 
att de forna lodvikterna är ersatta av en 
elmotor för linsernas rotation. Förvisso 
är ljuskällan elektrifierad sedan fyren 
togs i bruk 1906. Elen drogs faktiskt in 
samma år som fyren togs ur bruk, l959, 
och ersatte då Dalén-ljuset från 1944.

Linsen är densamma som tidigare, 
en tredje ordningens B&B från Paris. 
Ljuskällan har sänkts aningen i styrka 
till 250 W mot tidigare 1000 W. För 
fyrljusets upplevelse saknar dock detta 
betydelse.

Pite Rönnskär är Sveriges högsta 
Heidenstamsfyr och den näst högsta 
fyren, 37 m, i landet överhuvudtaget. 
Att gå de 149 trappstegen upp till fyral-
tanen suger rejält i benen. Väl uppe är 
utsikten magnifik, men det finaste att se 
finns faktiskt nästan rätt ner. Rönnskärs 
lots- och fyrplats är ett enastående  
exempel på en väl bevarad, och i allra 
högsta grad, levande fyrplats.

Här finns folk i stugorna för det mesta, 
sånär som under den allra mörkaste 
vintern. Förutom fyren vårdas stugor 
och bodar, gångar, gräsmattor och täp-
por pedantiskt. Rönnskär har också en 
av landets bäst bevarade spirbåkar samt 
en intilliggande lotssignalmast. Alldeles 
intill dessa ligger det gamla fiskarka-
pellet med en unik samling graffiti 
och namninristningar i väggarna sedan 
tvåhundra år tillbaka. Riksantikvarien 
vädjar förtvivlat på ett anslag till nya 
besökare att inte vandalisera vidare på 
väggarna. Men det skrivs på med oför-
minskad styrka tycks det. Folk vill väl 
bli odödliga där i kapellet och samtidigt 
skriva in sig i kyrkohistorien på detta 
vis.

I närheten av kapellet har SMHI 
sin automatstation som sjörapporten 
vindrapporterar från flera gånger per 
dygn.

Fyringen på Pite Rönnskär kommer 
att hållas igång i stort sett kontinuerligt 
från maj till sista oktober. Fyren är där-
med inte endast en sporadisk OCCAS-
fyr utan ingår mer eller mindre i det 
ordinarie fyrsystemet, även om den av 
naturliga skäl får OCCAS-märkning i 
sjökortet.

Det är en prestation av mycket stora 
mått att få igång en sådan stor och mäk-
tig fyr som Rönnskärs Heidenstammare 
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på detta viset. Sjöfartsverkets trafik-
områdeschef Sven Haneborn ska ha 
en varm eloge för att på ett osedvan-
ligt framsynt sätt ha medverkat med 
tillstånd och byråkratisk smidighet. 
Fler i verket av det virket! På Rönnskär 
har Lars Lundholm och Tord Stenberg 
varit de pådrivande krafterna bakom 
återtändningen. Stenberg var f.ö. även 
arbetsledare för renoveringen av fyren 
1995. Ett arbete han utförde så väl att 

Riksantikvarien ville att han skulle ta 
sig an även Pater Nosters renovering. 
Något som dock avböjdes med tanke på 
resvägen Piteå - Marstrand.

Man får dock innerligt hoppas 
att vederbörande ansvariga för Pater 
Noster, dess renovering och tillbaka-
flytt tar intryck av Pite Rönnskär och 
förstår att det är först när en renoverad 
Heidenstammare återtänds som den 
väcks tillbaka till liv igen.

Fyrön Hållö
Arne	Spångberg

Fyrön Hållö på Västkusten bjuder på 
dramatik av äkta ”Hållöwoodklass”. Här 
gick det illa för briggen Blue Bird som 
i Taube-visan gick till botten med Karl 
Stranne surrad till rors. Och här har 
Moder Jord skapat ett dramatiskt och 
nästan fiktionfilmartat stenlandskap. 

Riktigt tragiskt var det dock när 
svenska kurirplanet DC 3:an ”Gripen” 
natten den 23 oktober 1943 under dra-
matiska förhållanden försökte nödlanda 
vid Hållös strand. Gripen upprätthöll 
tillsammans med systerflygplanen 

”Falken” och ”Örnen” en kurirlinje mellan 
skotska Aberdeen och Bromma flygplats 
i Stockholm. Just den här oktobernatten 
lurade en tysk Junker 88 cirka 75 kilome-
ter utanför Fjällbacka. Gripen hade inte 
en chans utan sköts sönder och samman. 
Samma öde hade bara några månader 
tidigare drabbat kurirplanet ”Gladan”. 
Gripens befälhavare, kapten Henrik 
Schollin, som tillbringat några badsom-
rar på Hållö, navigerade den brinnande 
maskinen söderut mot just Hållö fyr. 
Tanken var av allt att döma att han skulle 
sätta ned kärran i vattnet vid badplatsen 

”Marmorbassängen”. Gripen passerade på 
låg höjd hustaken i Smögen och nästan 
snuddade kyrktornet. Men reglagen sva-
rade dåligt och tiden rann ut. På tio me-
ters höjd plöjde flygplanskroppen rakt 
in i bergväggen vid Kålhagshuvudet på 
Hållö. Ombord fanns 15 personer. Två av 
dem överlevde mirakulöst. I fyrdagboken 
skrev fyrmästare C. O. R. Hållberg: ”Vi 
var de första som kom dit. Det brann då 
förfärligt och lågorna slog högt upp. Vi 
kunde ingenting göra för de arma män-
niskornas räddning…”

Stolt rödvitt flöte 
Vi kliver ombord på Hållöfärjan, en 
norsk 13,2 meter lång ”Grimstad”, som 
är försedd med bland annat ekolod, radar 
och GPS. Åtminstone soliga sommar-
dagar kör farkosten badturister i skyt-
teltrafik mellan bryggan i Smögen och 
Hållö. Turen tar tio minuter och avgår 
från träbryggan i Smögen. Färjan, som 
har plats för 65 personer, ägs och körs 
av smögaren och fiskaren Stig Andersson, 
47. Sysslan har Stig ärvt av sin pappa 
Gunnar som öppnade en linje till Hållö 
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1949. Första Hållöfärjan kördes dock av 
smögaren Ferdinand Johansson som lade 
ut redan på 30-talet. 

Efter sommarveckorna byter dock 
Stig Andersson ut färjan mot fiskebåten 

”Concord”. För då är det fiske som gäl-
ler. Framförallt ska det trålas havskräftor 
och fiskas makrill med garn. I den mån 
det nu finns något att ta upp. Enligt Stig 
är det si och så med beståndet sedan sä-
len vuxit till i antal därute och blivit en 
tuff konkurrent. 

