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Ordförandens sektor

Jag har allt sedan starten av Fyrsällskapet 
funderat på vilket som är de trevligaste 
och mest effektiva sätten att nå våra 
medlemmar som bor utspridda över 
hela Sverige. En annan fråga är vad dessa 
medlemmar begär av oss och vilken in-
formation dom vill ha. Vi får naturligtvis 
en viss input och den är faktiskt alltid 
positiv men tyvärr hör bara en minori-
tet av medlemmarna av sig. Denna gång 
i ”Ordförandens sektor” skall jag därför 

presentera torra fakta som du kan fun-
dera på. Jag hoppas sedan att många hör 
av sig till mig och styrelsen så att vi får 
igång en diskussion om vad vi kan för-
ändra till det bättre.

Vi har växt hela tiden sedan vi star-
tade Svenska Fyrsällskapet 1996. Drygt 
1/3 av medlemmarna är kvinnor. En stor 
majoritet av medlemmarna bor i och 
runt våra större städer och finns i:

Hej alla medlemmar som bor överallt i vårt land.

Därefter kommer i storleksordning: Väs-
terbotten med c:a 45 medlemmar, Gäst-
rikland och Skaraborg med c:a 35 var-
dera, Medelpad, Blekinge och Halland 
med c:a 30 vardera samt Norrbotten, 
Västernorrland, Hälsingland, Dalarna 
och Boråsområdet med c:a 25 vardera. 

På annat ställe i detta nummer av 
Blänket redovisar jag deltagandet i vår 
programverksamhet så nu har du fått 
alla sifferfakta. Vi har främst tre sätt att 
nå och informera våra medlemmar på 
nämligen:
 Blänket
 Hemsidan
 Programaktiviteter

Den viktigaste informationskanalen vi 
har är utan tvekan Blänket som når samt-
liga medlemmar. Tidningen får mycket 
beröm för innehåll och hög kvalitet. Vi 
kommer att satsa ännu mer på Blänket 
och från och med nu alltid trycka den i 
färg även om vissa gamla originalbilder 
kommer att vara i svartvitt. Vår redaktör 
Maria Elsby lägger ner otroligt många 
dagar på varje nummer och hon jobbar 
i stort sett året runt med Blänket. Vi har 
sagt många gånger att det vore trevligt 
att komma ut med fler nummer per år 
men vår tid räcker inte till. Ett normalt 
nummer av Blänket kostar drygt 30.000 
att trycka och c:a 15.000 i porto. Den 

Område Antal medl. Medl. i %
Stockholmsområdet 870 31
Göteborgsområdet 590 21
Malmö/Lund områdena 200 7
Uppsala/Roslagen 160 6
Östergötland 150 5
N. Bohuslän/Vänersborg/Trollhättan 140 5
Gotland 140 5
Värmland 110 4
Småland 60 2
Södermanland 50 2
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totala årskostnaden för Blänket för tryck, 
distribution, etc är alltså för närvarande     
c:a 180.000.

Ett annat sätt att nå medlemmar är 
genom vår hemsida www.fyr.org. Hem-
sidan är mycket uppskattad och otroligt 
innehållsrik. Bertil Östling lägger ner ett 
fantastiskt jobb och uppdaterar den dag-
ligen. Vi har en av världens mest besökta 
fyrhemsidor, men vi vet inte hur många 
av våra medlemmar som besöker den. 
Enligt vårt medlemsregister har 53% 
av medlemmarna en e-postadress vilket 
kanske indikerar att c:a 70% använder 
dator och skulle kunna besöka vår hem-
sida. Man kan därför anta att hemsidan 
är det media som, efter Blänket, når flest 
medlemmar. Årskostnaden för hemsidan 
är c:a 5.000 så man kan anta att den är 
vårt mest kostnadseffektiva kontaktme-
dia, men alla medlemmar har inte dator. 
En gång i framtiden kanske vi kan börja 
sända ut meddelanden via e-post till 
våra medlemmar, men jag tror aldrig att 
e-post kommer att ersätta att sitta i en 
fåtölj och läsa Blänket.

På ett annat ställe i detta nummer 
av Blänket tar jag upp vår programverk-
samhet. Den är mycket omtyckt och 
kostar årligen c:a 25.000. En nackdel är 
att vi inte ännu har tillräckligt med med-
lemsunderlag för att ordna kontinuerliga 
verksamheter på så många fler platser 
än: Stockholm, Göteborg, Malmö och 
Gotland samt kanske några fler. Vi når 
inte heller så många medlemmar trots 
att vi har en omfattande verksamhet. 
Uppskattningsvis går kanske 60% av be-
sökarna på nästan alla möten. Om vi tit-
tar på 2006 års programverksamhet för 
att uppskatta hur många olika medlem-
mar vi nådde ut till så hade vi 10 träf-
far i Stockholm med i genomsnitt 28 
besökare vilket medför att det kom 28 
x (0,6 + 0,4 x 10) = 129 olika medlem-

mar under året. Göteborg hade  9 träffar 
med 32 personer vilket medför 32 x (0,6 
+ 0,4 x 9) = 134 olika medlemmar. På 
Gotland hade vi 4 träffar med 22 per-
soner detta medför 22 x (0,6 + 0,4 x 4) 
= 48 olika medlemmar. I Skåne hade vi 
en träff med 12 deltagare. Totalt nådde 
vi 129 + 134 + 48 + 12 = 323 medlem-
mar (c:a 12 %) i vår programverksamhet 
under 2006. Om 70% går på alla möten 
når vi 267 medlemmar (10%) och om 
50% går når vi 381 medlemmar (14%). 
Fyra programkommittéer är engagerade 
och lägger ner mycket jobb på en viktig 
del av vår verksamhet som borde vara 
mer besökt. 

Sedan har vi ytterligare ett par verk-
samheter där vi kommer i kontakt med 
rätt många medlemmar och även mäng-
der av icke medlemmar. Den mest po-
pulära är den Internationella Fyrdagen i 
augusti varje år där vi år 2005 hade 6800 
besökare och år 2006 kom det trots regn 
i södra Sverige drygt 5000 besökare. 
Detta arrangemang kostar mindre än 
5.000 i broschyrer. Vi är även med på 
Båtmässan i Göteborg och Allt för Sjön 
i Stockholm. Trots att vi har gratis ut-
ställningsyta kostar vårt deltagande to-
talt c:a 35.000/år då vi måste betala för 
matta, el, försäkring, möbler, transport, 
mm. I båda dessa aktiviteter är mängder 
av medlemmar och andra Fyrföreningar 
engagerade.

Ja hur skall vi nu bedöma och utvärdera 
våra verksamheter. Vad vill du att vi skall 
satsa mer eller mindre på? Nu är det 
fritt fram att tycka till. Jag hoppas att du 
kommer med många synpunkter.
 

 Esbjörn, Donsö 2007-02-12
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Godnatt – fyrvaktarfamiljens mardröm?
Mats Carlsson-Lénart 

I mitten av 1800-talet inleddes arbetet 
med att förstärka skyddet av flottans 
huvudstation i Karlskrona. Infarten till 
Karlskrona, det s.k. Kungsdjupet mellan 
de stora öarna Aspö och Tjurkö, var sen 
århundraden bevakat av Drottningskärs 
kastell i väster och senare även av 
Kungsholmsfort i öster. Men för 150 
år sedan, i samband med Krimkriget, 
hade ångan plötsligt gjort sitt intåg i 
de europeiska örlogsflottorna och det 
ansågs att de gamla befästningarna vid 
Kungsdjupet inte längre skulle kunna 
stå emot ett stort anfall. Det planerades 

Femhörniga fästningstornet Godnatt på den öppna redden söder om Karlskrona var 
i 40 år kring förra sekelskiftet en bemannad fyrplats. För fyrvaktarbarnen fanns ute 
endast en liten brygga att leka på. Det var ett ensligt liv, trots att fyren bara ligger ett 
par distansminuter från Karlskronas centrum. 

därför en ny inre befästningslinje i 
skärgården mellan de stora öarna och 
själva staden. Dessa nya fästningar 
började byggas i slutet av 1850-talet och 
det första tornet som byggdes var det på 
skäret Godnatt. Men redan när Godnatts 
fästningstorn stod färdigt 1862 var det 
omodernt. – 1850- och 60-talen var 
decennier då det hände mycket inte bara 
på fartygsområdet utan även vad gällde 
vapen - kanoner med räfflad ammunition 
hade introducerats. Stor osäkerhet rådde 
bland svenska fortifikationsofficerare hur 
den nya tekniken skulle bemötas. Kanske 

Fyrmästare Johan Ulric Nyman (1836-1904) framför sin stolta fyr på Karlskrona redd 
en vinterdag kring förra sekelskiftet. Uppe i fyrtornet skymtar hans son Victor som senare 
blev sjökapten. 
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skulle torn som Godnatt vara alltför 
sårbara. Det var inte längre självklart att 
en fästning och dess kanoner hade ett 
övertag över krigsfartyg.

De övriga sex planerade tornen i 
befästningslinjen byggdes aldrig. Inte 
heller Godnatt användes egentligen  som 
fästning i nån större omfattning utan 
kom så småningom att bli en fyrplats. 

Från fyrskepp till fästningsfyr
År 1870 lades ett fyrskepp ut vid grundet 
Jerskullen, nordost om Aspö, d.v.s. vid 
farleden från havet in mot Karlskrona. 
Det fasta röda skenet på fyrskeppet 
skulle hållas ens med det fasta vita ljuset 
från fyren på Söderstierna inne i själva 
örlogshamnen. Fyrskeppet var byggt i 
Stockholm 1844 som en ångkanonslup 
och hette som sådan Odin. Men 
Jerskullens historia som fyrskeppsstation 
skulle bli endast nio år, kortare än någon 
annan av de totalt 24 fyrskeppsstationer 
som funnits i Sverige. Redan 1879 ersattes 
Jerskullen med en fyr på fästningstornet 
Godnatt, några distansminuter längre in 
mot Karlskrona. Fyrskeppet slutade sina 
dagar med 13 år på Malmö redd 1879-
92 innan hon kasserades och såldes av 
Lotsverket.

Det var två av besättningsmännen 
från fyrskeppet Jerskullen som blev de 
första fyrvaktarna på Godnatt. Den 24 
september 1879 utnämndes Johan Ulric 
Nyman (f 1836) till fyrmästare och Nils 
Svensson (f 1843) till fyrvaktare. 

Nyman var född i Karlskrona, oäkta 
son till stadens rådman och hade varit 
hampspinnare på varvet innan han 1870 
anställdes av Lotsstyrelsen. Hans hustru 
Lovisa Christoffersson var också född i 
Karlskrona. Paret Nyman hade sönerna 
Johan Eduard och Viktor Emanuel 
men dom var redan i de övre tonåren 
när pappa fick tjänst på Godnatt och 

bodde förmodligen inte i någon större 
utsträckning på fyren.

Fyrvaktare Nils Svensson var son till 
en bonde och båtkarl i Kuggeboda utanför 
Ronneby. Med ut till tjänstebostaden på 
Godnatt flyttade hans tio är äldre hustru 
Anna och deras två barn Bertha och Carl. 
Godnatt låg endast två kilometer bort 
från deras gamla hem på Björkholmen 
i Karlskrona, men kontrasten var 
enorm – de bytte stadens liv och larm 
mot isoleringen med vågornas brus i 
bakgrunden inne i det massiva tornet på 
redden. 

Själva fyren på Godnatt inrättades 
i ett speciellt litet torn byggt på det s.k. 
fredstak som krönte fästningstornet. 

I skottgluggen
I närmare 20 år kamperade familjerna 
Nyman och Svensson tillsammans ute 
på Godnatt. Från sina fönster kunde 
de iaktta flottans ständiga övningar på 
redden. Det var en inte alldeles ofarlig 
miljö för fyrvaktarfamiljerna. För att 
skydda folket på Godnatt från förlupna 
kulor vid målskjutning inreddes 1892 

Den dubbla spiraltrappan i tornets mitt 
byggdes med tanke på alla de hundratals 
soldater som ofta var tvungna att förflytta 
sig mellan fästningstornets olika våningar. 
En trappa för uppåtgång och en för nedåt.

Foto: Mats Carlsson Lénart
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nya fyrvaktarbostäder i en annan del av 
tornet som ansågs mer skyddad än där 
de första tjänsteboningarna låg.

1883 passerade ångfregatten 
Vanadis Godnatt på väg ut på sin 
berömda världsomsegling. Andra be-
römda fartyg passerade också revy. 
Nordenskiölds Vega på väg mot ett 
ovisst öde efter att i Stockholm ha 
hyllats efter sin triumfatoriska färd 
genom Nordostpassagen 1878-80. 
Fregatten Eugenie som var vida känd 
för sin världsomsegling 1851-53 och 
pansarkryssaren Fylgia, med sina 117 
meters längd, det dittills största svenska 
fartyget i Sveriges flotta. 

Inte mycket är känt om de första 
fyrvaktarfamiljernas liv på Godnatt. 
Arkiven berättar inte särskilt mycket. 
Den enda incident som registrerats 
i personalregistren är att fyrvaktare 
Svensson den 10/7 1890 befanns skyldig 
till ”olydnad mot förman”. Straffet: fem 
riksdalers löneavdrag.

Ny fyrmästare
När förra sekelskiftet närmade sig var 
den åldrande fyrmästare Nyman i flera 
omgångar sjukskriven – eller som det 
hette på den tiden ”ledig för hälsans 
vårdande”. År 1898 lämnade han och 
hustrun Lovisa Godnatt och flyttade 
in till Karlskrona. Hustrun avled 1903 
och Johan Nyman själv flyttade till 
Kalmar där sonen Viktor som nu blivit 
sjökapten bodde. Johan Nyman dog 
1904, 68 år gammal. Den andre sonen 
Johan Edvard följde i faderns spår och 
hamnade i Lotsverket och tjänstgjorde 
bl a på Ölands södra udde.

1898 tillträdde 57-årige Carl 
Emil Söderström som tillförordnad 
fyrmästare på Godnatt. Han var född 
och uppvuxen i Karlskrona, son till 
en flaggskeppare. Han var egentligen 
utbildad lärare men när han i början av 
1870-talet ville gifta sig med dottern till 
en tyskättad tegelbruksägare tyckte den 
blivande svärfadern att en statlig tjänst 

Fyrvaktare Nils Svensson med familj och bekanta, uppställd på isen framför Godnatt.
Bilden skänkt av Folke Wallin, Ljusdal till Blekinge Läns Museum 1975.
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vore att föredra framför att ”bara” vara 
skolmästare i någon socken. Så de unga tu 
flyttade 1872 till Kapelludden på Öland 
där Söderström fått en tjänst som biträde 
på den då helt nyinrättade fyrplatsen. 
Där, i en liten trång personalbostad, kom 
paret att bo i hela 21 år och där föddes 
deras åtta barn. Söderström kom, vid 
sidan av sina ordinarie fyrbiträdessysslor, 
i egenskap av lärare också att svara för 
sina och andras barns skolundervisning 
på Kapelluddens fyrplats.

