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Ordförandens sektor

Hej!

Även om den Internationella Fyrdagen 
regnade bort på rätt många platser den 
20 augusti i år har vi haft en otrolig som-
mar. Hoppas att du har haft en skön se-
mester och gjort många härliga turer i 
vår skärgård. Jag har sagt det tidigare 
men vill gärna säga det igen. Passa på 
och besök fyrar när du är ute och re-
ser. Det är både trevligt och intressant. 
Själv har jag under sommaren bland an-
nat varit på: Bjuröklubb, Stora Fjäderägg, 
Bergudden, Storjungfrun, Stångudden, 
Stavik, Naven, Hanö, Storkläppen, 
Häradskär, Hävringe, Femörehuvud, 
Bokö och Landsort. 

En glädjande sak som jag rätt ofta 
lägger märke till vid mina fyrbesök är 
att allt fler kommuner, länsstyrelser, 
lokala föreningar och privatpersoner 
blir alltmer intresserade av att bevara 
fyrar, fyrplatsbebyggelse och sjömärken. 
Det startas också reguljära båtturer till 
svårbesökta fyrplatser och man erbjuds 
fler och fler övernattningsmöjligheter 
vid fyrarna. Fyrsällskapet har ett posi-
tivt samarbete med Sjöfartsverket där 
vi försöker bestämma vilka fyrar som 
skall hållas öppna för allmänheten och 
även rutinerna för detta. När du är ute 
på semester och samtidigt vill besöka 
fyrar skall du kontakta turistbyråerna 
som många gånger känner till vad som 
händer lokalt. Du hittar också mycket 
information i Fyrbesökshandboken 
som vi tryckte i 5000 ex år 2000. Det 
finns nu inte så många exemplar kvar av 
denna bok, men vi har uppdaterat och 
utvidgat den så att den nu beskriver 116 
fyrar jämfört med 86 tidigare. Vår plan 
är att denna nya upplaga skall komma 
ut runt årsskiftet så att du kan använda 

den nästa år vid dina fyrbesök.
En viktig uppgift för oss alla är att 

vara observanta och lägga märke till när 
och om fyrplatser hotas. Fyrsällskapet 
försöker göra vad vi kan för att stoppa 
försäljning och rivning av fyrar för det 
finns faktiskt inte så många orörda fyr-
platser kvar i Sverige. De måste bevaras, 
fortsätta att lysa och när det är möjligt 
hållas öppna för besökare då de är en 
del av ett unikt maritimt kulturarv. Vi 
får tyvärr inte reda på allt vad som är på 
gång med fyrarna runt våra kuster. Vi 
uppskattar därför om du kontaktar oss 
när du hör talas om någon fyr som står 
och förfaller, skall säljas eller hotas på 
något annat sätt.

Fyrsällskapet vill dokumentera livet 
på fyrplatser genom intervjuer av män-
niskor som levt där och genom att samla 
gamla brev, fotografier, etc. Detta finns 
inskrivet i våra stadgar, men vi har en-
dast gjort ett fåtal intervjuer och samlat 
viss dokumentation. Mycket mer behö-
ver göras och det vore bra om det finns 
några medlemmar som har erfarenhet av 
sådant arbete och som kanske även har 
inspelningsmöjligheter. Hör av er om ni 
kan och vill hjälpa till. I förra Blänket 
skrev vi att vi under hösten skall starta 
ett projekt för att dokumentera hur det 
var för kvinnorna på fyrplatser och vi 
hoppas nu att det blir en början på en 
ny gren av vår verksamhet 

Jag hoppas att ni under sommaren 
haft tillfälle att se alla 6 halvtimmes-
programmen om norska fyrar som visats 
på TV1. Norsk TV har spelat in denna 
helt fantastiska serie. Jag kan bara gra-
tulera vårt grannland men samtidig är 
jag lite avundsjuk. Tyvärr har svensk 
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television aldrig gjort någon större serie 
om svenska fyrar. Man köper i stället 
in ett program om norska fyrar. Tack 
TV1 för att ni visade den fantastiska 
norska serien. Min förhoppning är nu 
att vårt statsägda TV-företag skall göra 

positiv reklam även för vårt eget land 
och spela in TV program om Sveriges 
fyrar på samma sätt som norsk och finsk 
rikstelevision har gjort om Norges och 
Finlands fyrar.

Esbjörn, Donsö 2006-09-10 

Pater Noster på ”G”
Leif Elsby (text och bild)

En solig sommardag i september gjorde 
Fyrsällskapets medlemmar ett besök vid 
Pater Noster. ”Vid” därför att fyren var 
nedmonterad i delar. Platsen var Aren-
dal i Göteborg, i en av de före detta till-
verkningshallarna för det stora skepps-
varvet Götaverken. Där huserar nu för 
tiden Pharmadule Emtunga, som gått 
in som huvudsponsor för att återställa 
fyren på Hamneskär utanför Marstrand. 
Eldsjälen och projektledaren Hans Lars-
son ledsagade oss genom historik, nuläge 
och framtid för fyren och företaget.

När företaget på ”ideell” grund tog 
sig an uppdraget låg fyren Pater Noster 
som en enda stor skrothög staplad på 
en kaj i Uddevalla. Det vi nu fick se var 
en nästan färdig restaurering av delarna. 
Planen  är att monera upp fyren inne i 

hallen, dra ut den och montera de över-
sta delarna. Stående upprätt skall den 
sedan flyttas ut till sin forna utpost och 
sättas på plats på sitt gamla fundament. 
Detta är planerat att ske i juni 2007.

Efter mer än 7000 timmars arbete 
att blästra delarna stålrena, reparera och 
i viss omfattning nytillverka återstod 
cirka 200 timmar. Val av tillvägagångs-
sätt bestämdes i dialog med Bohusläns 
Museum. Delarna har varmförzinkats, 
faktiskt på samma sätt som de en gång 
gjordes för 130 år sedan då fyren tillver-
kades på Trollhättans Mekaniska Verk-
stad, sedermera NOHAB. Viss målning 
återstår liksom snickerier av trädetajler.

Se även www.fyrenpaternoster.se 
och www.pharmadule-emtunga.com. 

Pater Nosters nyreno-
verade delar liggande i 
Pharmadule Emtungas 
lokaler på Arendal i 
Göteborg.
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Från fyrvaktarbarn till fyrvaktarhustru
Anita Helldner (text, foto ur familjearkivet)

Jag heter Anita Helldner och är dotter 
till Gunnar Westerberg som var fyr-
mästare på Tistlarna. Jag skall berätta 
en del episoder från min barndom på 
olika fyrplatser. Jag är av gammal lots-
och fyrsläkt. Mina förfäder var lotsar i 
4 generationer på Mönsters lotsplats i 
Onsala. Min ene farbror var lots, min 
andre var tullare och pappa blev fyr-
gubbe. Min mamma var från Borgviks 
Bruk i Värmland. Det var förresten där 
de gjorde nitarna till Eiffeltornet. 

Som nygifta bosatte sig mina för-
äldrar på Vässingsö i Onsala. Efter att i 
10 år ha haft olika förordnanden på både 
Vingas och Fladens fyrskepp tjänstgjor-
de pappa då på Fladen. Så mamma fick 
som nygift vara mycket ensam. När jag 
föddes 1938 fick pappa - Hör och häpna! 

- 6 dagars pappaledigt från fyrskeppet. 
Detta har jag läst om i hans efterläm-
nade papper.

Vinga
När jag var ett år gammal fick pappa för-
flyttning till Vinga fyrplats och då kun-
de äntligen vår lilla familj samlas. Pappa 
var mycket händig och på fyrskeppen 
hade de fina verkstäder så han hade själv 
tillverkat många av våra möbler. Under 
tiden på Fladen gjorde han även flera 
fina modellbåtar till mina äldre kusiner 
och det vackra kyrkskeppet som hänger 
i Träslövs Läges kyrka.

Jag har inte så många minnen från 
Vinga, men fyrvaktare Knut Karlssons 
14 årige son Evert minns jag väl, efter-
som han, många gånger med eller mot 
sin vilja, fick vara barnvakt för mig. Jag 
minns också en ilsken bagge som jag var 
hemskt rädd för. Eftersom jag inte hade 
några jämnåriga lekkamrater fick jag 
ofta vara med pappa när han hade tid. 
Bland annat minns jag att jag fick gå ut 
med honom på isfiske. Det var ju under 

Vinga  1939
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kriget med kalla vintrar och gott om fisk 
i havet. Jag minns att pappa tjatade att 
jag måste ha på mig vantarna som jag 
inte alls ville ha på mig.

Ibland fick jag följa med pappa upp i 
fyren. Han satte mig då på sina axlar och 
så sprang han både upp och ner för trap-
porna. Någon svindel led jag inte av utan 
njöt i fulla drag. En annan sak som jag 
fick med mig från Vinga var min rädsla 
för flygplan. Troligen hade jag hört de 
vuxna prata om flygplansbombningarna. 
Det dröjde många år innan min rädsla 
för flygplansbuller släppte.

Det har berättats för mig att under 
min tid på Vinga blev jag väldigt sjuk. 
Man sökte ju inte läkare då på samma 
sätt som nu utan det mesta skulle ku-
reras hemma. Jag vägrade att äta och 
mamma trodde att jag skulle dö, men 
efter det att jag hade blivit matad med 
banan, som en av lotsarna hade fått från 
en lejdbåt, började jag att äta. Bananer 
var ju något som jag aldrig hade smakat 
förr. Mamma var alltid övertygad om 

att det var bananerna som räddade livet 
på mig. 

Medan vi bodde på Vinga fick jag 
1940 en liten syster, Birgitta. Mamma 
blev ju då väldigt upptagen så jag tydde 
mig ännu mer till pappa och Evert.

Väderöbod
I augusti 1942, när jag var 4 år, fick pap-
pa tjänst på Väderöbods fyrplats så det 
blev flyttning av igen. Väderöbod är en 
kal hög holme ytterst i havsbandet 9 dis-
tansminuter från Fjällbacka. Där fanns 
ingen riktig hamn utan båtarna måste 
vinschas upp. Fyrbåten vinschades upp 
på insidan av ön i en bergsskreva som 
kallades Kranhålet. Pappas snipa vin-
schades upp på utsidan i en liten hamn 
som kallades Bohålet. De som arbetade 
på fyrplatserna hade enslighetstillägg på 
sin lön. Väderöbod hade klass 4 och det 
är mycket, för Vinga hade inget alls.

Jag har många roliga och dramatiska 
minnen från Väderöbod. Min lekkam-

På trappan till Vinga sommaren 1942. Helge och Evert Karlsson. 
Framför dörren sitter mamma Ellen Westerberg med lillasyster Bir-
gitta. Bredvid henne, i baskern, Helge och Everts mamma Margot. 
Jag själv sitter mellan de två flickorna på trappan. Minns inte 
vilka de andra är. Kanske känner någon igen sig. 
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rat var fyrmästarens pojke, som hette 
Karl Olof Kaldén. Han var nog något år 
äldre, och det passade mig bra eftersom 
jag aldrig hade haft några flickor att leka 
med. Vi höll till nere i Bohålet där det 
fanns några grunda dammar. Där lekte 
vi med hummerkupevälen och låtsades 
att de var atlantångare.

På alla fyrplatser har det alltid fun-
nits mycket trevliga vedbodar där jag 
gärna har hållit till. Jag har fortfarande 
flera ärr på mina fingrar efter knivar som 
har sluntit vid båttillverkning och an-
nan slöjd. Till barkbåtar behövdes det 
inga knivar. Dom kunde man forma på 
skrovliga berg. Vi har också ritat och 
målat mycket. För när det blåste myck-
et kunde vi ju inte vara ute. Vi ritade 
klippdockor och gjorde kläder till dem. 
När det stormade och bergsskrevorna 
var fyllda av vitt sjöskum och det rök 
skumbollar mot fönstren så att vi inte 
kunde se ut, hade vi full sysselsättning 
inne.

Ett av fyrbiträdena på Väderöbod 
hette Erik Englund. Jag minns, när han 
berättade att han hade skaffat sig en 

gullhöna. Det var något mystiskt med 
denna gullhöna och jag fick inte veta 
vad det var. Jag var mycket nyfiken, för 
det var som en saga. Så småningom en 
dag när vi var i vedboden fick jag veta 
att han hade förlovat sig och att gullhö-
nan hette Anna Lisa. Hon kom senare 
till Väderöbod och hade med sig något 
mycket trevligt, en hund, som jag blev 
mycket förtjust i.