På väg ut mot Hållö frågar jag om de 
beryktade farvattnen på Soten nordväst 
om Hållö är så grymma som de verkar i 
Taubes rysare om briggen Blue Bird. Ni 
vet hon som med Hållö om styrbord och 
brott strax i lä ”stod på över Soten i snö-
storm med nedisad rigg själva julafton 
sjuttiotvå”. Klart är hur som helst att 
staten på 30-talet med hjälp av arbets-
lösa, så kallade AK-arbetare, lät hand-
gräva och spränga Sotekanalen innanför 
Ramsvikslandet, för att skapa en säker 
passage förbi olycksdrabbade Soten som 
med åren blivit en skeppskyrkogård. 

- Sotenäset sticker ju ut som en spets i 
Skagerack och gör vattnet rejält strömt, 
berättar Stig. Och på vissa ställen är det 
bara en fyra fem meter djupt. Så har vi 
då kuling får vi brottsjöar. Så visst kan 
det ha sina sidor. Åtminstone för dem 
som inte har GPS. Men det verkar ju de 
flesta ha i dag. 

Stig säger att han dock fortfarande 
har glädje av Hållö fyr och alla de andra 
landmärkena när han är ute och fiskar.  

- Är man ute på däck är det ju smidigt att 
krysspejla till exempel fyren, Smögens 
vattentorn och några av alla de andra 
landmärkena man lärt sig under 40 år 
till sjöss. Man ska ta tillvara på möjlig-
heterna.

 

Hållö fyr har position Lat N 58 20 Long 
O 11 13 och står som ett stolt rödvitt 
flöte mitt på ön och framträder tyd-
ligt under hela överresan från Smögen. 
Skapelsens femton meter höga vitkal-
kade granittorn uppfördes 1841-42 och 
ersatte båken som funnits på plats sedan 
1812. I lanterninen placerades en rovolje-
lampa med sex vekar. 

Fyren var synnerligen välkommen 
i de bohuslänska farvattnen som dit-
tills varit väldigt mörka. Visserligen lös 
Carlstens fästnings fyr och även Vinga 
men sedan var det becksvart ändå upp 
till Norge. 

För att förbättra lysvidden och för 
att komma ut med ljuset över båken på 
angränsande Sälö som skymde i väst-
nordväst, byggdes fyren 1868 på några 

Hållö fyr  Foto: Arne Spångberg
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meter. En fem meter hög röd plåtkon 
tillverkades och från Frankrike beställ-
des en lanternin med svart plåttak som 
sattes som en toppluva på fyren. Istället 
för rännor och stuprör snitsade franso-
serna till taket med vattenutkastande 
lejonhuvuden gjutna i brons. En given 
attraktion i regnväder.

Taubes Hållö 
Vi kliver i land och installerar oss i fyr-
vaktarhuset som är ett av Sjöfartsverkets 
tre hus på ön. Det är en faluröd stuga 
med vita knutar och spetssågad locklist-
panel. Medhavda färska Smögenräkor, 
majonnäs och dill läggs i kylen och en 
knippa dansk pilsner sätts ned i den svala 
källaren. Vi öppnar fönstren på vid gavel 
för att få västerhavsdoft i lakanen som vi 
bäddar sängarna med. 

Siste fyrvaktare på Hållö var Einar 
Vikerstam. Siste fyrmästare i fyrmäs-
tarbostaden var Fredrik Westerberg. I 
det tredje huset bodde fyrbiträdet och 
extrapersonal. På gården mellan husen 
fanns förr en meteorologkur med utrust-
ning för väderobservationer. Uppgifterna 
ringdes in till SMHI åtta gånger per 
dygn. 

Runt fyrsamhället odlades främst 
kål och grönsaker och en och annan in-
hyrd ko höll man sig med. Det sägs också 
att en fyrvaktarhustru, fru Möller, hade 
en servering i bersån intill stugan. 

Hållö fyr automatiserades och av-
bemannades 1969 då också det levande 
fyrsamhället dog ut. I dag ägs husen av 
Sjöfartsverket. Stugorna har på senare 
tid genomgått en välbehövlig ansiktslyft-
ning och är därför i gott skick. Fönster 
har bytts ut, men tyvärr har utvändig 
falufärg i vissa fall ersatts med akryl. 
Främst sommartid hyrs husen ut till 
verkets anställda. 

På Hållö har Evert Taube vistats en 
hel del. Så här hänger det ihop: Huset 
som vi nu bor i flyttades hit från ensliga 
Klövskär strax norr om Hållö, där Carl 
Gunnar Taube, det vill säga Evert Taubes 
pappa, var fyrmästare. Som fyrvaktare 
tjänstgjorde Edvin Jacobsson, vars sys-
ter, Julia Sofia, var fyrmästarens hushål-
lerska. Det uppstod tycke mellan Carl 
Gunnar och Julia Sofia och småningom 
blev Edvin Evert Taubes morbror. När 
så Klövskär släcktes och fyrhuset 1936 
flyttades till Hållö följde Edvin med och 
tillträdde som fyrmästare. Så under de 
kommande åren var vår viskung flitig 
gäst på Hållö och Smögen. Förmodligen 
var det under den här perioden han 
hämtade inspiration till flera av sina 
visor. Inte minst gäller detta ”Balladen 
om briggen Blue Bird av Hull” som av 
allt att döma är ett hopkok av dikt och 
verklighet. 

Evert avslöjar i sina memoarer ”Jag 
kommer av ett brusand´ hav” att han 
vävt ihop berättelsen av två äkta förlis-
ningar ute på Soten. Den första drabbade 
briggen ”Blue Bird av New York” och 
den andra, briggen ”Nymph av West 
Hartlepool”. I inget fall lämnades dock 
någon Stranne kvar ombord, surrad till 
rors. Men på Nymph stod faktiskt rors-
man surrad. Men han klarade sig undan 
med blotta förskräckelsen. Balladens 

”Stranne” kan i stället ha att göra med 
Evert Taubes bror Fredrik som 1906, 
bara 19 år gammal, förliste på just Soten. 
Han hade tillsammans med fyrvaktaren 
och fyrbiträdet gått ut i hårt väder i liten 
båt för att ta upp nät, men alla tre för-
svann i djupet och hittades aldrig. 
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Utpost Hållö
Vår kvällspromenad ackompanjeras av 
strandskator och tärnor. På Hållö finns 
också labb, skärpiplärka, tobisgrisslor 
och till exempel tärnor. Flera arter häck-
ar på ön. På berghällen upp mot fyren 
sitter små järnfästen. Det är rester av en 
ledstång mellan fyrbostäderna och fyren 
som användes i mörker och hårt väder. 
Dagar då det inte gick att stå upprätt på 
ön och då fyrbåten hissades upp för att 
inte slås sönder. 

Turen till fyren går just den vägen 
och vi råkar skrämma en hare på flykt. 
Harstammen är inplanterad och hålls av 
botaniska skäl i schack. I bergskrevorna 
växer ljunghed och kråkrished. Här i 
den skalkalkrika jorden frodas också 
bohusfetknopp, granbräken, paddfot, 
strandstarr, gulmåra och faktiskt också 
ett stråk av hjortron. Endast ett par träd-
krakar, en liten björk och en pyttelönn, 
finns på Hållö som sedan 1975 är natur-
reservat. 