År 1893 sökte Carl Emil, då 52 år 
gammal, en högre tjänst – som fyrvaktare 
på Garpens fyr i Kalmarsund, på en 
mycket liten ö strax utanför Bergkvara. 
På denna helt nya fyrplats fick den stora 
familjen lite bättre plats, om än på en 
än mer isolerad plats än den öländska 
ostkusten. Men det nya bättre livet på 
Garpen skulle inte vara länge för familjen 
Söderström. För på sommaren 1894 dog 
fru Söderström i en magsjukdom, endast 
43 år gammal. Kvar på Garpen fanns Carl 
Emil  med sina åtta barn. Den yngsta 
dottern Helga hade ännu inte fyllt två 
år. Man kan bara tänka sig hur svår hans 
och barnens  situation måste varit. 

Fyra år senare fick Söderström en 
efterlängtad förflyttning till Godnatt 
- i sin födelsestad Karlskronas närhet. 
Där fanns släktingar som kunde hjälpa 
honom med barnen och ställa upp i 
hushållet. Han gifte aldrig om sig. 

Ett nytt sekel
Efter åtta år som fyrmästare på Godnatt 
pensionerades Carl Emil Söderström 
1907. Han flyttade med sina två yngsta 
barn till Långö i Karlskrona. Carl Emil 
avled 1911. 

Näste fyrmästare på Godnatt blev 
Johan Eriksson Wadsten, kyrkväktarson 
från Vadstena vid Vättern där han var 
född 1850. Han hamnade i vuxen ålder 

i Skåne där han 1889 fick en tjänst 
som fyrbiträde vid fyren i Helsingborg. 
Senare befordrades han till fyrvaktare 
vid samma fyr.

1906 fick han tjänsten som fyr-
mästare på Godnatt, men redan efter 
fyra månader utnämndes han till 
fyrmästare på sin gamla arbetsplats 
– fyren i Helsingborg. 

Efter Wadstens korta gästspel i 
fyrmästarlägenheten på Godnatt kom 
skåningen Johan Hoff som fyrmästare 
1907. Han hade tidigare tjänstgjort 
ombord på olika statsfartyg, bl.a. 
Lotsverkets chefsångare Malmö. Hoff 
var född i Hemmesdynge på Söderslätt 
1850 och var gift med  Hanna Karlsson, 
född i Genarp 1865. Johan och Hanna 
hade tre döttrar, mellan 6 och 10 år 
gamla. Förmodligen var det för deras 
skull som det under ett par år ordnades 
skola ute på Godnatt, kring 1908-10.

En epok tar slut
År 1911 var det totalt vaktombyte på 
Godnatt. Johan Hoff fick vid 61 års 
ålder förflyttning till Hakens fyr på Ven, 
där han tjänstgjorde som fyrmästare till 
pensioneringen 1916. Han avled på Ven 
1929. En av hans söner från ett tidigare 
äktenskap, Emil Hoff, blev också fyrman 

Skolsal i Godnatt 1908-10.
Foto: Mats Carlsson-Lénart
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och arbetade bl.a. i många år som 
fyrbiträde på fyrskeppen Trälleborgs 
redd och Oskarsgrundet.

1911 slutar även fyrvaktaren Nils 
Svensson som då bott och arbetat 
hela 32 år i det massiva grå tornet på 
Karlskrona redd. Under den tiden hade 
fyren haft fyra olika fyrmästare. Svensson 
själv befordrades aldrig till chefstjänsten. 
Man undrar vad han tyckte om de olika 
överordnade som kom och gick i hans 
torn – och som han tvingades nia och 
lyda. 

Nils Svensson hade blivit änkeman 
1908 och efter pensioneringen 1911  
levde han sina sista elva år inne i 
Karlskrona, där han även hade sina två 
barn, dottern Bertha som nu var gift 
med en underofficerkorpral Gustafsson 
och sonen Carl som var sjöman. 

Nils avled 1922. I Blekinge Läns Tidning 
den 15 december det året stod det att 
läsa:

”I onsdags avled fd fyrvaktaren på 
Godnatt Nils Svensson i en ålder av 80 
år. Med fyrvaktare Svensson gick en man 
av gamla stammen bort. Han antogs som 
fyrbiträde på fyrskeppet Odin i november 
1871 och avancerade i september 1879 
till fyrvaktare på God natt. Efter att i 
över 30 år ha stått på denna post avgick 
Hr Svensson med pension vid nära 69 
års ålder. Inalles hade han då varit i 
Lotsverket i över 40 års tid och med nit 
och redlighet förvaltat sitt värv.”

Sista personalomgången
År 1911 kom 36-årige Erik Lagerwall 
som fyrmästare till Godnatt. Han var född 
och uppvuxen på Svartö i Mönsterås, 
platsen där fyrpersonalen på Dämmans 
fyr långt ute i Kalmarsund hade sina 
bostäder. Pappa Lagerwall var nämligen 
fyrvaktare och en av pionjärerna på 
Dämman. Efter skeppsgosseutbildning 
i Karlskrona började Erik i unga år sin 
fyrkarriär och arbetade på Garpen, 
Utklippan och Ölands södra udde innan 
han blev fyrmästare på Godnatt. 

Samtidigt tillträdde en äldre fyr-
veteran fyrvaktartjänsten. Det var Sven-
Vilhelm Bark, född i Nättraby 1849. 
Han inledde sin fyrbana på Ölands 
södra udde 1886 och arbetade senare 
på Utklippan innan han alltså 1911 fick 
sin avslutande postering på Godnatt. 
62-årige Bark flyttade dit med sin 34 år 
yngre hustru Jenny Knutsson som kom 
från det närliggande Aspö och parets 
tre små barn (ytterligare ett barn föddes 
under familjens tid på Godnatt). Bark 
hade också fem vuxna barn från ett 
tidigare äktenskap. 

Ett av barnen Bark var Dagny (f 
1909) som levde ända till 2001. Hon 

Fyrvaktare Nils Svensson.
Bilden skänkt av Folke Wallin, Ljus-
dal till Blekinge Läns Museum 1975.
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berättade för sin son Carl Karlsson bl.a. 
följande:
” Jag började skolan 1916 och vi – min 
bror Patrik och jag - fick ro in till stan. 
Efter skoldagen rodde vi hem, om vädret 
var något så när, annars fick vi åka med 
Bore. 

Det var bra att bo på Godnatt!. 
Stället ser minst sagt ogästvänligt ut nu 
men man kunde leka under det runda 
taket. Vi kallade det för Cirkus.

Far band rep runt midjan på oss och 
vi fick klänga på den smala klippfrisen 
runt fyren. Det var även så vi fick lära oss 
att simma. Med ett rep om midjan blev vi 
puttade i sjön, simma nu sa far”

Avbemanning
Inte på många av landets äldre fyrplatser 
var känslan av isolering och ödslighet lika 
stark som inne i fästningstornet Godnatt 
vars jättelika kala rum var avsedda för 
kanoner och hundratals militärer, inte 
för ett par fyrvaktare och deras familjer.  
Möjligheterna att gå ut var minimala. 
Det var bara under riktiga isvintrar som 
folket på Godnatt verkligen kunde vistas 
utomhus.

1 april 1919 återlämnade 
Lotsstyrelsen tornet Godnatt till 
Marinen. En 40-årig fyrplatsepok var 
över. Den sista personalomgången 
lämnade fyren. Avbemanningen var 
möjlig då fotogenbelysningen ersattes 
av AGA-apparater i både huvud- och 
bifyren på Godnatt. Samtidigt tändes 
också två nya fyrar inne i Karlskrona, 
den nedre fyren på Stumholmen och 
den övre på Vämöberget.

Fyrmästare Erik Lagerwall förflytta-
des till Kullens fyr i Skåne där han blev 
kvar till sin pensionering. Han avled 
i Mölle år 1950, 75 år gammal. Hans 
son Hans-Erik fortsatte släktens fyr- 
och sjöfartstraditioner och slutade som 

lotsdirektör i Göteborg. Och sonsonen 
Christian Lagerwall är på Sjöfartsverkets 
huvudkontor i Norrköping och tillika 
välkänd medlem och f.d. styrelseledamot 
i Svenska Fyrsällskapet.

Sven-Vilhelm Bark pensionerades 
och han avled 1931, 82 år gammal. 
Han och Jenny skildes i början av 1920-
talet och dottern Dagny fick flytta till 
sin halvbror Aron som var fyrbiträde 
på Häradskär i Östergötland. Senare 
bodde hon med en annan halvbror på 
Högby fyr på norra Öland och därefter 
även på Ölands södra udde. Totalt fem 
fyrplatser hann hon med att bo på under 
sin uppväxt. Ett riktigt fyrbarn.

Vad hände sen?
Den fasta fyrpersonalen på Godnatt 
ersattes av en tillsyningsman som då och 
då besökte fyren från sin bas iland.

Det lilla fyrtornet som år 1879 
uppförts på fästningens ”fredstak” ersattes 
senare under 1900-talet av fyra olika 
sektorsfyrar som var placerade i de fd 
fyrvaktarbostädernas fönsteröppningar. 
Denna anordning ersattes så småningom 
av det nuvarande fyrtornet högst upp på 
fästningstornet. 

”Cirkus” - Här under Godnatts s.k. 
fredstak kunde fyrvaktarbarnen leka.

Foto: Mats Carlsson Lénart
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Tack till:
Annika Otfors, SVAR-projektet, Kallinge, Thomas Nilsson, Statens Fastighetsverk, 
Margareta Månsson, Sjöfartsverkets arkiv, Cecilia Olsson, Karlskrona Amiralitets-
församling, Jonas Eckerbom, Blekinge Läns Museum, Annette Telleborn, 
Marinmuseum, Gunnar Nyman, Lars Söderström, Christian Lagerwall, Eddy Bark  
och Carl Karlsson.

Fästnings- och fyrtornet Godnatt färdigbyggt 1862, fyr sedan 1879, avbemannad 
1919.                  Foto: Mats Carlsson-Lénart

Godnatt förvaltas idag av Statens Fastig-
hetsverk och fästningen har periodvis 
varit öppen för besök och sommartid 

tillgänglig genom båtturer från Karls-
krona. Godnatt förklarades som statligt 
byggnadsminne 1935.

Fyrfrimärken
Vet du att en stor amerikansk undersökning visar att frimärken med fyrar på 
är ett mycket starkt växande samlingsobjekt och att kustländer jorden runt 
ger ut mer och mer sådana frimärken. Ett undantag bland alla positiva länder 
är tyvärr Postens Frimärken i Sverige som fått många vackra förslag från några 
av våra konstnärsmedlemmar såsom Bertil Kumlien (medlnr 5) och Rolf Allan 
Håkanson (medlnr 7) och även, vad jag vet för många år sedan, betalat Bertil 
Kumlien för några förslag på fyrfrimärken. Sverige är antagligen det land i 
världen som publicerat minst med fyrfrimärken. Vad skall man säga om detta 
när Sverige är ett av världens fem främsta fyrländer??
      Esbjörn Hillberg
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Kommer vi att kunna fira jul på Väderöbod?
Artikeln är tidigare publicerad i Fjällbackabladet

Magnus Blomstrand

Väderöbod var bebott mellan åren 1867 
och 1965 och under den tiden kan vi 
räkna med att fyrplatspersonalen firade 
jul på ön. Bland Föreningen Väderöbods 
medlemmar finns bland en del förhopp-
ningen att det åter skall kunna vara möj-
ligt att vistas i husen även under vinter-
tid.  Föreningen har varit verksam sedan 
1979 och har varje sommar lagt mellan 
sex och åtta veckors arbete på att rusta 
upp husen som var helt oanvända under 
tiden 1965-1979.

Väder och vind tar hårt på bebyg-
gelsen i havsbandet så det var i sista 
stund som Föreningen Väderöbod bilda-
des och fick Naturvårdsverkets och då-
varande förvaltaren Domänverkets stöd 

att börja upprustningsarbetet. På grund 
av svårigheten med hamnar hade myn-
digheterna inte någon fungerande plan 
för hur man skulle kunna hyra ut bostä-
derna och därför fanns planer på att helt 
enkelt jämna allt med marken. 

Föreningen Väderöbod bildades 1979
I samband med dykturer till Väderöarna 
hade vi då och då besökt Väderöbod och 
blivit förtrollade av den charm som stäl-
let utstrålar. Så kargt men ändå så vänligt 
och man avläser lätt hur fyrvaktarna an-
passade sig till naturen men ändå försök-
te tygla havets krafter. Det ligger med sä-
kerhet många timmars funderande och 
resonerande om hur man skulle bygga 

Fyrbåten har varit i Fjällbacka och hämtat julgran. Bilden är ritad av Lars 
Wässing vars far var fyrmästare bland annat på Väderöbod. Han ritade 
bilden till föreningen julen 1984 efter att vi träffats på arbetet på Volvo och vi 
av en slump kommit att tala om Väderöbod.
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pirar och vågbrytare för att på bästa sätt 
skydda sig och båtarna.

Med viss övertalning fick vi under 
ett försöksår visa att vi tog uppgiften på 
allvar och av Domänverkets byggmäs-
tare fick vi en lista på vad som skulle gö-
ras allra först för att rädda husen. Skor-
stensplåtar skulle lagas, taken lagas och 
fönstren glasas om. Vi fick i uppgift att 
bara ägna oss åt det stora fyrvaktarhuset 
och material som vi behövde kunde vi 
ta från fyrmästarhuset. Man ansåg från 
myndigheternas sida att det var omöjligt 
att tänka sig att vi skulle kunna rädda 
mer än två hus. Fyrvaktarhuset och den 
stora boden prioriterades. Resten skulle 
rivas. För oss som startade renoverings-
arbetet stod det snart klart att det som 
inspirerade att åka ut och arbeta ideellt, 
var att rädda byggnaderna från förfall. 
Att riva något skulle bara vara ett tråkigt, 
destruktivt och dessutom oavlönat arbe-
te. Därför spikade vi för utslagna fönster 
och lagade tak även på de andra husen 
så att förfallet skulle stanna upp tills vi 

skulle få tid att ägna oss åt även dessa 
hus. Naturligtvis var det fyrmästarhuset 
som var viktigast och taket på detta var 
nästan helt oskadat. När vi tätat runt 
skorstenen och lagt ny papp på förstu-
gan så höll det tätt tills vi kunde göra ett 
bättre arbete längre fram.

Föreningens kärna är kvar
Många av de 20-talet medlemmar som 
var med i starten är fortfarande medlem-
mar, om än något passiva på en del håll, 
men intresset och känslan för Väderö-
bod finns kvar. Det första året hade vi 
bara vår entusiasm. Nu har vi även en 
viss rutin. Sedan vi byggt en egen båt på 
ett livbåtsskrov 1986 har vi också kun-
nat vara mera oberoende och åka ut när 
det passar oss. De första åren var vi be-
roende av hyrda transporter. Effektivite-
ten på arbetet har ökat i takt med att 
vi har fått bättre standard inomhus. Vi 
har fortfarande en hel del arbete för att 
det skall kunna kallas fint inne, men vi 
har kunnat måla och tapetsera ett till två 

Ett glatt arbetslag sommaren 1982 har äntligen kunnat börja måla på husen. 
Fönsterarbeten är väldigt tidsödande.                        Foto: Magnus Blomstrand
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rum per år. Flera av taken och golven var 
illa åtgångna eftersom fönsterrutorna var 
utslagna i så gott som alla fönster. Regn, 
snö och fåglar kom in, vilket solkade ner 
golvet och när solen sedan värmde på så 
blev det kondens i taket med flagnande 
färg som följd. De första åren sov vi inte 
inomhus utan låg i sovsäckar på liggun-
derlag ute och lagade mat på trangiakök. 
Det tog naturligtvis en del tid i anspråk. 
Nu har vi installerat gasolspisar i tre kök 
och har även tre gasoldrivna kylskåp så 
det är en avsevärd skillnad från hur vi 
hade det i början.