En jul var mamma och pappa en 
kväll bjudna på kaffe till någon på hol-
men. De var borta en liten stund. Vi 
barn hade somnat så mamma gick ifrån 
oss med fotogenlampan brinnande på 
köksbordet. Hon hade skruvat ner veken 
så att den brann med liten låga. Mamma 
hade julstädat, allt var rent och fint och 
pyntat. Men när hon kom hem så hade 
veken skruvat upp sig själv så att det 
stod en rökpelare från lampglaset och 
det hade sotat ner hela huset med svart 
fet fotogenrök. Vi barn var alldeles so-
tiga under våra näsor. Det var inte roligt 
att ta itu med städningen efter det, kan 
man förstå. Men huvudsaken var ju att 
vi barn inte hade tagit någon skada.

Väderöbod i vinterskrud 1943.
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Det var ju under de värsta krigsåren vi 
var på Väderöbod och alla farleder var 
minerade. Ofta hände det att minorna 
slet sig och flöt upp. Jag kan ännu min-
nas hur det lät när någon mina låg och 
slog mot klipporna. Klonk, klonk lät det. 
Vår mamma hängde filtar framför fönst-
ren om de skulle explodera och krossa 
våra fönsterrutor. Gubbarna på fyren 
höll alltid utkik efter flytande minor så 
att de kunde tillkalla minsvepare för att 
desarmera dem ute på fritt hav.

En gång hittade gubbarna på fyren 
en konstig boj som de hissade iland i kra-
nen i Bohålet och placerade på brunnen 
mitt emellan husen. Nyfikna som de var 
tog de och skruvade isär den. De hade 
tur att vrakgodset inte exploderade 
för det var en sorts mina som det var 
starkare sprängladdning i än de vanliga 
minorna som flöt omkring runt holmen. 
Den var visst engelsk tror jag. Det hände 
en del spännande och dramatiska saker. 
Det är väl därför jag minns så mycket 
från min barndom.

Några dagar innan jul 1942 var 
pappa upp vid fyren och inspekterade 
havet med kikare, och då fick han se ett 
konstigt flytetyg, som när det närmade 
sig visade sig vara två människor som 
satt gränsle över en bräda som bars upp 
av två oljefat. De satt med bara fötterna 
i det kalla vattnet. Då gällde det att så 
snabbt som möjligt elda på tändkule-
motorn och köra så fort det gick för att 
undsätta dem.

När fyrfolket kom fram till dem frå-
gade den äldre av dem om de kunde få 
bogsering! Det var i sista stund de kom 
fram till dem. Pojken hade inte orkat så 
värst länge till. Han var näst intill med-
vetslös. Det var två unga danskar från 
Odense vars skuta hade kantrat därför 
att deras last av gjutsand hade förskjutit 
sig. Den äldre hette Jörgen och honom 

tog mamma och pappa hand om och 
bäddade ner så att han blev varm och 
fick mat. Jag har brevet kvar hemma 
där han skriver och tackar för god om-
vårdnad. Det är skickat den 22 decem-
ber så de fick säkert en god jul hemma 
i Danmark.

En period under kriget blev mam-
ma och vi barn evakuerade på grund av 
krigshotet mot Sverige. Vi åkte tåg till 
mammas hem i Borgviksbruk. Om nu 
det kunde vara säkrare för oss där, und-
rar jag nu, för det låg ju lika nära Norge 
som Väderöbod gjorde. Jag kom ihåg att 
det var militärer på tåget och de ville se 
på papper mamma hade med sig, och jag 
var så rädd så, för jag hade ju hört talas 
om tyska soldater som var så hemska 
och tog livet av människor. Tyskar var 
det värsta jag visste - och särskilt deras 
flygplan. Jag minns precis var jag var på 
Väderöbod när jag fick höra att Hitler 
var död. Jag var så glad att jag hoppade 
jämfota av glädje. Jag tänkte, nu blir det 
nog inget krig mer. Barn förstår mer än 
man tror.

En annan fyrvaktare hette Axel 

”Författaren” med sin kära lekkamrat 
1943. Ungefär den plats där den nya fy-
ren står.
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Ledell. Han hade en så rar fru som be-
rättade sagor för min syster och mig. 
Hon berättade om häxan Pomperipossa 
som lade sockerbitar i vår matkällare. 
Tant Alma hette hon och var helt suve-
rän på att rita och måla. Hon var syster 
till en duktig västkustmålare som hette 
Therese Nordblom, men hon kunde sä-
kert inte måla bättre än tant Alma. Min 
syster har en akvarell på Väderöbod som 
hon har målat. Ett Väderöbod som det 
var när det var som vackrast.

En gång på Väderöbod lekte min 
syster och jag gömme. Hon var cirka 3 
år då, och jag sade till henne att även 
om jag ropade skulle hon inte svara, för 
jag skulle ju leta efter henne. Tiden gick 
och Birgitta gick inte att hitta. Alla på 
holmen letade, alla ropade på Birgitta, 
men inget svar fick vi. Till slut var det 
någon som hittade henne sovande på 
en liten gräsbevuxen bergshylla. Jag var 
väldigt skamsen efteråt och jag tror inte 

att vi lekte gömme något mer.
På våren 1945 flyttade mamma och 

vi barn till Onsala igen. Anledningen 
var att mamma skulle ha en baby. Det 
blev en bror, som blev kallad Göran. Det 
var nog honom pappa hade väntat på i 7 
år. Han var det sötaste jag hade sett och 
alldeles svarthårig. Även denna gång 
hade pappa ”föräldraledigt”.

Jag minns en natt under min pappas 
föräldraledighet då min farbror, som var 
tullförman i Skallahamn, väckte oss på 
natten, och ropade till pappa om han 
skulle med ut och hjälpa till att bärga 
lik. En båt hade blivit torpederad eller 
minsprängd vid Nidingen. Det var ett 
tyskt transportfartyg som hette Robert 
Muller och skulle till Norge. Det var 
troligen en del barnsoldater ombord 
på fartyget under krigets slutskede. De 
vuxna hade kanske tagit slut, för det flöt 
iland, bl.a. en garderob med mycket små 
manskläder i. Det var från den båten jag 
fick min första och enda flytväst, med 
hakkors på.

Samma höst började jag skolan. 
Jag blev inackorderad hos min faster 
och farbror på Vässingsö i Onsala. Jag 
hade 4 kilometer att gå till skolan och 
jag kunde inte cykla. Var skulle jag ha 
lärt mig det? På Väderöbod fanns inga 
vägar. Livet på landbacken var för mig 
väldigt ovant och jag tyckte att allt var 
så spännande. Träd, buskar, blommor, 
kor, katter och konstiga fåglar som jag 
ej sett på Väderöbod fanns överallt. Det 
tog timmar för mig att gå de 4 kilome-
trarna hem. Min faster var ibland utom 
sig av oro, men hon nändes aldrig gräla 
på mig för hon sa att jag kom hem stjärn-
ögd och berättade om allt det underbara 
jag upplevt. Jag minns också T-Forden 
som postutköraren hade. När den kom 
sprang jag ner i diket. Min farbror hade 
också en bil och den var jag allt lite rädd 

Anita med ”gullhönan” Anna Lisa Eng-
lund uppe i fyren med milsvid utsikt över 
havet.
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för också.
Så fick jag ju skolkamrater. Det var 

ju litet konstigt för mig som inte hade 
lärt mig att umgås med andra barn. Jag 
stod mest ensam i ett hörn på skolgår-
den och iakttog de andra när de lekte. 
Trots att jag annars var rätt framfusig av 
mig så vågade jag inte ta kontakt med de 
andra barnen. Jag kunde ju ingenting om 
deras lekar och jag kunde inte cykla så 
jag var nog lite utanför, men som tur var, 
var det inget jag led av för jag var ju van 
vid att klara mig på egen hand. Det var 
något man hade lärt sig när man bodde 
på fyrplatsen. Det var ju både nackdelar 
och fördelar med det. Jag minns inte att 
jag någonsin längtade hem utan tyckte 
att allt var bra och spännande.

På jullovet fick jag komma ut till 
min familj på Väderöbod. Då var fyr-
båten lastad med julgran och allt som 
hörde julen till. Vi hade mycket trevliga 
jular ute på fyrplatserna. Hela familjen 
var samlad då. Mamma hade tagit med 
sig sina traditioner från Värmland där 
det firades riktigt julkortslika jular. 
Grannsämjan var också god med julka-

las hos varandra.
På vårterminen blev min faster sjuk 

så jag blev tvungen att byta både fos-
terhem och skola, men det gick också 
bra och jag kan inte minnas att jag for 
illa av det. När jag började i andra klass 
tyckte mina föräldrar att jag hade fått 
nog av inackorderingar. Då hyrde de 
ett hus i Fjällbacka så mamma och vi 3 
barn flyttade iland och jag fick åter igen 
börja i en ny skola. Mamma trivdes nog 
inte särskilt bra på Väderöbod för det 
var ju så olikt allt hon var van vid, men 
jag beundrar henne, för jag hörde henne 
aldrig klaga utan hon anpassade sig efter 
omständigheterna.

Paternoster
I mitten av december 1946 lämnade vi 
Väderöbod och flyttade till Paternoster. 
Med den så kallade Erholmsjakten skul-
le vårt bohag transporteras, och det var 
inte så lätt för jakten kunde inte komma 
in till ön utan allt måste omlastas från 
en mindre båt. Det var vackert väder när 
vi lämnade Väderöbod och vi hade pap-
pas snipa på släp, men under färden bör-

På väg hem till Pater Noster år 1947, efter en veckas skola i Mar-
strand.
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jade det regna, vinden friskade och vå-
gorna gick höga. Pappa sade att vi skulle 
ligga i kojerna så att vi inte blev sjösjuka. 
Vädret blev allt sämre och pappas snipa 
vattenfylldes. Han blev tvungen att ta 
sig över till den och ösa för annars hade 
den sjunkit. Jag minns än idag hur dra-
matiskt det var och hur små vi kände 
oss. Det bestämdes att vi skulle ta oss 
in till Marstrand och övernatta där. Vi 
tog in på Stadshotellet och det var första 
gången jag låg på hotell. Dagen därpå 
var det bättre väder och vi fortsatte ut 
till Paternoster, där det också var väldigt 
svårt att komma till. Allt gick dock lyck-
ligt och jag tror att våra möbler klarat sig 
bra, trots allt.

Julen firade vi på Paternoster - hur 
den nu blev mitt i flyttningen. Det enda 
jag minns av den julen är fyrmästare 
Nilssons julgran som var det vackraste 
jag dittills hade sett. Den var klädd helt 
i silver med kulor och glitter och stea-
rinljus i silverhållare. Den var som en 
dröm.

Så var det dags för en ny skola - och 
en ny termin. Denna gång i Marstrand. 
Vi bodde alldeles i närheten av fästning-
en, mamma och vi 3 barn. Det är ett 
under att jag lärt mig läsa och skriva - för 
4 olika skolor på 4 terminer är väl något 
av ett rekord. Dessutom tror jag inte att 
jag var särskilt intresserad av skolarbe-
tet heller. Nu kunde vi oftare komma 
ut till pappa över helgerna när det var 
bra väder. Det tog ju bara 1 timma ut. 
Enligt reglementet fick de gå iland med 
tjänstebåten och handla och hämta post 
4 gånger i månaden. Så det hände att 
pappa gick med sin egen båt ibland, om 
vädret tillät.

I hamnen på Paternoster lärde min 
syster och jag oss att simma. Det gick 
till på det viset att vi fick pappas livrem 
om magen och i den fäste han en lina 

som gick upp till en båtshake. Pappa 
gick längs kajen och höll i båtshaken så 
att vi hade hakan över vattnet, och så 
sa pappa ”simma nu”! Vi simmade fram 
och tillbaka utefter kajen. Jag lärde mig 
så småningom att simma utan livrem, 
men när min syster skulle simma själv 
på djupt vatten så sjönk hon så att en 
pojke från Åstol som jobbade extra på 
fyrplatsen fick dra upp henne. Min lille-
bror gick över huvud taget inte i vattnet. 
Det var han livrädd för. När han var 6 år 
var han vid ett tillfälle hos vår moster i 
Göteborg och när hon ville att han skul-
le bada i deras badkar blev han alldeles 
förtvivlad, grät och sade ”Moster Sigrid 
ska veta att jag är inte van vid vatten” 

- och ändå var han uppväxt på en holme 

Hela familjen samlad på Pater Noster in-
för ännu en skolvecka på Marstrand. Pap-
pa har uniform på sig . Han tyckte inte om 
att klä upp sig, men reglerna var sådana 
att fyrgubbarna skulle ha uniform på sig 
när de skulle gå iland, när de var i tjänst. 
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längst ut i havet. På Paternoster fanns 
det faktiskt ett badkar i anslutning till 
tvättstugan, men vattnet fick mamma 
bära eller pumpa från brunnen och vär-
ma i tvättgrytan när vi skulle bada.

Medan vi bodde på Paternoster 
kom också det första kylskåpet dit. Det 
var fotogendrivet och placerat i förrådet, 
för det var avsett för hela personalen. 
Ibland gjorde mamma glass i islådorna. 
Jag minns den än som världens godaste, 
fast den nog mest var som frusen va-
niljsås.