Från fyren återvänder vi till räkorna 
som vi pillar och sköljer ned med pils ute 
på hällarna, blickande ut mot det blå-
nande havet, upplevande ”den väldiga 
öppenheten”. Strax efter elva på kväl-
len får vi sällskap av vår 20 meter långa 
granne som tänds och lyses upp som en 
polkafyr. Tändningen sker automatiskt 
med hjälp av sensorer som känner av 
ljusförhållandena. 

Dagen därpå häpnar vi över öns 
granitformationer. Graniten trängde för 
en så där 900 miljoner år sedan upp ur 
gnejsberget som en jäsande deg och bil-
dade ett märkligt och mjukt stenland-
skap. Den senaste inlandsisen som läm-
nade området för cirka 12 500 år sedan 
slipade till det hela och lämnade efter 
sig jättegrytor och rännilar. Och glöm 
inte denna Slättehälla på vilken stora flak 

brutits loss och glidit iväg en bit. För att 
inte tala om granitvalkarna vid badviken 
Marmorbassängen. Vilken har namn ef-
ter snäckskalssanden på botten och i dess 
synnerligen klara vatten stöter fritidsdy-
karna då och då på ”blågyltan” som anses 
vara Sveriges vackraste fisk. 

I modern tid har Hållös granit an-
vänts bland annat till husgrunder i fyr-
samhället och även till fyrtornet. Faktum 
är att Hållöhällarna en gång i tiden låg 
riktigt risigt till. Det var stenbrytnings-
företaget Kullgrens Enka som hade långt 
framskridna planer på att köra igång med 
stenbrytning på ön. Planerna stoppades 
av fyrpersonalen och av bland andra 
Evert Taube. 

På eftermiddagen har jag bestämt 
träff med kommunens före detta starke 
man, smögaren Bertil Abrahamsson, 
som efter en karriär som fiskhandlare, 
styrde kommunen i centerpartistisk 
anda i 27 år. I dag är denna smögenkän-
nare pensionär med flera bollar i luften. 
En boll gäller just Hållö som hans hjärta 
slår extra fint för: - Jag är ständigt kär i 
Hållö. Här har jag varit sedan barnsben 
och hit har jag tagit med mina barn. Vi 
har åkt ut och ätit middag och badat och 
njutit av friheten som finns här ute. 

Bertil, som forskar i Smögens his-
toria, berättar med entusiasm om öns 
fjärde hus: Radiopejlhuset, som ligger 
söder om fyren. Stugan, som har knappt 
80 år på nacken men i dag är nyrenove-
rad och kanske något stilbrytande till-
byggd, ägs numera av stiftelsen Utpost 
Hållö som Bertil är en av initiativtagarna 
till. Samtliga aktiva i stiftelsen jobbar  
ideellt. 

Kungliga Telegrafverket byggde 
radiohuset för att bistå sjöfarten med 
radiopejling. Verksamheten pågick till 
krigsutbrottet då försvarsmakten tog 
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över. Efter kriget hade tekniken gått 
framåt och dessa radiosignaler kunde nu 
automatsikt sändas ut i etern. Försvaret 
stannade dock kvar och behöll anlägg-
ningen under kalla kriget. De sista tret-
tio åren har dock underhållet släpat efter 
och huset tillåtits förfalla. Så vi tyckte vi 
var tvungna att göra något. En öppning 
kom när vi fick stöd av ett EU-projekt. 

Med ytterligare ekonomiskt stöd i ryg-
gen, från bland annat kommunen staten 
och näringslivet, och sedan man lyckats 
förhindra planer på att göra om Hållö 
till en helikopterbas, har nu Utpost 
Hållö tagit över det gamla radiopejlhu-
set där man bland annat hyr ut rum och 
har sommarservering.

Fyrhistoria kring Kråksundsgap, en ny fyrbok 
Det är mycket glädjande när det kommer ut nya lokala fyrböcker och en sådan alldeles 
ny är: ”Fyrhistoria kring Kråksundsgap”. Den är på 101 sidor, skriven av Eric Jacobsson 
och publicerad av Morlanda Hembygdsförening.

Kråksundsgap är beläget mellan Mollösund och Hälleviksstrand men boken 
handlar även om de gamla fyrarna på Högholmen och Sollidsberget samt sjömärken 
och enslinjer. 

Författaren som är uppväxt i området har forskat under många år. Med hjälp 
av gamla dokument, brev och fotografier samt personliga kontakter och besök har 
han sammanfattat fyrhistorien på denna del av den bohuslänska kusten. Boken är 
fylld med mängder av gamla svartvita fotografier, färgfotografier, släktbilder, brev, 
kartor, sjökort, utdrag ur fyrlistor, m.m. Den innehåller dessutom ett par intressanta 
kapitel om Stockholmsutställningen 1896 där bland annat det kombinerade fyr- och 
bostadshuset visades. Detta flyttades senare till Högholmen. Boken kan verkligen 
rekommenderas och är en stor tillgång i ett fyrboksbibliotek. Låt oss hoppas att den 
inspirerar många fler lokala författare att forska och skriva fler liknande böcker. 

Du kan köpa boken för 250:- inkl porto genom Eric Jacobsson tel. 0304-52221
	 	 	 	 	 	 	 Esbjörn	Hillberg

Sveriges öar, en ny bok 
Det kanske nästan är fel att kalla detta verk en bok för det är både en bok och ett 
lexikon över Sveriges 1216 öar som antingen är bebodda året runt eller har varit det 
någon gång sedan början på 1900-talet. Boken som kom ut i augusti 2005 är författad 
av Anders Källgård och illustrerad av Johnny G.R. Ahlborg med ett 70-tal färgakva-
reller och mängder av tuschteckningar, utgiven på Carlsson Bokförlag, 607 sidor och 
ISBN 91 7203 465 3. 

Författaren säger i sitt förord att boken inte har någon motsvarighet i Sverige och 
att den har flera syften: den skall vara en ö-katalog att slå i, en dokumentation av ö-liv, 
en guide som inspirerar till ö-besök, en reseskildring som inbjuder till läsning hemma 
i fåtöljen och en vacker bok genom alla illustrationer. 

Boktips
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Märket startplats för svensk-finsk
gränsöversyn
Mats	Carlsson	Lénart

De flesta tror nog att den svensk-fin-
ska riksgränsen i söder börjar vid 
Haparanda men så är det inte. Det lilla 
låga kala skäret Märket i Södra Kvarken, 
mittemellan Roslagen och Åland har 

en några hundra meter lång sträcka av 
riksgränsen. Tidigare i höst inleddes en 
översyn av gränsen mellan Sverige och 
Finland just på Märket vars fyrplats har 
en ovanlig historia.