Medlemsantalet växer
Föreningen har nu c:a 75 aktiva och 10 
stödjande medlemmar och medlemsan-
talet växer sakta. Glädjande nog har vi 
nu bland våra aktiva medlemmar barn 
som var nyfödda när föräldrarna började 
skrapa och måla på husen. Bland dessa 
finns det en del som tillbringat en vecka 
på Väderöbod varje sommar i sitt liv 
och de känner starkt för den gemenskap 
deras familjer haft under åren på Vä-
deröbod. Tillströmning sker genom att 
bekanta till gamla medlemmar kommer 
med ut efter att hört berättas om Vä-
deröbod. Många av besökarna har blivit 
aktiva medlemmar i föreningen. Före-
ningen ställer kravet att man skall ha va-
rit på Väderöbod och arbetat innan man 
blir aktiv medlem. Stödjande medlem-
mar tar vi dock gärna emot hur många 
som helst utan några andra krav än att 
man stöder föreningens idé att bevara 
Väderöbods fyrplats åt eftervärlden.

Stödjande medlemmar får vi ofta 
bland dem som besöker Väderöbod i au-
gusti när landstigningsförbudet upphört. 
Föreningen har dispens från förbudet 
eftersom vi är hyresgäster på ön. Vi är 
dock noga med att inte störa fågellivet 
mer än nödvändigt och uppehåller oss i 
huvudsak endast i området runt husen 

och hamnarna under denna period.

Stora insatser krävs även i framtiden
Havet nöter på allt som byggts på Vä-
deröbod. De vågbrytare som fyrplats-
personalen placerat sinnrikt i hamnarna 
tärs av frost och saltsprängningar. Vi har 
lagat en del själva och Fastighetsverket 
bekostade för några år sedan en renove-
ring av betongbryggan i Bodhålet samt 
lät göra en ny bro över Kranhålet. Bron 
befanns vid en besiktning ha rostan-
grepp på de betongingjutna stålbalkarna 
och det var säkrast att ersätta den innan 
en olycka skedde. Vår största oro utgör 
risken att någon av vågbrytarna i kran-
hålet skall ge med sig innan de blir re-
parerade. De behövs dels som skydd när 
det blåser upp, men de skulle ställa till 
stort besvär om de ramlade omkull och 
blev liggande i infarten. Infarten är redan 
för grund och den grundas upp mera år 
från år. Med taljor och rep drar vi årli-
gen bort sten ur inloppet, men de ersätts 
tyvärr av skalsand vid stormarna så vi 

Renovering pågår       Foto: Lillemor Holm
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river våra huvuden och försöker på ett 
bra sätt att få undan denna sand. Fyrper-
sonalen transporterade säkert bort sand 
på något sätt på sin tid, men vi har inte 
helt klart för oss hur de bar sig åt. En 
avgörande skillnad är naturligtvis att de 
vistades på ön ständigt och kunde ha lite 
mer långvariga projekt igång. Dessutom 
var de med all säkerhet mera drivna i 
den sorten arbete än vad vi är. Det skulle 
vara till stor hjälp för oss om vi kunde få 
kontakt med någon som har kunskap om 
hur de kan ha burit sig åt. 

Den båt som vi har att ta oss ut med 
till Väderöbod börjar också bli lite tärd. 
Motorn är över 25 år och vi drabbades 
förra året av ett backslagshaveri som 
turligt nog hände i Sotenkanalen på väg 
till vinterupplägging. Backslaget är lagat, 
men vi kommer nu att leta sponsorer för 
att kunna skaffa ny motor de närmaste 

åren. Båtturer till Väderöbod kräver hög 
driftsäkerhet och vi hoppas kunna fort-
sätta i många år än utan att behöva ris-
kera olyckor. Vi brinner för Väderöbod 
och vill att många generationer än skall 
få möjlighet att se den miljö som fyrper-
sonalen levde i under 97 år.

Om vi någon gång skall kunna få 
möjlighet att fira jul på Väderöbod, 
krävs inte bara att vi har bra båt och bra 
hamnar. Vi behöver också ha kommit så 
långt att vi åter kan elda i spisarna, och 
det kräver ommurning av murstockar 
och skorstenar. Inget lätt semesterarbete 
precis.

Besök gärna vår fina hemsida på Inter-
net. Där finns mer information om före-
ningen och verksamheten på Väderbods 
fyrplats.

Bilden från föreningens hemsida på Väderöbod från fyren visar hur fint det blivit
Foto: Rune Dunér
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Lots- och fyrväsendets tillkomst och utveckling
Esbjörn Hillberg

I gamla skrifter nämns att det redan på 
1300-talet fanns skärgårdsbor och sjö-
män som mot betalning lotsade fartyg. 
Mer oorganiserad lotsning bör dock ha 
ägt rum även långt tidigare. De som 
lotsade hade alltid lokal kännedom om 
farlederna och grund vilket behövdes då 
det på denna tid varken fanns sjökort el-
ler seglingsbeskrivningar. De äldsta ned-
tecknade generella reglerna för lotsens 
ansvar fanns i den allmänna stadslagens 
14 § av Skipmåla Balken (utarbetad 
1350 – 1357). Varje lots förhandlade all-
tid sin ersättning från gång till gång med 
det lotsade fartyget. Lotsen benämndes 
ledsagare efter det fornsvenska ordet 
ledhsagi (den som visar vägen). Mel-
lan 1550 – 1605 utfärdade konungarna 
Gustav I (Gustav Vasa), Johan III och 
Karl IX lotsbestämmelser för fartyg som 
antingen tillhörde Svenska Kronan eller 
som förde Konungens gods. 

Redan 1527 beordrade Gustav Vasa 
Strängnäs stad att utmärka segelleder 
i stadens farvatten. Då Finland var en 
del av Sverige utgav Gustav Vasa även 
instruktioner rörande sjömärkens ut-
sättande i farleden till Helsingfors (år 
1550) och i vissa andra finska farleder 
(år 1555). Man uppdrog därmed åt 
skärgårdsbor att utmärka alla grund så 
väl inom- som utomskärs medelst stora 
qvastar och rysken (ruskor) på båda än-
dar av grundet. År 1606 utfärdade se-
dan Karl IX instruktioner om behovet 
av sjömärken ytterst bland klipporna  
utanför Elfsborg (Hisingen, Göteborg) i 
Sveriges västra skärgård så att sjöfarande 
kunde angöra hamnar även i mörker. 
Man monterade då märken och vetar 
(vägvisare) på öarna Vingh (Vinga) och 
Galterö. Alla märken skulle monteras 

”så att man lätt kunde hugga dem neder” 
om danskarna anföll. År 1660 gavs, i en 
kunglig resolution, en befallning om att 
lönngrund och skärs utmärkande skulle 
utföras längs landets alla kuster. 

När Sverige från mitten av 1500 
talet utvidgade sitt territorium eröv-
rades bland annat delar av Estland och 
Lettland. Sverige blev då, fram till 1708, 
ägare av fyrarna Kopu (från 1563), Runö 
och Svalferort (från c:a 1645) samt Ly-
serort och Domesnäs (från c:a 1675). 
Vid freden i Brömsebro år 1645 erhöll 
Sverige fyren Nidingen och vid freden 
i Roskilde år 1658 fick Sverige fyrarna 
Kullen och Falsterbo. Den första svensk-
byggda fyren på nuvarande svenskt terri-
torium blev Landsort 1651 (reguljär fyr-
ning från c:a 1670) och därefter byggdes 
Örskär (1684). Nästa svenska fyr Korsö 
uppfördes inte förrän 1750 och under 
resten av 1700-talet uppfördes: Holmö-
gadd 1760, Djursten 1767, Grönskär 
1770, Carlsten 1782 samt Ölands Södra 
Udde 1785. Amiralitetskollegium ansva-
rade för fyrarna från 1652.

Lotsväsendet som statlig organisa-
tion grundades under Karl XI regering 
(1672-1697). I sjölagen från 1667 stad-
gades att ”sjöfarande vore skyldiga att be-
tjena sig af lots och att denne skulle på eget 
ansvar kommendera fartyget samt vara 
berättigad att derför uppbära lotspenning-
ar samt kost ombord”. År 1671 bestämde 
Amiralitetskollegium att lotsarna skulle 
vara skyldiga att underhålla utprick-
ningen i sina skeppsleder samt att de 
skulle upprätta vårdkasar och remmare 
på nödvändiga ställen i farlederna. Den 
2 januari 1677 bestämdes att såväl fyr-
båkar som lotsar skulle tillhöra amira-
litetet och den 26 december samma år 
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utnämndes amirallöjtnant Werner von 
Rosenfeld till chef (styrmanschef) för 
denna Sveriges första lotsorganisation. 
År 1680 uppdrog Kongl. Maj:t åt Rosen-
feld att i kuststäder och i andra av ami-
ralen utsedda platser anställa personal 
till den statlig lotsorganisationen. Ro-
senfeld efterträddes den 17 januari 1687 
av kapten Peter Gedda som utnämndes 
till styrmansdirektör och chef för det 
nyinrättade Lotsdirektörsembetet. För-
fattningar för lotsväsendet i Sverige och 
Finland trädde i kraft den 19 septem-
ber 1696 och under 1697 fastställdes 
lotstaxor, arbetsinstruktioner, etc. Till 
Lotsverket hörde förutom 97 lotsplat-
ser också fyrväsendet som ansvarade för 
10 fyrplatser inklusive 5 i provinserna. 
I kungliga förordningar för Sverige och 
Finland gavs nu för första gången också 
fullständiga och noggranna föreskrifter 
om remmares, prickars och andra sjö-
märkens utsättande och underhåll. År 
1697 utsågs Nils Ström till ny chef för 
Lotsverket med titeln kommendör och 
lotsdirektör. År 1727 adlades Ström och 
erhöll då namnet Strömcrona.

År 1644 hade Johan Månsson, ålderstyr-
man och kapten vid Amiralitetskolle-
gium i Stockholm, publicerat en s.k. Sjö-
bok eller underrättelser om farvattnen i 
Östersjön som år 1645 kompletterades 
med en karta. Denna Sjöbok omtrycktes 
ett flertal gånger. Nya sjökort över Öster-
sjön, Bälten och Skagerack publicerades 
sedan 1694 av kapten Gedda.  År 1737 
fick dåvarande lotsdirektör Strömcrona 
också i uppdrag att bilda Sjökarteverket 
vilket från 1756 började utföra sjömät-
ningar och observationer samt utarbeta 
nya sjökort. Sjömätningar pågick däref-
ter under många år men nya sjökort bör-
jade inte publiceras förrän 1785. 

År 1809 förenades Sjökarteverket 
med Lotsverket. Lotsverket tillhörde 
Amiralitetskollegium fram till 1872 då 
organisationen överfördes till det ny-
bildade civila ämbetsverket Kongliga 
Lotsstyrelsen som stavas Kungliga Lots-
styrelsen från 1906. Detta ämbetsverk 
upphörde 1 januari 1956 och ersattes 
av Kungliga Sjöfartsstyrelsen vilken i sin 
tur från 1969/1970 ersattes av Sjöfarts-
verket.

Litteraturförteckning

-   Lots-Styrelsens år 1874 i underdånighet afgifna berättelse
-   Bland Lotsar och Fyrmän av Erik Hägg, 1930 
-   Officiellt, domstolar, departement och verk av Allan Ingelsson, 1947
-   Sveriges fyrplatser av Dan Thunman, 2000 

De svenska regenterna under uppbyggnaden  

Gustav I (Gustav Vasa) (1496-1560), reg 1523-1560
Erik XIV (1533-1577), reg 1560-1568, även kung av Estland från 1561 
Johan III (1537-1592), reg 1569-1592, hertig Finland 1556-1563 avsatt av ErikXIV 
Sigismund (1566-1632), reg 1592-1599
Karl IX  (1550-1611), reg 1600-1611
Gustav II Adolf (1594-1632), reg 1611-1632
Axel Oxenstierna förmyndarreg. 1632-1644
Kristina (1626-1689), reg 1644-1654
Karl X (1622-1660), reg 1654-1660
Magnus Gabriel de la Gardie förmyndarreg 1660-1672
Karl  XI (1655-1697), reg 1672-1697
Karl XII (1682-1718), reg 1697-1718
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Vi saknar vår härlige vän!

Harry Sellmann, Sveriges siste lotsdirektör har avlidit ett par månader innan sin 82-
åriga födelsedag. Harry var en av de 25 som den 5 oktober 1996 samlades i Stenstorp 
för att grunda Svenska Fyrsällskapet. Han var sedan styrelseledamot till år 2000 och 
medlem i programkommittén på Västkusten fram till 2005. Harry var inbjuden till 
alla våra styrelsemöten och deltog i dem till 2004. På årsmötet 2005 tilldelades han 
Årets VIPP. 

Själv mötte jag Harry för första gången något år innan Fyrsällskapet var påtänkt. 
Jag var i Sverige på ett kort besök i vårt dåvarande sommarhus på Donsö och Harry 
kom ut tillsammans med en gemensam seglarkompis för att titta på min samling 
av nautiska instrument. Vi upptäckte genast att vi hade mängder av gemensamma 
intressen. Något år senare när jag skulle starta Fyrsällskapet var Harry en av de första 
personer jag kontaktade och han ville mycket gärna vara med i styrelsen. Jag insåg 
i efterhand hur lyckat det var att få med Sveriges kanske mest fyrkunnige person i 
styrelsen. Dessutom var Harry en otroligt fin, trevlig, glad, noggrann, humoristisk, 
rolig, och enormt omtyckt samt respekterad människa. Det går inte att beskriva 
i ord vad Harry har gjort för Svenska Fyrsällskapet och våra fyrar. Vi har haft ett 
mycket fint samarbete under alla år, varit på föredragsturnéer tillsammans, skapat 
Fyrbesökshandboken, forskat om fyrar, m.m. Otaliga gånger har Harry kommit ut 
till Donsö med 9-båten, kommit upp till mitt hus iklädd sin basker bärande på sin 
kasse som innehöll anteckningar och tofflor. Efter lite småprat gick han sedan in och 
packade upp på mitt skrivbord varefter han väl förberedd började leta bland mina 
fyrböcker.  Ibland jobbade vi tillsammans men många gånger jobbade jag i ett annat 
rum. Vi ropade frågor till varandra, fikade och åt lunch och sedan var det plötsligt 
eftermiddag varpå min kompis lotsdirektören tog en båt in till stan för att snart ringa 
igen och återkomma.