En sak jag minns var att batterira-
dion var väldigt viktig för oss på fyrplat-
serna. Det vi lyssnade på var nyheterna 
och väderleksutsikterna. De program-
men var nästan heliga. Några andra pro-
gram fick vi knappast lyssna på för vi 
skulle spara på batterierna eftersom det 
inte fanns någon elektricitet.

På alla fyrplatserna hade de samma 
sorts tjänstebåtar. Det var en 25 fots 
däckad snipa av kostertyp med styrhytt. 
Den hade tändkulemotor och gjorde 6 
knop. Det fanns även fock och segel om 

motorn skulle strejka. Blåste det så slog 
sjöarna över båten och det läckte runt 
ruffen ner längs nacken och ryggen på 
oss. Hu vad kallt det var! - men vi var 
aldrig rädda när vi var på sjön, för vi 
litade på pappa - mer än på Gud.

En gång höll det på att gå riktigt 
illa. Hela familjen var på väg hem till 
Paternoster när pappas lilla snipa sprang 
läck och vattnet sprutade om svänghju-
let. Pappa länspumpade allt han orkade 
och mamma blev tvungen att tömma 
spannen med nykokt soppa, som vi 
skulle ha haft till middag, i sjön och 
hjälpa till att ösa. De klarade oss iland 
och eftersom pappa verkade så lugn hela 
tiden anade vi barn aldrig hur illa det 
egentligen var.

Pappa både fiskade och jagade. Det 
var ju ett välkommet tillskott i hushål-
let särskilt under ransoneringstiden. 
Lönen var ju inte heller så lysande, så 
visst hjälpte det upp ekonomin också. 
Så ända från barnsben har jag lärt mig 
att uppskatta ejder och ålekråka i alla 
former. Min mamma var en duktig 

Tjänstebåten på Pater Noster. På väg till Marstrand. En klasskam-
rat till mig har varit ute hos oss på fyren över helgen. Hon heter 
Ingela Dahl.
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matlagerska och gjorde delikata rätter 
på sjöfågel. Fisk och skaldjur åt vi också 
mycket av. Jag minns vid ett tillfälle 
när vi hade min morbror och moster på 
besök att pappa sa ”Ät nu mycket torsk 
Bernt. Den är gratis men potatisen får 
vi betala för”.

Ibland kom stora stim av tonfisk 
runt ön. Det var som om havet ko-
kade. Morbror Bernt, som jobbade på 
Eriksberg, gjorde harpuner efter pap-
pas anvisningar och dom använde sedan 
pappa till tonfiskfångst. Det gick bra 
och vid ett tillfälle fick han sju tonfiskar 
som nästan fyllde hela snipan. Det blev 
riktig uppståndelse när han landade och 
sålde dem i Marstrand.

På Paternoster lärde jag mig att 
skjuta. Fyrmästare Nilssons yngste son 
Bertil hade ett salongsgevär och det var 
han som lärde mig. Vi sköt prick på bur-
kar när han var hemma på fyren. Vi barn 
rodde i hamnen, klättrade i bergen och 
i stagen på fyren och så fiskade vi berg-
gylta på snöre från klipporna, och små-
krabbor i hamnen. Några flytvästar hade 
vi inte men vi var vana att akta oss.

Jag minns en nyårsafton när det 
var fest hos fyrmästarn.  Det blåste full 
storm och sjön bröt över holmen. Pappa 
som varit uppe i fyren kom in och talade 
om att vågorna vält dasset så att dör-
ren låg neråt. ”Nu får ni sitta inne på 
spannen”, sa han. Jag måste säga att vår 
glädje var stor. Men det han inte talade 
om då, det var att det var fyrmästarens 
dass som vält, och inte vårt.

Tistlarna
Efter 5 år på Paternoster var det dags för 
oss att flytta igen. Den 1 januari 1952 
skulle vi till Tistlarna. Pappa skulle som 
fyrmästare efterträda Emil Helldner, 
som långt senare blev min svärfar när 
jag gifte mig med hans son Ingvar.

Julen blev mest flyttbestyr så 

mamma tyckte det var onödigt med 
julgran, men vi gick över till Koön och 
bröt några tallruskor som vi tog med till 
Paternoster. Pappa var ju händig och på-
hittig så han borrade hål i ett gammalt 
kvastskaft och stack in grenarna. Sedan 
prydde vi den och det blev en julgran väl 
värd att minnas.

Tistlarna var västkustens finaste 
och bästa fyrplats att bo på, och vi var 
glada att vi skulle dit. Erholmsjakten 
kom återigen för att hämta våra ägode-
lar. Vädret var det allra bästa och när 
vi kom fram tyckte jag att holmen var 
jättestor. Och mitt på holmen stod det 
en riddarborg i tegel. Det var en konstig 
fyr med mina ögon sett.

Men så var det ju det där med sko-
lan. Nu blev Birgitta och jag åter igen 
inackorderade på Vässingsö. Göran 
hade ännu inte börjat skolan. Nu gick 
det skolbuss så vi behövde inte gå till 
fots eller cykla, som vi ju båda hade lärt 
oss vid det här laget. Även om det var 
trevligt i land såg vi fram emot loven 

Tistlarnas fyr 1952. Fyren var byggd av 
gulröd tegelsten.
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när vi fick vara på Tistlarna. Där fanns 
mycket roligt att göra nu när vi var äldre 
och hade större rörelsefrihet.

Något vi tyckte var roligt det var att 
”vraka”. På Väderöbod och Paternoster 
fanns inga stränder, men här kunde man 
hitta både props, plankor och bräder och 
framför allt glaskulor; gröna, blå och vita. 
En del var halvfyllda med vatten och det 
tyckte vi var för underligt. Hittade man 
en plastkula var glädjen stor för de var 
ovanliga.  När vi vrakade var vi alltid 
rädda att hitta en ”döing”. Som väl var 
hände det aldrig. Det var inte så ovanligt 
förr i tiden, för på Tistlarna fanns det 
en kyrkogård.

På Tistlarna fanns det massor av 
stora paddor som vi tyckte var äckliga. 
Erik Helldner, som senare blev min svå-
ger, hade luftgevär, och med det jagade 
vi grodorna. Numera är de säkert frid-
lysta men det visste vi inte om då.

Dagen före julafton 1954 fick vi 
oss en verklig överraskning. Mitt på 
gårdsplanen mellan husen landade en 
helikopter och ut klev en tomte lastad 
med julpaket. Det var en av våra stora 
dagstidningar som kom ut med jultid-
ningar, böcker och klappar. Vi barn fick 
en flygtur med helikopter runt ön och 
det var verkligen en upplevelse. Det var 
ju för 50 år sedan.

Något som också var roligt på 
Tistlarna var när vi kläckte hönskyck-
lingar. Vi tog 2 ägg ur ett måsbo och 
lade dit 2 hönsägg i stället. Sedan fick 
vi passa boet väl, så att vi kunde ta hand 
om kycklingarna. Så fort de kläckts tog 
vi hem dem. Det brukade ta 21 dagar. 
Sedan bäddade vi ner dem i ejderdun, 
som höll dem varma och födde upp 
dem.

När min bror började skolan hyrde 
vi en lägenhet i Gottskär. Där bodde vi 
barn med mamma och det var ju som en 
högtid när pappa också kunde vara där. 

Min syster och jag började i realskolan 
i Kungsbacka. Vi tillbringade loven på 
Tistlarna, men det var för oss inte så po-
pulärt längre att fara dit. På fastlandet 
var det ju så mycket roligare tyckte vi då. 
Bio, dans, affärer och tjej- och killkom-
pisar.  Ja i de åren tyckte vi ju inte att 
fyrplatsen hade så mycket att erbjuda. 
Men för ett barn som kunde sysselsätta 
sig själv och hade livlig fantasi var det 
fint att växa upp på fyrplatser. Jag är 
glad över min barndom och jag tror 
inte att jag har tagit skada varken av att 
ha fosterföräldrar eller av att byta skola 
och miljöer så ofta. Jag lärde mig trots 
allt att både läsa, skriva och räkna utan 
några särskilda besvär, men det jag var 
bäst på var att rita.

Några år senare som vuxen flyttade jag 
till och med dit ut till Tistlarna och då 
som fyrvaktarhustru. I augusti 1967 
flyttade hela familjen, då på 4 personer, 
iland för gott när fyren skulle automa-
tiseras.

Vårbruk på Tistlarna 1961. Potatisen sätts 
av Gunnar Westerberg, Ingvar Helldner 
samt Tony Helldner.
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Headlights for Lighthouses
Kristina Söderlind och Hans Rutberg (text och foto)

Fyrintresset i USA är mycket stort och 
flera länkar till olika amerikanska fyr-
organisationer finns på Svenska Fyrsäll-
skapets hemsida. En av de mest aktiva 
föreningarna är Amercan Lighthouse 
Foundation www.LighthouseFounda-
tion.org under ledning av Tim Harrison. 
Tim är en otroligt entusiastisk person 
som skapat världens största souvenirbu-
tik kring fyrar i Wells i delstaten Maine. 
I butiken finns tusentals fyrföremål, 
mer eller mindre smakfulla. De flesta 
är modeller av kända fyrar som är tänkta 
att pryda hem och trädgård. Modellerna 
kan beställas och vara upp till 2 meter 
höga! Mängder av muggar med fyrmo-
tiv, T-shirts, vackra teckningar och mål-
ningar finns. Ett stort antal fyrböcker på 
olika språk säljs, bl.a. köpte vi Fyrguide 

Denna reseberättelse handlar om en annorlunda fyrutflykt i USA, närmare bestämt 
i New England. Vi tillbringade år 2004 vid Dartmouth College, ett universitet med 
anor från sjuttonhundratalet beläget i delstaten New Hampshire i nordöstra USA. 
Härifrån är det inte långt till kusten och intressanta fyrplatser! 

från Kattholmen till Smygehuk av Vikto-
ria Ask och Maria Sidén till reapris. 

Som så mycket annat i USA består 
intäkterna till verksamheten av donatio-
ner och s.k. ” fundraising”, som innebär 
att medlemmar och andra köper lotter 
eller betalar bra vid auktioner på fyr-
föremål.  

Vi fick tillfälle att delta i en mycket 
speciell aktivitet under en weekend 
i maj. Under mottot ”Headlights for 
Lighthouses” (som kan översättas med 

”strålkastare på fyrar”) besökte vi sex 
fyrplatser på Cape Cod, en halvö söder 
om Boston. Deltagarna var fyr- respek-
tive veteranbilsentusiaster. Vad har då 
en veteranbilsklubb med namnet ”Fire-
birds Forever Car Club” med American 
Lighthouse Foundation att göra?? Kan-

Highland Light
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ske inte så mycket, men tillsammans 
arrangerade man en helg där över 200 
bilentusiaster och fyrälskare tittade på 
fyrar, beundrade gamla bilar, åt och 
drack samt köpte lotter. Vi åkte under 
en dag cirka 25 svenska mil på Cape 
Cod och besökte följande fyrar: Nobska, 
Chatham, Nauset, Three Sisters of Nau-
set, Bass River, Highland Light och Race 
Point. Alla fyrarna hade öppnats särskilt 
för dagens besök och vi fick ibland vänta 
för att få komma upp i tornet. På de fles-
ta platser fanns värdar som informerade 
om ”sin” fyr och vi fick vid besöket en 
plakett där fyrens namn var ingraverat. 
Ingen av de fyrar vi besökte var beman-
nad; den enda fyr i USA som fortfarande 
är bemannad med US Coast Guard-per-
sonal är Boston Light, Förenta Staternas 
äldsta fyr som uppfördes 1716.

Cape Cod, som årligen lockar till 
sig över 13 miljoner besökare, bildades i 
samband med att de glaciärer som täckt 
New England i hundratusen år drog sig 
tillbaka.  Halvön, som är 12 mil lång 
omformas kontinuerligt då den består 
av sand som hela tiden flyttar sig. Cape 
Cod växer på västsidan och krymper på 
östsidan, där de flesta fyrar finns. Flera 
av de fyrar vi besökte har man varit 
tvungen att flytta från sina ursprungliga 
platser på grund av erosion. 

Det var på Cape Cod de första pil-
grimerna landsteg år 1620 innan de bo-
satte sig i Plymouth. Beläget mellan New 
York och Boston har Cape Cod ofta pas-
serats av klipperskepp på väg hem från 
Europa, Afrika eller Kina. De gamla 
valfångstkaptenerna brukade kalla Cape 
Cod för Cape Home då det ofta var det 
första land som siktades efter många 
månader till havs.  