Efter att ha gått igenom boken är jag helt benägen att hålla med. Att läsa alla 607 
sidorna kommer att ta tid men jag kommer att låta den ligga framme och avnjuta 
den då och då. Författaren som är medlem i Fyrsällskapet sedan många år har na-
turligtvis också skrivit mycket om de fyrar som finns på öarna som han beskriver 
i boken. Om man är intresserad av Sveriges skärgården så måste man verkligen ha 
denna underbara uppslagsbok i sin samling. 

      Esbjörn	Hillberg
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I 1809 års fredsfördrag mellan Sverige 
och Ryssland, undertecknat i den syd-
ostfinska staden Fredrikshamn, defi-
nierades den nya gränsen mellan de 
båda länderna. Sverige hade ju i det 
föregående kriget förlorat Finland som 
varit en del av det svenska riket i många 
hundra år. Gränsen skulle nu gå i Torne- 
Muonio- och Könkämä älvar, och sen 
mitt i Bottenviken, Bottenhavet, Södra 
Kvarken och Ålands hav. Och eftersom 
det mitt i Södra Kvarken låg ett ökänt 
litet skär som kallades Märket var man 
tvungen att nämna denna lilla ”skvalhäll”, 
då mycket mindre än idag på grund av 
landhöjningen, i det viktiga fredsavtalet 
som var skrivet på franska (”Le Rocher 
Märket”). Skäret delades mitt itu mel-
lan Sverige och Ryssland (i form av stor-
furstendömet Finland). Men Märket var 
en stor fara i Södra Kvarken, då som nu 

en av Östersjöfartens huvudleder. Det 
behövdes en fyr där ute och eftersom 
tsaren gärna ville manifestera sitt im-
periums västligaste utpost var det myn-
digheter i Helsingfors och St Petersburg 
som tog initiativet till en fyrplats. 

Fyren stod klar 1885 och beman-
nades av fyrvaktare från Åland (några 
familjer har aldrig varit bosatta på det 
ogästvänliga Märket). Det var bara det 
att den rysk-finska fyren hade byggts 
på den svenska halvan av ön. Den väs-
tra delen av skäret lämpade sig helt 
enkelt rent tekniskt bäst för att bygga 
en fyr och ingen verkar då ha tänkt på 
att fyren hamnade på fel sida gränsen. 
Myndigheterna i öster tycks inte ha kon-
sulterat de svenska myndigheterna om 
saken och vår regering då tycks inte ha 
protesterat mot ärkefiendens ”ockupa-
tion” av svenskt territorium. 

Skäret	med	fyrplatsen	Märket	i	södra	Kvarken	delas	lika	av	Sverige	och	Finland.	
Själva	fyren	stod	tidigare	på	den	svenska	sidan	av	ön	men	efter	gränsändringen	har	
tsarens	gamla	fyr	från	1885	hamnat	i	rätt	land.		 Foto: Mats Carlsson Lénart
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Åren gick och ingen verkade bry sig sär-
skilt mycket över situationen på Märket. 
Fyrvaktarna tyckte det var lite roligt att 
arbeta på en internationell ö där det inte 
var riktigt klart vad som gällde. Vi bru-
kade säga att vi sov med huvet i Sverige 
och fötterna i Finland under ena halvan 
av året och tvärtom under den andra, 
beroende på hur solen lyste in, skrockar 
Kee Eriksson som arbetade på Märket 
från 1959 och fram till automatisering-
en 1976. Nåja, gränsen har aldrig gått 
rakt igenom fyren. Det var värre än så, 
fyrplatsen var i nästan 100 år helt och 
hållet belägen i Sverige. Ända fram till 
1981 då det var dags för gränsöversyn 
och ländernas gränskommissioner kom 
fram till att det var hög tid att göra nå-
got åt det ändå kanske något obekväma 
förhållandet att en finsk fyr stod på 
svensk mark. Så den raka gränsen tvärs 
över Märket ändrades till en krumelur 
så att Finland nu skär in i den svenska 
delen av ön medan Sverige fått exakt 
lika många kvadratmeter på den tidi-
gare finska halvan. Gränsändringen 
godkändes av ländernas riksdagar 1985. 
Märkets fyrplats hade hittat hem. 

Riksgränsöversyner ska enligt trak-
taten med våra grannländer äga rum vart 
25:e år. Då tillsätter respektive land var 
sin gränskommission som består av geo-
deter och andra tjänstemän från länder-

nas lantmäteriverk. Hela gränssträckan 
kontrolleras och det granskas om grän-
sen behöver ändras nånstans och att 
markeringarna av gränsen är korrekta. 
Huvuduppgiften på den svensk-finska 
gränsen är att undersöka om djupfåran 
i gränsälvarna flyttat på sig, eftersom 
djupfåran ska utgöra riksgränsen. Detta 
görs genom flygfotografering och dator-
bearbetning av bilderna. På tveksamma 
sträckor åker man ut med båt på älven 
och kontrollerar fårans läge med ekolod 
eller via manuell lodning. 

Den nu aktuella gränsöversynen 
inleddes just på Märket i början av sep-
tember då en helikopter från Finlands 
gränsbevakning flög ut sju man (fyra 
från Finland och tre från Sverige), som 
i närmare tre timmar ägnade sig åt att 
kontrollera att gränsen över skäret är 
korrekt markerad. Det är dock inga 
riksrösen eller gränsskyltar som mar-
kerar riksgränsen på Märket, endast ett 
antal borrhål varav några har mässings-
dubbar. 

Märket ligger 6 sjömil öster om den 
svenska Understens fyr (utanför Singö) 
och 8 sjömil från Enskärs fyr och sjöbe-
vakningsstation utanför Åland. 

Avsikten är att ett längre reportage om 
Märket skall komma i Blänket under 
2006.

Nomineringar till Årets VIPP 2006
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.

Alla medlemmar uppmanas att sända sina nomineringar till Esbjörn 
Hillberg (031-972148, esbjorn@hillberg.com ) innan årets slut varefter Styrel-
sen kommer att rösta.
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Horssten - fyr utan uppehållstillstånd 

Magnus	Rietz

I augusti 2000 rustades Horsstens fiske-
fyr i Stockholms yttersta havsband upp 
till nära nog nyskick. Fyren ingick som 
ett objekt i Alcro Färgs kampanj ”Hus i 
Nöd” vilken skildrade en handfull bygg-
nader runt om i landet som stod och för-
föll utan att någon brydde sig om dem. 
Initiativet till denna kampanj togs av 
Magnus Rietz tillsammans med Alcro. 
Slutresultatet av dessa renoveringar var 
alltid en gåva från Alcro till husägaren. 
Så och med Horsstens fyr.