Tack Harry för allt vad du gjort för Fyrsällskapet, för all den kunskap du givit oss 
och för all trevnad du har skapat i vår verksamhet. Saknaden efter dig är otroligt stor 
bland alla dina vänner i Fyrsällskapet. Tack också Mariann för att vi har fått låna din 
Harry så många, många gånger.
      Esbjörn 2007-03-15
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Fyrsällskapets programverksamhet, utvidgning 
och kostnader

Fyrsällskapet har nu under drygt 10 år 
ordnat mer än 200 föreläsningar och 
utflykter. De flesta aktiviteterna har ar-
rangerats av programkommittéerna i 
Göteborg och Stockholm som båda haft 
3-5 aktiviteter per plats och halvår. Vi var 
aktiva i Norrköping under c:a 5 år men 
fick tyvärr bekymmer då vi inte kunde 
hitta nya ledamöter till denna program-
kommitté. I Skåne har vi sedan 2002 c:a 

Progr.komm. Start datum Till datum Tot. ggr Tot. delt. Delt./gång

Gotland 2003 maj 2006 dec 15 313 21

Göteborg 1996 dec 2006 dec 87 3087 35

Norrköping 1998 sept 2003 nov 16 497 31

Skåne 2002 maj 2006 dec 10 159 16

Stockholm 1997 juni 2006 dec 71 2050 29

Totalt 1996 dec 2006 dec 199 6106 31

1 aktivitet per halvår men deltagaranta-
let är lågt. Däremot ökar aktiviteter och 
antalet deltagare på Gotland där vi star-
tade 2003. Vi har dessutom arrangerat 
enstaka aktiviteter eller ställt upp med 
föredragshållare på ett antal andra plat-
ser i Sverige ifrån Luleå till Strömstad. 
På sådana enstaka föredrag har det varit 
mellan 100 – 280 deltagare. 

Nedanstående tabell ger statistik över den normala programverksamheten fram till 
slutet av 2006.

Programverksamheten kostar naturligt-
vis pengar med kostnader för lokal, fika, 
bulle, dricka, macka, etc och vissa gånger 
skall föredragshållaren ha ett arvode och 
betalda resor. Fyrsällskapet har betalat 
en del av dessa kostnader sedan vi bör-
jade verksamheten. Från 2005 bestäm-
des att varje programkommitté skulle få 
vara självständig, ha en årsbudget och 
bestämma vad besökare skulle betala för 
kaffe, inträde, etc. Eventuellt överskott 
skulle föras över till nästkommande år. 
Göteborg och Stockholm har sedan dess 
årligen fått 8000:- var i bidrag och klarat 
sin verksamhet på detta samt deltagar-
avgifter. Gotland har någon gång begärt 
ett mindre bidrag medan verksamhe-
ten i Skåne och Norrköping har varit 

självbärande. Vår filosofi har varit att 
programverksamheten i Göteborg och 
Stockholm, som alltid kommer att vara 
mest omfattande då vi har överlägset 
flest medlemmar där, skall ha lika stort 
ekonomiskt bidrag från föreningen. Bi-
drag till resterande programverksamhet 
löser vi tills vidare från år till år då den 
inte är så omfattande.

I Göteborg har man aldrig haft till-
gång till gratis lokal utan har hela tiden 
hållit till i Sjömanskyrkan. Man har be-
talat för lokal, vaktmästare, service, mat 
men nästan aldrig något föreläsararvode. 
Alla inträdesavgifter gick under de för-
sta åren oavkortat till Sjömanskyrkan 
som tog en risk och förlorade om det 
var få deltagare men tjänade när det var 
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många. Åhörarna betalade 75:- och fick 
en dricka, landgång, kaffe och en kaka. 
Priset höjdes 1999 till 85:-, man kunde 
även betala 40:- om man bara önskade 
kaffe och kaka. År 2001 höjdes priset 
till 90:- resp 40:-, år 2003 höjdes det till 
100:- resp 50:-.  Sjömanskyrkan fortsät-
ter tyvärr att höja priserna trots hårda 
förhandlingar varje år och hittills har 
kommittén inte hittat en bättre, billig 
alternativ lokal. Från januari 2005 beta-
lar åhörarna 110:- (man måste betala för 
minst 30 åhörare även om det kommer 
färre), 60:- för endast kaffe och kaka (va-
rav 50:- till Sjömanskyrkan) och 30:- för 
endast närvaro (varav inget till Sjömans-
kyrkan). Dessutom betalas en lokalavgift 
på 900:- per gång. Då c:a 80 % av åhö-
rarna väljer det dyraste matalternativet 
blir det inget bidrag till våra kostnader. 
Det är sålunda omöjligt att genomföra 
ett föredrag utan en rätt stor förlust och 
dessutom måste man kanske även betala 
föredragshållare. Hittills har verksamhe-
ten dock kunnat genomföras utan förlust 
genom det årliga bidraget på 8000:- och 
med de avgifter som åhörarna för närva-
rande betalar. 

Stockholm har haft stor tur och va-
rit gynnat då man från början och ända 
fram till slutet av 2006 haft gratis lokal 
genom Sjöfartsverket. I lokalen har man 
själva kunnat koka kaffe och servera bul-
lar, mackor, etc. Kostnaderna för pro-
gramverksamheten har därför endast 
varit lite matinköp, föreläsararvoden 
och ev. resebidrag. Åhörarna har endast 
betalat mellan 20 - 40 kronor/person i 
självkostnadspris för fika, etc. Genom 
det årliga bidraget på 8000:- har man, 
trots att man ibland betalat föreläsarar-
voden, kunnat driva sin verksamhet utan 
förlust. Nu har man tyvärr inte längre 
tillgång till gratis lokal utan får liknande 
förutsättningar som i Göteborg när man 
måste hyra lokal. Genom Briggenpro-

jektet på Skeppsholmen har man fått ett 
kraftigt rabatterat pris på 2000:-/gång. 
Detta kommer troligtvis att medföra en 
större prishöjning kanske till de nivåer 
som man haft i Göteborg under alla år. 
För våren 2007 har man fastsällt priset 
till 40:- men det kommer att behöva hö-
jas igen till hösten om inte Stockholms-
verksamheten skall subventioneras mer 
än Göteborg, vilket är emot våra prin-
ciper. 

Man bör ta inträde på föredrag och 
betalt för mat, etc när man har kostna-
der för detta men föreningen skall också 
ge ett rimligt ekonomiskt bidrag till pro-
gramkommittéer. Programverksamheten 
är mycket viktig och ger medlemmar en 
chans att lära känna varandra. Tyvärr är 
det inte så många nya som dyker upp 
på föredrag i Göteborg och Stockholm 
men återbesöksfrekvensen är mycket 
hög. Programverksamheten utnyttjas 
därför av c:a 25 % resp. 15 % av med-
lemmarna i dessa båda städer trots att så 
många skulle kunna komma. Kanske är 
konkurrensen hög med andra aktiviteter 
så att människor inte hinner komma. Ett 
annat stort önskemål är att starta pro-
gramkommittéer på nya platser där vi 
har medlemmar men ingen verksamhet. 
Vi vill därför att ni som kan/vill orga-
nisera en programkommitté till exempel 
på något ställe vid Vänern (Karlstad?), 
i Norrköping, i Kalmarområdet, och på 
större platser i Norrland (Gävle, Sunds-
vall/Härnösand, Umeå, Skellefteå och 
Luleå) kontaktar oss. Vi hoppas också 
att det är möjligt att öka deltagaranta-
let samt antal aktiviteter i Skåne/Ble-
kinge området. Vi är naturligtvis öppna 
för idéer om att samarbeta med andra 
lokala föreningar på olika platser där vi 
endast har få medlemmar. Vi är mycket 
tacksamma om vi får synpunkter på nu-
varande programverksamhet och tips 
från de som har bra kontakter i Göte-
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borg och Stockholm så att vi kan få tag 
på billiga föreläsningslokaler. Kontakta 
oss med alla dina nya friska vilda idéer. 
Vi vill öka vår programverksamhet runt 
hela Sverige och nå ut till ännu fler med-
lemmar som vi idag normalt endast når 
med Blänket (100 % av våra medlem-

mar) samt vår hemsida (kanske 50 % av 
våra medlemmar).

Esbjörn, 2007-02-12   

Säkerheten på fyrarna
Styrelsen har noterat att många fyrar 
kan vara farliga att besöka och dessutom 
är vanliga försäkringar inte alltid hel-
täckande. Många svenska fyrar har där-
för besöksförbud p.g.a. detta. Styrelsen 
har därför beslutat att dels teckna en 
ansvarsförsäkring som ger ökat försäk-
ringsskydd och dels i samråd med Sjö-
fartsverket arbeta fram säkerhetsregler 
för fyrarna.

Ansvarsförsäkringen, som gäller 
fr.o.m. 1:sta augusti 2006, innebär att 
Svenska Fyrsällskapets guider och de 
skadeståndsskyldigheter som dessa gui-
der eller Svenska Fyrsällskapet kan bli 
skyldiga till, är försäkrade upp till en 
summa av 10 miljoner kronor. Försäk-
ringen kostar per år 2500 kronor och 
vi passar på att rikta ett tack till Trygg 
Hansa som tillmötesgått oss i detta nå-
got udda försäkringsärende!

Vår ordförande Esbjörn Hillberg har 
tillsammans med Sjöfartsverket, med 
Christian Lagerwall i spetsen, gått ige-
nom vilka krav som bör gälla för de fyrar 
som skall vara tillgängliga för mer allmän 
visning. Arbetet har varit mycket kon-
struktivt och riktlinjer för säkerheten 
har tagits fram. Redan nu har några fyrar, 
efter förstärkning av räcken, komplette-
ring med brandvarnare, brandsläcknings-
utrustning etc. kunnat godkännas enligt 
dessa riktlinjer och tillåtas för allmän 
visning av godkända guider. Målet är att 
åtminstone ungefär 30 av Sjöfartsver-
kets ägda fyrar skall vara godkända och 
tillgängliga för en bredare publik samt 
att det där skall finnas kunniga guider 
från är 2007.

Bertil Arvidsson

Har du flyttat eller bytt e-postadress
Ändringar skall anmälas till Göran Säll, Guldringen 17, 426 52 Västra Frölunda, 
hemtel 031-295711, e-post il.postino@telia.com eller med brev till 
Svenska Fyrsällskapet, Postgatan 8, 411 13 Göteborg.

En annan viktig sak som underlättar vårt arbete är att du uppger fler av 
dina kontaktdetaljer som hemtelefon, arbetstelefon och e-post så att vi har 
alternativa möjligheter att nå dig. 
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Vad gjorde Ellen i köket?

Gäveskärs fyrplats: Ellen i köket på 1920-talet.             Foto: Ur familjealbumet

Säkert en hel del. Ellen Ågren bodde 32 år (1918-1950) på Gäveskärs fyrplats 
i inloppet till Göteborg. Hon var gift med Axel Ågren. Axel var anställd av 
Göteborgs stad som fyrvaktare på Gäveskär. I hans lön ingick att han skulle hålla 
sig med ett fyrvaktarbiträde. För att klara att leva på den låga fyrvaktarlönen blev 
Ellen det inofficiella biträdet som inte behövde registreras. Ellen vikarierade 
också officiellt några gånger för sin man när han var tjänstledig eller sjuk. Ellen 
och Axel passade fyren i skift och till följd av det delade de även på de övriga 
sysslorna i hemmet såsom matlagning, städning, barnpassning m.m..

       Marie Tilosius

Hur hade kvinnorna det på andra fyrplatser?
Kan du berätta något om det? Känner du någon som kan berätta?

Gå in på vår hemsida www.fyr.org under fliken ”aktuellt” och hämta den frå-
gemall som projektgruppen har sammanställt. Har du inte tillgång till Internet 
hör av dig till Marie Tilosius tel. 031-526165 , mejl marie.tilosius@telia.com

För mer information om projektet se Blänket 2007:1 sid 66 !

       Marie Tilosius
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Fyrresa till Östgöta- och 
Sörmlandsskärgårdarna 2006
Ingrid Sernbo (text) & Göran Sernbo (foto)

Initiativtagare till årets fyrresa är Sven Finning som tillbringat många somrar i Öst-
göta- och Sörmlandsskärgårdarna. Börje Moberg har sedan sett till att allt klaffat med 
transporter, mat och övernattningar. Fantastiskt att vi fick tillbringa så mycket tid till 
sjöss och iland på vackra fyrplatser.

Fredagen den 1 september startar buss-
färden från Göteborg mot Västervik. I 
hamnen där väntar M/S Freden, solen ly-
ser och alla kan vara ute på däck. Vi pas-
serar Spårö båk med dess toppiga röda 
tak och Spårö fyr och lägger till på Idö.
På öns välkända skärgårdskrog serveras 
vi en läcker lunch, sedan klättrar vi upp i 
den gamla lotsutkiken. Många trappsteg 
och en vid utsikt däruppe. Många trapp-
steg är något man absolut måste räkna 
med när man är på fyrresa!

Sedan på väg igen, vi passerar Väs-
terbådan och Sladö Ask. Sladö är känd 
för sina träd, sina askar som växer stora 
trots att det är ute i vindpinade skärgår-
den. Just att de var unika har gjort dem 
kända som sjömärken i alla tider.Vi fort-
sätter och styr mot Storkläppen.

Storkläppen är en liten ö längst ut 
i havsbandet. Första sjömärket var en 
båk som kom hit 1875 från Svenska 
Högarna. Fyrplats med bostäder och fyr 
anlades 1891 och ett järntorn flyttades 
från Västergarns Utholme på Gotland. 
Efter en förödande storm placerades 
fyrapparaten i båken som var högre och 
bostäderna återuppstod vid båken. En 
gasapparat och en 4:de ordningens lins 
installerades 1931. Mer än 30 år senare, 
1965, drogs en elkabel till Storkläppen 
och fyren automatiserades och avbeman-
nades. Fyrtornet/båken är ett fyrkantigt 
torn med evighetsmaterialet eternit på 
fasaderna. 

Olle Boman, medlem i Fyrsällskapet 
såklart, visar oss runt i fyren och i den 
hemtrevliga fyrvaktarbostaden. Högt 
uppe finns vad vi tror har varit vaktrum 
för personalen och från lanterninen ser 
vi att ön inte är så stor. Solpanelerna 
på tornet suger i sig av den sköna solen 
medan vi måste fortsätta vår resa genom 
den vackra Tjust skärgård.

Vi passerar Städsholmen, Stora 
Grindö, Väderskär med sitt kapell och 
Jungfruskär och styr ut mot Häradskär. 
Kenneth Magnusson som bor på ön och 
är medlem i fyrsällskapet står beredd att 
visa oss runt i Heidenstamfyren och be-
rättar gärna om fyren, om dess historia 
och om renoveringen. Fyren har i den 
rymliga lanterninen en vacker lins, som 
verkade vara nyputsad, dagen till ära. 

Stångskär där Häradskär fyr står 
hade en båk, fyren byggdes 1863 och 
blev då Sveriges första fyr med roterande 

På väg till Storkläppen
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lins. Den var den andra av Heidenstams 
fackverksfyrar. AGA-ljus installerades 
1943 men fyren elektrifierades och av-
bemannades 1960. Fyren är anslående 
vacker där den står, röd och synbarligen 
i gott skick.

Lotsarna höll till på den större ön 
Häradskär. De gamla lotshusen har nu 
blivit fritidshus. Lotsarna har funnits på 
Häradskär sedan 1600-talet.

Via Harstena, det gamla fiskeläget 
i Grytskärgårdens yttre arkipelag går vi 
mot Sanden. Det börjar skymma medan 
vi går i St Anna skärgård men vi finner 
bryggan vid Wass’ pensionat. Vår chauf-
för Hans Karlberg har letat sig fram till 
Sanden med bussen och vi plockar ut 
vårt bagage. Värdfolket Margareta och 
Åke serverar supé, byxad gös och des-
sert. Efter en fantastisk dag genom en 
härlig skärgård känns det skönt att gå till 
sängs.

Lördagen börjar med buss till Stegeborg 
där vi tar färjan över Slätbaken, sedan 
till Skenäs och färja över Bråviken, allt 
för att komma till hamnen i Oxelösund. 
Vädret lite blåsigt, men kaffe och ost-
smörgåsar förtär vi vid kajen.