För många blev dock Cape Cod 
platsen där resan tog slut. Under sex-
ton- och sjuttonhundratalen förliste 

många skepp i dessa vatten och redan 
1797 byggdes den första fyren: ”Cape 
Cod Light”, idag kallad ”Highland Light”. 
Denna fyr, som var den tjugonde som 
byggdes i USA, var 15 meter hög och 
tillverkad av trä. Lanterninen hade 24 
oljelampor och spegelreflektorer. Valolja 
användes som bränsle. På grund av räds-
lan att ljuset från Cape Cod Light skulle 
kunna förväxlas med Boston Light kon-
struerades en roterande mekanism som 
periodvis dolde ljuset. Rotationen, som 
tog åtta minuter, gjorde att fyren från 
havet kunde skiljas från Boston Light 
som hade fast sken. Träkonstruktionen 
var inte stabil och under stormar gick 
ofta glasen i lamporna sönder. Därför 
byggdes 1831 en ny fyr av tegel.

När den första fyren byggdes 1797 
låg den på en 40 meter hög klippa 150 
meter från strandkanten. Erosionen 
gröpte ur klippan med en hastighet av 
nästan 1 meter om året och i början av 
1990-talet låg fyren bara 30 meter från 

Nobska Lighthouse
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stupet ner mot havet. Ett projekt starta-
des för att flytta fyren, som är från 1857 
och den tredje på denna plats. Med hjälp 
av såväl frivilliga donationer som stat-
liga och delstatliga medel flyttades fyren 
1996. Dagens fyr är 20 meter hög och 
för att flytta den grävde man in under 
fyren och lade fyra lager av stockar som 
sedan lyftes med hydraulkraft. Däref-
ter användes valsar och räls. Flytten tog 
18 dagar och utfördes av firman ”Expert 
House Moving”, som tidigare flyttat fy-
ren Block Island Southeast Light i delsta-
ten Rhode Island. 

Fyren, vars lanternin är belägen 
nästan 60 meter över havsytan, står nu 
nära sjunde hålet på Highlands golfbana 

- efter det att en golfboll krossat en ruta 
har numera fyren okrossbart glas i lan-
terninen. Det är många faror som hotar 
gamla fyrar!

Andra något mindre fyrar som flyttats 
är Three Sisters of Nauset som är byggda 
år 1838. Dessa helt identiska fyrar var 
ursprungligen 4,5 meter höga och stod 

50 meter ifrån varandra. De byggdes av 
tegel på rekordkort tid, 38 dagar, men 
snart efter det att de stod färdiga kri-
tiserades byggkvalitén - kanske inte så 
konstigt med tanke på att den som fick 
kontraktet, Winslow Lewis, hela tiden 
bjöd under sina konkurrenter! Kritiken 
gällde inte bara kvalitén, utan även den 
unika lösningen att bygga tre identiska 
fyrar istället för en. Idén att bygga tre 
fyrar på samma plats för att underlätta 
för sjöfarande att identifiera en viss fyr-
plats har använts även i andra länder. På 
Casquets nordväst om Channel Islands 
anlades 1724 trippelfyrar och på Lista 
i Norge fanns sådana mellan 1853 och 
1873. På båda dessa platser fanns tre 
separata täckta stenkolsfyrar. (Källa: 
Fyrbesökshandboken, sid.19).

De tre tornen vid Nauset stod kvar 
till 1890, då erosionen medfört att de 
hotade att försvinna ut i havet. Trots 
att det redan 1838 diskuterats om det 
var praktiskt att bygga tre fyrar istället 
för en byggdes 1892 tre identiska fyrar 
av trä med liknande utseende som de 
tidigare. Men erosionen gjorde att även 
dessa måste flyttas år 1911 och man 
valde då att behålla en av dem som fyr 
efter det att den flyttats inåt land. De 
två andra fyrarna såldes 1918 för tre 
och en halv dollar och blev till en del 
av en sommarstuga, senare använd som 
dansstudio. Redan 1923 var den kvarva-
rande fyrsystern i så dålig skick att man 
valde att ersätta den med en fyr som 
flyttats från en annan fyrplats, Chatham. 
Där hade man ursprungligen byggt två 
järnfyrar, men år 1923 monterades en 
av dessa ner och flyttades till Nauset. 
Den gamla träfyren såldes till en privat-
person och blev även den en del av en 
sommarstuga. Så var läget fram till 1975, 
då ”National Park Service” köpte de tre 
gamla träsystrarna som flyttades till na-

Nauset Light
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tionalparken, som ligger 800 meter från 
stranden. Flytten och renoveringen av 
de gamla fyrarna kostade 509 000 dollar 
och tog över 10 år. 

Erosionen fortsatte att hota den 
kvarvarande fyren vid Nauset. På endast 
tre år, mellan 1991 och 1994, försvann 9 
meter av klippan som fyren stod på och 
1993 beslöt man att släcka fyren. Detta 
beslut föranledde hundratals brevskri-
vare att försöka övertyga Boston Coast 
Guard om att bevara fyren och flytta 
den inåt land till en säker plats. En före-
ning för fyrens bevarande bildades. Den 
fick ett leasingkontrakt på fyren i fem 
år. Genom insamlingar och ett stöd på 
300 000 dollar från den amerikanska 
staten fick man tillräckligt med pengar 
för att flytta det 90 ton tunga tornet. 
Detta skedde 1996, då fyren bara stod 
10 meter från klippkanten och Expert 
House Movers fick än en gång visa att 
det går att hjälpa gamla, tunga fyrar i 
utsatta lägen! 

En annan fyr vi besökte var Nob-
ska Lighthouse vid staden Falmouth, som 
är den första stad man kommer till när 

man kör ut på Cape Cod. Falmouth 
grundades på 1600-talet och var under 
flera hundra år ett viktigt centrum för 
Cape Cods huvudnäring, nämligen fiske 
(cod = torsk) och valfångst. Staden hade 
då även varvsindustri, men mot slutet 
av artonhundratalet kom turisterna och 
Falmouth ändrade karaktär. Turism är 
nu sedan länge den viktigaste näringen. 
Nobska byggdes 1828 i typisk Cape Cod-
stil med en åttkantig lanternin med 10 
lampor och reflektorer, placerad på ta-
ket på fyrmästarbostaden. Liksom med 
många andra fyrar byggda på samma 
sätt fick man problem med läckage på 
grund av lanterninens tyngd och 1876 
fick Nobska sin nuvarande 12 meter 
höga järnfyr med en femte ordningens 
Fresnel-lins, som år 1888 byttes ut mot 
den nuvarande fjärde ordningens lins. 
Under artonhundratalet var trafiken 
runt denna kust mycket intensiv; under 
en dag 1864 siktades sammanlagt 188 
fartyg, varav 175 skonare.

Lördagen avslutades med en stor 
middag och American Lighthouse 
Foundation´s årsmöte. Vid middagen 

Bass River Light
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var det prisutdelning för flera olika 
tävlingar, bland annat en som vi vann! 
Grenen där vi tog hem första pris var 
vem som rest längst för att vara med på 

turen runt fyrarna på Cape Cod - ingen 
annan hade tagit sig ända från Europa 
för att få vara med!

Three Sisters of Nauset

Viktigt meddelande till alla medlemmar
När Fyrsällskapet växer som det gör måste rutinerna ständigt förenklas och 
förbättras. Detta gör även livet lättare för våra funktionärer som alla arbetar 
ideellt och är oavlönade. Som medlem kan du också göra vårt arbete lättare.

Medlemsregistret är troligtvis Fyrsällskapets viktigaste ägodel. Det är nöd-
vändigt att det alltid är korrekt. För att du skall känna till ditt medlemsnum-
mer skrivs det tillsammans med ditt namn på adressetiketten. 

Du måste använda ditt medlemsnummer när du: betalar medlemsavgiften, 
beställer något, anmäler att du har flyttat eller vill ändra någon uppgift. Det är 
faktiskt mer viktigt att du uppger medlemsnummer än namn. När du gör en 
Internetbetalning skall du skriva ditt medlemsnummer först och sedan andra 
nödvändiga uppgifter. 

Det är också viktigt att vi har ditt telefonnummer så att vi kan ringa dig när 
du glömt att anmäla din nya adress och vi får brevet i retur. Tyvärr får vi stryka 
medlemmar varje år då vi inte får någon flyttningsanmälan från dem.

 Styrelsen
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Rapport från den Internationella Fyrdagen 
20 augusti 2006
I år hade vi faktiskt otur med vädret. På västkusten och i södra Sverige var det bitvis 
busväder med åska, blåst och mycket regn. Jag firade dagen på Hanö och överläm-
nade Fyrsällskapets 100-års födelsedagsplakett till nuvarande fyr. Där regnade det 
hela dagen och det var tyvärr inte många besökare som vågade sig dit. Samma öde 
drabbade flera fyrplatser och vissa hade inga besökare alls. Jag trodde först att årets 
dag skulle bli ett bottennapp. När besökssiffrorna började strömma in så hade det 
dock kommit drygt 5000 besökare till de 62 fyrar/fyrplatser som vi med hjälp av 
lokala fyrföreningar, frivilliga och Sjöfartsverket höll öppna. Helt otroligt! Svenska 
Fyrsällskapet vill framföra sitt stora tack till er alla som hjälpt oss att genomföra 
2006 års Internationella Fyrdag. År 2003 öppnades 33 fyrar med 2500 besökare, 
år 2004 öppnades 52 fyrar med 4500 besökare, år 2005 öppnades 57 fyrar med 
drygt 6800 besökare och i år 62 fyrar med drygt 5000 besökare trots busväder i 
halva Sverige. Fantastiskt! 

Antalet personer varierade naturligtvis från plats till plats. Årets mest besökta 
plats var Bjuröklubb med över 500 besökare och som nummer 2 placerade sig Bönan 
utanför Gävle med c:a 400. Falsterbo och Kullen hade drygt 300 var, Finngrundet 
279, När 222, Örskär drygt 200, Djursten drygt 170, Fårö 162, Häradskär och 
Garpen 150 var. Ölands Norra Udde och Ölands Södra Udde hade drygt 120 
var, Stavik 110, Grynge 104, Morups Tånge 101, Segerstad c:a 100, Hoburg och 
Hammarö Skage 80, Vinga 75, Östergarn 65 och Brämön 64 besökare. Gåsören, 
Stora Fjäderägg, Bergudden, Högbonden, Lungö, Limö, Söderarm, Grönskär, 
Landsort, Gotska Sandön, Stenkyrkehuk, Stora Karlsö, Hanö, Smygehuk, Bohus 
Malmön, Hållö, Nordkoster och Vanäs Udde hade alla mellan 30-55 besökare. 
Resterande 21 fyrplatser hade mellan 0 och 25 besökare var. Glädjande nog deltog 
Gästrikland nu för första gången, Bönan hade drygt 400 besökare och Limö 40 
vilket är en mycket bra start.

Fyrdagen firas på allt fler platser och når mer och mer människor vilket är en 
mycket viktig parameter i vår strävan att bevara fyrarna. Fler och fler tidningar gör 
stora reportage om dagen. Vissa radiostationer rapporterar och i år har även lokal 
TV gjort några program vilket är mycket positivt. Sveriges fyrar/fyrplatser var under 
några dagar mycket omtalade. Detta är synnerligen viktigt då det kommer att hjälpa 
oss i vårt försök att starta en Nationell Fyrstiftelse så att Sveriges fyrar, fyrplatser 
och andra unika sjömärken kan bevaras för framtiden. 

Samtidigt som den Internationella Fyrdagen firades fanns det under hel-
gen radioamatörer på 26 svenska fyrplatser (varav 16 även hölls öppna av oss). 
Radioamatörerna kunde i teorin tala via radio med totalt 377 fyrplatser i 48 länder 
runt hela världen som under helgen radiobemannades av dem. Mer info finns på 
radioamatörernas hemsida: http://illw.net/2006_list.htm

Vad jag vet så firades den Internationella Fyrdagen av fyrsällskap i: Australien, 
Belgien, England, Finland, Irland, Mexico, Scotland, Sverige, Tyskland, USA och 
Wales. Det verkar dock som om Sverige har fler fyrplatser öppna för besökare än 



22

alla andra länderna tillsammans. 
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 fyrplatser bjöd på 
fika, andra hade ordnat en liten poängpromenad eller frågesport om fyrar, någon 
hade en orkester som spelade och många hade ordnat fina utställningar om sin fyrs 
historia.

År 2007 söndagen 19 augusti firas återigen den Internationell Fyrdagen. Vi hoppas 
då på kanonväder runt hela Sveriges kuster så att det kommer ännu fler besökare till 
landets fyrplatser. Vi hoppas också att Sjöfartsverket samt andra fyrägare fortsätter 
att bevara, underhålla och sköta sina fyrar så att alla under många år kan besöka 
dessa unika byggnader och platser som utgör en 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.
 
Ett stort varmt tack till er alla som hjälpt till.

Esbjörn 2006-08-28

Fyren Le Phare de la Garoupe i Antibes.

Ulf Schloss (text och foto)

På toppen av den 103 meter höga platån 
”Cap d’Antibes på franska Rivieran ligger 
den 29 meter höga fyren Le Phare de la 
Garoupe.