Fyren totalrenoverades i allt. 
Skrapning, oljning, lagning, målning, 
nytt tak samt nya vindskivor fick fyren 
att bli som ny igen efter flera decen-
nier av förfall. Dessutom inköptes från 
Sjöfartsverket en helt ny fyrutrustning 
med batterier och allt för flera års drift. 
Slutligen sattes fyren i bruk som den 
fiskefyr den alltid varit. Fyren fick en 
ny exteriör färgställning i rödvitran-
digt för att öka synligheten, i synner-
het vintertid, samt för att kunna skilja 
den från den närbelägna, identiska 
fiskefyren Ljusskär ett par sjömil bort. 
Därefter överläts fyr och skötsel i ett 
noggrant kontrakt till det nybildade 
Svenska Fyrar AB av den tidigare ägaren 
Stockholms Läns Fiskeriförening. Detta 
för att sedermera kunna överräcka fyren 
som gåva till Skärgårdsstiftelsen tillsam-
mans med två andra fiskefyrar ingående 
i bandet Grönskär - Svenska Högarna. 
Dessa båda ägs ju och förvaltas sedan 
många år av stiftelsen.

Så långt allt frid och fröjd och gläd-
je, skulle man kunna tro. Men icke då, 
byalaget på Horssten fick efter en tid 
enormt huvudbry. Man gillade INTE 

att någon plötsligt tagit initiativet till att 
rusta upp fyren på deras ö. Här ska ing-
en komma och göra något som vi egent-
ligen borde ha gjort (men som inte gjorts 
på minst 30 år!), varpå ett brev anländer 
till Fyrsällskapet där man förklarar att 
fyren inte har något officiellt arrendeav-
tal med tillstånd att stå på deras ö. Den 
ska därför anses förverkad och övertages 
nu av Horsstens byalag. Att den stått 
där i 50 år sedan 1952 då den uppfördes 
hade tydligen ingen betydelse.

Ett par månader senare målas fy-
rens röda fält över i någon slags maktde-
monstration. Detta är Horsstens byalags 
största prestation hittills. Men att tända 
fyren har man hittills inte lyckats med.

Huvudvärk eller sjöfartsvärk - strunt 
samma, man tar sig för pannan.

Horsstens fyr under ommålning.
Foto: Magnus Rietz
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Fyrbyggaren på Rådmansö
Jessica	Alm

Vi är nog många fyrfantaster som gärna 
skulle vilja ha en egen skalenlig fyr som 
lyser upp trädgården. De allra flesta 
nöjer sig med att bara gå och tänka på 
detta, men så finns det de som faktiskt 
gör slag i saken. Fredrik Christiansson 
är en av dessa. I hans föräldrahem på 
Rådmansö, öster om Norrtälje, står det 
numera en ”livs levande” fyr och lyser 
upp kvällarna. 

Bor man på en plats som Rådmansö, 
med lång tradition av båtbyggeri, fiske 
och sjömanskap och där det dessutom 
finns två klassiska fyrplatser, Tjärven 
och Söderarm, är det kanske inte så 
konstigt att ”hemfalla” åt fyrbyggeri. 
Om man till detta kan lägga det fak-
tum att man har ett förflutet inom både 
Marinen och Sjöräddningen och mer 
eller mindre har vuxit upp i familjens 
segelbåt på somrarna, så blir kanske fyr-
byggandet ännu mer naturligt…

Fredrik berättar själv om hur det 
kom sig att han började bygga en fyr: 

”Visst kan man tycka att det är en aning-
ens märklig idé. Men det kom sig av att 
jag vid tillfället jobbade på ett byggvaru-
hus, hade en enorm skaparlust och pre-
cis skulle flytta hemifrån. Detta sam-
mantaget med lite inspiration från ett 
foto på framsidan av en folder gjorde att 
jag bestämde mig för att en fyr skulle jag 
bygga. Om inte annat som en avskeds-
present då jag flyttade hemifrån.”

En ganska vanlig fråga som vi fyr-
entusiaster får, handlar om vad det är för 
speciellt med just fyrar. Svaret på detta 
är högst personligt för var och en och i 
Fredriks svar kan man ana en blivande 
ingenjör:

”För visst är det väl mystiska skapelser vi 
upprättat runt om våra kuster. Jag har 
alltid fascinerats av ingenjörsvetenska-
pens förmåga att trotsa naturen. Fyrar är 
många gånger bra exempel på hur denna 
lite kantiga vetenskap trots allt kan för-
sköna ett landskap.” 

Hur går man då till väga för att gå 
i mål med fyrbyggarprojektet? Fredrik 
hade ju sett en bild i en broschyr som 
handlade om båtar i Stockholms skär-
gård. Det visade sig att det var en ledfyr 
som heter Granholmen och som står 
strax söder om Vaxholm. Bilden visade 
fyren ur ”rätt” vinkel, konstruktions-
mässigt sett, vilket gav en bra utgångs-
punkt när det gäller att ta fram ritningar. 
Att konstruera och bygga en fyr medför 
mängder med problem, de allra flesta 
fick lov att lösas efter hand. 

Fredrik	 Christianssons	 egenbyggda	 fyr.
Foto: Jessica Alm
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Fyrfirande med återtändning av Rödkallen
Rödkallens	fyrgrupp	genom	Bo	Westman

På Rödkallen firades den Internationella 
Fyrdagen inte speciellt eftersom man 
kan bese fyren hela året. Fyren på 
Rödkallen är tillgänglig i princip hela 
året. Hittills under året har vi haft 700 
besökare till fyren. 

Måndagen den 22/8 2005 beslutade 
den av Rödkallens stug- och intresseför-
eningen utsedda fyrgruppen, bestående 
av Sven-Gunnar Hedström, Lars-Göran 
Laurud och Bo Westman att provtända 
fyren. Fyren på Rödkallen släcktes 1972 
och nu 33 år senare kl. 21.10 provtän-

des den igen med en originallampa. Lars 
Göran Laurud utförde provtändningen 
och allt fungerade perfekt. Fyren lyste 
i kvällsmörkret under tre timmar. Det 
kändes så högtidligt att se fyren lysa 
igen, så vi höjde en skål, för att hedra 
den gamla ”Heidenstammaren”. Vi är 
övertygade om att vi kommer att tända 
fyren även nästa år och då på den rätta 

”Fyrdagen”.

”Jag utgick helt från bilden, där fyren är 
omkring 50 millimeter hög. Så jag tog 
mått och storleksförhållanden, därefter 
framställde jag egna ritningar. Speciellt 
lanterninen och taket vållade lite kon-
struktionsproblem. Men med enkel tri-
gonometri och lite trixande så löste det 
sig. Annars har det mesta handlat om att 
lösa problemen efterhand.”

Eftersom fyren ligger på en höjd 
med utsikt över Norrtäljeviken, är den 
helt avskärmad mot farleden och har 
enbart en dekorativ funktion. Det finns 
inga planer på att få fyren registrerad 
som occas-fyr. Fredrik är nu färdig med 
sin fyr och självklart funderar han på 
nya projekt, men dessa ligger längre 
fram i tiden. För tillfället är det skola 
och karriär som gäller. 