Vi skall besöka en utpost i Öster-
sjön, Hävringe fyrplats, en dryg mil syd-
ost om Oxelösund samt Femöre huvud 
och Femörefortet som ligger i stadens 
kant. Båtarna till Hävringe rymmer inte 
oss alla, så vi delar oss i två grupper. Fort-
satt fint väder med sol, en del blåst men 
en härlig båtfärd.

På Hävringe visas vi runt av mäster-
lotsen Lasse Sandin och av Fyrsällskapets 
Bo Östling. Vi klättrar upp i båken som 
varit en lotsutkik men som nu ’bara’ är 
en båk och bekantar oss med den vackra 
ön.

Båken är en träkonstruktion upp-
förd 1751 och var lotsutkik och sjömär-

ke. Lotsningen från Hävringe torde dock 
ha börjat redan i slutet på 1600-talet. 
Båken är en sexkantig träklädd timmer-
konstruktion. Från båkens övre rum har 
man via luckor en grandios utsikt över 
inseglingen och som lotsutkik måste den 
ha varit förträfflig. Många namn och än 
fler årtal har ristats in i dess bjälkar.

En liten skyddad hamn på insi-
dan av ön rymmer idag väl ett dussin 
båtar och vid hamnen ligger flera små 
(sommar)hus byggda av lotsstationens 
personal och kanske av fiskare i forna 
dar, det vill säga före mitten av 1900-
talet.

Den nya fyren Hävringe Övre bygg-
des 1948 och ersatte då Hävringe Nedre. 
Den nya fyren är stramt formgiven, en 
vit rund betongfyr med ett svart band, 
utan utsmyckning. Den har stegar och ej 
trappor invändigt och inbjuder inte till 
toppbesök. Runt Hävring finns flera fy-
rar. Detta är inseglingen till Oxelösund 
men också till Norrköping och Nykö-
ping. Vår grupp har lunchpaus på ön 

Fyren på Häradskär. 
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innan vi återvänder till Oxelösund där vi 
åker buss till halvön Femöre.

Femörefortet är ett kustbatteri som 
är insprängt i berget, stod klart 1963 
och var på sin tid topphemligt. Numera 
välkänt, nerlagt och 1998 avrustat. For-
tet, nu museum, kan besökas och har 
både radar, eldledning och kanontorn 
att visa upp. Vi får en guidad visning av 
medlemmar i intresseföreningen, bland 
andra Tom Linder som visar atombomb-
säkra ingångar, matsalar och flera hundra 
meter tunnlar.

Fyren Femörehuvud och  fyrvak-
tarbostaden, ligger på samma udde som 
fortet. Fyrvaktarbostaden kan hyras och 
är väl använd. Utsikten sträcker sig till 
Hävringe och hela inloppet till hamnen.

Fyrlampan var ursprungligen en 
oljelampa i en utbyggnad på väggen till 
huset. 1955 kom en ny låg betongfyr 
med röd maggördel och AGA gaslykta. 
Sedan 1971 (1974?) är den dock släckt. 
Mistsignalering har skett med signal-

klocka och klockan sitter ännu i sin 
klockstapel.

Övernattning i Trosa, vandrarhem-
met Snipan nere vid vattnet. På kvällen 
går vi en kort guidad tur i den idylliska 
staden på vår väg till Restaurang Torg-
källaren.

Söndag morgon, vi tar oss ner till ham-
nen där vi går ombord på M/S Tuva av 
Landsort med skeppare Bernt Södling. 
Vi skall ta oss till Landsort, nu är det 
frisk vind och regnskurar.

Via Hänö går vi mot Bokö med fy-
ren Julafton där Jan och Ingrid Blick tar 
emot oss. Den gamla fyrvaktarbostaden 
tillhörde inte Sjöfartsverket utan var 
som vi förstår privatbyggd.

Det är halt på klipporna där M/S 
Tuva sätter fören mot land, men nästan 
alla går i land. Esbjörn mäter upp fyrens 
optiska system, vi andra besöker fyrvak-
tarbostaden och den lilla omgivande 
trädgården.

Femöre huvud. Fyren, fyrvaktarbostaden och klockan.
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P.g.a. den hårda sjön går vi den norra le-
den över Asköfjärden via naturreservat 
med surfare som utnyttjar den hårda 
vinden och vidare över Yttre Hållsfjär-
den. Vi passerar många ledfyrar bl.a. 
Askenskallen, Skvallran, Rökogrunds fyr, 
Tilljanders knallt. Alla vi som står ute 
i vinden blir rejält överspolade av det 
ljumma havsvattnet.

Vi följer ön Öja, där Landsort ligger, 
ner på ostsidan och skepparen styr skick-
ligt genom  ett smalt gatt och lägger till 
i en liten hamn. Här möter oss en riktig 
Landsortsexpert, pensionerade mäster-
lotsen Björn Öberg, som visar oss runt.

Upp i fyren, många trappsteg upp, 
med en vidunderlig utsikt över ytterskär-

gården. Vita gäss på havet c:a 15 m/s och 
vi ser att sjön bryter över farliga grund. 
Fyren står på södra delen av ön och norr-
ut ser vi att ön har en bebyggelse som vi-
sar att den har varit mer än en lots- och 
fyrplats. Den 25 meter höga lotsutkiken 
står mitt på ön och vi ser också en hamn 
med lotsbåtar på västsidan.

Landsort fick 1669 den första 
svenska byggda fyren. Denna fyr släck-
tes, nästa fyr var ett trätorn som brann 
ner 1686. Den nuvarande fyren, ett runt 
stentorn för öppen stenkolseld byggdes 
1687. Det nuvarande utseendet fick fy-
ren 1870. Den fick då en plåtkon och 
lanternin med roterande lins av 3:dje 
ordningen. Fyren elektrifierades 1938, 
automatiserades och avbemannades 
1963.

När alla varit uppe i fyren söker vi 
oss till den välkända restaurangen Sjö-
bloms Öjabod för lunchbuffé. Sedan 
blir det promenad. Vi ser att man kan 
få bed & breakfast i lotsutkiken och i 
västra hamnen ser vi lotsbåtar. Lotssta-
tionen är indragen men båtsmännen är 
kvar, Landsort är en lämplig plats att 
möta och att lämna fartyg. Här har alltid 
bott mycket folk; lotsar, fiskare, fyrfolk 
och tullare. Här är trångt och trevligt. Vi 
samlas en stund i kapellet med flera vo-
tivskepp. Björn Öberg berättar om lots-
livet på Landsort.

Återfärden går över Konabsfjärden,  
alltså inte tillbaka till Trosa och genom 
måttlig sjö når vi snart Ankarudden och 
landar på Herrhamra brygga. Bussen 
väntar. Nu börjar färden hem.

Besök på Julafton

Påminnelse om årsavgift
Det är fortfarande flera som ännu inte har betalt sin årsavgift för 2007. Om du 
vet med dig att du inte har gjort detta kan du väl snarast betala in 200:- på vårt 
pgkonto nr 1968 420-8. Skriv ditt medlnr och namn på talongen tack. Om du 
händelsevis inte vill fortsätta som medlem kan du väl meddela oss detta. 
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Navens fyr
Erik Holmström
Ur Vänermuséets bok ”Vänerns fyrar - lysande kulturhistoria” utgiven år 2000

Som en utpost mot Dalbosjön nordväst 
om Kållandsö ligger Naven, en av sjöns 
mest välkända och traditionsrika fyrplat-
ser. Angöringsfyren är strategiskt belä-
gen vid farledens inlopp och det lilla vita 
huset med fyrtornet på taket är synligt 
vida omkring över holmar och öppen 
sjö. Innanför Naven ligger Sätteriet som 
under segelskutornas tid var en flitigt an-
vänd ankringsplats och nödhamn.

Tidigt fanns ett sjömärke på berg-
holmen Naven. Omkring år 1830 stod 
här en vippfyr. Denna bestod av en stol-
pe med en reglerbar hävarm som höll en 
eldkorg, med törestubbar som bränsle. 
Vippfyren ersattes med en ordnad fyr-
plats 1856. Fyrplatsen fick redan 1896 
telefonförbindelse med Kållandsö. År 
1950 elektrifierades fyren och försågs 
med AGA-reserv. Eldriften modernise-
rades 1993. 

År 1952 flyttade den sista bofasta 
fyrvaktarfamiljen in till Navensberg på 
Kållandsö. Navens fyrplats ägs av Segla-
tionsstyrelsen och är uthyrd till privat-
bostad.

Hembygds- och sjöfartshistorikern 
Simon Granath är en av dem som skild-
rat Navens långa fyrhistoria: Vippfyren 
på Naven sköttes av Jon Persson som 
bodde på Skogudden nära Pirum. Sonen 
Johannes Jonsson blev sedan fyrvaktare 
på Navens fyr och efterträddes 1982 av 
sin son Carl Fredrik.

I november 1899 omkom Carl Fred-
rik Jonsson, när han var med äldste sonen 
på galeasen GUSTAF ADOLF uppe på 
Byälven för att lasta ved. Hustrun Tilda 

J2                                                        Nr:9406
Läge: 58 42 N, 13 06 E. Karaktär: LFl W 10s 2 + (8)

Jonsson ställdes ensam med 14 barn och 
ett barn på väg. Hon skötte fyrningen 
och fisket med hjälp av de större barnen. 
Fyrvaktartjänsten övertogs år 1900 av 
sonen Gustav som kom att tjänstgöra på 
Naven till 1945. Sistnämnda år övertog 
Karl Jonsson tjänsten efter fadern och 
var verksam som fyrvaktare på Naven 
fram till 1981. Sönerna Rolf och Stig-
Olof Jonsson, som numera är fyrvaktare 
i Lurö farledsdistrikt, där Naven ingår, är 
femte generationen sedan 1856 i fyrvak-
tarsläkten Jonsson på Naven. Numera är 
det närbelägna Navensberg basen i det 
stor distriktet.

Det ursprungliga lilla fyrhuset från 
1856 hade endast fyrlykta på väggen. 
Huset var mycket enkelt och primitivt 
och användes mer som passningshus 
än som bostad. Nuvarande fyrbostads-
hus uppfördes 1886 och var även det 
mycket litet och enkelt från början, en-
dast bestående av ett rum med järnspis. I 
familjen med den stora barnaskaran om-
kring år 1900 var man så trångbodda, att 
de som sov närmast dörren var tvungna 
att stiga upp först om morgnarna och gå 
utomhus, så att de andra fick plats att 
stiga upp. Huset blev tillbyggt och ut-
vidgat 1906 och försågs senare med en 
liten veranda.

Mycket öppet på den branta fyrklip-
pan står fyrbostadshuset med tornet på 
taket. In mot holmen ramas huset in av 
syrener, berså och blomstertäppor mel-
lan bergknallarna. Lönnarna på tomten 
hämtades från Tranebergs herrgård på 
1920-talet. Det skiffertäckta vitmålade 
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fyrbostadshuset påminner mycket om 
Gunnarsholmens Övre norr om Lurö. 
Navens fyrbostadshus vilar dock på en 
hög murad stenfot, som inrymmer en 
välvd källare. Husets exteriör är välbe-
varad sedan början av 1900-talet. Den 
i Vänern ovanliga blå färgen på fönster-
fodren har troligen tillkommit ett stycke 
in på 1900-talet. 

Även interiören är mycket väl bibe-
hållen sedan tidigt 1900-tal. På 1950-ta-
let gjordes en viss modernisering av kö-
ket. En säregen detalj i bostadsrummet 
är lodluckan i pärlspont, där lodet från 
oljefyrens urverk hängt ner i rummet. 
Tornet har de äldre tornens gängse ut-
formning och är helt intakt med vitmå-
lad pärlspontpanel och gråmålad bräd-
trappa.

Liksom på övriga fyrvaktarboställen 
har fisket varit grunden i försörjningen. I 
kanten av skogsdungen inne på holmen 
har odlats grönsaker och potatis. Man 

höll bl.a. kor, får och gris. Av ekonomi-
byggnaderna finns numera endast den 
skiffertäckta uthuslängan med timrat 
fähus i behåll. Längan som blev nybyggd 
1934 har även inrymt oljebod, vedbod 
och dass. Till fyrvaktarbostället hörde 
förr även svinhus, verkstad och brygghus. 
På berget ovanför hamnplatsen kokades 
färg till fisknäten.

Mellan 1928 och 1946 var Naven 
station för väderleksobservationer, men 
denna överflyttades sedan till Lurö. På 
1990-talet har Naven åter blivit obser-
vationsplats och en väderstation har 
uppförts inne på holmen.

Läget i det storslagna vattenland-
skapet ger en mycket speciell karaktär åt 
Naven som även i övrigt är en av kleno-
derna bland Vänerns fyrmiljöer: En ge-
nuin gammal fyrplats som i ovanligt hög 
grad är en länk både till vänersjöfartens 
historia och till livet i skärgården under 
1800-talet och 1900-talets första hälft.

Norges siste fyrvaktare har slutat
Mats Carlsson Lénart

För så sent som 10 år sen hade Norge fortfarande 25 bemannade fyrar, men sen har 
avvecklingen gått snabbt och tidigare i vinter slutade Norges siste fyrvaktare.
Den 14 december i fjol gick fyrmästare 
Valter Seipäjärvi av sin post för gott på 
sin isolerade arbetsplats Bökfjord Fyr  
vid Varangerfjordens mynning, inte långt 
från den rysk-norska gränsen i nordostli-
gaste Norge.

”Det går inte längre att försvara att 
två man sitter ute på fyrar som går att 
fjärrstyras från ett kontor inne i stan”, sä-
ger Valter till arbetsgivaren Kystverkets 
personaltidning, men arbetslös blir han 
inte. 58 år gammal överförs han nu i en 
arbetsgrupp som ska ha hand om tillsyn 
och underhåll i ett större kustområde.

Bökfjord fyr i Finnmark tändes 1910 
men förstördes i andra världskrigets slut-
skede 1944, liksom många andra norska 

fyrar, av de retirerande tyskarna. Så den 
nuvarande fyren på Bökfjord är en gan-
ska modern skapelse men trots det fre-
dad enligt lag. Tidigare under 2005/06 
har bl.a. Makkaur och Fruholmens fyrar, 
också de i Finnmark avbemannats. Fru-
holmen brukar kallas världens nordligas-
te fyrplats. Under historien har det fun-
nits cirka 200 olika bemannade fyrar i 
Norge, den första var på Lindesnes (d.v.s. 
Norges sydspets) som tändes 1656. Den 
sista bemannade fyrplatsen som inrät-
tades i Norge var Anda. Tänd 1932 och 
avbemannad 1987.

2001 kom den nationella värnpla-
nen för norska fyrar. 83 stycken fyrplat-
ser ska bevaras åt eftervärlden. 
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“They never come back...........”
Pelle Stavfeldt
Ordförande Pater Nosters Vänner  

Citatet i rubriken brukar oftast använ-
das om gamla mästare inom boxnings-
världen, som efter en förlorad titelmatch 
nästan aldrig brukar återvända till de 
högre höjderna. Citatet kan nog också 
användas om gamla fyrar, för det har 
säkerligen aldrig hänt att en nerlagd fyr 
av denna storlek har återuppstått i full 
glans och med belysning, men nu är det 
på väg att ske.