Fyren är en av de kraftfullaste längs 
medelhavskusten med en roterande lins, 
troligen av 1:a ordningen med en ljus-
styrka av 2 300 000 cd och en lysvidd 
på närmare 30 sjömil. Ljuskaraktären 
är fl(2)10sW.

Vidare finns här en radiofyr med 
en räckvidd av c:a 100 sjömil. Tyvärr 
var det inte tillåtet att komma upp i 
fyren då den ligger inom militärt om-
råde varför jag inte kunnat få fram mera 
detaljer. 
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Vi var 17 förväntasfulla personer som 
efter en lite äventyrlig resa på dalsländ-
ska småvägar ankom till Hjortens Udde 
med buss vid 11.30-tiden. Två tog sig 
dit med bil. Stället ligger mycket natur-
skönt, och vi möttes av en sjungande 
fågelkör av ärtsångare, lövsångare och 
rödstjärt.  Medan vi intog vår efterläng-
tade matsäck berättade Lars Eléhn, f.d. 
lotsbefälhavare på Vänern, om Hjortens 
Udde - Vänerns första fyr som fortfa-
rande är i gång. 

Det sexkantiga fyrtornet av trä 
uppfördes 1852 efter en ritning av fyr-
ingenjör Nils Gustaf von Heidenstam 
vid Kungl. Lotsstyrelsen. Bemanningen 
upphörde 1982.

Det som gör platsen unik i sitt slag 
runt Vänern, där det i dag finns runt 
120 fungerande fyrar, är att både fyren 
och fyrvaktarbostaden är så välbevarade. 

Bland byggnaderna finns en ”båtkrake” 
byggd av återanvända båthalvor på 1920- 
eller 1930-talet. Den har använts som 
förrådsbod. Efter informationen blev vi 
guidade upp i fyrtornet.

Vi åkte sedan vidare till Gällenäs. Där-
ifrån fick vi en stärkande promenad på 
1,5 km fram till Gälle Udde, där f.d. fyr-
mästaren Anders Andersson tog emot 
och berättade om fyren och livet på en 
fyrplats. 

Det nuvarande fyrtornet, 15,5 m 
högt, byggdes 1905. Det är ett av fyra 
välbevarade stora järntorn vid Vänern. 
Maskinhuset med tyfonutrustning är 
numera en stor sällsynthet, inte bara 
vid Vänern, utan i hela Sverige. I princip 
saknas enbart tyfonmasten av utrust-
ningen. Anders Andersson bor i fyrbo-
stadshuset men sköter inte längre fyren. 

Utflykt till Hjortens och Gälle Udde
Jan Hellström (text och foto)

Fyrtornet vid Hjortens Udde Båtkrake vid Hjortens Udde
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Medan vi gästade Gälle Udde kom det 
några regnskurar. 17.30 var vi tillbaka i 
Göteborg efter en lyckad tur till Vänern. 

Fyrtornet vid Gälle Udde. Regnmolnen döljer solen.

Jag beklagar de som inte var med på ut-
flykten och därmed missade två pärlor 
på Dal (=Dalsland).

Utflyktsdeltagarna med fyrbostadshuset vid Gälle Udde i bakgrunden.

Hur var det för kvinnorna på fyrplatserna?
Vi har nu kommit igång med detta projekt. Tack för alla bidrag. Vill du vara 
med? Har du något att berätta? Känner du någon som vi kan intervjua? Vet du 
var det finns något skrivet om kvinnor på fyrplatser?
Hör av dig! till Marie Tilosius tel.031-526165 eller mejla till 
marie.tilosius@telia.com.
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Malö fyr ligger utanför Onsalahalvön, 
vid Kungsbackafjordens inlopp. Den 
togs ur bruk i början av 1990-talet men 
tändes igen för fyra år sedan sedan en 
ideell förening efter oräkneliga, frivil-
liga arbetstimmar och stora kostnader 
fått den i bruk. 

”Man undrar vilka människor som 
ligger bakom det här, men dom har up-
penbarligen varit väl förberedda och 
vetat vad de ville komma åt”, säger en 
bedrövad Rolf Jansson, en av medlem-
marna i Malö Fyrförening. Batterier, 
solcellspaneler, reläer och annat till ett 
värde av åtminstone 40 000 kronor har 
plockats ner ytterst systematiskt och 
förts bort. 

Fyren ligger på en liten öde ö några 
hundra meter från fastlandet. Tjuvarna 
måste ha kommit dit med en mindre 

Malö fyr vandaliserad
Hans Burell
Artikeln har tidigare publicerats i Göteborgs Posten (GP)

farkost typ roddbåt eftersom stränder-
na är svårtillgängliga och besvärliga att 
lägga till på. 

Trots det, funderar Rolf Jansson, 
måste de ha haft med sig avancerad 
utrustning och riktiga verktyg för att 
kunna ta loss stöldgodset. ”Hur har de 
burit sig åt för att ta bort solcellerna? De 
satt ju fast på fyrens tak, nio meter över 
havet”, undrar Rolf Jansson.

Sjöfartsverket har fått en rapport 
om den släckta fyren och gått ut med 
en navigationsvarning till sjöfarande på 
verkets hemsida. ”Vi har också råkat ut 
för stölder av det här slaget” berättar 
Jan Berggren på Sjöfartsverket. ”Bara 
batterierna kostar cirka 18 000 kronor 
styck och är liksom solcellspanelerna 
mycket stöldbegärliga. De går ju alldeles 
utmärkt att använda i båten eller som-

Malö fyr har blivit vandaliserad och plundrad på allt sitt innehåll. Den har slutat 
blinka och Sjöfartsverket har gått ut med varningar till sjöfarande.

Malö fyr. Internationella fyrdagen 2005.                  Foto: Björn Breitholz
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marstugan”, säger Jan Berggren.
Medlemmarna i Malö Fyrförening 

ser inga möjligheter att under överskåd-
lig tid reparera skadorna och få igång 
fyren igen. ”Nej, så mycket pengar har 
vi inte”, suckar Rolf Jansson. Och det 

fanns ingen försäkring som täcker för-
lusterna. Händelsen är polisanmäld och 
enligt vakthavande befäl i Kungsbacka 
kommer det att ske en brottsplatsunder-
sökning.

Malö Fyr i Onsala är en inte helt lätt 
fyr att besöka med sina steniga stränder. 
Vid tillsyn i juli månad upptäcktes att 
någon eller några personer gjort inbrott 
och stulit all nödvändig utrustning för 
solpanelsdrift. U.f.s. och västkustens 
sjötrafikområde meddelades att fyren 
tillsvidare är ur drift. 

Vår medlem Gert Malmberg (må-
nadens fyr i GP)kontaktades för att 
skriva om det inträffade. Hans Burell 
i samma tidning skrev sedan om stöl-
derna. Ganska snart tog lokaltidningar 
och radio upp stölden i sin nyhetsför-
medling. Polisanmälan gjordes och 
brottplatsundersökning utlovades från 
myndigheten.  Genom skriverierna tog 
sedan någon kontakt med GP för att 
omtala var stöldgodset kunde finnas mot 
löfte att ej försöka att forska efter vem 
eller vilka som begått brottet. Vid tredje 
sökningen återfanns allt utom solpanel-
ställningen i en vass inne i Kungsbacka. 
Vid första vädergunstiga tillfälle trans-
porterades utrustningen ut till Malö och 
fyren sattes åter i drift. Efter cirka en 
vecka i drift konstaterades att ett nytt 

inbrott skett. Denna gång var bara låset 
förstört. En säkrare låsanordning är un-
der konstruktion och föreningen hoppas 
att fyren får vara i fred i framtiden.

Stöld från Malö Fyr
Sven Blad (Sekreterare Onsala Fyrförening)

Återmontering av solfångaren på Malö 
fyr.                          Foto: Björn Breitholz
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Bjuröklubb, en fyrplats öppen för alla
Esbjörn Hillberg  (text, foto Esbjörn och Ulla Hillberg)

De som lyssnar på sjörapporten på radio 
har garanterat hört namnet Bjuröklubb, 
men hur många har besökt denna fan-
tastiska plats? Jag har varit där några 
gånger och var i år inbjuden till en hög-
tidlig invigning av en nybyggd 250 m 
lång ramp upp till fyren. Men först lite 
bakgrund. 

Fyrplatsen är belägen mellan Umeå 
och Skellefteå drygt 25 km från E4. 
Den uppfördes 1859 och utrustades 
med en 2:a ordningens trumlins. Den 
ursprungliga fyren med lins används 
ännu i dag. En lotsstation upprättades 
1821 innan fyren byggdes. Lotsstatio-
nen avbemannades 1967 och fyrplatsen 
1970. Fyrbostäderna överfördes 1975 
till Naturvårdsfonden och förvaltas av 
Länsstyrelsen i Västerbotten. Platsen 
har alltid varit ett populärt utflyktsmål 
och man har en enorm utsikt över Bot-

tenviken. I närheten av fyrplatsen finns 
ett av Norrlandskustens gamla vackra 
fiskekapell. På västsidan av udden finns 
även en bra skyddad hamn för gästande 
båtar.

År 2002 började frivilliga lokala 
krafter engagera sig i fyrplatsen och 
Arena Bjuröklubb, en ideell förening bil-
dades. Dess målsättning var att utveckla 
Bjuröklubb som besöksmål. Föreningen 
fick tillstånd att använda den gamla 
fyrvaktarbostaden och bedriver bland 
annat caféverksamhet där från veckan 
före midsommar till mitten av augusti. 
Besökssiffran är ständigt stigande och 
rekordet per år är hittills mer än 18000 
besökare. År 2003 fick föreningen till-
stånd från Norra Militärdistriktet att 
utnyttja vissa rum i Bjuröklubbs fyrhus 
för uthyrning under sommarsäsongen. 

Landshövdingen i Västerbottens län Lorentz Andersson leder rullstolarna 
uppför rampen till Bjuröklubbs fyr.
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Verksamheten har rönt ett stort intresse 
och föreningen hoppas kunna utvidga 
den.

År 2004 påbörjade man ett  projekt 
med att öppna fyrberget för rörelsehind-
rade men även för gamla och barnvagnar 
som inte kan klättra i berg. Föreningen 
fick EU-stöd och i samverkan med Läns-
styrelse och Skellefteå kommun bygg-
des en 255 m lång träramp (kostnad 
900000 kronor) från fyrvaktarbostaden 
upp till fyren. Byggnationen slutfördes 
hösten 2005 med en stor utsiktsplatt-
form bredvid fyren. Länsstyrelsen har 
också anlagt toaletter och bilparkering 
vid fyrvaktarbostaden. 

Nu anledningen till varför jag åter 
en gång besökte Bjuröklubb. Rampen 
och utsiktsplattformen skulle invigas 
måndagen 26 juni av Lorentz Anders-
son, landshövding i Västerbottens Län. 
Staffan Markström som är ordförande 
i Arena Bjuröklubb frågade om inte jag 

också kunde komma och säga några ord 
från Fyrsällskapets sida. Då jag som 
vanligt firade midsommar i Söderhamns 
skärgård och därför redan hade kört hal-
va vägen tackade jag ja och körde vidare 
upp till Bjuröklubb.

Det var en strålande solig dag. Pro-
grammet började vid fyrvaktarbostaden 
med att Staffan Markström hälsade alla 
välkomna. Leif Öberg från Skellefteå 
kommun och Tomas Staafjord från 
Länsstyrelsen talade och jag berättade 
om fyren och Fyrsällskapet. Därefter 
satte sig landshövdingen för första gång-
en i en rullstol och rullade sig uppför 
hela rampen åtföljd av ett stort antal 
rullstolsbundna. Landshövdingen som 
var ovan hade en tuff uppgift men lycka-
des, efter några vilopauser, utan någon 
hjälp ta sig upp till det blågula bandet 
uppe på utsiktsplattformen. Efter ett 
trevligt tal där han betonade vikten av 
vad föreningen Arena Bjuröklubb hade 

Åskådare som står på fyrberget med Bjuröklubbs fyr i bakgrunden och tittar på invig-
ningen.
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genomfört för att göra fyrplatsen till-
gänglig för alla, klippte han av bandet 
och förklarade rampen invigd. Därefter 
talade Christina Nyberg DHR om vad 
ett tillgängligt besöksmål som detta 
betyder för rullstolsbundna. Slutligen 
samlades alla nere vid fyrvaktarbosta-
den för fika, tårta och trevlig samvaro.

Föreningen har många fler planer 
och idéer och jag vill verkligen önska 
dem lycka till i deras fortsatta verksam-
het. 

Fr.v. Leif Öberg Skellefteå kommuns fri-
tidsnämnd samt Staffan Markström ord-
förande i Arena Bjuröklubb.