Vad behöver man då tänka på om 
man vill göra slag i saken och konstrue-
ra en egen fyr? Man måste tycka om att 
lösa problem, ha mängder av tålamod 

samt vara uppfinningsrik och kreativ. 
”Att göra ett noggrant researcharbete 
kan vara mycket värt om man vill ha 
en exakt kopia. Jag däremot ville ha lite 
utrymme för egna idéer, så jag priorite-
rade funktion och utseende. Så är jag 
tidsoptimist också, det är väl ingen bra 
egenskap. Det tar betydligt mycket mer 
tid i anspråk än vad man kan tänka sig.”

Fredrik vill gärna komma i kontakt med 
andra som gjort liknande projekt, hör av 
er via mail till: fchr@kth.se

Tekniska data:
Namn: Degerbergsviken
Karaktär: WRG Fl 3s & WRG Iso 12s
Höjd: 2,5m
Belysning: Fasadbelysning
Övrigt: Fyrljuset är på 5W, fasadbelys-
ningen består av modifierade halogenar-
maturer med en 2W lampa. Två stycken 
programmerbara blinkreläer.
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Kallelse till extra föreningsmöte i 
Göteborg 10 november 2005 

På vårens årsmöte röstade vi igenom ett par stadgeändringar som måste godkännas 
ytterligare en gång på nästa årsmöte eller vid ett extra föreningsmöte innan de blir 
giltiga. En av dessa ändringar är att föreningen måste ha sitt säte (juridisk hemvist) 
på en plats i Sverige. På årsmötet bestämdes att denna plats skulle vara Göteborg. 
Ändring måste godkännas ytterligare en gång varför vi kommer att presentera nedan- 
stående förslag för medlemmarna i samband med vår ordinarie programträff i 
Göteborg 10 nov kl 19.00 i Sjömanskyrkan. Vi kommer då att lägga fram alla god-
kända ändringar från årsmötet enligt nedan för slutligt godkännande. Anledningen 
till att vi behöver rösta igenom stadgeändringen tidigare än beräknat är att det kan 
hända att föreningen snart måste ansöka om ett organisationsnummer och då måste 
vårt ”säte” finnas i stadgarna. 
Stadgeändringar godkända en gång: 
Årsmötet 2005 beslutade att följande ändringar skulle göras i föreningens stadgar: 
§2 Tillägg: ”fyrskepp och andra sjömärken” i mening 1 och 2, ”verka för att levnads- 
och arbetsvillkor vid fyrplatser dokumenteras” i mening 3 samt ”myndigheter, före-
tag och enskilda personer med intresse för ovanstånde områden” i sista meningen. 
§8 Tillägg ”Svenska Fyrsällskapet har sitt säte i Göteborg” 
Du finner våra nuvarande stadgar på hemsidan www.fyr.org samt i Årsbok 2004 
som samtliga medlemmar har. 
 Esbjörn	2005-09-18

Vi behöver frivilliga till båtmässorna våren 2006 
Som du kanske vet så har vi vissa år deltagit i båtmässorna i Göteborg och 
Stockholm och det tänker vi göra även år 2006 när vi firar 10 år. Vi behöver 
nu ett flertal medlemmar som c:a 2 åt gången kan deltaga i vår monter och 
prata med alla besökare. Mässorna äger rum följande tider:
 Göteborg 3 -12 februari
 Stockholm  3- 12 mars 

Vi skulle uppskatta om du som har tid och vill vara med på någon plats snarast 
kontaktar:
Göteborg: Göran Säll, tel 031-295711, 0709-800860, epost: il.postino@telia.
com
Stockholm: Ulf Schloss, tel 08-7167492, epost: ulf.schloss@hem.utfors.se

Du kan vara med under ½ dag , en hel dag eller flera dagar och vi behöver 
din hjälp!
       Esbjörn
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Okänd fyr påträffad
Magnus	Rietz

Allting är inte guld som glimmar och all-
ting är inte fyrar som blinkar. Siktar man 
något blinkande ute på sjön, där det inte 
ska blinka, är det garanterat så gott som 
alltid något annat än en fyr.

Härförleden kom undertecknad och 
co farande med båt i den mörka augus-
tikvällen mellan Dalarö och Saltsjöbaden. 
Kursen slingrade mellan ett antal öar 
som utgör den innerskärgård vilken bre-
der ut sig mellan dessa båda kustorter. 
Självklart skedde navigeringen vid denna 
tidpunkt på dygnet endast med hjälp av 
GPS, plotter samt radar. Detta är dess-
utom förhållandevis lättnavigerade far-
vatten bland höga öar, djupa sund och 
få grund. Så plötsligt dyker ett ovanligt 
regelbundet blinkande vitt ljus upp rätt 
föröver. Är det ett fast sken som fladdrar 
genom trädstammar på ön kanske? Nähä 
då, vi tajmar in en klockrent jämn karak-
tär med en blixt var 6:e sek. Det måste 
vara ett skämt för mot detta ljus bär det 
snart upp på land! Vi girar styrbord mot 
ny kurs vidare mellan öarna. Då byter 
ljuset färg till rött. Det här är definitivt 
inga trädstammars verk. Vi noterar plat-
sen men styr vidare hemåt.

Veckan därpå ska vi ut igen igenom 
samma område. Nu mitt på dagen varför 
jag bestämmer mig för att försöka utröna 
vad det var som blinkade så regelbundet 
på denna konstiga position. Letandes oss 
tillbaka i det gamla spåret på plottern 
kommer vi till den tidigare girpunkten 
där ljuset hade ändrat färg strax efteråt. 
Vi styr försiktigt in i en vik där det nu 
grundar upp betänkligt. Någon fyr syns 
dock inte. Men här måste det ju vara, 
tänker jag. Ett litet stycke framåt till. 

Rätt föröver finns en liten brygga. Vid 
den ligger en mindre motorbåt och på 
bryggnocken står en stolpe med något 
litet arrangemang i toppen. Vi kör ända 
fram till bryggan. Ett huvud tittar upp 
ur den lilla motorbåten.

- God dag, vad är ni för ena då?
- Vi letar efter vad vi tror ska vara en fyr 
här i närheten.

- Då har ni kommit rätt, säger människan 
och pekar upp i toppen på bryggstolpen 
samt berättar:

- Min fyr konstruerade jag och satte 
upp redan 1970. Den används för att 
hitta rätt om kvällarna till min brygga 
här längst in i viken. Sektorer, karaktär, 
fjärrmanövrering etc. är ur egen idé och 
konstruktion. Fyrlinsen utgörs av en f.d. 
topp till en vägblinkfyr. Denna hem-
mabyggda men ack så tekniskt briljanta 
fyr står på ön Ängsö mellan Dalarö och 
Saltsjöbaden. Fyrmästaren och fyrbyg-
garen heter Bengt Thorén.

Vad underbart det är att det finns 
människor som gör så här!