I en liten artikel i Göteborgs Posten 
i mars 1975 kunde man läsa att fyren 
Pater Noster på Hamneskär, skulle er-
sättas av en kassunfyr, Hätteberget. In-
seglingen till Hakefjorden behövde för-
bättras eftersom tonnaget till Wallhamn, 
Stenungsund och Uddevalla blivit större. 
För Pater Noster hade Sjöfartsverket 
planerat att  sätta en wire runt fyren och 
med en bogserbåt bara dra ner den.

Vi var några som då arbetade på 
Bleketskolan på Tjörn, och som tyckte 
att detta var ett riktigt kulturmord. Vi 
beslöt oss att försöka göra en insats för 
att på något sätt bevara fyren. Vi visste 
nämligen att fyren på Hamneskär hade/
har ett lika stort symbolvärde för kustbe-
folkningen, som Eiffeltornet har för pa-
risarna. I och med att Föreningen Rädda 
Pater Noster bildades, så började vi den 
över trettioåriga kulturella fyrresan, vars 
vision vi snart ser fullbordas.

Fyren byggdes på Ludvigsbergs 
Mekaniska Verkstad, som låg på Söder-
mälarstrand i Stockholm, där München-
bryggeriets gamla lokaler nu är belägna. 
Företaget ägdes av ingenjören Carl-Ro-
bert Lamm. Ett av hans barnbarn, Johan 
Lamm, har berättat för mig att hans far-
far alltid tyckte att Pater Noster var den 

vackraste av alla heidenstammare han 
byggt. Detta sa Carl-Robert, när han 
tillbringade somrarna i Marstrand, och 
dit hans släkt kommit, som en av de två 
första invandrande judiska familjerna till 
Sverige i slutet på 1700-talet under por-
to franco-tiden. Johan själv, arkitekt och 
konstnär, har återvänt till sitt ursprung 
och är bosatt i Marstrand och självklar 
medlem i Pater Nosters Vänner. 

Det unika med Pater Noster är, att 
det kan vara det första större föremål 
i landet som är galvaniserat. Vi vet att 
Keillers Verkstad i Göteborg, det som 
senare blev Götaverken, beströk järn-
föremål med zink redan på 1850-talets 
början, men det var föremål av betydligt 
mindre storlek. Redan i fyrens arbetsbe-
skrivning nämner Heidenstam att fyren 
skall galvaniseras. Han måste således ha 
varit väl insatt i denna franska uppfin-
ning. Galvaniseringen har med en nästan 
hundraprocentig säkerhet skett på NO-
HAB i Trollhättan. Några heidenstam-
mare byggdes faktiskt där, och vi vet att 
det fanns en vänskap mellan Heiden-
stam och Nydqvist. Även Heidenstam 
och Lamm var goda vänner. Heidenstam 
satt förresten med i styrelsen för Lud-
vigsberg, något som också kan förklara 
de många heidenstammare, som byggdes 
där.

Under sommaren 1868 uppfördes 
fyren på Hamneskär, och familjen Hei-
denstam var där. Gustavs son Verner, 
författaren, har i boken ”När kastanjerna 
blommade” från 1941 senare berättat 
hur han vantrivdes därute och bara läng-
tade till Olshammar.

Den 23 oktober 1868 underteck-
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nar chefen för lotskontoret i Marstrand, 
Ouchterlony, tändningsordern. Han 
beordrar därmed förste fyrmästaren på 
Pater Noster, Carl Julius Olsson, att tän-
da fyren den 1 november på eftermid-
dagen. Klockan 4,12 på eftermiddagen 
tänds fyren. Den kommer att med sitt 
ljus leda sjöfarten till den 24 november 
1977, då Harry Sellman på sin tjänstebåt 
på eftermiddagen denna dag såg till att 
Hätteberget tändes samt att Pater Nos-
ter släcktes. Tändningen av Hätteberget 
gick bra. Värre var det med Pater Noster. 
När man stängde av strömmen så fort-
satte den att lysa......

Den första stora renoveringen på 
650.000:- i modern tid gjordes 1979/80. 
Den bekostades av AMS, eftersom ar-
betslösheten vid denna tidpunkt var 
relativt hög. Genom försäljning av bl.a. 
elva tusen tröjor hade Föreningen Rädda 
Pater Noster samlat in 375.000:-. Bo-
huslandstinget under ledning av lands-
tingsrådet Bertil Bjerrek tillsatte en 
stödkommité för Pater Noster. Denna 
kommitté fick ihop 130.000:-. Eftersom 
AMS betalade renoveringen, så över-
lämnades 505.000:- för framtida under-
håll till den nye förvaltaren, Bohusläns 
Museum, i samband fyrens återinvigning 
lördagen den 17 maj 1980. Invigare var 
tidigare landshövdingen Per Nyström. 

I och med att Bohusläns Museum 
tog över det framtida ansvaret, så fann 
vi i Föreningen Rädda Pater Noster, att 
vi uppfyllt vår uppgift, varför föreningen 
upphörde. Samtidigt tillsatte dock Tjörns 
Kommun två personer, som med politiska 
mandat fick i uppgift att för kommunens 
räkning närvara vid sammanträden, 
när styrelsen för Bohusläns Museum 
behandlade ärendet Pater Noster. Jag blev 
ordinarie ledamot och min vapendragare 
i alla år John Gunnar Ericsson, blev 
suppleant. Tjörn är mig veterligt den 

enda kommun i Sverige som har tillsatt 
politiska personer med uppgift att ta till 
vara en kommuns intressen för en fyr. 
Jag kan därför säga efter att ha haft detta 
mitt enda politiska uppdrag i tjugosju 
år, så har ärendet Pater Noster blivit det 
politiska kittet i kommunen. Man har 
haft en fråga där det alltid nästan funnits 
en hundraprocentig enighet. Oavsett 
politisk majoritet eller personer i den 
kommunala ledningen, så har alla haft 
en positiva inställning i denna fråga.

De insamlade medlen kom väl till 
pass 1990, när nästa renovering behövde 
göras. Denna upprustning gick på cirka 
1.5 miljoner, och eftersom de tidigare 
insamlade medlen under tioårsperioden 
hade vuxit till 1.25 miljoner, så blev det 
ett litet underskott för museet.

1997 började den process som vi 
nu håller på att avsluta. Det är ett ar-
bete som tangerar det unika och som jag 
kommer att beskriva i en särskild artikel. 
Det är ett arbete där samverkan mellan 
offentlighet, näringsliv och en stor pott 
av privat idealitet kommer att bilda sko-
la för framtida projekt av motsvarande 
dignitet. Att tre statliga verk och privata 
företag tillsammans med region, kom-
mun, museum och en stor pott av idea-
litet skulle komma så långt är något som 
tidigare bara sett ut som en tanke, men 
nu har det skett.

Föreningen Rädda Pater Noster upp-
hörde som sagt 1980. I det arbete som 
inleddes för tio år sedan visade det sig 
ganska snart att det saknades en ideell 
organisation i arbetet. Föreningen Pater 
Nosters Vänner bildades därför somma-
ren 2002. Föreningen har idag över ett 
tusen medlemmar, och i det arbete som 
pågår har vi hittills samlat in över en 
halv miljon kronor. Då projektet emel-
lertid fortfarande saknar en dryg miljon, 
har vi tagit på oss att till medlemmar 
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och andra fyrintresserade vädja om fri-
villiga bidrag. Dessa bidrag skall framför 
allt finansiera kostnaderna för arbetena 
med linsen samt trärenoveringen i rum-
met under lanterninen. Alla bidrag är 
lika välkomna och dessa kan sättas in på 
föreningens plusgirokonto 34 88 40 – 0. 
Medlemskap erhålles genom att sätta in 
100:- på samma konto. Ange också då 
eventuell e-postadress.

Veckan före midsommar i år kom-
mer portarna att öppnas på Pharmadule 
Emtungas lokaler på Hisingen (gamla 
Arendalsvarvet) och ut kommer den 
nyrenoverade Pater Noster i sin fulla 
glans. Det kommer naturligtvis att bli 
aktiviteter där innan fyren anträder sin 
återfärd till Hamneskär. Hur det slut-
liga programmet för återfärden ser ut 
bestäms inte förrän i början på april, 
men ha uppsikt i press och på vännernas 
hemsida: www.paternoster-fyren.com.
Vi kommer givetvis att informera våra 
vänner i Fyrsällskapet, så bevaka även 
denna hemsida.

Som avslutning återvänder jag till den 
24 november 1977, när fyren som skulle 
släckas fortsatte att lysa. Det var nämli-
gen som så, att när man slog av ström-
men så startade hjälpkärran. Sent på 
kvällen samma dag fick man därför med 
helikopter landsätta en person, som vred 
om nyckeln så att motorn stannade. Då 
slocknade fyren. Detta såg vi som ett 
gott omen: fyren ville inte ge upp, den 
ville fortsätta sin uppgift. Därför har vi 
nu påbörjat arbetet med att åter tända 
fyren. Och med benäget bistånd från 
bland andra Esbjörn Hillberg, Christian 
Lagerwall och Magnus Rietz söker vi nu 
efter lämplig lins. Under bokmässan i 
Göteborg, då boken om projektet kring 
Pater Noster kommer att presenteras, 
planeras att fyren åter skall tändas och 
återfå sin uppgift som vägvisare på ha-
vet. 

”Pater Noster will come back……!!!”

Om skarvar och fyrar
Anders Arnell, Föreningssekreterare, Sveriges Ornitologiska Förening
Medlem nr 1286 i Svenska Fyrsällskapet

Genmäle till
”Larmrapport om skarvinvasion” av Magnus Rietz i Blänket 2006:4

Många fågelskådare är också hängivna 
fyrvänner, inte minst för att de flesta 
fyrplatser är utmärkta fågellokaler. En 
del av dem är klassiska för både fågel-
skådare och fyrvänner, som Långe Jan i 
Ottenby, Falsterbo fyr, Stora Fjäderägg i 
Västerbotten och Örskär i Uppland. Jag 
känner flera ornitologer som gått med 
i Fyrsällskapet eftersom man även vill 
bevara de kulturhistoriska minnesmär-
ken som fyrarna utgör. Fågelskådare och 
naturvänner är med andra ord en grupp 

som Fyrsällskapet bör värna om och se 
som en viktig målgrupp för medlems-
värvning och information.

Om det då uppstår ett problem för 
fyrbevarandet som är relaterat till fåglar 
så vinner Fyrsällskapet inte på inlägg 
av typen ”Larmrapport om skarvinva-
sion” av Magnus Rietz i Blänket 4/2006. 
Det är inte första gången som skarven 
tas upp på detta ganska raljanta sätt i 
tidskriften. Tyvärr vet jag att det finns 
fyr-intresserade ornitologer som gått ur 
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Fyrsällskapet till följd av dessa artiklar. 
Med all respekt för Magnus Rietz’ otro-
ligt värdefulla insatser för bevarandet av 
svenska fyrar skulle jag önska mig en mer 
konstruktiv ton i debatten. (Även om jag 
i och för sig gillar raka puckar – annars 
hade jag kanske inte triggats att skriva 
denna artikel!)

Från ornitologernas sida är vi myck-
et medvetna om att skarvens explosions-
artade beståndsutveckling orsakar kon-
flikter i skärgården, och också villiga att 
hjälpa till med lösningar på detta som 
inte innebär okontrollerad skyddsjakt 
eller äggprickning. De skrämselanord-
ningar på Svängen och Revengegrundet, 
som Magnus berättar om i artikeln i 
Blänket 4/2006, är ett utmärkt exempel 
på sådana alternativ till skyddsjakt som 
vi ornitologer förespråkar. En mängd tips 
och exempel finns på Sveriges Ornito-
logiska Förenings hemsida, www.sofnet.
org (klicka vidare till Fågelskydd / Jakt-
frågor / Alternativ till skyddsjakt). En av 
många idéer kan vara rörliga örnattrap-
per på vissa platser – havsörnen är ju en 
av skarvens få naturliga fiender. 

Det stämmer absolut inte att ”an-
svariga myndigheter” inte skulle bry sig 
om de synpunkter som finns på skarvens 
beteende. Länsstyrelser i flera län har 
beviljat omfattande tillstånd till skydds-
jakt på storskarv, genom såväl jakt på 
vuxna fåglar som punktering av tusen-
tals skarvägg. Sålunda dödades under år 
2006  7.245 skarvar genom jakt och c:a 
12.000 ägg prickades, varav 8.250 bara i 
Stockholms län. En del av jakttillstånden 
har kritiserats såväl av ornitologer som av 
EU-kommissionen. Exempelvis har man 
givit tillstånd att skjuta genom skarvbon, 
något som strider mot den svenska jakt-
lagens 27§ om att inte utsätta djuren för 
onödigt lidande. Vi ornitologer motsät-
ter oss också omfattningen av jakten och 
menar att man inte gjort tillräckligt för 

att först pröva andra alternativ. Skydds-
jakten har även den nackdelen att den 
ofta splittrar skarvkolonierna och leder 
till att fåglarna etablerar sig på fler öar. 
Dessutom har man såvitt jag vet inte 
kunnat påvisa någon större effekt på fis-
ket av skyddsjakten. 

Skarvens expansion ska ses som en 
återkolonisering av tidigare utbrednings-
område. Arten försvann successivt från 
de svenska kusterna under 1800- och 
första hälften av 1900-talet, till stor del 
på grund av förföljelse. Enligt historiska 
källor hade skarven dessförinnan varit 
en allmän fågel. Att ökningen gått så 
snabbt har förklarats av forskare med att 
skarven fridlystes så sent som 1979 och 
av den tilltagande övergödningen i våra 
sjöar och skärgårdar, som givit mer fisk 
för skarven att äta.

Vi får således vänja oss vid skarvens 
närvaro i våra skärgårdar och större sjöar. 
Fåglarnas effekter på vegetationen måste 
ses som en naturlig dynamisk process, 
inte konstigare än att träd blåser ned i 
stormar ibland. Hade skarven varit en 
vanligare fågel under 1900-talet och 
inte expanderat så explosionsartat hade 
vi kanske redan varit vana. För att ge 
lite perspektiv kan man påminna sig om 
att skarvkolonier finns på 24 av totalt  
25 tusen öar i Stockholms skärgård. Det 
finns tecken på att ökningen börjat plana 
ut.  Längs södra östersjökusten, dit skar-
ven återkom först, har beståndstillväx-
ten numera upphört. 

Skarven ger också fördelar för andra 
fåglar och för oss naturälskare i skärgår-
den: i skydd av skarvkolonierna kan ar-
ter som tobisgrissla, tordmule och svärta 
klara sig bättre. Det är fågelarter som 
drabbats mycket hårt av minkens fram-
fart och i skarvkolonierna vågar sig färre 
minkar och andra predatorer in. Natur-
guidningar i skärgården har mycket att 
hämta kring skarvkolonierna – tänk bara 
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på chansen att se jagande havsörn. Och 
ger man sig ut på våren får man uppleva 
de vackra skarvarna i sin häckningsdräkt 
med silvervita teckningar på huvud och 
hals. 

Som fågel- och tillika fyrvän tycker 
jag förstås ändå att problemet med föro-
rening av våra fyrar måste tas på stort 
allvar. Det är en del av skarvfrågan som 
vi ornitologer hittills inte uppmärksam-
mat, till skillnad från exempelvis diskus-
sionen kring påverkan på fiske och fiske-
redskap. Jag vill naturligtvis inte att det 
kulturarv som våra fyrar utgör ska även-

tyras av fågelskit, särskilt inte om jag kan 
bidra med det allra minsta till proble-
mets lösning. Till att börja med vore det 
intressant att veta om Blänkets läsare har 
samma erfarenheter som Magnus Rietz: 
hur många fyrar är det som drabbats av 
skarvarnas ”framfart” egentligen?  