Om du vill veta mer kontakta:
Staffan Markström, Bjuröklubb 621, 
930 10 Lövånger, tel: 0913-32087, 
0705-106660, 
e-post: staffan.markstrom@telia.com 
eller hemsidan: www.bjuroklubb.se

Funktionärer till Båtmässan i Göteborg 2007
Fyrsällskapet planerar att även nästa år vara med på Båtmässan i Göteborg 
3-11 februari 2007.

Vill du vara med och stå i vår monter? Kontakta i så fall Marie Tilosius 
tel. 031-526165 eller mejla marie.tilosius@telia.com före 31dec 2006.

Efterlysning

Som du vet så växer Fyrsällskapet hela tiden vilket medför att vi måste ändra våra 
administrativa rutiner. Jag kan nästan garantera att vi bland våra medlemmar har 
någon som är duktig på datorsystem. Vi använder ett bokföringsprogram från 
Hogia och kommer troligtvis att även lägga in vårt medlemsregister i samma 
system. Vi vill också länka upp registret mot Plusgirots betalningar så att vi får 
en automatisk avprickning när medlemsavgiften betalas. 

Vi behöver alltså råd och kanske även praktisk hjälp med våra system såsom 
programmering, etc.. Du som har sådana kunskaper och tid att hjälpa oss kan 
väl vara bussig och ringa mig snarast tack.

Esbjörn Hillberg 031-972148  
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Julen 1939 ombord i Fyrskeppet Finngrundet
Erik Reimertz

Mitt barndomshem var staden Öre-
grund, där många av invånarna var be-
sättningar på fyrskeppen Finngrundet, 
Västra Banken och Grundkallen.

Jag hade mönstrat av S/S ”Saxen”, 
Rederi AB Ahlmark i Karlstad. Vi låg 
i London när kriget bröt ut. Jag seglade 
då matros. När jag för en gångs skull var 
hemma mellan fartygen, så ringde tele-
fonen och man undrade om jag kunde 
ställa upp som extra fyrbiträde över ju-
len på Finngrundets fyrskepp.

Det var i september månad som jag 
började på fyrskeppet. Resan startade 
från Öregrund med fyrskeppets motor-
livbåt, en liten båt med en liten tändku-

lemotor. Vi gjorde ungefär 7 knop. Vi 
var på väg med proviant till fyrskeppet. 
Båten hade ingen överbyggnad utan en-
dast ett kapell över sig. Den kunde alltså 
inte klara någon överspolning. I de fall 
då sjön blev för hög så fick vi vända och 
gå tillbaka till Öregrund.

Besättningen på båten var två fyrbi-
träden och så jag. Vi gick ut fyra dagar i 
rad, men fick vända på grund av för hög 
sjö. Den femte dagen kom vi ut. Resan 
tog sex timmar – två timar till Örskär 
och sedan fyra timmar rätt ut i Botten-
havet. Under hösten kom sedan tjänste-
fartyget Vega ut och provianterade oss. 
Provianteringen gick till så att Vega lade 

Erik Reimertz framför fyrskeppet Finngrundet.                    Foto: Familjen Reimertz arkiv
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ut en tross från sin för till vår akter. Vi 
satte sedan vår styrbords livbåt i sjön 
och halade oss med en smäcker lina mel-
lan fyrskeppet och Vega.

Besättningen på fyrskeppet bestod 
av fyrmästare Borgström, som vid det 
här tillfället löstes av fyrmästare Sjö-
gren. Det sköts salut med skeppskano-
nen när fyrmästare Borgström lämnade 
fyrskeppet för att gå i pension. Förutom 
fyrmästaren var det en styrman, en ma-
skinist, en kock och fyra fyrbiträden 
alltså 8 man. Vi gick fyra - åtta vakter 
och arbetade med underhåll av fartyget 
mellan tolv och fyra på dagen. Mitt för-
sta jobb var att med en ställning på utsi-
dan fartyget skrapa och fläcka med färg. 
Jag var ju van från mina övriga fartyg att 
göra jobbet snabbt, men fyrmästaren var 
inte nöjd. Det gick alldeles för fort. Han 
sade att vi måste hushålla med arbetena. 
Detta var enda gången under min tid 
på sjön som jag blev varnad för att jag 
arbetade för fort. För övrigt var det att 
hålla utkik så att inte fartygen kom för 
nära Finngrundsbankarna. Om de gjor-
de det så skulle vi skjuta varningsskott 
med kanonen.

Vi var också väderleksstation och 
skickade väderleksrapporter regelbun-
det. Under dimma hade vi två signa-
lermistlurar och undervattenssignaler. 
Det var ett förskräckligt bölande och 
tutande under dimma. Fartyget hade 
också radiofyr, som man kunde pejla 
med hjälp av radiopejlapparat ombord 
i fartygen.

På julen 1939 så hade vi både jul-
gran och mycket god julmat som kocken 
bestod oss med. 

När det var överspolning och köld-
grader så fick vi med hjälp av träklubbor 
banka loss isen från däck så att fartyget 
inte blev nerisat och kanske kantrade.

När jag kom ombord på fyrskeppet 

hade jag lånat brorsans trumpet och 
övade mig med att försöka spela sole 
mio. Det lyckades inget vidare och jag 
förde ett förskräckligt oväsen. Besätt-
ningen sade till slut att antingen skulle 
jag eller trumpeten överbord.

Jag kom iland i Öregrund den 14 
januari 1940. Då hade vi 2 grader varmt 
på fyrskeppet men 25 grader kallt i Öre-
grund. Jag höll på att förfrysa på hemvä-
gen från hamnen.

Detta var tidsmässigt den längsta 
sjöresa jag gjort fast vi låg ju stilla hela 
tiden. Det var en upplevelse, som jag 
inte glömmer, att vara ombord i fyr-
skepp.

Jag började på sjön när jag var 14 år och 
slutade när jag var 77 år. Jag var även 
på fyrskeppet Västra Banken på våren 
1940 och så styrde jag Grundkallens 
fyrskepp från stationen till Hammar-
byvarvet i Stockholm. 

Erik Reimertz ombord på Finngrundet.
Foto: Familjen Reimertz arkiv
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På Internationella Fyrdagen den 20 au-
gusti tog Esbjörn och jag färjan från No-
gersund till Hanö för att fira att Hanö fyr 
fyller 100 år. Väl framme möttes vi av 
Anna-Stina Bengtsson, vice ordförande 
i Hanö Bygdegårds Förening, under gult 
paraply. Det regnade som om himme-
len var öppen. Vår tunga ryggsäck blev 
transporterad till hembygdsgården på 
en kärra som drogs av en motorgräsklip-
pare. På hembygdsgården blev vi bjudna 
på kaffe och goda frallor.

Vi gick sedan upp till fyren för att 
förbereda firandet. Med möda fick vi 
fast plaketten på den hårda ekdörren. Vi 
täckte plaketten med ett papper. Trots 
det dåliga vädret började folk strömma 
till. Medan man väntade på sin tur att 
gå upp i fyren kunde man köpa kaffe 
och rulltårta. 6 personer åt gången tog 
Verne Olofsson, ordförande i Hanö Byg-
degårds Förening, med sig upp i fyren. 
På grund av regn samlades alla i maskin-
rummet där Esbjörn höll tal och läste 
upp det som stod på plaketten. Verne 
Olofsson läste en nyskriven dikt om 
Hanö fyr som författats av Ove Johns-
son från Sölvesborg. Vi hurrade sedan 
för 100-åringen och därefter gick alla 
ut och Esbjörn avtäckte plaketten och 
då hurrade vi igen.

Den rostfria plaketten hade följande 
text:

HANÖ FYRPLATS och FYRAR  
1869 - 1906 - 2006

År 1869 anlades den första fyren som 
bestod av ett kombinerat fyr- och bo-
stadshus av trä ritat av A.T. Gellerstedt.  

Hanö 100 år
Ulla Hillberg (text och foto)

Fyren var en linsfyr av 4:e ordningen 
och hade en tvåvekig fotogenlampa. 
Fyrtornet fanns på taket vid gaveln av 
bostadshuset.

Fyren från 1869 ersattes 1906 av 
nuvarande 16 m höga fyrtorn av betong 
som utrustades med lins av 3:e ordning-
en och luxljus. Ljusstyrkan förstärktes 
100 gånger. Fyren elektrifierades 1939 
och samtidigt byggdes nuvarande fyr-
vaktarbostad. Fyrplatsen avbemanna-
des 1980.

Nuvarande fyr har tjänat sjöfarten i 
100 år vilket Svenska Fyrsällskapet ma-
nifesterar med denna tavla.

Esbjörn Hillberg avtäcker plaketten på 
Hanö  i regn.
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Här har de spejat, stormens män
igenom långa tider.
Här har de stått och haft på känn
när skepp på brottsjö rider.

Den gamla fyren, ack vad storm
som slungats mot dess murar
men ändå stolt den höll sin form,
stod pall för stormens lurar.

Och här de tjänt i trohet stor
båd’ mästare och vakter.
De upplevt hur orkanen snor
i hemmahavets trakter.

Men dock det var ej ständigt vind,
det fanns och vackert väder,
då vinden sov i alm och lind
och ön bar sommarkläder.

Stolt står den gamla fyren där
på hedens urtidshällar.
Dess ljus igenom rymden skär
när dagarna blir kvällar.

Här har de spejat - Dahl, Hörlin
och alla Hammarqvistar
mot blygrått hav i vindars vin. 
Nu deras namn jag ristar.

Jag minns ock Kasparsson och Krall
och många, många andra
vars minne evigt vårdas skall.
De slutat här att vandra. 

Nu har de rest på andra hav
mot evighetens stränder.
På gamla fyren allt de gav
med kärleksfulla händer.

I svunnen tid ett annat ljus
det lyste uti natten.
Det kom från Kronsjös eget hus
och sändes över vatten.

När Kronsjö gick tog Rundqvist vid
som mästare på hällen.
När Dahl han kom det snart blev tid
att se nytt sken i kvällen.

År 1906 den var
helt färdig nya fyren
och den skall stå där alla dar
och skåda äventyren.

De äventyr som bjuds åt dem
som vilda havet plöjer.
Men främst vill fyren leda hem
om än i storm det dröjer.

 
 Ove Johnsson

Hanö fyr
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Fyrsällskapsutflykt till Gotska Sandön
Nisse Larsson

Det blev en dramatisk upptakt på 
Fyrsällskapets resa till Gotska Sandön 
i juni i år. En stor skogsbrand hade just 
brutit ut. Den upptäcktes av besättning-
en på båten som fyrvännerna kom med 
från Nynäshamn. I väntan på brand-
kåren och försvarets vattenbombande 
helikopter fick den nyanlända gruppen 
inte röra sig på ön utan var tillsagd att 
hålla sig samlade i fyrbyn ett stycke från 
lägerplatsen där inkvarteringen vänta-
de. Under tiden stävade m/s ”Gotska 
Sandön” till Fårösund för att hämta och 
förhoppningsvis få landsätta resten av 
sällskapet som skulle anlända därifrån.

Det var fredagen den 16 juni 2006 
som den första skogsbranden sedan 1917 
bröt ut på Gotska Sandön. Inte underligt 

att det var lite skakigt för tillsynsperso-
nalen. Men den fick beröm av räddnings-
tjänsten. Utan tillsynsmännens insatser 
hade en betydligt större yta brunnit av 
än den hektar skog som nu eldhärjades 
vid Säludden på nordöstra ön. Fyren och 
lägerplatsen ligger i nordväst omkring 
fyra kilometer från skogsbranden, så 
våra medlemmar befann sig på tryggt 
avstånd. Det innebar också att gotlän-
ningarna, som arrangerat besöket, fick 
stiga iland som planerat senare under 
fredagen.

Ja, att Gotska Sandön är stor och 
vägarna långa fick fyrsällskapets om-
kring 30 deltagare känna av under lör-
dagen, då de vandrade till södra ön för 
att titta närmare på bland annat fyren 
vid Hamnudden. Exkursionen tog i stort 
sett hela dagen.

Jan Ströberg är programansvarig för 
Fyrsällskapet på Gotland. Han gick med 
i sällskapet 2003 när han gick i pension 
från Sjöfartsverket, där han bland an-
nat varit sjötrafikområdeschef. Att ar-
ran-gera fyrutflykter är inget besvärligt 
jobb, tycker han.

– Man kan ju arrangera i större el-
ler mindre grad, det behöver inte vara 
så detaljplanerat och inrutat i detalj. 
Har man bara tur med vädret som här 
på Gotska Sandön, så fungerar det bra, 
tycker Jan Ströberg.

Resan till Gotska Sandön planerade 
han in redan ett år tidigare sedan got-
landsmedlemmarna framfört önskemå-
let.

– Den blev fullbokad ganska tidigt. 
Vi trodde nog att det skulle bli fler got-
länningar, men vi blev bara nio, medan 
det kom tjugo deltagare från fastlandet.

Tidigare har han arrangerat en 

Fyren på GotskaSandön är en eternit-
klädd Heidenstammare från 1850.