		Fyrbyggaren	Bengt	Thorén
 Foto: Magnus Rietz
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Världens största fyrlins, 
den Hyper-radiala linsen
Esbjörn	Hillberg

När man talar om fyrlinser handlar det 
normalt om 1:a ned till 7:e ordningens 
linser. Den 1:a har en diameter på 1840 
mm och den 7:e på 200 mm. I Sverige 
har vi endast ett fåtal linser av 1:a ord-
ningen nämligen på Hoburg, Kullen och 
Vinga samt Rödkallen (ej tänd) och en li-
ten smal sektorlins på Stora Karlsö. Det 
har tidigare funnits 1:a ordningens lin-
ser på Fårö, Stenkyrkehuk, Häradsskär 
och Pater Noster. Du förstår kanske nu 
att en 1:a ordningens lins därför är rätt 
unik. 

Det finns dock en linstyp som kal-
las för Hyper-radial som är otroligt 
sällsynt. Dess diameter är hela 2660 
mm d.v.s. c:a 45% större än en lins av 
1:a ordningen. I Sverige har det aldrig 
någonsin funnits en sådan stor lins i en 
fyr. Den optiska arbetsgruppen i World 

Lighthouse Society, i vilken jag själv in-
går, har tagit fram bifogade förteckning 
på Hyper-radiala linser som vi känner 
till. Vad vi vet så har det endast existerat 
25 st varav 14 finns eller har funnits i 
United Kingdom. Festligt nog finns även 
en på Färöarna.

Själv besökte jag i juni för första 
gången en fyr med en Hyper-radial 
lins nämligen Cabo San Vicente på 
sydvästra spetsen av Portugal. Fyren 
är stängd för besökare men genom att 
visa Fyrbesökshandboken lyckades jag 
snacka mig in och få en fantastisk spe-
cialvisning. På fotot ser du en del av den 
mycket stora linsen och en mycket im-
ponerad undertecknad.

Tabell över hyper-radiallinser se nästa 
uppslag.

Tistlarna 100 år
Ragnar	Jonell

Tistlarnas fyrplats i Göteborgs sydli-
gaste skärgård kan i år stoltsera med att 
ha uppnått 100 års ålder. Fyren byggdes 
1905 som en av de sista större beman-
nade fyrplatserna. Sedan 1969 är fyr-
platsen automatiserad och avbemannad. 
Senast nu i vintras har sjöfartsverket re-
noverat det yttre på fyren.

För att uppmärksamma jubileet 
var Svenska Fyrsällskapet på plats den 
17 juli. 

Denna söndag, som var en av som-
marens fåtaliga soliga dagar med lugnt 

och fint väder, samlades Esbjörn och 
Ulla Hillberg, ett antal intresserade 
tillfälliga ö-gäster samt vi som bor i 
fyrbostäderna på Tistlarna kring fyren 
för att fira födelsedagsbarnet. Esbjörn H 
berättade om fyrplatsens historia med 
bland annat flytten av fyrhusen från 
Grönskären till Tistlarna. Därefter fäs-
tes en plakett med fyrfakta på dörren in 
till fyrtornet. Jubileet avslutades sedan 
som sig bör med champagne, snittar och 
andra tilltugg.
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Hyper-radial Lenses - first built in 1885 by F. Barbier     and in 1887 by Chance Brothers

Lighthouse Location Maker Type Status
Year Made
or Installed

Abrolhos Island Brazil BBT Flashing In Tower 1898

Berlenga Island Portugal BBT Flashing In Tower 1897

Bishop Rock Great Britain Chance Flashing, Bi-Form In Tower, Half of Bi-Form 1887

Bishop Rock Trinity House - Museum Chance Flashing, Bi-Form Removed 1992, In Museum, Half of Bi-Form 1887

Bull Rock Ireland F. Barbier Flashing, Bi-Form Location Unknown 1888

Cabo de Sao Vicente Portugal BBT Flashing In Tower 1906

Cape d’Antifer France F. Barbier Flashing Not in Tower, location Unknown 1894

Cape Race Newfoundland - Canada Chance Flashing In Tower 1906

Fair Isle Scotland Chance Flashing Location Unknown 1892

Great and Little Basses Sri Lanka Chance Flashing Destroyed in 1960s, 2 lenses in 2 towers 1888

Hyskeir Scotland Chance Flashing In Tower 1903

Kinnard Head Scotland - Museum Chance Flashing/Combination In Tower at Museum 1902

Makapu’u Point Hawaii - USA F. Barbier Fixed In Tower 1887

Manora Point Pakistan Chance Flashing Location Unknown 1908

Mew Island Ireland F. Barbier Bi-Form (was Tri-Form) In Tower, lens from Tory Island 1928 1885

NÓlsoy (Naalsö) Faeroe Islands F. Barbier Flashing In Tower 1893

Orford Subsidiary Light Great Britain Chance Flashing Location Unknown 1909

Pakri (Pakerort) Estonia F. Barbier Fixed Not in Tower - Probably Destroyed

Yushan Liedao Beiyushan China Flashing Location Unknown

Pladda Scotland Chance Flashing Not in Tower, location Unknown

Rubh’ Re Scotland - Museum Chance Flashing In Museum 1909

Round Island Great Britain Chance Flashing, Bi-Form Location Unknown 1888

Spurn Point Great Britain Chance Flashing Not in Tower, location Unknown 1895

Sule Skerry Scotland Chance Flashing Not in Tower, location Unknown 1895

Tory Island Ireland Chance Flashing, Bi-Form In Tower 1928

First	proposed	by	John	R.	Wigham	in	1872	and	again	proposed	by	Thomas	Stevenson	in	1885. Last Updated June 25, 2005
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Hyper-radial Lenses - first built in 1885 by F. Barbier     and in 1887 by Chance Brothers

Lighthouse Location Maker Type Status
Year Made
or Installed

Abrolhos Island Brazil BBT Flashing In Tower 1898

Berlenga Island Portugal BBT Flashing In Tower 1897

Bishop Rock Great Britain Chance Flashing, Bi-Form In Tower, Half of Bi-Form 1887

Bishop Rock Trinity House - Museum Chance Flashing, Bi-Form Removed 1992, In Museum, Half of Bi-Form 1887

Bull Rock Ireland F. Barbier Flashing, Bi-Form Location Unknown 1888

Cabo de Sao Vicente Portugal BBT Flashing In Tower 1906

Cape d’Antifer France F. Barbier Flashing Not in Tower, location Unknown 1894

Cape Race Newfoundland - Canada Chance Flashing In Tower 1906

Fair Isle Scotland Chance Flashing Location Unknown 1892

Great and Little Basses Sri Lanka Chance Flashing Destroyed in 1960s, 2 lenses in 2 towers 1888

Hyskeir Scotland Chance Flashing In Tower 1903

Kinnard Head Scotland - Museum Chance Flashing/Combination In Tower at Museum 1902