Jag ser fram emot den fortsatta fär-
den mot en lösning av det problem som 
Magnus Rietz tar upp och återkommer 
även gärna i Blänket med andra inslag 
om fåglar & fyrar. 

Genmäle till Anders Arnell
Bäste Anders Arnell!
Två skarvar som var ute och flög skulle landa.

- Var ska vi sätta oss, i fyren eller i trädet?
- Äh, skit samma.

Skämt åsido,
jag har fått ta del av ditt inlägg sedan jag yttrat mig om skarvens framfart i landets 
utsjöfyrar. Jag har härvid följande punkter att framföra.

1.

2.

3.

4.

Texten skrevs av mig. Min person är på intet sätt liktydig med Fyrsällskapet. 
Men jag har god anledning att tro att den stora majoriteten av oss som vistas 
vid kuster och i skärgårdar blir alltmer av samma åsikt.
Du säger att du ”vet att det finns fyrintresserade personer som gått ur 
Fyrsällskapet till följd av dessa artiklar.” Kan man tänka sig, tycker dessa 
personer möjligen att man kränker skarvarna när man berättar att dom skiter 
ner fyrlanterniner så att fyrars hela funktion sätts ur spel? I så fall bör man nog 
ta sig en liten funderare över sin tillvaro som ornitolog. Är det verkligen fåglar 
man är ute efter? Jag tycker mer att det liknar någon slags åsiktspolis och det 
är väl ändå inte meningen? 
Beakta då noga att det var just fyrar och deras funktion samt vad som händer med 
dessa när de utsätts för skarvskit som jag berörde. Inte fåglar, inte ornitologer 
och inte heller deras övriga förehavanden och vara eller inte vara.
Tänk också på att det alltid finns två sidor av samma sak;
    Salt är dåligt i maten, säger Socialstyrelsen.
    Salt är bra på vintervägar, säger Vägverket.
    Vem har rätt, är salt bra eller dåligt?

Var sak på sin plats, i rätt tid och i rimlig koncentration är nog bäst. Eller hur?
     Bästa hälsningar
     Magnus Rietz (mycket stor fågelvän)
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Utflykten till Understen
Anders Hedin

Den 26 augusti 2006. En grön Fiat med 
Anders Unosson vid ratten tar oss ge-
nom den täta kustdimman genom Ros-
lagen och ut till scoutbryggan på Singö. 
Medan morgonens dimma löses upp och 
solen tittar fram samlas en skara förvän-
tansfulla fyrsällskapare på bryggan för 
att så småningom bli hämtade av Olle 
Granath.

Resan ut till Understen går förbi 
Stora Roten som till alldeles nyligen var 
en av försvarets stödjepunkter vid den 
här delen av kusten. Framme på Under-
sten tas vi emot av Marianne Brus, öns 
goda fé, som bjuder på kaffe och mjuk 
pepparkaka. 

Solen gassar och deltagarna beger sig 
i samlad tropp, med Marianne i spetsen, 
upp i Hilmer Carlssons ståtliga fyr från 
1916. Från fyraltanen kan vi i medhavda 
kikare titta på fartygen som passerar ute 
till havs, och även kasta en längtansfull  

blick mot Märkets fyr i öster. 
Vi får också - mot alla odds - en 

möjlighet att besöka Understens välbe-
varade gamla fyr som byggdes 1847-48. 
Men det skulle behövas några entusias-
tiska och snickarkunniga fyrvänner för 
att få lite fason på inredningen och på 
den skraltiga trappan!

Några oförvägna utflyktsdeltagare 
med Christer Nettelbladt i spetsen, tar 
sig över stenblocken ut på Käringen, 
udden som ger ett visst skydd åt Under-
stens ”hamn”. Några extra oförvägna tar 
sig till och med ett hastigt dopp.

Efter det att vi återsamlats vid husen 
och ätit våra matsäckar drar vi oss ner 
mot bryggan och de väntande båtarna. 
En knapp timme senare är vi tillbaka på 
Singö och rullar vidare hemåt efter en 
händelserik, men alldeles för kort, dag i 
havsbandet. 

Sjömärken som konstform
Sedan en tid innefattas även sjömärken i Fyrsällskapets verksamhetsområden. 
Inte så konstigt kanske. En hel del av våra sjömärken är föregångare till dagens 
fyrar. Men de för tyvärr ofta en undanskymd tillvaro.

Nyligen har en omfattande inventering av ett antal sjömärken utförts av 
Jonny Söderlund varvid dessa har listats i en avhandling lämnad till Statens 
Maritima Museer samt Riksantikvarien. Sedan fyra år tillbaka har även 
undertecknad, i ett samarbete med marinmålaren Göran Edvard Johansson, 
rest och seglat land och rike runt för att leta upp och avbilda dessa utsatta, ofta 
bortglömda, magnifika skapelser av olika form längs våra kuster. Observationerna 
tog sig så småningom uttryck i en stor konstutställning som ska turnera runt 
landet under ett par år.

Sjömärkena skildras som Kustens Konstverk i stora svart/vita bilder och i 
färgstarkt måleri på presenningar. Utställning på Sjöhistoriska Museet t.o.m. 
augusti 2007. Så småningom i Göteborg, Härnösand, Gotland m.fl. platser. Till 
sommaren åtföljs utställningen av en konstbok med samma namn och tema.

 Magnus Rietz
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Pater Nosters lins återfunnen
Magnus Rietz

Chefen för det här ystra sällskapet är 
som sig bör rätt intresserad av fyrar. 
Ännu mer intresserad är han av fyrlinser. 
Undertecknad är också intresserad av 
fyrar. Men allra mest i återtändandet av 
släckta fyrar. Att få chansen att inspirera 
till återtändandet av en fyr är nämligen 
nästan som att få vara med om att åter-
uppväcka döda. Eller ja, något liknande 
på vägen då.

Lyftet och renoveringen av fyren 
Pater Noster är något som vi bägge två 
följt med stort intresse och entusiasm. 
Vi trodde nog aldrig att vi skulle få vara 
med om ett sånt mäktigt fyråteruppliv-
ningsprojekt i Sverige. Men det får vi för 
det pågår som bäst i skrivande stund. Till 
sommaren är det dags för återutsättning 
av fyren. Detta kommer att bli ett spek-
takel och evenemang av format. Hela 
fyrtornet är tänkt att monteras upp på 
en stor pråm för att i sin helhet bogseras 
ut till Hamneskär strax norr om Mar-
strand för att där i sin tur lyftas tillbaka 
igen på ursprunglig plats.

Men inte nog med det, fyren är tänkt 
att ta en sväng via ett par ”strandhugg” 
inne i Göteborg på Göta Älv. Föreställ 
er ett 32 meter högt meccano i form av 
en nymålad läcker röd fyr på en ponton 
som kommer glidande likt ett förmin-
skat Eiffeltorn i Göteborgs hamn. Något 
ovanligt! Det är sådana här evenemang 
vi behöver i Sverige.

Pricken över i blir naturligtvis den 
afton när fyren väl är på plats och den 
kan återtändas. För naturligtvis renove-
rar man knappast en fyr i fem år för 25 
miljoner utan att sätta ljus i den. Hur 
man än vrider och vänder på det är en 
fyr utan ljus per definition bara ett torn. 

På sjökortet är släckta fyrar alltid mar-
kerade med förkortningen Tn. Just så 
stod det på kortet vid Hamneskär under 
närmare tjugofem år. Underbart är också 
att även Sjöfartsverket, sina övriga fyr-
nerläggelser till trots, uttryckt sin välsig-
nelse till nytt ljus i PN. 

Sedan 1977, när Pater Noster släcktes 
och ersattes av kassunfyren Hätteberget, 
har lanterninen varit tom och linsen ner-
tagen. Pater Nosters ursprungliga lins av 
första ordningen togs bort redan 1964 
när fyrplatsen avbemannades. Den fanns 
uppmonterad i entrén till Sjöhistoriska 
Museet under en period någon gång un-
der 1960-70 talen. Sedan dess har den 
varit försvunnen. 

Esbjörn Hillberg och Magnus Rietz med 
delar av Pater Nosters lins.

Foto:  Magnus Rietz
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På museet har man inte haft en aning om 
var den tagit vägen när vi framlagt små 
trevare under de senaste åren. Emeller-
tid har marinmålaren CM Ström i Mar-
strand vid upprepade tillfällen framfört 
sin bestämda åsikt att museet fortfarande 
skulle ha linsen i sin deposition. Han har 
grundat sin övertygelse på att den förre 
bibliotekarien vid museet, numera bort-
gångne Stefan ”Bokis” Andersson, hade 
svurit på att hans museum satt på kleno-
den. Ström hänvisade också till museets 
årsbok från 1985, vilken berörde ämnet 
nautica. Där fanns en resumé om just 
fyrdetaljer i olika museers förvar. Vid en 
av bilderna beskrivs rätt upp och ner i 
bildtexten ”fyrlins av första ordningen, 
sex sektioner, från fyren Pater Noster 
1868”. Bingo! 

Förnyad påstötning hos museets nye 
chef, Hans-Lennart Ohlsson, som till sist 
välvilligt ordnade en tid där Hillberg och 
undertecknad fick tillfälle att resa ut till 
Rosersberg norr om Stockholm för att 
leta efter fyrlinsen i museets jättelika la-
gerbyggnad.

Så skedde i slutet av februari inne-
varande år. I lagerbyggnaden finns sjö-
historia sedan urminnes tider. Där är 
tusentals maritima historiska föremål i 
ett fem våningars höglager. Inte direkt 
lättöverskådligt och inte direkt lättill-
gängligt kan jag lova. Dessutom ännu 
helt osorterat efter en flytt. Men spän-
nande förstås.

Vi fick klättra som apor upp och 
ner på skjutstegar. Smutsigt, vingligt och 
inte helt riskfritt. Ibland åtta meter ner 
till golvet balanserandes på stålbalkar… 
Men i stundens upphetsning och det 
dyra tillfället fick dessa tankar sparas till 
senare. Man kände att det var något an-
nat som krävde ens uppmärksamhet.

Vi visste inte alls var vi skulle klättra 
och söka. Det var hundratals hyllor och 
fack att välja på. Då är det egentligen 

bara att börja mitt i. Det gjorde vi. Ett 
bra val. För en kvart senare hade vi hit-
tat en igenspikad spjällåda fyra våningar 
upp vars dammiga innehåll definitivt in-
dikerade glas av hög kvalitet. Dammtra-
sa fram – javisst, detta var linselement. 
Kronor och kransar, men inga planlinser. 
Bara att klättra vidare. Så efter en stund 
siktade vi en spjällåda till, högt upp. 
Mera dammande – och hurra! Planlinser. 
Exakt sådana som satt i Pater Noster och 
sen – längst ner i lådan – skylten med 
texten ”Lins från fyren Pater Noster. 
Sex av de sexton linssektionerna 1868”.  
Halleluja!

Vi hade hittat Tutancamons grav 
vad svenska fyrgrejor beträffar och jag 
försäkrar, det fanns mer godis på hyllor-
na. Vad sägs om den enda sexvekade fo-
togenbrännaren som funnits i en svensk 
fyr (Kullen), lyktan från det första fyr-
skeppet Cyclop, siderallampor, ännu fler 
linser etc., etc. En bra dag för Fyrsällska-
pet kan jag säga.

Ambitionen nu är att återbörda 
linsen till Pater Noster, sätta upp den i 
lanterninen på ett nytillverkat rotations-
bord (utan kvicksilver) samt återtända 
den med sin forna karaktär. Det skulle 
med rätta bli vad man brukar kalla kro-
nan på verket. 

Till dess letar vi vidare efter de resteran-
de tio sektionerna. Goda tips kommer 
att rikligt belönas.
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Sjöfartsverket tänker släcka och reducera 
antalet fyrar i det svenska kustbandet
Esbjörn Hillberg 2007-03-10

Nu måste alla hjälpas åt att bevaka vad 
Sjöfartsverket ämnar göra, för de tänker 
dra in ett större antal fyrar. De har hit-
tills sänt ut 2 remisser till ”intressenter 
inom sjöfarten som kan komma att på-
verkas av indragningarna”. Den första 
handlar om fyrar i Bottenviken och den 
andra om fyrar på Gotland. Detta är 
bara början då man vill dra in fyrar runt 
hela Sverige. Jag citerar nedanstående ur 
SjöV skrivelser:

”Längs svenska kusten finns sam-
manlagt 200 kustfyrar. Dessutom finns ett 
stort antal fyrar i kustleder som utnyttjas 
för navigering utanför kusten. 

Sjöfartsverket noterar att med tiden 
har sjöfarten tillförts omfattande elektro-
niska navigeringshjälpmedel. Detta har 
betytt att betydelsen av fyrar har minskat. 
Den planerade indragningen av fyrar i 
kustbandet inleds i Bottenvikens sjö-
trafikområde med följande fyrar: Kåg-

näshällan, Bjuröklubb NÖ, Blackkallen, 
Vännskär, Stora Fjäderägg, Holmögadd, 
Lögaren, Vallinsgrundet och Flasan.”

I nästa remiss skriver man att Sjö-
fartsverkets avsikt är att släcka följande 
fyrar runt Gotland: ”Östergarn Västra, 
Herrvik, Laus Holmar, Ronnehamn, Fal-
udden, Heligholm, Valar, Näsrevet och 
Norsholm. Före verkställandet av beslutet 
vill Sjöfartsverket efterhöra eventuella syn-
punkter på en sådan åtgärd från intres-
senter inom sjöfarten som kan komma att 
påverkas av indragningen.”

Den första remissen är daterad 
2006-12-22 (just innan alla helger) och 
man ville ha svar senast 2007-01-31. 

Den andra remissen är daterad 
2007-02-23 och man vill ha svar senast 
2007-03-26. 

Dessa remisser skall följas av fler för 
fyrar i resterande områden i Sverige. 

Remisserna har bl.a. sänts till Sveri-

Neddragningshotad fyr: Stora Fjäderägg                 Foto: Esbjörn Hillberg
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ges Redareförening, Sjösportens Samar-
betsdelegation (SSD), Sveriges Fiskares 
Riksförbund (SFR) och berörda kom-
muner. 

Fyrsällskapet begärde i januari att få 
vara remissinstans men det accepterade 
tyvärr inte Sjöfartsverket. Vi har dock 
skrivit ett två sidor långt brev till dem 
där vi uttrycker våra farhågor för utveck-
lingen och föreslår alternativa lösningar 
samt ett samarbete. Vi har sedan starten 
av Fyrsällskapet haft ett utomordentligt 
gott samarbete med SjöV till bådas gläd-
je. Vi har hittills, efter cirka 2 månader, 
inte ens fått något svar på vår skrivelse 
och våra förslag från 2007-01-26!!

De svar från remissinstanser, som vi 
genom olika kontakter har fått, kritise-
rar mycket hårt SjöV:s oansvariga försök 
att reducera säkerheten till sjöss. Någon 
har även sagt att när SjöV inte tycker att 
fyrarnas ljus behövs då fartygen har alla 
elektroniska navigationsapparater anser 
de kanske snart att inte heller lanternor 
på båtar behövs!!  