Foto: Peter Johansson
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fyrutflykt till Östergarnsholm i septem-
ber 2005 och en till Stora Karlsö vid 
pingsttid förra året.

– På Karlsö var vi runt 20 personer, 
som alla kunde bo i fyren. Huset där är 
ju rymligt, säger Jan Ströberg.

På Gotska Sandön var det heller 
inget fel på inkvarteringen. Samtliga fick 
bo i de fina stugorna vid lägerplatsen. 
Och alla prisade Eva Östmans impone-
rande välordnade mathållning. Utan 
henne hade resan inte blivit den succé 
som medlemmarna fick uppleva.

Redan på fredagskvällen hade del-
tagarna fått besked om att skogsbranden 
var under kontroll och alla skulle kunna 
sova lugnt. Så före sängdags blev det ett 
samfällt besök i fyren, som ligger bara 
ett par hundra meter från lägerplatsen.

Gotska Sandöns fyr är en speciell 
skapelse, en Heidenstammare utvändigt 
klädd med brun eternit! Den 24 meter 
höga byggnaden stod klar 1859, och var 
den första järnkonstruktionen i Sverige. 
Den var då klädd i trä – eterniten inför-
des först i början av 1900-talet.

En rymlig plattform runt lanterni-

nen ger besökarna en vidsträckt utsikt 
över ön och det omgivande havet. På nå-
got sätt står den stadigt på sin sanddyn 
19 meter över vattenytan. Sämre har det 
gått för fyrarna på öns andra uddar, där 
grunden glidit undan i den vandrande 
sanden.

Men denna stora sanddyn i Öster-
sjön är ingen öken. Tallskogen står 
trygg över hela ön och i områdena kring 
Gamla gården i sydväst och Kapellängen 
i nordväst växer kulturmarkernas löv-
skog lummig.

På båda platserna blev det chans för 
rast för deltagarnas trötta ben och fötter 
under den långa vandringen fram och 
tillbaka över ön på lördagen. På kvällen 
tillät vädret en fantasisk grillmiddag vid 
Båthuset på norra stranden.

Söndagen var utan fasta pro-
grampunkter och många passade på 
att njuta av de långa sandstränderna. 
Eftersläckningen av skogsbranden tillät 
dock inga besök nära sälskyddsområdet 
vid Säludden.

På lördagskvällen blev det grillkalas vid havet.                    Foto: Lars Westberg
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Lördagen den 29 juli 2006 kl 13 samla-
des ett antal medlemmar i Fyrsällskapet 
vid Navensberg på Kållandsö i Vänern. 
Med ordföranden Esbjörn Hillberg och 
fru Ulla i spetsen skulle vi till ön Naven, 
som i alla tider varit en viktig angörings-
punkt för sjöfarten från Vänersborg och 
vidare upp i Vänern eller till Göta Kanal. 
(På annan plats i “Blänket” skulle det ha 
varit en historik över fyrplatsen skriven 
av Erik Holmström i boken “Vänerns 
fyrar - En lysande kulturhistoria” den-
na intressanta historik kommer, p.g.a. 
platsbrist, i Blänkets vårnummer.)

Navensberg är närmaste fastland till 
fyren Naven. Hit flyttade år 1952  fyr-
vaktarfamiljen Jonsson  till ett eget hus, 
eftersom Navens fyrvaktarbostad på ett 
rum och kök blev för trång för familjen. 
Vid det laget var pappa Karl fjärde gene-
rationen vid fyren och undertecknad har 

haft förmånen att arbeta tillsammans 
både med Karl och hans två söner Rolf 
och Stig-Olof , som alltså var fyrvaktare 
i femte generationen. De båda bor nu-
mera med sina familjer i var sitt hus vid 
sidan av pappa Karl, som fortfarande är 
vid god hälsa. 

På fyren Navens högtidsdag var det 
Stig-Olof som mötte upp med sin nya 
passagerarbåt “Navaren” och bjöd oss på 
turen över sundet till fyren. 

Vid fyren togs vi emot av Bruno 
Karlsson o. Christina Johansson med fa-
milj, som sedan lång tid arrenderar fyr-
platsen och sköter den med den äran.

Efter inspektion av fyrvaktarbosta-
den (fortfarande ett rum och kök) med 
fyren på taket sammanfattade Esbjörn 
Hillberg de viktigaste data för 150-
åringen och överlämnade från Svenska 
Fyrsällskapet den rostfria gratulations-
skylt som några jubilarer före Naven har 

Navens fyr i Vänern har fyllt 150 år
Marianne och Lasse Eléhn

Navens fyr                 Foto: Esbjörn Hillberg
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fått. Skylten skruvades omedelbart på 
plats vid fyrens entré-dörr och de när-
varande skålade för fyren i champagne 
som Bruno bjöd på.

Högtidligheten avslutades med en 
riktig festlunch i det fria där Christina 
Johansson och Stig-Olov Jonssons fru 
Lena bjöd på vinstuvad väner-lake och 

Bruno Carlsson vid födelsedagsskylten.
Foto: Esbjörn Hillberg

Fyller man 150 år så skall det vara en fö-
delsedagstårta.              Foto: Ulla Hillberg

en specialdesignad jubileumstårta.

Från Fyrsällskapet deltog: 
Ulla o. Esbjörn Hillberg, 
Margareta o. Rune Johansson, 
Kerstin o. Bosse Hjelmqvist, 
Bo Bergman samt 
Marianne o. Lasse Eléhn.

Teckningstävling fyrdagen 2006
Esbjörn Hillberg, Ordf.

Först vill vi tacka er alla så mycket för 
att ni deltog i fyrteckningstävlingen som 
vi arrangerade under den Internationella 
Fyrdagen i augusti.

Detta år kom det tyvärr inte in så 
många teckningar som under tidigare år. 
Vi vet inte riktigt varför men kanske var 
det så många besökare att man inte hann 
med att också rita. 

Vi fick in totalt 9 konstverk från 6 
fyrplatser nämligen: 2 från Bergudden, 
2 från Brämön, 1 från När, 1 från Halls-
huk, 1 från Morups Tånge och 2 från 
Stavik.

Vi tycker att teckningen som Josefin 
Israelsson från Holmsund gjort är den 
absolut bästa och sänder därför ett stort 
GRATTIS och ett par av våra märken 
och vår jättepopulära Fyrbesökshand-
bok till henne.
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HALLSHUK
  - halsbrytande och färgstarkt drama
Magnus Rietz (text och bild)

Tyska filmbolag har fått smak på Sverige. 
I synnerhet visar man en förkärlek för 
gotländska miljöer. Under sommaren 
2006 förlades på ön en stor TV-pro-
duktion av filmen ”Den du inte ser” från 
boken med samma titel av Marie Jung-
stedt. Jungstedt producerar kontinuer-
ligt deckare som utspelar sig på Gotland. 
När sådana här TV-team från Tyskland 
drar runt sker det med milt sagt yviga 
åthävor. Inspelningsbussar, elkablar, 
skylifts och rader av annan utrustning 
släpas med ut på de mest otillgängliga 
platser. Till och med egen catering-buss 
åtföljer sällskapet.

I mitten av juli skulle scener med 
ordentlig dramatik tas. Man rekade och 
kom fram till att klintkanten vid Halls-
huk var ett bra ställe. Härvid behövde 
man låna det hus som utgör Hallshuks 

f.d. fyr bara ett par meter från stupet. 
Fyrhuset var klätt med grå eternitplattor 
sedan något femtital år bak i tiden. Inte 
särskilt vackert men i övrigt en av de 
få ursprungliga fyrbyggnaderna i landet 
med bevarat burspråksfönster för vägg-
lanternin. 

Filmproducenten ville dock att hu-
set skulle vara falurött, dvs. som det en 
gång i tiden var. Med sedvanliga resurser 
lät han då måla om hela huset för sitt 
syfte. Tillstånd inhämtades naturligtvis 
från Fortverket som förvaltar byggna-
den. Vid de scener som togs skulle hu-
set sprängas inuti och en cyklist strax 
därefter flyga hals över huvud nerför 
branten. Denne fångades upplysnings-
vis upp av en tunn vajer från en mo-
bilkran på klintkanten innan färden var 
fullbordad.

Hallshuks fyr och hav, 2006-08-28. Innan tyskarnas rödmålning.
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Ehuru riktiga sprängladdningar natur-
ligtvis inte användes så for specialeffek-
terna ändå rätt illa fram interiört i huset 
och en rätt omfattande renovering fick 
göras. Exteriört fick Hallshuks gamla 
fyrbyggnad ett alldeles enastående ut-
seende. Vackert falurött där längst ute 
på klintkanten och en ljuvlig syn från 
havet i solnedgången. Härligheten vara-
de i någon vecka. Sen ville Fortverket att 

Hallshuks f.d. fyr efter rödmålningen. Lägg märke till burspråksfönstret för 
vägglanterninen.

det skulle återställas till sitt gamla trista 
gråvita skick. Så tyskarna fick måla om 
kåken en gång till. Täcka den fina falu-
röda fasaden och lyfta fram eternitkäns-
lan igen. Tala om tabbe av okänsliga by-
råkrater. Här hade man verkligen chan-
sen till en gratis kulturinsats av format. 
Dessvärre disponerar Fortverket massor 
av byggnader på fyrplatser runt om i lan-
det. Man bävar!

Kustens konstverk på Sjöhistoriska museet
I december öppnar utställningen Sjömärken - Kustens Konstverk på Sjöhistoriska 
Museet i Stockholm. Hela östra flygeln på museet disponeras för utställningen 
som kommer att omfatta ett 70-tal stora svart/vita fotografier och målningar av 
Magnus Rietz och Göran E. Johansson. Samtidigt utges en konstbok med samma 
titel i storleken 50 x 35 cm med liknande bilder och målningar över 200 sidor.
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Larmrapport om skarvinvasion
Magnus Rietz (text och bild)

I förledne sommars början hade under-
tecknad tillsammans med medhjälpare 
ärenden och göranden i farlederna utan-
för Sandhamn. I den därvid använda ny-
bygget till arbetsbåt sitter en del klurig 
elektronisk utrustning. Som all ny sådan 
elektronik innehåller den hundratals 
menyer, val och funktioner. Precis som i 
mobiltelefonerna nu för tiden. Det vore 
synd att säga att man begriper sig på all-
ting av detta, något man nog inte ska 
skämmas för. Huvudsaken är att man 
hittar dit man ska och att båten inte går 
på grund. Vilket paradoxalt nog just kan 
äventyras av för mycket knappande på 
apparaterna.

Arbetet som utfördes bestod i att 
fotografera en ny segelbåtstyp. Sådana 

uppdrag innebär alltid en massa manöv-
rar åt olika håll. I det här fallet förlades 
segelmanövrarna till farvattnen mellan 
fyrarna Svängen och Revengegrundet 
vid angöringen till Sandhamn. 

Övningarna hade pågått ett tag när 
vi plötsligt kunde höra något slags olika 
larmsignaler runt omkring oss. Det lät 
ömsom som ett billarm, ömsom som 
en förflugen näktergal. Nästa ögonblick 
ändrade signalen karaktär till utryck-
ning à la New York Police Dept. för att 
så strax övergå till en CD som hakat upp 
sig. I och med den hela tiden föränder-
liga och emellanåt helt tysta signalen 
var det hart när omöjligt att lokalisera 
den. Efter att så småningom ha kommit 
fram till att den åtminstone inte här-
stammade från något inre organ i båten 
vändes blickarna, och stäven, mot en av 
de närbelägna fyrarna. I och med att vi 
styrde MOT fyren, och dessutom när-
made oss den, tilltog ljuden i styrka.

- Aha, det här kanske var någon ny 
slags fritidsbåtsracon istället för de gam-
la tystnade tyfonerna, men ändå, i fullt 
solsken och ypperlig sikt. Efter några 
kursändringar och girar runt Svängens 
fyr kunde det emellertid fastställas att 
signalerna kom från fyren oberoende av 
vår kurs eller vårt läge. Återstod endast 
att något nytt påfund i ljudsignalering 
introducerats i fyrtornen. Inte direkt 
välljudande kan jag lova och till vilken 
nytta undrade man stilla.

Några veckor senare fick saken sin 
förklaring. Trötta på den ständiga ner-
skitningen från den skarvkoloni som 
ockuperar Svängen och Revengegrundet 
hade försök inletts av några båtmän i 
Sandhamn att stävja problemen genom 

Svängens fyr med arbetsbåten framför.
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att göra miljön så otrivsam som möjligt 
för nämnda fågelart. Med ganska enkla 
elektroniska komponenter införskaffade 
på Clas Ohlsson, har man byggt ihop en 
apparatur som slumpmässigt sänder ut 
en rad olika elektroniska oljud. Resultat 
har nåtts i Svängen men i Revengegrun-
det biter pippifåglarna sig fast. Varför är 
svårt att säga. En sak är dock otvetydig 

- den invasion och den nerskitning som 
skarven står för i våra utsjöfyrar riskerar 
att sätta hela denna del av fyrväsendet 
ur spel om saken får fortgå ohejdad. Det 
går nämligen inte att skicka ut folk hur 
som helst att sanera den smet och sörja 
som lägger sig allt tjockare på fyrglas, 
altaner, stegjärn, antenner etc. Det är 
inte bara vidrigt äckligt att vistas i dessa 
miljöer. Det är också rent hälsovådligt 
med allt vad fågelspillning och bakterier 

kan föra med sig. För att inte tala om 
den halka och fallrisker i det såphala 
underlag som uppstår av skiten.