Makapu’u Point Hawaii - USA F. Barbier Fixed In Tower 1887

Manora Point Pakistan Chance Flashing Location Unknown 1908

Mew Island Ireland F. Barbier Bi-Form (was Tri-Form) In Tower, lens from Tory Island 1928 1885

NÓlsoy (Naalsö) Faeroe Islands F. Barbier Flashing In Tower 1893

Orford Subsidiary Light Great Britain Chance Flashing Location Unknown 1909

Pakri (Pakerort) Estonia F. Barbier Fixed Not in Tower - Probably Destroyed

Yushan Liedao Beiyushan China Flashing Location Unknown

Pladda Scotland Chance Flashing Not in Tower, location Unknown

Rubh’ Re Scotland - Museum Chance Flashing In Museum 1909

Round Island Great Britain Chance Flashing, Bi-Form Location Unknown 1888

Spurn Point Great Britain Chance Flashing Not in Tower, location Unknown 1895

Sule Skerry Scotland Chance Flashing Not in Tower, location Unknown 1895

Tory Island Ireland Chance Flashing, Bi-Form In Tower 1928

First	proposed	by	John	R.	Wigham	in	1872	and	again	proposed	by	Thomas	Stevenson	in	1885. Last Updated June 25, 2005
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Teckningstävlingen under årets 
Internationella Fyrdag 
Trots att det var drygt 50% fler besökare i år fick vi in endast 39% av förra årets 
skörd av teckningar. Vi har ingen aning om varför men det kan hända att det var så 
många besökare att man inte hann med att rita. 

Vi fick in totalt 42 konstverk från 8 fyrplatser. Från Djursten kom 22 teckningar, 
Fårö 5, Morups Tånge 4, Örskär 4, Bergudden 3, Brämön 1, Finngrundet 1, När 1 
och okänd fyr 1.

Vi har utsett 3 pristagare och gett hedersomnämnande till 2 som har gjort fanta-
sifyrar.

Pris Namn Från Född Fyr 
1 Maja Wiechel Umeå 1996 Bergudden
2 Frida Karlsson Östhammar 1997 Djursten
3 Jonas Gullbrandson  Träslövsläge 1997 Morups Tånge
heders- Fanny Svanberg Västerås 1997 fantasifyr
pris Vilhelmina Trost Uppsala 1997 fantasifyr

Grattis och ett stort tack till de som var med i tävlingen 
Esbjörn	Hillberg	

Redaktörens ruta
Tack för alla era härliga bidrag. Det har varit jätteroligt att läsa dem och sedan 
lägga in dem rätt mixade i den blivande tidningen. Det är alltid lika spännande 
inför varje nytt nummer att se hur det sakta fylls på tills allt en vacker dag är 
klart. Frågan är varje gång, skall jag få in tillräckligt med material eller inte? 
Skall jag behöva jaga något bidrag i sista stund? Inga problem denna gången. 
Det svåra har varit att få plats med allt och det har inte helt lyckats. Misströsta 
inte, Ditt bidrag tas med i kommande nummer istället. Fortsätt bara att skicka 
in! Den ökande tillströmningen betyder ju att det är fler och fler som engagerar 
sig och det är just ett av Svenska Fyrsällskapets mål, engagemang för våra fina 
fyrar och fyrplatser.

Det är trevligt att så många börjat intressera sig för fyren i sin omedelbara 
närhet och ibland lyckats både renovera och återtända den. Hembygdsföreningar, 
andra föreningar och inte minst enskilda gör ett jättefint arbete.

Du kanske är lite frågande till numreringen av Blänket och undrar om 
Du kanske missat ett nummer. Ånej, det beror bara på att programbladen 
numera också ingår i nummerserien. Själva tidningen utkommer bara med 2 
nummer per år. 

Jag ser fram emot alla nya bidrag till vår tidning.
       Maria	Elsby
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Svenska Fyrsällskapet
Plusgirokonto nummer 1968 420-8  Fax: 031-970623
Hemsida: www.fyr.org  E-post: esbjorn@hillberg.com

Styrelse
Ordf.  Esbjörn Hillberg, Donsö Backe 16, 430 82 Donsö, tel. 031-972148
v.Ordf.  Hans Rutberg, Karl Dahlgrensgatan 9, 581 82 Linköping, tel 013-103585
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, tel 0702-150362

Redaktionskommitté
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3 Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 Jessica Alm, Båtmanstorp 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, Jungmansgatan 193, 621 52 Visby, tel 0498-34107
 Lennart von Post, Betesvägen 23, 871 53 Härnösand, tel 0611-18790
 Dan Thunman, Malma Bergsväg 25, 756 45 Uppsala, tel 018-303932

Programkommitté Stockholm
Sammank.  Christer Nettelbladt, Högbergsgatan 83 5tr., 118 54 Stockholm, tel 08-665 1118
 Marianne Brus, Bjuröskaten 2471, 740 71 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 Västerhaninge, 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, Hägerströms väg 2O, 443 30 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
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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
Rev.supp.adj Lars Nordberg, Doktorsvägen 6, 436 50 Hovås, tel 031-912519
Valbered. Mats Johansson, Gathes väg 127, 439 36 Onsala, tel 0300-60310
Valbered.  Leif Lehmann, Linnégatan 47, 413 08 Göteborg, tel 031-244810
Valbered. Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel 08-765 4310 
Webmaster  Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel 08-761 6109,
 e-post: bertil_oestling@glocalnet.net

Nya årsavgifter 2006 

På årsmötet i mars beslutades att vi för första gången sedan starten skall höja års-
avgiften för enskild medlem (e). Samtidigt slopas även medlemskategorin extra 
familjemedlem (ef). Detta görs för att få en mer rationell register- och avgiftshan-
tering. Samtliga personer i ett hushåll får naturligtvis delta i alla aktiviteter även 
om de inte är medlemmar så länge som detta inte skapar problem i samband med 
utflykter där det ibland finns ett begränsat antal platser. Om man vill kan natur-
ligtvis alla personer i en familj vara enskilda medlemmar vilket medför att alla får 
individuella utskick. 

Från och med 1 januari 2006 är våra medlemsavgifter och medlemskategorier: 
 Enskild medlem 200:-
 Förening 250:-
 Företag 1000:-
 Enskild medlem bosatt inom Europa 270 SEK, 30 EURO, 35 US$, GB£ 25
 Enskild medlem bosatt utom Europa 300 SEK, 35 EURO, 40 US$, GB£ 30

Om du vill byta namn på den medlem som vi för närvarande adresserar alla brev 
till kan du kontakta oss och meddela vilket namn vi skall använda i vårt register. 
(maila oss på il.postino@telia.com)     
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Hyper-radiallinsen
i Cabo San Vicente, Portugl
och Svenska Fyrsällskapets 
ordförande Esbjörn Hillberg. 
Foto: Ulla Hillberg



48Pite	Rönnskärs	fyr	2005
samt	spirbåk	och	lotssignalmast.
Foto: Magnus Rietz.
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