SjöV har i sitt handlingsprogram och 
sin policy, beträffande kvalitet i arki-
tektur och skötsel av sina fyrbyggnader 
från 1999, bekräftat sitt ansvar för att 
det kulturarv som de äger och förvaltar 
inte skall förfalla. Sveriges Riksdag har 
dessutom i april 1999 ålagt SjöV att ef-
terleva 15 olika miljökvalitetsmål vari 
fyrarna utgör en viktig del av kustmiljön. 
Det verkar som om Sjöfartsverket och 
dess ledning negligerar vad som Sveriges 
Riksdag har ålagt dem och vad de själva 
har skrivit. 

Sjöfartsverkets brev, vårt brev med 
förslag och olika remissvar redovisas på 
vår hemsida www.fyr.org under knap-
pen ”Aktuellt”. 

Neddragningshotad fyr: Holmögadd
Foto: Esbjörn Hillberg

Neddragningshotad fyr: Faludden
Foto: Esbjörn Hillberg



40

Rädda Märket-kampanj inledd
Mats Carlsson Lénart

Tidigare i Blänket har ni kunnat läsa om Märket, den lilla ön mittemellan Roslagen 
och Åland som är delad mellan Sverige och Finland. Nu ska Finlands Fyrsällskap 
försöka rädda den utsatta fyrplatsen som i 100 år låg på ”fel” sida gränsen.

Märkets fyr har stått tom i mer än 30 
år och måste snabbt renoveras för att 
den överhuvudtaget ska kunna bevaras 
för kommande generationer. Så den 10 
november i fjol inleddes kampanjen 
”Rädda Märket” med olika aktiviteter 
i Mariehamn. Bland annat berättade 
Märkets siste fyrvaktare Karl-Erik ”Kee” 
Eriksson om livet på Märket – en av de 
mest isolerade och ensamma platserna i 
hela Östersjön. Och nu ska ”Märket-da-
gen” bli ett årligt evenemang. För det var 
nämligen den 10 november 1885 som 
fyren tändes för första gången. 

Oenighet om kostnader
Man har länge känt till att Märkets fyr 
behöver renoveras, men renoverings-
försöken har stupat på Finska statens 
och Ålands konflikt om vem som bär 
ansvaret för fyren i framtiden. Finlands 
fyrsällskap har inlett diskussioner med 
båda parter om att dela ansvaret mellan 
alla tre parter. Som en följd av dessa dis-
kussioner har Ålands landskapsstyrelse 
och Fyrsällskapet grundat en gemensam 
arbetsgrupp för Märkets fyr.

Märkets fyr är unik också i ett in-
ternationellt perspektiv. Riksgränsen 
mellan Sverige och Finland gick länge 
tvärs över det lilla skäret där fyren står 
på den västra delen. Först 1981 korrige-
rades gränsen så att Märkets fyr äntligen 
hamnade på rätt sida. 

Egna frimärken
För att betona Märkets specialstatus ger 

Finlands Fyrsällskap i samarbete med 
posten på Åland ut två egna ”Mina fri-
märken” - frimärken som säljs till förmån 
för Märkets fyr. De här frimärkena går 
att använda på Åland, och det ena säljs 
för försändelser från Märkets fyr. Försän-
delser från Märkets fyr får dessutom en 
egen Märket-stämpel.

Ny bok
Finlands Fyrsällskap producerar tillsam-
mans med Ålands landskapsmuseum 
även en bok om Märkets fyr. 

–Vi tror att boken kommer att väcka 
beslutsfattare och opinionsbildare och få 
dem att förstå hur värdefull Märkets fyr 
är. Att renovera Märkets fyr skulle inte 
kosta mer än 2-3 vanliga egnahemshus 
Vi tycker inte att det är mycket”, säger 
Finlands Fyrsällskaps ordförande Pekka 
Väisänen. 

Sikte på 2009
Finlands Fyrsällskap önskar att renove-
ringen av Märkets fyr inleds före år 2009, 
då det gått 200 år sedan gränsen mellan 
Sveriges konungadömes och Rysslands 
kejsardöme drogs över Märket som ett 
resultat av kriget 1808-1809. 

–Vi önskar och hoppas att minnes-
festligheterna för år 1809 omfattar även 
Märket”, säger Väisänen.

Rädda Märket-produkter och frimärken 
kan man beställa via Finska fyrsällska-
pets Internetsidor: www.majakkaseura.
fi/tuotteet. 
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Märkets fyrs 3D-modell, ”visionen” med 
några idéer om hur Märket skulle rustas 
hittar man på den här adressen: 
http://lighthouse.pp.fi/market

För mera information, kontakta:

Ordförande Pekka Väisänen, Finlands 
Fyrsällskap, tfn 044-320 03 09

Sekreterare Petri Porkola, Finlands Fyr-
sällskap, tfn 050-563 77 48

Medlemmen i Märkets arbetsgrupp, Hå-
kan Lindberg, Finlands Fyrsällskap (Ma-
riehamn), tfn 0400-52 96 20 

Internationella Fyrdagen, söndag 19 augusti
Här har du en unik chans att besöka några av Sveriges c:a 60 öppna fyrar. Det 
brukar komma 5000-6000 besökare varje år. 

Vill du veta vilka fyrar som är öppna så hittar du detta på Svenska Fyrsällska-
pets hemsida www.fyr.org i ”Rapport från 2006” under ”LÄSVÄRT” eller ring 
Esbjörn Hillberg på telefon 031-972148.

Passa på tillfället att göra en skön söndagsutflykt och samtidigt besöka våra fina 
kulturarv!
 Alla är hjärtligt välkomna!
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Årets VIPP 2007

” Magnus Rietz stora intresse för att bevara Sveriges fyrar och sjömärken fanns långt 
innan Fyrsällskapet grundades. Han har under många år arbetat med stor entusiasm 
för detta mål men även för att göra landets fyrar mer kända genom sina fotografier. 
Magnus slående vackra bilder berör betraktaren och har bidragit till ett starkt ökat 
intresse för fyrar i Sverige.

Magnus var med om att starta Fyrsällskapet och har sedan dess varit mycket 
engagerad i vår verksamhet. Hans kreativitet är stor och han har haft mängder av 
idéer som också genomförts, bland annat har större släckta fyrar återtänts, vilket 
har varit mycket uppskattat landet runt. Magnus har med oförtröttlig energi arbetat 
vidare på sin inslagna väg och är antagligen idag den person som har besökt flest 
svenska fyrplatser.      

Svenska Fyrsällskapet vill genom att tilldela Magnus Rietz ”Årets VIPP 2007” visa 
sin uppskattning av hans mångåriga engagemang och omfattande arbetsinsatser för 
Sveriges fyrar och Svenska Fyrsällskapet.”   

Göteborg den 24 mars 2007

Esbjörn Hillberg  
     Ordförande

Till Magnus Rietz 

Styrelsen för Svenska Fyrsällskapet har 
beslutat att tilldela Magnus Rietz

“Årets VIPP” för år 2007

Priset utdelas årligen till enskild person, 
myndighet, förening eller företag som 
gjort en betydande insats på ett eller 
flera av de områden som finns upptagna 
i Svenska Fyrsällskapets stadgar § 1.

Styrelsen motiverar sitt beslut enligt 
följande: Magnus Rietz tar emot ”Årets VIPP” från 

Esbjörn Hillberg.        Foto: Ulla Hillberg
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Utflykt till Hävringe 17 juni 2006
 Jan-Bertil Sölvin

Denna soliga och vackra dag samlades 
stockholmsavdelningen i fiskehamnen i 
Oxelösund för utflykt till Hävringe lots- 
och fyrplats. Vi åkte i två båtar, säkert 
och tryggt navigerade av Bo Östling och 
Lars Sandin. Resan tog c:a 45 minuter 
och vi passerade bl.a. Femöre Huvuds 
fyr.

Väl framme intogs medhavd mat-
säck och vi blev presenterade för Bir-
gitta Gynnmark Åberg, som vuxit upp 
på Hävringe och vars pappa varit fyr-
mästare. Birgitta berättade om livet på 
ön. Detta var mycket uppskattat av oss 
alla. Därefter var det rundvanding på ön, 

vilken har två fyrar, Hävringe Övre och 
Nedre, samt en pampig fyrbåk byggd 
1751. Båken höll på att renoveras. men 
trots byggnadsställningar fick vi gå in i 
dess mörka inre och uppför branta ste-
gar. Väl uppe var utsikten bedårande och 
i fjärran kunde kassunfyren Gustaf Da-
lén skönjas. 

Efter besök av bl.a. bostäder, som 
numera ägs av Statens Fastighetsverk 
och används som semesterbostäder, änt-
rade vi våra båtar för återfärd till Oxe-
lösund. Vi var alla överens om att dagen 
varit mycket lyckad. All lotsning sker 
numera från Oxelösund.

Hävringe hamn och båk. Foto: Per Östling

Du har väl inte glömt att betala medlemsavgiften för 2007, att 
meddela eventuell adressändring eller byte av e-postadress?
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Svenska Fyrsällskapet
Hemsida: www.fyr.org    E-post: esbjorn@hillberg.com    Fax: 031-970623
PGkonto nummer: 1968 420-8    Nordea Bank Bic/Swift-code: NDEASESS
IBAN: SE92 9500 0099 6042 1968 4208

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, Drottninggatan 16, 598 37 Vimmerby, tel. 0730-562143
 Ebbe Almqvist, Cedervägen 59, 182 48 Enebyberg, tel. 08-768 1762
 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-post: 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 
 Tommy Asplund, Lorensbergsvägen 1, 3 tr, 136 69 Haninge, tel. 0731-807300
 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
 Gustav Westerlund, Fregattvägen 13, 181 37 Lidingö, tel. 08-765 4310
 Rolf Wänn, Norruddsvägen 25, 137 94 Västerhaninge, tel. 08-5302 3810

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
 Elisabeth Kaldén, Rörstigen 2, 442 35 Kungälv, tel. 0303-13051
 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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Redaktörens ruta
Denna gången gäller det att jag fattar mig kort på det begränsade utrymme som 
finns kvar. Ett gott tecken! Ni har skickat in mycket för publicering och det är 
verkligen glädjande, fortsätt bara i samma stil. 

I förra numret av Blänket efterlyste jag upphovsmannen/-kvinnan till om-
slagets baksidesbild. Det visade sig vara Carole Ericson-Tärnudd i Sölvesborg 
som tagit den fina Hanö-bilden. Tack så här i efterskott. Gör gärna som Carole 
om Du har en vacker fyrbild som Du tror skulle passa som omslagsbild. Jag 
lovar att bättre lägga fotografens namn på minnet.

Längre fram i tidningen har det framgått att Sjöfartsverket vill dra in ett 
inte så litet antal fyrar. Mängder av protester har kommit in från föreningar och 
privatpersoner som känner sig berörda. Skönt att höra att det finns ett sådant 
engagemang för våra kulturminnesmärken. Ännu har ”bara” Norrland och Got-
land berörts, men SjöV arbetar sig runt våra kuster och den dag man vill dra in 
någon av ”mina” favoritfyrar kommer jag också att protestera å det vildaste.  

Önskar Er en trevlig fyrsommar!
              Maria Elsby

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, Neversvägen 33, 224 79 Lund, tel. 046-149176
 Håkan Thyberg, Falsterbovägen 39B, 239 33 Skanör, tel. 040-473065

Programkommitté Gotland
Sammank. Jan Ströberg, Skyttegatan 6, 621 41 Visby, tel. 0498-271523
 Lars Flemström, Box 119, 620 16 Ljugarn, tel. 0498-493085
 Ingvar Persson, 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
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Svenska Fyrsällskapets fyrresa till Danmark, 
31 aug. - 2 sept. 2007

Start fredag 31 aug kl 07.00 från Nils Ericssonsterminalen/Kruthusgatan Göteborg. 
(Möjlighet finns att stiga på + parkera bil vid Leja-garaget, Kryptongat.2 i Mölndal kl. 06.20.)
I Morups Tånge kaffe och titt på fyren. Från Helsingör norrut till Gilleleje med 
Nakkehoved fyr Vest och Nakkehoved Öst samt det unika Fyrmuseet, som visar 
fyrteknikens utveckling. Efter guidning blir det lunch vid museet. Sedan söderut till 
Köpenhamn med transport ut till sjöfortet Tre Kroner med fyr. Efter sightseeingtur 
i hamnen en guidad bussrundtur i centrum med promenad inne i ”fristaden” 
Christiania (danska flottans gamla kaserner och verkstäder). Vi övernattar i Store 
Heddinge Danhostel efter buffémiddag på Gjortslev Bogeskovkrogen. 
Lördag: Efter frukost guidad visning av den närbelägna Stevns fyr av Bevarings-
föreningens folk. Via Stora Bältbron når vi Fyn där vi tittar på fyrarna vid västra 
brofästet: Sprogö och vipp-fyren Knudshoved, sedan rätt över ön till Helnaes fyr. 
Där visar Bågöfyrs vänner fyren. Efter lunch vidare till Assens, våra danska vänner 
följer med på färjan ut till  Bågö och visar fyren. Vi installerar oss på det 3-stjärniga 
vandrarhemmet Danhostel i Assens. Om tiden medger, gör vi ett besök på ett 
museum. Middag på krogen ”Maagen” sedan en guidad ”byvandring.” Som avslutning 
tar vi en öl med våra danska värdar på Marinan med panoramautsikt över Lilla Bält.
Söndag: Efter frukost går resan via Middelfart till Jylland. Dagens första fyrbesök 
ägnas flaggskeppet bland Danmarks fyrar, Blåvandshuk fyr, NV Esbjerg på Jyllands 
västkust där en av de gamla fyrmästarna blir vår guide. Vi fortsätter sedan norrut 
till Lyngvig fyr. I Hov mellan Århus och Horsens kommer postbåten ”Taernen” att 
transportera oss ut till Tunö. Där visar oss fyrvaktarparet Grete och Oluf Theilgaard 
fyren, som är placerad i tornet!! på öns kyrka!!! Lunch intas på öns bästa krog. 
På hemvägen försöker vi besöka Sletterhage fyr, öster om Århus. Kl. 20.00 
färja från Fredrikshamn med middag om bord. C:a 23.45 är vi åter på Nils 
Ericssonterminalen 

PRIS: 4200 kr p.p. i dubbelrum om vi blir c:a 40 deltagare (enkelrum 4700) 
OBS! Lakan+örngott medtages! Priset inkluderar buss-, färje- och båttransporter  
samt logi, mat (drycker ingår inte), bro- + guide- och entréavgifter samt vägskatter.

Reseplanerare och ansvarig reseledare: Börje Moberg, Prosten Ullmansväg 24,  
439 31 ONSALA
Buss från Leja-touring med chaufför Hans Karlberg, tel 0300/ 60224

Bindande anmälan så snabbt som möjligt    SENAST 10 JUNI
genom telefonkontakt och insättande av anmälningsavgiften 2500 kr.
på postgiro 1719876-3 

Slutbetalning senast 1 augusti.   Obs! Begränsat antal platser
V.v. meddela påstigningsplats!  OBS! Dansk valuta gäller i Danmark!
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Lins från fyren Pater Noster.
Sex av de sexton linssektionerna i Pater Nosters fyr 1868. 
Roterande linsapparat med fotogenglödljus.
Karaktär 1 blänk var 30. sekund.
Ljusstyrka 50 000 candela.        Foto: Magnus Rietz



Pater Noster; Interiört entréhuset från Pharmadule Emtunga hallen 2006-09-25
               Foto: Magnus Rietz