Summa summarum - de enorma 
problem skarvens explosionsartade 
utbredning medför måste snarast be-
traktas ur annan vinkel än fågelinven-
terares. Vad är det för mening med att 
låta hundratals kobbar och skär runt 
Sveriges kuster förorenas och göras 
obeträdbara? Hur kan man motivera att 
skogsbeklädda holmar avbarras, avlövas 
och avlivas av fågelskit? Detta medan 
ansvariga myndigheter skriker sig hesa 
över allt som har med båttoaletter att 
göra. Är fågelskit på något sätt bättre än 
männi-skoskit? Självklart inte! Miljöför-
störing är miljöförstöring oavsett vilken 
slags rumpa skiten kommer från.

Tack!

Fyrar - ”ett ljus som alltid visar vägen hem eller i säkerhet i alla väder”. Så avslutar 
Inga-Britt Berglund från Halmstad sitt testamente. 

Inga Britt, som avled den 17 augusti 2006, berättar i sitt testamente om sitt 
stora intresse för sjöfart och sin farfar Carl. G. Berglund som var sjökapten 
och genomförde flera världsomseglingar innan han och  hustrun bosatte sig i 
Canada. 

Inga-Britt Berglunds testamente innebär att Svenska Fyrsällskapet tillsammans 
med Nordens Ark får del av arvet.

Från Fyrsällskapet vill vi framföra vårt varma postuma tack för gåvan.

Dessa pengar liksom andra gåvor kommer oavkortat att avsättas för vår kom-
mande Fyrstiftelse för bevarande av Sveriges fyrar. 
 
 Bertil Arvidsson
 Sekr. i Svenska Fyrsällskapet
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AGA – klippen 100 år
Göran Sundström

1906 tändes för första gången en AGA 
– klipp på en fyrplats – Gåsfeten i Ble-
kinge. Under de kommande 50 åren 
spreds AGA – klippen och dess vida-
reutveckling Dalénblandaren över hela 
världen. Det var dock så långt från 
världshaven man kunde komma, som 
det började – i Stenstorp på västgötaslät-
ten.

Bondsonen Gustaf Dalén tog över 
fädernegården och drev den i några år. 
Han startade också ett mejeri och köpte 
mjölk från bönderna i bygden. Han fick 
betala samma pris för mager mjölk som 
för fet, vilket han tyckte var fel, men det 
fanns ingen metod att mäta fetthalten. 
Gustaf konstruerade då en fetthaltspro-
vare, som han 1892 visade för fabrikör 

Gustaf de Laval. 
Gustaf de Laval rådde Dalén att 

sluta mjölka kor och istället skaffa sig 
teknisk utbildning. Detta resulterade i 
att Gustaf Dalén 1896 utexaminerades 
från Chalmers och fortsatte att studera 
i Zürich.

1899 startade han tillsammans med 
en studiekamrat ingeniörsfirman Dalén 
och Celsing, som blev Stockholms re-
presentant för Svenska Carbide – och 
Acetylen AB i Göteborg. Detta bolag 
kom att ombildas till AB Gasaccumu-
lator med säte i Stockholm, och Gustaf 
Dalén erbjöds att bli bolagets konsul-
terande ingenjör. Man tillverkade bl.a. 
belysningsutrustningar till järnvägsvag-
nar. 

Innanmäte i AGA-klipp                                                  Foto: Göran Sundström
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Men det var Överfyringeniör John Hö-
jer vid Lotsverket, som fäste bolagets 
uppmärksamhet på den s.k. dissousga-
sens möjligheter inom fyrtekniken. Så 
kom det sig, att Gustaf Dalén började 
experimentera med både att spara på 
gasen och ge fyrljuset olika karaktärer, 
så att man skulle kunna skilja fyrarna 
från varandra.

1906 var han färdig med konstruk-
tionen och den första AGA – klippen 
kunde tändas. Denna skulle följas av 
över 500 stycken och var i drift hos 
Sjöfartsverket in på 1970–talet, då man 
ersatte dem med batteri och sedermera 
med solpaneler.

Klippapparaten är exempel på fin-
mekanik i särklass. En av de viktigaste 
delarna är ett fjäderbelastat membran 
av kalvskinn. Gasen fyller upp utrym-
met under membranet och då trycket 
uppnått ett visst värde orkar inte fjäder-
trycket hålla emot utan en ventil öpp-
nar och släpper ut ”gasbubblan” upp till 
brännaren där den antänds av en liten 
evighetslåga. Trycket sjunker igen och 
fjädern stänger ventilen och utrymmet 
under membranet fylls återigen av en 
annan ventil, som nu öppnar sig. Så hål-
ler det på år efter år.

Efter 100 år finns fortfarande tre 
stycken AGA – klippar i drift nämligen 
Libertus utanför AGA på Lidingö, Har-
näs övre vid Sjötorp i Vänern och Bas-
tedalen i norra Vättern. Bastedalen ägs 
av Askersunds kommun och är en av de 
fyrar som jag har tillsyn över. Den har 
varit igång sedan 1953 då den ersatte 
fotogenlampan och kommer att hållas 
igång så länge det är möjligt.

Det började gå sämre för AGA 
därför att kunderna började svika. An-
ledningen var explosionsolyckor med 
gasflaskor. Gustaf började då utveckla 
en ny metod att magasinera gasen. Me-

toden var att lösa gasen med aceton i 
en speciell porös massa – den s.k. AGA 

– massan. Detta blev den andra hörnpe-
laren i AGA – systemet. Jag är tacksam 
för detta, eftersom jag under 35 år han-
terat gasflaskor – ofta ganska omilt – vid 
transporter ut till öar.

Den tredje hörnpelaren var solven-
tilen, som stänger av gasen vid dagsljus 
och släpper på den vid mörker. Tekni-
ken bygger på det faktum, att en me-
tallstav förlänger sig då den uppvärms. 
Då en stav utsätts för ljus mottager den 
strålningsvärme och eftersom en svart 
matt stav mottager mer värme och alltså 
förlänger sig mer än en blankpolerad så 
utnyttjas denna ytterst lilla längdskill-
nad att stänga en ventil. Den lilla evig-
hetslågan måste dock brinna ständigt.

För de större ljusstarka fyrarna 
räckte det inte med en öppen gaslåga, 
utan man lät gasen brinna i ett glödnät. 
För att uppnå optimal förbränning mås-
te gas och luft blandas mycket noggrant 
i förhållandet 10 /90 %. Detta skedde 
genom AGA – blandaren, som blev den 
fjärde hörnpelaren i AGA – systemet.

Glödnäten var mycket ömtåliga 
och gick lätt sönder. Detta löste Gustaf 
med en urverksdriven glödnätsväxlare. 
Tillsyningsmannen fick vid sina besök 
i fyren ladda växlaren med nya glödnät 
och dra upp urverket. 

Jag har upplevt det som en stor för-
mån att under så många år få jobba med 
dessa tekniska mästerverk och jag ska 
göra vad jag kan för att hålla Bastedalen 
igång.

Red. anm.: Se bild på solventilen på om-
slagets framsida och bild på AGA-klip-
pen på bakre omslagets insida.
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Redaktörens ruta
Denna fantastiska sommar hoppas jag att många av Er haft tillfälle att besöka 
en eller annan fyr. Svenska Fyrsällskapet har haft ett antal utflykter till olika 
fyrplatser och skildringar av några besök återfinns i detta numret av Blänket och 
andra kommer förhoppningsvis i vårnumret.

Eftersom det är 10 årsjubileum i år så är Blänket denna gången något mer 
påkostat och tryckt i färg. Jag får in många bilder tillsammans med artiklar men 
så finns det också de som bara skickar en bild och undrar om den kan komma 
till pass. Just en sådan bild återfinns på baksidan, Hanö i vinterskrud. Tyvärr har 
jag varit en riktig slarvemaja och tappat bort namnet på fotografen. Jag skulle 
vara tacksam om han hörde av sig till mig så att jag får publicera namnet i vår-
numret. 

Ett jättestort tack till Er alla som så flitigt skickar in bidrag till Blänket. Det 
är så roligt när något brev eller mail dimper ner eller när Ni hör av Er telefonledes. 
Speciellt viktigt är det att de som kan berätta om hur det var förr på de bebodda 
fyrplatserna hör av sig. Min ambition är att åtminstone en skildring från varje 
sådan fyrplats skall finnas dokumenterad. 

Ett särskilt tack till Jan Magnusson som skickar urklipp ur Sundsvalls Tid-
ning. I förra numret kunde vi läsa om de hotade fyrhusen på Gran. Nu anser 
kommunalrådet i Sundsvall att fyrhuset skall bevaras och Fastighetsverket, som 
vill riva byggnaderna, menar att om kommunen helt tar ansvaret så får några av 
byggnaderna stå kvar. Än finns det hopp! 

I Bohusläningen hittade jag  att Agö fyr och fyrvaktarbostad var till salu. Här 
ville Svenska Fyrsällskapet att byggnadsminnesvården skulle agera för att bevara 
en av Hälsingslands tre gamla fyrar. Glädjande nog skriver Hudiksvalls Tidning 
i slutet av augusti att Fortifikationsverket nu dragit tillbaka försäljningen med 
anledning av att kommunen visat intresse och fyren och den stora fyrvaktarbo-
staden är nu reserverad för kommunens räkning. Hans Björkén, chef för tekniska 
kontoret i Hudiksvall, menar att det är för tidigt att säga något ännu, men ”Ett köp 
av objektet på Agön kan vara en del i utvecklingen av skärgårdsturismen i Hudiks-
valls kommun”. Man söker efter flera entreprenörer. Vi håller tummarna!

Väderöarnas lotsutkik verkar räddad. Man har nu en uppgörelse med Fastig-
hetsverket om ett hyreskontrakt och 400 000 kr som grundplåt för renoveringen. 
Föreningen ”Väderöarnas lotsutkik” med Karl-Allan Nordblom i spetsen menar 
att förutom renoveringen av lotsutkiken kan forskning om lotshistorien bli en 
uppgift för föreningen.  

Som synes händer det lite grand med våra hotade fyrar. Hur är det med fyren 
i närheten av Dig? Hittar Du något i tidningen som kan vara av intresse så skicka 
in det till mig (adressen finns på omslagets insida).

Jag önskar Er alla ett gott slut på Fyrsällskapets jubileumsår och jag tror  att 
jag kan utlova en hel del trevliga och intressanta artiklar i nästa nummer också.

      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

Webmaster
 Bertil Östling, Kärrgränd 5, 162 46 Vällingby, tel. 08-761 6109, 

 e-mail: bertil_oestling@glocalnet.net

Redaktionskommitté
Redaktör Maria Elsby, Terrassvägen 3, Stockevik, 450 34 Fiskebäckskil, tel 0523-22139
 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
 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 Ericson, 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
 Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel. 08-765 4310

Programkommitté Västkust
Sammank. Marie Tilosius, Båtsman 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
 Göran Sernbo, Rörviksgatan 35, 421 65 Västra Frölunda, tel 031-280955
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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 39 B, 239 33 Skanör, tel. 040-473065

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-493085
 Ingvar Persson, Jungmansg.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, Linnegatan 47, 413 08 Göteborg, tel. 031-244810
Valbered. Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel 08-765 4310

Förslag till Årets VIPP 2007
Svenska Fyrsällskapet har sedan år 2001 varje år delat ut priset ”Årets VIPP” (Very 
Important Pharos Person) till enskild person, myndighet, förening eller företag 
som gjort en betydande insats på ett eller flera av de områden som finns upptagna i 
Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1, vilken uttrycker sällskapets ändamål.

Priset har hittills delats ut till:  Leif Lehmann år 2001, Anders Lindström år 2002, Dan 
Thunman år 2003, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län år 2004, Harry Sellmann år 
2005 samt Fyrens Vänner Nordkoster och Pite-Rönnskärs stugägarförening 2006. 

Årets VIPP utses av styrelsen. Vi uppskattar mycket om vi också får förslag från 
föreningens medlemmar och ber dig då kontakta Esbjörn Hillberg före 10/1 2007 
om du har några förslag    
       Styrelsen



AGA-klipp
Foto: Esbjörn Hillberg



Hanö fyr i vinterskrud
Foto: ?


